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GİRİŞ: Üriner sistemin kolesteatomu nadir görülen benign bir durumdur. Histopatolojik olarak ürotelyumda 
keratinizasyon ve keratinize tabakaların deskuamasyonunun eşlik ettiği skuamöz metaplazi ile karakterlidir. Bizim 
olgumuzda literatürde daha önce tanımlanmamış olan ektopik böbrekte gelişmiş kolesteatom tartışılacaktır. 

OLGU SUNUMU: Kolik tarzda sırt ve yan ağrısı ve karın ağrısı şikayeti ile hastanemiz üroloji polikliniğine 
başvuran hastanın fizik muayenesinde kostovertebral açı hassasiyeti saptanmış, üriner sistem taşı 
düşünülmüştür. İntravenöz pyelografi ve bilgisayarlı tomografi(BT) bilateral nefrolitiyazis, sağ böbreğin ektopik 
olduğu görülmüştür. Ayrıca BT’de sağ böbrek toplayıcı sistem içerisinde nodüler dansite artışları dikkati çekmiştir. 
Böbrek taşlarına yönelik planlanan operasyon sırasında ektopik olan sağ böbrek renal pelviste taşların arasına da 
yerleşim gösteren, çok miktarda sarı renkli, yumuşak kıvamlı, materyal görülmüştür. histopatolojik incelemede 
topluca 4x3x1.5cm boyutlarında, krem-sarı renkli düzensiz doku parçaları halindeki materyalin tamamı 
örneklenmiştir. Örneklerin glikojenize ve keratinize çok katlı yassı epitelden ibaret olduğu görülmüştür. Herhangi 
bir atipi bulgusuna rastlanmamıştır. Kolesteatom ile uyumlu olarak rapor edilmiştir. 

TARTIŞMA: Üriner sistemin deskuamatif keratinize skuamöz metaplazisi (kolesteatom) en sık renal pelvis ve 
komşu kalikslerde lokalize olur. Alt üriner sistemin daha sık tutulduğu da belirtilmiştir. Yetişkinlerde daha sık 
görülür ve hafif erkek predominansı vardır (E/K:3/2). Çocuklarda bildirilmiş az sayıda vaka vardır. Skuamöz 
metaplazi kronik ürotelyal inflamasyon, taş gibi irritatif nedenler, embriyolojik anomaliler nedeniyle meydana 
gelebilir. Radyolojik tanı zordur. Tanı için renal pelviste radyolusen ipliksi defekt ile birlikte idrarda kornifiye epitel 
yada keratinize materyal görülmelidir. Nefrostomi tüpü ile tedavi edilen bir olguda 15 yıl sonra rekürrens 
bildirilmiştir. Üst üriner traktus skuamöz hücreli karsinomlarının(SCC) %8- 12’sinde skuamöz metaplazi ko-
insidental olarak görülmektedir ancak skuamöz metaplaziden gelişen SCC şimdiye kadar tanımlanmamıştır. 
Literatürde yaklaşık 90 kadar üriner sistem kolesteatomu bildirilmiştir. Ancak ektopik böbrekte gelişen 
kolesteatom vakası yoktur. Pelvik ektopik böbrekte ürolitiyazis gelişimi bilinen bir durumdur. Kolesteatom 
gelişiminde de taş benzeri irritatif nedenler sebep gösterildiğinden beklenen bir durum olmakla birlikte literatürde 
daha önce bildirilmemiş olması nedeniyle bu olguyu sizlere sunmaya değer bulduk.  


