
Prenatal hidronefroz şüphesi veya tanısı olan 
çocuklarda postnatal dönemde üriner sistemi de-
ğerlendirmede mevcut en iyi yöntem üriner ultra-
sonografi (USG)’dir (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Bu nedenle, 
üriner patolojiler ve özellikle hidronefroz tanı ve 
takibinde en sık faydalanılan altın standart tetkiktir. 
Radyasyon yaymayan, invazif olmayan, ucuz, hızlı 
ve kolayca yaptırılabilen zararsız bir yöntemdir. Üri-
ner USG’nin 2 önemli faydası vardır; Birincisi üriner 
patolojilerin ve hidronefrozun şiddetini çok iyi be-
lirler, ikincisi diğer tetkiklerin yapılma gerekliliğini 
ve yapılma zamanını belirler (1,3,5,6,7,9,10). 

İdeali, üriner patolojili hasta çocuğu takip ve 
tedavi eden hekimin kendisinin USG’yi yapmasıdır, 
böylece aynı hastanın tüm USG’leri esnasında göz 
aşinalığı ile de hastanın üriner sistemindeki küçük 
değişmeleri dahi fark etmek mümkün olur. USG ra-
porlarının büyük bir çoğunluğunda üriner sistemin 
tümü tam değerlendirilememekte ve eksik veya yan-
lış bilgiler verebilmektedir. Gereksiz çekilen renal 
sintigrafi ve işeme sistoüretrografisi (İSUG)’lerin 
çoğunun asıl nedeni USG raporlarındaki yanlış veya 
eksik bilgilenmedir (1). Bu nedenle, eğer USG’yi 
kendimiz yapamıyorsak mutlaka her iki böbrek ve 
mesane resimlerini görerek değerlendirme yapma-
lıyız, asla USG raporuna göre karar vermemeliyiz. 
Üriner patolojiler ve özellikle hidronefroz konusun-
da USG steteskopumuz olmalıdır. Ayrıca, sadece bir 
USG’ye göre de hastayı değerlendirmek ve tanı koy-

mak çok yanıltıcı olur; patolojinin ve hidronefrozun 
şiddetine göre sıklığı değişen zaman aralıklarında 
periyodik olarak USG yapılmalıdır (1). 

Üriner USG, böbrek boyutlarını, parankim 
kalınlığını ve görünümünü (ekojenite, kortikome-
duller ayırım, kist), hidronefrozun varlığını ve de-
recesini (UP darlığın şiddetini), tıkanıklığın yerini, 
üreter dilatasyonunu, mesane durumunu ve duvar 
kalınlığını, karşı böbreğin anatomisini ve gelişimi-
ni ve ek anomali varlığını göstermede çok faydalıdır 
(1,2,4,5,6,7). 

Antenatal hidronefroz tanılı hastaların dört-
te birinde postnatal ilk ultrasonda üriner sistem 
normal görülebilir (11). Postnatal erken dönemde 
fizyolojik oligüri sonucu geçici dehidratasyon ve 
ardından başlayan poliüri nedeniyle postnatal ilk 
günlerde USG yapılırsa özellikle hafif hidronefroz-
lar saptanamayabilir veya hidronefroz derecesi ger-
çekte olduğundan daha hafif görülebilir. Bu nedenle, 
genellikle doğumdan 1 hafta sonra emzirmeyi taki-
ben, mesane dolu ve boş iken ilk üriner USG yapıl-
ması daha uygun bir yaklaşımdır. Ancak, prenatal 
dönemdeki takiplerde ciddi hidroüreteronefroz, 
mesane duvar kalınlaşması gibi PUV’i düşündüren 
bulgular mevcut ise USG daha erken yapılmalıdır. 
Bunun dışında, prenatal takiplerde mesane ve üre-
terler normal olup sadece hafif hidronefroz var ise 
hastaya doğumdan 1 ay sonra da ilk USG yapılabilir. 

