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ÖNSÖZ

Sayın Meslektaşım,

 
Ürolojik Cerrahi Derneği 4. Ulusal kongresinin (UCD 2018) hazırlıklarını tamamlamış durumdayız. Yaklaşık 1,5 yıllık 
çalışmalarımızın sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. UCD 2018’in hazırlık aşamasına; Yönetim Kurulu,  Bilimsel Kurul ve 
Bildiri Değerlendirme Heyeti dahil 32 akademisyen katıldı. UCD 2018’in en önemli bölümlerinden biri de akademik 
çalışmaların yer aldığı bildiri, poster ve video sunum bölümleridir. UCD 2018’de  247 sözel  bildiri, 56 sunulu video bildiri, 
198 poster bildiri, 34 sunusuz video bildiri  olmak üzere 535 bildiri yer almaktadır. UCD 2018’e katkıda bulunan tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ederim.

 
Saygılarımla,
Prof. Dr. Şaban Sarıkaya
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SÖZLÜ SUNUM – I 
(SS 1-SS12)

SS-001

LAPAROSKOPİK BÖBREK NAKLİ; İLK BAKIŞ
ENDER ÖZDEN(1), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(1), MURAT GÜLŞEN*(1), MEHMET ÖZEN(1), YAKUP BOSTANCI(1), ŞABAN SARIKAYA(1)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN  

AMAÇ
Bu çalışmada Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen laparoskopik böbrek trasplantasyonu ile ilgili ilk deneyimlerimizi sunmayı amaçladık

YÖNTEM
2015-2018 yılları arasında son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 19 hastaya kadavradan laparoskopik böbrek nakli 
uygulandı. Hastaların yaş ortalaması 59±11,8 yıl idi. 11’i kadın,8’i erkekti.Transplante böbrekleri 14 tanesi sol,5 tanesi sağ böbrekti.
Hastaların 12 tanesinde kardeş greft böbrek açık yöntemle başka bir alıcıya transplante edildi.Supin litotomi pozisyonda genel anestezi 
altında,Palmer’s noktasından Veress iğne ile pnömoperitoneum oluşturuldu,sonrasında umblikusun süperiorundan 12 mmlik optik 
port yerleştirildi.Sağ ve sol pararektal bölgeden sırasıyla 12 mm ve 5 mm port yerleştirildi.Periton süperior ve mediale deviye edildi.
Sağ iliak fossa eksplore edildi.Sağ eksternal iliak ven ve sağ eksternal iliak arter çevre dokulardan serbestlendi.Mesanenin sağ yarısı 
çevre dokulardan disseke edildi,mesane doldurulduktan sonra 2 cm’lik detrusorotomi insizyonu ile üreteroneosistostomi(UNC) için 
hazırlandı.Sonrasında batın sol alt kadranda yaklaşık 8 cm’lik insizyon ile böbrek batın içerisine gönderildi.3 tane multipar hastada 
böbrek endobag içerisinde transvajinal posterior kolpotomi insizyonu ile abdomene yerleştirildi.Takiben greft arter ve ven,eksternal 
iliak arter ve vene açık tekniktekle benzer şekilde 6/0 Gore-Tex ile end to side anastomoz edildi.Greft renal arter ve venin üzerine 
anostomoz tamamlandıktan sonra üçüncü endo-bulldog yerleştirildi ve iliak damarlardaki klempler alınarak anostomozun sızdırmazlığı 
kontrol edildi.Sonrasında vasküler klempler açılarak greft böbrek perfüze edildi.Sonrasında Lich-Gregoir tarzı UNC, DJ stent üzerinden 
laparoskopik olarak gerçekleştirildi.Anastomoz,mesane 150 cc SF ile irrige edilerek kontrol edildi.Böbrek,posterior periton yapraklarının 
bir araya getirilmesi retroperitonealize edildi.Daha sonra intraoperatif Doppler USG ile arteriyel ve venöz kan akımları kontrol edildi.

