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 Direkt üriner sistem grafisi 

 İntravenöz pyelografi (IVP) 

 Antegrad pyelografi 

 Retrograd pyelografi 

 Sistografi 

 Miksiyon (işeme) sistoüretrografisi 

 Üretrografi 

 Histerosalpingografi 
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 İntravenöz yolla 1ml/kg vücut ağırlığı olacak 
şekilde iyotlu kontrast madde verilir. 

 Verilen konrast madde böbreklerden süzülür ve 
böbrekler ve toplayıcı sistem opasifiye olur. 

 Daha sonra 5., 15. dakika grafileri çekilerek 
toplayıcı sistemler ve mesane görüntülenir. 
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 Skopide alınmasına gerek yok 

 Tetkik öncesi diyet ve bağırsak temizliği 

 Önceden direk grafisi çekilmesi lazım 

 Bağırsak temizliği tam ise devam edilir. 
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 DİREKT ÜRİNER SİSTEM GRAFİSİ 
 İntravenöz ürografinin ilk grafisidir. 

 
 Böbrekler, mesane, prostat dahil olacak şekilde tüm 
üriner sistem alanlarını içine almalıdır. 
 

 Böbreklerin lokalizasyonu, büyüklüğü, psoas 
kenarları izlenir. Taş,kalsifikasyon, anormal opasite 
araştırılır. Kemikler dahil tüm yapılar gözden 
geçirilir. 
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 Düz grafi  

 İyot içeren kontrast madde intravenöz 
verilir  

 Nefrogram: böbreklerin kontrast tuttuğunu 
gösteren grafi  

 Kontrastın süzülümü: pelvikalisiyel  sistem 
ve üreterler görüntülenir ve mesane dolar   

 Miksiyon sonrası grafi: distal üreter ve 
mesanenin boşalması  

 Hastanın kliniğine göre geç grafiler, oblik grafiler, 
yüzükoyun tetkik veya dolu-boş mesane grafileri 
elde olunur. 

 Avantajları: tüm üriner sistemi birlikte 
değerlendirmesi, toplayıcı sistemleri ayrıntılı 
göstermesi, obstruksiyona hassas olması, 
kalsifikasyonları göstermesi ve nispeten ucuz 
oluşudur. 
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 Kontrastı kandan süzmede problem var ise 
 Üre ve Kreatinin yüksek-Böbrek yetmezliği 

 

 Allerji 
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 Miksiyon sistoüretrografisi (MSUG) 

 Voiding sistoüretrografisi (VSUG) 
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• Mesaneye bir sonda aracılığıyla verilen kontrast 
madde aracılığıyla, işeme esnasında idrar 
yollarının görüntülenmesidir. İşleme "miksiyon 
sistografisi" adı verilir. 

• Öncesinde olası bir enfeksiyonun böbreklere 
taşınmaması için idrar kültürü yaptırılması 
gerekir.   

• Kültürde mikrobik üreme olduğunda, enfeksiyon 
tedavi edildikten sonra inceleme yapılır. Kültür 
temiz ise, herhangi bir sakınca yoktur. 

• yaklaşık 15 dakikada tamamlanır. 
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• Mesaneye bir sonda takılır ve sondadan verilen kontrast madde 
ile mesane doldurularak filmleri çekilir. Sonda çıkartılır.  

• Daha sonra hasta işemeye başlar, bu esnada mesaneden üst idrar 
yollarına kaçış olup olmadığına bakılarak çeşitli filmler çekilir.  

• İşlem sırasında şıkışma hissi dışında rahatsızlık hissedilmez.  

• yaklaşık 15 dakikada tamamlanır. 
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 Rahim ve tüplerin, rahim içine kontrast madde 
verilerek incelenmesidir. Yöntemin adı 
"histerosalpingografi"dir. Hastanın son adet 
başlangıcından 6 ila 12 gün sonra uygulanır. 
İnceleme öncesinde hastanın doktor tarafından 
yazılan ağrı kesici tablet ve antibiyotik alması 
gerekir. Başka hazırlık gerekmez 
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 Rahime ince bir tüp yerleştirilmesini 
takiben bu tüpten verilen 
seyreltilmiş  iyotlu kontrast 
maddenin rahimden tüplere ve karın 
boşluğuna geçişi izlenir. Bu geçiş 
esnasında çeşitli filmler çekilir. Tüm 
işlemler, yaklaşık 10 dakika 
içerisinde tamamlanır. İnceleme 
sonrasında hafif ağrı ve akıntı olması 
normaldir. Ağrı kesiciler kullanılabilir 

 . 
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