Hidronefroz evrelemelerinin çoğu halen büyük 
oranda subjektif kriterlere dayanmaktadır (2,4,8). 
Ayrıca, bu grup hastaları takip eden değişik disip-
linler ve branşlar arasında tam bir ortaklaşma bu-
lunmamaktadır (12). Literatürde, hidronefroz de-
recesini belirlemede USG temelinde sık kullanılan 

yöntemler Society of Fetal Urology (SFU) hidro-
nefroz derecelendirme sistemi ve renal pelvis ön-ar-
ka (AP) çapı ölçümleridir (12,13,14,15). Ayrıca, rad-
yologların kullandığı ve Avrupa Çocuk Radyolojisi 
Derneği tarafından geliştirilen bir hidronefroz de-
recelendirmesi mevcuttur (8). Bu, aslında SFU’dan 
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alıntılanmış ve onun hafif bir modifikasyonudur. 
Yakın geçmişte Urinary Tract Dilatation (UTD) kla-
sifikasyonu adında yeni bir hidronefroz evrelemesi 
geliştirilmiştir (2). Bu, SFU ve AP çapı ölçümünden 
daha etkin bir klasifikasyon gibi görünmektedir. 
Ancak, bu yöntemlerin hiçbiri bu grup hastaların 
hepsi için altın standart metodlar değildir. Çünkü 
tüm bu yaklaşımlar bazı olgularda hidronefroz dü-
zeyini doğru belirlememekte, dolayısıyla cerrahide 
gecikmeye bağlı kalıcı böbrek hasarına veya gerek-
siz cerrahilere yöneltecek kadar ciddi yanılmalara 
neden olabilmektedir. Önen hidronefroz anatomik 
evrelemesi yukarıdaki evrelemelerin dezavantajları-

nı gidermiş ve daha yüksek güvenilirlikte takip ve 
tedavi imkanı sağlamıştır (1,5,6). Bu nedenle, dün-
yadaki kullanımı ve popülaritesi giderek artmaya 
başlamıştır (2,16). 

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın UP dar-
lığa bağlı hidronefroz şiddetinin belirlenmesinde 
AP çapı ve pelvikalisiyel dilatasyon tek başına yeterli 
değildir. Özellikle invazif sintigrafi, koruyucu anti-
biyotik ve cerrahi tedavi gerekliliğini ve klinik prog-
nozu göstermede en önemli kritik parametre olarak 
mutlaka USG’de renal parankim kalitesi (kalınlığı ve 
görünümü) değerlendirilmelidir. 

Hem prenatal hem de postnatal dönem için 
kullanılmakta olan AP çapı ölçümü ve ölçüm yer-
leri çok tartışmalıdır (şekil 1). Farklı branştaki he-
kimler arasında AP çapı ölçümü tam standardize 
değildir, değerlendiren hekime göre ciddi farklılık 
göstermekte ve ancak %64 oranında konsensus var-
dır (15). Bazı radyologlar en geniş noktadan AP çapı 
ölçerken diğer bazıları vertikal çapı baz almaktadır. 
Ekstrarenal pelvis çapının dikkate alınması yüksek 
çıkacak ölçüm değeri nedeniyle UP darlık şidde-
ti olduğundan daha yüksek kabul edilebilmektedir 
(5,15). 

AP çapı ölçümü ideal değildir, çünkü dinamik-
tir; pre ve postnatal yaşa, maternal-fe-
tal ve neonatal hidrasyon durumuna, 
mesane dolu-boş olmasına ve ölçüldü-
ğü pozisyona (supin veya pron) göre 
büyük farklılıklar gösterebilmektedir 
(10,15,17). 

Tek başına AP çapı ölçümü teme-
linde hidronefroz şiddetinin sınıflan-
dırılması renal parankim bütünlüğü, 
toplayıcı sistem içindeki gerginlik ve 
anormal renal morfolojinin (kortiko-
meduller ayırım gibi) varlığı gibi anah-

tar prediktif faktörleri hesaba katmamak anlamına 
gelir (5,15). 

İntra- ve ekstrarenal pelviste AP çapı ile hid-
ronefroz şiddeti arasında ciddi uyumsuzluk vardır. 
Renal pelvisin intrarenal veya ekstrarenal olmasına 
göre AP çapı çok farklı hidronefroz derecelerine işa-
ret edebilir. Ekstrarenal pelvisli böbreklerde AP çapı 
büyük olsa dahi hidronefroz hafif olabilir. Buna kar-
şılık, intrarenal pelvisli böbreklerde AP çapı küçük 
olsa dahi parankim incelmesi ve ciddi hidronefroz 
olabilir. Bu nedenle, AP çapı ölçümü hidronefroz 
şiddetini doğru belirlememektedir.  

