
Üreme ve Üriner Sistem 
Hastalıkları



• Dış gebelik ; Gebeliğin oluşması gereken uterus dışında 
oluşmasıdır. Ençok tuba da olur. Embriyon büyüdükçe gerilen 
tuba önce ağrıya neden olur. Sonra yırtılarak karın içi 
kanamaya neden olur. Bu kanama ölümcül olabilir ve genellikle 
acil operasyon gerektiren bir durumdur. Nadiren emriyo karın 
boşluğuna tutunarak gelişim gösterebilir.

• Serviks kanseri ; Serviks uterusun vajinal ağzıdır ve rahim ağzı 
kanseri de denir. En büyük nedeni HPV virüsüdür. Ayrıca kötü 
hijyen koşulları, çok sayıda-zor doğumlar da neden olabilir. 
Düzenli smear-sürüntü testi ile erken tanı ve ölümün 
engellenmesi mümkündür. HPV aşısı ile risk belirgin olarak 
azaltılır.

• Genital kondilom ; HPV virüsünün oluşturduğu genital bölge 
cilt hastalıklarıdır. Çok bulaşıcıdır. Tedavisi koterizasyondur. 
Koterizasyon virüs taşıyıcılığını ortadan kaldırmaz. Aşısı vardır. 
Özellikle kadınlara mutlaka aşı yaptırmaları önerilir.

• Meme kanseri;  Erken tanı ve tedaviyle ölümün 
engellenebildiği nadir tümörlerdendir. Her 8 kadından biri 
meme kanserine yakalanmaktadır. Erken yaşta kadınlara 
kendilerine meme muayenesi alışkanlığı kazandırılması, 50 
yaşından itibaren düzenli mamografi ile ölüm engellenebilir



• AIDS ; Acquired İmmune Deficiency Syndrome – Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu. HIV virüsünün bağışıklık 
sistemini zayıflatarak enfeksiyon ve tümörlere vücudu açık hale getirme durumudur. HIV cinsel ilişki, kan 
transfüzyonu, korneal (göze enfekte kan ve sıvıların sıçraması) çok nadiren mukozal yolla geçer. HIV pozitif kişiler AIDS 
hastalığına (tedavili veya tedavisiz) hiç yakalanmayabilir, yakalandığında tedavi edilebilir, yaklaşık % 50 oranında 
ölümle sonuçlanır. Ancak hasta olsun veya olmasın HIV pozitif hastalar hastalığı bulaştırırlar. Acil yardım ekiplerinin 
her hastaya müdahalesi sırasında mutlaka koruyucu gözlük kullanmaları ve eldiven kullanmaları korunma açısından 
çok önemlidir.

• Çok eşlilik ; bir tercihtir. Fakat çok eşli bir kişi 10 kişi ve her biri de 10 ar kişiyle beraber olsa her bir cinsel partner ile 
birliktelikte 1000 kişinin riski alınır. Çok eşli iseniz korunun.

• Prostat büyümesi ve kanseri ; Yaşla birlikte prostat bezi büyür. Bazen de tümör oluşarak büyüme olur.  Bu büyüme 
idrar yolunu kapamaya başladığında idrar güçlüğü, mesanade idrar birikmesi olur. Zamanla idrar çıkışını tam olarak 
bloke edebilir. Bu durumda globe vezikale denilen idrar kesesinin baolonlaşmasına neden olur. Tedavisi genellikle 
cerrahidir. Acil yardım ekiplerinin yaşlı erkeklere sonda takması gerekiyorsa mutlaka prostat büyümesi – idrar zorluğu 
olup olmadığını sormalıdır. Prostat sorunu olanlarda mutlaka gerekmiyorsa sonda takılmamalı, takılması gerekiyorsa 
ince sonda kullanılmalı sonda geçmiyor ise zorlanmamalıdır. 

• Testis tümörü ; 16 – 40 yaş arasında sık görülen erken yaş tümörleridir. Testisin kolayca muayene edilebilmesi 
nedeniyle erken tanı ve büyük başarı ile tedavi mümkündür. Gelişmiş ülkelerde liselerde erkek öğrencilere kendilerini 
muayene etme alışkanlığı verilir.



• Böbrek taşı – nefrolithiazis- ; Böbreklerde süzülen 
idrar içindeki minerallerin çökerek kum tanesi 
büyüklüğünden tüm böbrek içini kaplayacak kadar 
olabilen taşlaşmadır. Küçük olanlar üretere
düşerek aşağı doğru ilerlerse kolik denilen ve 
insanda görülen en şiddetli ağrılardan birine 
neden olabilir. Bu ağrıyı çekenlerin sürekli hareket 
etmek istemeleri tipiktir. Böbrek yetmezliğine de 
neden olabilir. Korunma için bol sıvı alınımı çok 
önemlidir.

• Böbrek yetmezliği ; her iki böbrek fonksiyonunun 
kaybolması ile vücutta toksik madde birikimi, sıvı-
elektrolit dengesinin bozulması ile seyreden bir 
hastalıktır. Dializ ile hayatın devamı sağlanılmaya
çalışılır ama ana tedavisi böbrek naklidir. 

LÜTFEN ORGANLARINIZI BAĞIŞLAYIN



• Bel-boyun fıtıkları ; intervertebral diskin kemik 
sınırından taşarak medulla spinalis, sinir kökü veya 
her ikisine bası yapmasıdır. Omuriliği basıları hafif 
kas spazmından yerine göre boyun - bel ağrısı, 
idrar – gayita kaçırmaya ve lokal felçlere kadar 
belirtilere neden olabilir.

• Radikulopati; bel boyun fıtıklarında sinir kökü 
basısının oluşturduğu belirtilerdir. Hangi sinir 
köküne bası olduysa aşağı yayılan(boyun 
fıtıklarında omuzdan kola ve ellere, bel fıtıklarında 
kalça ve bacağa yayılma olur) ağrıya neden olur. 
Bası fazla ise uyuşma hatta felce neden olabilir



• Tinnitus; kulak çınlamasıdır. Kulaktan kaynaklanabildiği gibi beyin, sinir 
yollarındaki problemler de neden olabilir.

• Vertigo; baş dönmesidir. Tansiyon düşmesi, kan şekerinin düşmesi, kulaktan 
kaynaklanabildiği gibi beyin, sinir yollarındaki problemler de neden olabilir.

• Miyop; gözde uzağı görmeyi azaltan kırma kusurudur.

• Hipermetrop; gözde yakını görmeyi azaltan kırma kusurudur. İleri yaşlarda 
göz merceğinin esnekliğini kaybetmesiyle gelişen hipermetropi tipine 
prespiyopi denir.

• Astigmat; Göz merceğindeki düzensizlik nedeniyle görüntülerin birbirine 
geçmesidir.

• Katarakt; göz merceğinin saydamlığını kaybederek, görüntünün zamanla 
bulanıklaşması ve ilerlediğinde tamamen kaybolmasına neden olan bir 
hastalıktır. Doğuştan tipleri olabildiği gibi yaşla doğal olarak gelişen tipleri 
de vardır.