BULGULAR
Hastaların operatif verileri tablo 1.de gösterilmiştir.Hastaların tamamında tek renal ven ve arter mevcuttu.İntraoperatif bir hastada 
vasküler yapılar hazırlanırken iliak vende yaralanma oldu ve intraoperatif onarıldı.1 hastada böbrek perfüzyonu sonrasında greft 
arterinde yaralanma meydana gelmesi üzerine iliak arter tekrar klemplenerek sıcak iskemi oluşturuldu ve 6/0 prolen sütur ile defekt 
onarıldı.1 hastada greft arterde anevrizma gelişmesi ve onarılamaması üzerine greft nefrektomi yapıldı.Bu alıcının açık teknikle 
yapılan kardeş böbreği de anevrizma nedeniyle çıkarıldı.Böbrek kardeşi olan 24 hastanın operatif ve postoperatif verileri ile tablo 2.de 
incelenmiş olup istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmemekle birlikte postoperatif 7.gün açık grupta hastaların kreatinin düzeylerinin 
daha düşük olduğu,ancak farkın postoperatif 30.gün kapandığı görüldü.

ÇIKARIMLAR
Laparoskopik böbrek nakli,insizyonun küçük veya hiç olmaması ile insizyona bağlı komplikasyonları önlemesi ile öne çıkmaktadır. 

Tablo 1. Hastaların demografik ve operatif verileri

Sayı (N) 19

Soğuk iskemi (dk) 700,39 ± 224

Operasyon süresi (dk) 187,5 ± 35,62

Arter anostomoz süresi (dk) 20,94 ± 6,51

Ven Anostomoz Süresi (dk) 30,61 ± 8,50

UNC Süresi (dk) 17,22 ± 3,65

Tahmini kan kaybı (ml) (ortanca) 150 (30-600)

Takip süresi (ay) (ortanca) 15,5 (1-34)

Preoperatif kreatinin (mg/dl) 7,13 ± 2,01

Postoperatif 7.gün kreatinin (mg/dl) 3,56 ± 2,27

Posteopertif 30.gün kreatinin (mg/dl) 1,37 ± 0,41

Postoperatif 12.ay kreatinin (mg/dl) 1,17 ± 0,48

Postoperatif 24.ay kreatinin (mg/dl) 1,08 ± 0,49

Gecikmiş greft fonksiyonu 9/19 (%47,3)

Akut rejeksiyon 4/19 (%21,05)
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Tablo 2. Açık ve laparoskopik grubun karşılaştırılması