AP Çapı
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Bu evreleme sistemi, sadece postnatal dönem-
deki hidronefroz düzeyini belirlemek için geliştiril-
miştir (şekil 2). Ancak, kantitatif ve subjektif özel-
likleri nedeniyle özellikle çocuk ürolojisi uzmanları 
dışındaki hekimler tarafından kullanımı yaygın de-
ğildir (4,8,18). SFU’nun tüm evreleri USG yapan 
hekime ve değerlendiren klinik hekime göre çok 
değişkenlik gösterdiğinden ciddi yanılmalara neden 
olmaktadır (1,5,6,7). 

•	 SFU-1 ve SFU-2a: Her iki evre de renal pelvisteki 
dilatasyonun değişik düzeylerini gösterir. Bu ne-
denle, birbirinden ayırmak çok güçtür. Daha da 
önemlisi bu iki evrenin de takip, tedavi ve prog-
nozları aynıdır; ikisi de renal fonksiyon kaybı ol-
madan kendiliğinden düzelir (1,2,5,16). 

•	 SFU-2b ve SFU-3: Her iki evre de kalikslerdeki 
dilatasyonun değişik düzeylerini gösterir. Bu ne-
denle, birbirinden ayırmak çok güçtür (1,5). 

•	 SFU-3: USG resim örneklerinde belirgin pa-
rankim incelmesi görüldüğü halde, açıklama 
metninde parankim normal deniyor. SFU-3’ün 
fotoları ile metin bilgisi çeliştiği için değerlendir-
mede ciddi yanlışlara neden olur (1,5). 

•	 SFU-4: Önemli derecede farklı şiddetteki hid-
ronefroz olgularını aynı evrede göstermektedir 
(1,5). Örneğin parankimi hafif incelmiş (me-
sela 6 mm) ve fonksiyonu hafif azalmış (mesela 
>%35) hidronefroz ile kist halini almış ve paran-
kimi ileri derecede incelmiş (mesela <3mm) ve 
çok ciddi renal fonksiyon kaybı (mesela <%20) 
olan hidronefroz aynı evreyi yani ikisi de SFU-
4’ü tanımlamaktadır. Oysa bu iki örnekten ilki 
tamamen konservatif tedavi edilebilirken ikinci 
örnek hemen ameliyat edilmezse kalıcı renal ha-
sar artıp renal atrofi gelişecektir. 

SUF Evrelemesi

Şekil 2: SFU hidronefroz evreleme sistemi
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Pre ve/veya postnatal dönemde üriner sistem-
de saptanan 7 önemli ultrasonografik bulgunun bir 
arada toplanıp böbrek, üreter ve mesane üzerinde 
oluşturduğu üriner patoloji risk düzeyini belirlemek 
amacıyla, mevcut literatür temelinde, retrospektif 
olarak geliştirilmiş bir kalsifikasyondur (2,10). Bu 
parametreler; renal pelvis AP çapı, kalisiyel dila-
tasyon, renal parankim, üreter dilatasyonu, mesane 
anormalliği (duvar kalınlığında artma, üreterosel, 
dilate posterior üretra) ve oligohidroamnios’dur. 

Bu evrelemeye göre UTD-P1 aslında Önen-
1’i, UTD-P2 Önen-2’yi ve UTD-P3 ise Önen-3,4’ü 
belirtmektedir (Şekil 3) (1). SFU-1 ve 2’nin aslında 
farklı olmadığı için aynı evrede yani evre-1 kabul 
edilmesi ve kalisiyel dilatasyonun evre-2 olması ge-
rektiğini 2007’de tariflediğimiz Önen evrelemesin-
de zaten belirtmiştik (5). UTD klasifikasyonunda 
Önen-3 ve Önen-4 tekrar SFU-4 gibi birleştirilmiş 
ve UTD-P3 olarak adlandırılmıştır. Oysa, renal pa-
rankim incelmesinin ve farklı parankim görüntüsü-
nün tek bir evrede birleştirilmesi, aynı SFU-4 gibi, 
hangi hastaların ameliyat edilmesi gerektiğini veya 
hangi hastanın halen güvenle konservatif takip edi-
lebileceğini göstermemektedir. Bu yaklaşım ilerleme 
yerine tamamen geriye dönüşe neden olacaktır. Do-
layısıyla, hidronefrozu derecelendirmede bir yenilik 
bulundurmamaktadır (1).