Açık Laparoskopik p

Sayı (N) 12 12

Yaş (Yıl) 43,17 ± 9,2 40,83 ± 12,9 0,616

Soğuk iskemi (dk) 683,42 ± 295,08 733,50 ±242 0,654

Operasyon süresi (dk) 166,67 ± 295,08 182,08 ± 32,92 0,311

Arter anostomoz süresi (dk) 14,02 ± 8,4 22,08 ± 7,16 0,177

Ven Anostomoz Süresi (dk) 23,05 ± 4,2 30,58 ± 9,24 0,288

UNC Süresi (dk) 15,5 ± 2,2 18,6 ± 3,3 0,318

Tahmini kan kaybı (ml) (ortanca) 90 (30-150) 100 (50-600) 0,416

Takip süresi (ay) (ortanca) 16 (1-34) 16 (1-34) 0,885

Preoperatif kreatinin (mg/dl) 7,59 ± 2,17 7,50 ± 2,11 0,918

Postoperatif 7.gün kreatinin (mg/dl) 1,26 ± 0,66 4,09 ± 2,47 0,002

Posteopertif 30.gün kreatinin (mg/dl) 1,05 ± 0,22 1,38 ± 0,45 0,05

Postoperatif 12.ay kreatinin (mg/dl) 1,22 ± 1,04 1,23 ± 0,55 0,983

Postoperatif 24.ay kreatinin (mg/dl) 1,57 ± 1,23 1,20 ± 0,60 0,613

Gecikmiş greft fonksiyonu 4/12 (%33,3) 5/12 (%41,6) 0,689

Akut rejeksiyon 2/12 (%16,6) 3/12 (%25) 0,813

SS-002 

DOMUZ MODELİNDE ROBOTİK SUBTOTAL HİSTEREKTOMİ VE SAKROKOLPOPEKSİ
ÖMER GÜLPINAR(1), CEM BAŞATAÇ*(2), ADNAN ŞİMŞİR(3), BURAK ARGUN(4), HALUK AKPINAR(2), OKTAY DEMİRKESEN(5) 
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, ANKARA 
2) İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, İSTANBUL 
3) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, İZMİR 
4) ÖZEL ACIBADEM MASLAK HASTANESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, İSTANBUL
5) FORTE ÜROLOJİ MERKEZİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, İSTANBUL  

AMAÇ
Robotik cerrahi ürolojide giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu hayvan laboratuvarı çalışmasında domuz modelinde robotik 
sakrokolpopeksinin yapılabilirliği araştırıldı.

YÖNTEM
Operasyonda 4 kollu Da Vinci XI (Intuitive Surgical, Inc, Sunnyvale, CA) robotik cerrahi sistemi kullanıldı. Kırk beş kilogram bir domuza 
supin pozisyonu verildi. Robotik enstrüman olarak 30 derece optik, prograsp, Maryland bipolar forseps, monopolar makas ve iki 
adet portegü kullanıldı. Pnömoperitonyum Veress iğnesi ile oluşturuldu. Takiben domuza trendelenburg pozisyonu verildi. İlk olarak, 
mesane, anlamlı olarak büyük görülen uterus ve bilateral gonadlar belirlendi. Douglas çıkmazı, uterovezikal ve presakral alanlar 
eksplore edildi. Sağ tarafta, sağ kornun ve overin traksiyonunu takiben Broad ligamanı künt ve keskin diseksiyonla açıldı. Uterin arter 
bulundu ve sütür ile kontrol edildi. Sağ üreter bulunarak uterusdan ayrıldı. Aynı işlemler sol tarafta da yapıldı. Vajen apeksi diseke edili. 
Uterus servikse kadar serbestleştirildi. Subtotal histerektomi yapıldı. Sakral promontoryum üzerinde periton insize edildi. Modifiye 
Y meş 2-0 poliglaktin sütür kullanılarak ilk olarak sırasıyla anterior ve posterior uterus duvarına tespit edildi. Presakral diseksiyonu 
takiben, Y meş 2 adet derin sütür ile sakral promontoryuma tespit edildi.

BULGULAR
Robotik sakrokolpopeksi tüm aşamları ile beraber canlı domuz modelinde başarı ile simüle edildi. Operasyon kabul edilebilir bir 
zamanda tamamlandı.

ÇIKARIMLAR
Robotik sakrokolpopeksi canlı domuz modeli üzerinde teknik olarak yapılabilir bir cerrahi yöntemdir.
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SS-003

ADÖLESAN VARİKOSEL ONARIMI SONRASI REKÜRRENS NASIL TANIMLANMALI? POSTOPERATİF RETROGRAD AKIM VARLIĞINDA NE 
YAPILMALI?
BARIŞ ESEN*(1), PERVİZ HAJİYEV(2), ÇAĞRI AKPINAR(1), AYKUT AKINCI(1), ADEM SANCI(1), TARKAN SOYGÜR(2), BERK BURGU(2)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 
2) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ HASTANESİ, PEDİATRİK ÜROLOJİ BİLİM DALI, ANKARA 
AMAÇ
Adolesanlarda varikosel onarımı sonrası rekürrens ile ilgili bir tanımlama bulunmamaktadır. Bu çalışmada adolesanlarda varikoselektomi 
sonrası retrograd akım varlığı ve varsa Tepe Retrograd Akımın(PRF) değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca testküler catch-up büyüme 
oranı ile total motil sperm sayısı (TMC) ve potansiyel paternite arasındaki ilişki incelenmiştir.

YÖNTEM
Çalışmaya 2006-2016 yılları arasında subinguinal mikrocerrahi varikoselektomi yapılmış 126 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 
13.9(10.7-18) idi. Cerrahi endikasyonlar, her iki testis boyutu arasında %20’den fazla fark olması, PRF>35cm/sn ve grade 3 varikosel 
ile birlikte ağrı olarak belirlendi. Hastalar postoperatif rekürrens ve testiküler volüm açısından hem klinik hemde sonografik olarak 
değerlendirildi. Ayrıca preoperatif istatiksel anlamlı testisküler boyut farkı olan hastalar catch-up büyüme oranı açısından postoperatif 
ortalama 16.3 aylık (9-36) periyotta karşılaştırıldı. Ortalama takip süresi 4.7 yıl(1-8.2) idi. Postoperatif takip süresince Tanner evre V 
olan hastalara en az bir kez semen analizi yapıldı. 18 yaş üzeri tüm hastalar çalışmadaki paternite oranını belirlemek için telefon ile 
arandı.

BULGULAR
Catch-up büyümesi 96 hastada (%76) izlendi. 56 hastada(%44) takipte PRF>20cm/s olduğu görüldü. Bu hastaların 35’inde PRF 21-35 
cm/s iken, 21 hastada PFR>35 cm/s idi. Düşük ve yüksek akım piki olan hastalar arasında catch-up büyüme açısından istatiksel anlamlı 
fark izlenmedi. PRF>35 cm/s olan hastalarda TMC istatiksel anlamlı olarak daha az bulundu. Retrograd akım’ı 20 cm/s üzerinde olan 56 
hastanın sadece 4’ünde paternite rapor edilirken, PRF>35 cm/s olan grupta ise sadece 1 hastada paternite rapor edildi.

ÇIKARIMLAR
Catch-up büyüme olsun yada olmasın, adolesanlarda varikoselektomi sonrası 35 cm/s üzeri PRF, rekürrens olarak tanımlanmalıdır. 
Ancak bu durum henüz paterniteyi tam olarak öngörememektedir.

Tablo 1. PRF gruplarına göre postoperatif sonuçlar (PRF: Tepe retrograd akım

TMC: Total motil sperm sayısı)

Catch up- Growth Oranı TMC (mean/ml) Paternite (n)

PRF< 20 cm/sn (n=70) 56 (%80) 7.4 (million/ml) 8

PRF 21-35 cm/sn (n=35) 24 (68.6) 6.8 (million/ml) 3

PRF > 35 cm/sn (n=21) 16 (76.2) 4.5 (million/ml) 1

SS-004

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ NEDENİYLE BİPOLAR TURP VE MONOPOLAR TURP YAPILAN HASTALARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
MUSTAFA ERKOÇ*(1), HÜSEYİN BEŞİROĞLU(2)
1) BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) ÇATALCA DEV. VE BÖLGE TRAFİK HAST, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
BPH dünyada en yaygın görülen hastalıklardan biridir.TURP(Transurethral resection of Prostate) BPH cerrahisinde altın standart 
yöntemdir.TURP yöntemleri bu yüzden önemlidir.Çalışmamızdaki amaç Bipolar TURP ve Monopolar TURP yöntemlerini karşılaştırmaktır. 
 
YÖNTEM
Çalışmamıza Beylikdüzü Devlet Hastanesinde BPH nedeniyle TURP yapılan 120 hasta dahil edildi. Hastalar 60 kişilik 2 grup olarak 
incelendi.Grubun birine Monopolar TURP uygulanırken diğer gruba Bipolar TURP uygulandı. Hastaların IPSS,üroflowmetri , hemoglobin 
kaybı,postop kateterizasyon süresi, hastane kalış süresi,TUR sendromu ve postop 6. aydaki üretral striktür parametreleri incelenmiştir. 
İstatiksel analizde ki-kare, Student T test ve Wilcoxon testi uygulandı.