Postnatal dönemi de içermekle beraber bu kla-
sifikasyon daha çok prenatal dönemi detaylandır-
maktadır. Bu klasifikasyonda temel alınan USG bul-
gularından oluşan tüm parametrelerin ayrı ayrı çok 
önemli kriterler olduğu aşikardır. Ancak, fetal üri-
ner yolak genişlemelerinin tümünü içerecek şekilde 
tek elden bir takip yaklaşımı sunması avantaj gibi 
görünse de üriner genişlemelerin nedenleri, doğal 
seyri, tanısal yaklaşımı ve takibi çok farklı olduğu 
gibi tedavileri ve prognozları da kendine özgü ciddi 
farklılıklar göstermektedir. Adeta elma ile armutu 
aynı kefede tartıp aynı fiyatlandırmaya tabi tutmak 
gibidir. Bu nedenle, hepsine beraber tek elden yak-
laşım ciddi karışıklığa ve yanılmalara neden olur. Bu 
klasifikasyonun en önemli ve çok ciddi dezavantajı 
böbrek, üreter ve mesane ile ilgili yani tüm üriner 
organlardaki patolojik bulguları iç içe tanımlayan 

genel ve komplike bir ‘‘bulgu skalası’’ şeklinde olma-
sıdır (1). 

UTD klasifikasyonu, sadece UP darlığa bağlı 
gelişen ve direk böbrekte basınca neden olup yal-
nızca böbreğin kendisini etkileyen hidronefrozun 
şiddetini belirlemede kafa karışıklığına neden ol-
maktadır. UP darlık, UV darlık, VUR, mesane pato-
lojileri ve PUV gibi pekçok değişik nedenlere bağlı 
gelişen farklı hidronefroz şiddetleri böbrek üzerinde 
ayrı düzeyde hasara ve farklı prognoza neden olabil-
mektedir. Mesela, UP darlığa bağlı gelişen Önen-3 
(UTD-P3’ün bazıları) hidronefroz güvenle konser-
vatif takibe alınabilirken, Evre-5 VUR’a bağlı gelişen 
aynı şiddetteki hidronefrozda İYE, renal hasar ve 
cerrahi gereklilik riski daha yüksektir (1). 

Mevcut şekliyle, UTD klasifikasyonunu uygu-
lamak daha komplike ve hidronefroz nedenine göre 
farklı renal risk taşıdığından rutin klinik pratiğe 
girmesi olası görünmemektedir. UP darlıklı çocuk-
larda tanısal tetkiklerin gerekliliği, renal fonksiyon 
durumu ve cerrahi gereklilik gibi çok önemli klinik 
prognostik parametreler konusunda net kesin bilgi-
ler sunmaktan uzaktır (1). 

Üriner Trakt Dilatasyonu (UTD) Klasifikasyonu 

Şekil 3: UTD hidronefroz evreleme sistemi
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Bu evreleme sistemi ultrasonografik bulgu-
lar temelinde hidronefrozlu hastaların hem prena-
tal hem de postnatal değerlendirilmesini sağlayan 
basit ve standart bir şema şeklindedir (Şekil 4) (5). 
Önen evrelemesi, USG’deki böbrek bulgularından 
oluşan 2 kategoriyi içerir: Birincisi böbrek pelvika-
lisiyel sistemdeki genişlemenin derecesi, ikincisi ve 
en önemlisi renal parankim kalitesini gösteren pa-
rankim kalınlığı ve parankim görüntüsüdür (prena-
tal dönem için ekojenite ve kistler, postnatal dönem 
için kortikomeduller ayırım). Bu evrelemede cerrahi 
gerekliliği olan hastaları tespit etmek için renal pa-
rankim kalınlığı ve hasarı 2 ayrı evrede gösterilmiş-
tir (Önen-3: meduller/kısmi/segmental parankim 
incelmesi, Önen-4: kortikal/yaygın/ağır parankim 
incelmesi) (Şekil 4). Ayrıca, böbrek parankim hasarı 
konusunda ciddi fikir verebilen parankim görün-
tüsü de bu evrelemede değerlendirmeye alınmıştır 
(Şekil 4). 

Gelişen ve biriken klinik deneyim ve mevcut 
bilgi ve bulgular ışığında ve 2005 yılından sonra bu 
alanda yaptığımız 10 yıllık prospektif takiplerimiz-
de, 4 bariz farklı hidronefroz şiddetini kolaylıkla 
gösteren ve her evresini basitçe ve net ayıran de-
tayların tariflendiği güncellenmiş Önen evrelemesi 
şekil 2’de gösterilmiştir. Bu evreleme, terminolojik 
olarak kullanımı basit ancak klinik kullanım ve ge-
lecekteki araştırmalar için gerekli ve yeterli detaylı 
objektif bilgi sunmaktadır. Yenidoğanda normal pa-
rankim kalınlığı 7 mm’nin üzerindedir (19). Bundan 
daha küçük değerler parankimin inceldiğini göste-
rir. Renal parankimin 3 mm’den daha az olması ise 
kortikal incelmenin olduğuna işaret eder. Bu evre-
leme, hidronefrozlu fetus ve çocukları görüp takip 
ve tedavisini yapan perinatoloji, kadın hastalıkları, 
çocuk radyolojisi, radyoloji, çocuk ürolojisi, üroloji, 
çocuk cerrahisi, çocuk nefrolojisi ve çocuk uzmanı 
gibi tüm branşlardaki hekimlerin belirsizliğe ma-
hal vermeden bu alanda aynı dili konuşup bilgi alış 
verişinde bulunabileceği ve kolayca kullanabileceği 
netlikte ve yalınlıktadır (Şekil 2). Bu evreleme, fe-

tal dönemden başlayarak objektif kriterlerle stan-
dart güvenli bir takip imkanı sağladığı için prena-
tal bulgulara göre postnatal dönemde kimin tetkik, 
takip, konservatif tedavi ve ameliyat gerektireceğini 
ve prognozu belirlemede çok faydalıdır. Ayrıca, bu 
alanda araştırma yapmayı da kolaylaştırmaktadır. 

AP çapı ölçümünün böbrek anatomisine göre 
ciddi yanıltıcı yönleri vardır. SFU evrelemesinin ise 
özellikle grade-1 ve 2’nin çok benzer sonuçları ol-
ması ve ayırımının zor olması, daha da önemlisi bu 
evreleme SFU-4’ün tamamen konservatif takip edi-
lebilen olgulardan en kısa zamanda ameliyat gerekti-
ren olgulara kadar değişen yelpazedeki tüm olguları 
aynı şiddet içinde göstermektedir. Bu evrelemelerde 
cerrahi endikasyon çok tartışmalıdır. Önen evrele-
mesi bu dezavantajları giderecek şekilde oluşturul-
muştur. 

UTD-P evrelemesi, Önen evrelemesi gibi 
SFU-1 ve 2’yi aynı evrede yani UTD-P1 olarak re-
vize etmiş, UTD-P2 için Önen-2’yi kabul etmekte, 
ancak UTD-P3 için Önen-3 ve 4’ü birleştirerek tek 
evre olarak tanımlamaktadır (Şekil 5). Bu nedenle, 
UDT-P klasifikasyonu da SFU’nun diğer dezavan-
tajlarını içermektedir. Oysa, Önen evrelemesinin 
iç-derecelendirme (intra-rater) güvenilirliğinin 
SFU’dan daha yüksek olduğu literatürde gösteril-
miştir (2,16). Bazı çalışmalarda Önen evrelemesinde 
grade-2 ve 3’ün birbirine karışabildiği belirtilmiştir 
(2,16). Oysa, böbrek anatomisinin ultrasonografik 
özelliklerine hakim olan hekimler tarafından ultra-
son yapıldığında Önen-2’yi tarifleyen kalisiyel dila-
tasyon ile meduller parankim kaybını tanımlayan 
Önen-3’ün birbirinden ayrılması çok kolaydır. 

Önen evrelemesi, sadece USG ile takip edile-
bilen olguları, USG ve sintigrafi ile yakın takip ge-
rektiren olguları ve direk cerrahi gerektiren olguları 
birbirinden kolayca ayırabilmeyi sağlamaktadır. Bu 
evrelemeye göre Önen-1 olgularında anlamlı pa-
toloji, renal hasar veya cerrahi gereklilik riski yok 
veya çok düşük olduğundan sadece USG’yle ve ge-

Önen Evrelemesi
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niş aralıklarda takip, Önen-2 olgularında renal ha-
sar ve cerrahi gereklilik riski düşük de olsa var ol-
duğundan sadece USG ile ama yakın takip, Önen-3 
olgularında renal hasar ve cerrahi riski orta düzeyde 
olduğundan USG, sintigrafi ve koruyucu antibiyo-
tik ile yakın takip gerekirken, Önen-4 hidronefroz 
varlığı ciddi renal hasar riski nedeniyle USG ve renal 
sintigrafi sonrasında erken cerrahi gerekliliğe işaret 
eder. Önen-4 hastalarda cerrahi gecikirse böbrek 
parankim içine olan uzun süreli yüksek basınç ne-
deniyle ilerleyici renal hasar kaçınılmaz olmaktadır 
(20). Ancak, bu bebeklerde zamanında doğru ame-
liyat yapılırsa düşen renal fonksiyon tekrar artabil-
mektedir (20,21). 

Özetle, ultrasonografi temelinde hazırlanan 
Önen hidronefroz evrelemesi hem prenatal hem de 
postnatal dönemde böbrek durumunu, olası renal 
hasar riskini, cerrahi gerekliliği ve prognozu be-

lirlemede faydalıdır. Objektif tanımlama ve tutarlı 
terminoloji ile belirgin standardize edilmiş olan bu 
evreleme hidronefroz hastaları ile karşılaşan tüm 
branşlardaki hekimler tarafından pre ve postnatal 
klinik pratikte basitçe ve tekrarlanarak kullanılabi-
lirken, hidronefroz alanında güvenilir araştırmalar 
yapılması için de etkin bir evrelemedir. 

Sonuç olarak, hangi evreleme sistemi kullanı-
lırsa kullanılsın sadece raporlara göre karar verilme-
meli ve mutlaka USG filmleri değerlendirilmelidir. 
Hatta mümkünse daima hastayı takip eden hekimin 
USG’yi kendi yapması daha güvenli takip ve tedavi 
imkanı sağlar. Sadece AP çapı ve kaliks durumu de-
ğerlendirilmemelidir. Mutlaka en önemli karar ve-
rici parametre olan parankim kalitesi değerlendiril-
melidir. Koruyucu antibiyotik, sintigrafi ve cerrahi 
ihtiyacı parankim kalitesine göre belirlenmelidir. 

Şekil 4. Güncellenmiş Önen anatomik hidronefroz evrelemesi (1). 

A. Onen: An alternative grading system to re�ne the criteria for severity  of hydronephrosis and optimal treatment guidelines in neonates with primary UPJ-type hydronephrosis.  Journal of Pediatric Urology 3: 200-205, 2007
A. Onen: Treatment and outcome of prenatally detected newborn hydronephrosis. Journal of Pediatric Urology 3: 469-476, 2007
A. Onen: Üroteropelvik bileşke darlığı. Çocuk Cerrahisi Dergisi 30 (2): 55-79, 2016 

ÖNEN H DRONEFROZ EVRELEMES
ÖNEN - 1 ÖNEN - 2 ÖNEN - 3 ÖNEN - 4

Abdurrahman ONEN: An alternative grading system to re ne the criteria for severity of hydronephrosis and optimal treatment guidelines 
in neonates with primary  UPJ-type hydronephrosis. Journal of Pediatric Urology (2007) 3, 200-205.
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Şekil 5. SFU, Önen ve UTD anatomik hidronefroz evreleme sistemleri (1,2,5,6,16).
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Şekil 6. Radyoloji hidronefroz evreleme sistemi (22).

HN-0 = Toplayıcı sistem normal veya minimal açılma 

HN-I = Sadece renal pelviste genişleme (AP: 5-7 mm) 

HN-II = Bazı kalikslerde hafif genişleme (AP: 7-10 mm)  
  Kaliks forniksleri normal

HN-III = Renal pelvis ve kalikslerde belirgin genişleme (AP: >10 mm)  
  Forniks ve papiller ayırımda azalma. Parankim normal 

HN-IV = Renal pelvis ve kalikslerde ciddi genişleme. Parankim azalmış 

HN-V = Renal parankimi ileri derecede incelmiş ve kist halini almış böbrek
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