BULGULAR
İki grup ayrı ayrı incelendi ve karşılaştırıldı. IPSS,üroflowmetri,hastanede kalış süresi ,hemoglobin kaybı parametrelerinde istatistiksel 
olarak anlamlı fark saptanmamıştır(p>0,05). Postop kateterizasyon süresi ve postop 6. ayda üretral striktür gelişimi istatiksel olarak 
anlamlı saptanmış ; M-TURP grubunda daha çok striktür geliştiği ve kateterizasyon süresinin daha uzun olduğu gözlemlenmiştir(p<0,05). 
Aynı zamanda M-TURP grubunda 2 hastada TUR sendromu gelişirken B-TURP grubunda TUR sendromu gözlenmemiştir (p<0,05). 
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ÇIKARIMLAR
Bipolar TURP ve Monopolar TURP grubu karşılaştırıldı.Her iki grup sonuçları benzer olarak olarak bulundu.Sadece Bipolar TURP 
grubunda kateterizasyon süresi,striktür olasılığı ve TUR sendromu gelişimi açısından daha avantajlı bulundu.Sonuç olarak Bipolar 
TURP Monopolar TURP ye göre daha iyi bir yöntem olsada her iki yöntem de BPH cerrahisinde güvenilir olarak uygulanabilir. 

 
SS-005

ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ-EGE ÇALIŞMA GRUBU NOKTÜRİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI 
OZAN BOZKURT*(1), BORA İRER(2), FUAT KIZILAY(3), OĞUZCAN ERBATU(4), VOLKAN ŞEN(5), ÖNDER
ÇINAR(6), ŞAKİR ONGÜN(7), AHMET CİHAN(8), TURAN ÖZDEMİR(3), DOĞU TAŞDEMİR(1), OKTAY ÜÇER(4)
1) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
2) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
3) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
4) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
5) MANİSA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
6) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, ZONGULDAK 
7) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, BALIKESİR
8) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, NİĞDE 
 

AMAÇ
Noktüri yakınması olan hastalarda noktüri alt tipleri ve ilişkili faktörlerin belirlenerek ilk başvuru, tanısal değerlendirme ve tedavi 
aşamalarında göz önünde bulundurulması gereken durumların saptanması.

YÖNTEM
Etik kurul onayı alınmasından sonra çalışmaya katılan merkezlerde Üroloji polikliniklerine başvuran hastalar noktüri 
açısından sorgulanarak noktürisi olan ve çalışmaya katılmak isteyen tüm hastalar bilgilendirilmiş gönüllü onam formu 
alındıktan sonra çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, sistemik hastalıklar, kullanmakta olduğu 
ilaçlar, geçirilmiş operasyon öyküsü, sigara-alkol kullanımı gibi demografik verileri kayıt altına alındı. Hastalara aşırı 
aktif mesane (AAM) sorgulama formu, noktüri yaşam kalitesi (N-QoL) formu, ICIQ-MLUTS, ICIQ-FLUTS formları yardımı 
ile alt üriner sistem semptomları değerlendirildi, 3 günlük sıklık-hacim çizelgesi verildi ve maksimum akış hızı ölçüldü. 
 
BULGULAR
Mart2018- Ağustos 2018 tarihleri arasında 8 merkezden toplam 379 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %89,7’si erkek 
(n=340) ve %10,3’ü kadındı (n=39). Hastaların %43,3’ünün noktüri yakınması ile başvurduğu saptandı. Bu hasta grubunda en sık 
karşılaşılan sistemik hastalık hipertansiyon idi. Çalışmaya alınan hastaların demografik verileri Tablo 1’de özetlenmiştir. Noktüri 
alt tipi açısından noktürnal poliüri % 68,1 ile en sık karşılaşılan noktüri alt tipiydi. Global poliüri hastaların %8,7’sinde, gece 
mesane kapasitesinde düşüklük hastaların %64,1’inde saptandı. Noktürnal poliüri ve düşük gece mesane kapasitesinin birlikte 
görüldüğü mixed noktüri tipi hastaların %42,7’sinde mevcuttu. Hastaların %6,1’i ise bu tanımlamalara uymamaktaydı ve bu durum 
izole noktüri olarak tanımlandı. Noktüri ilişkili alt üriner sistem semptomları ve sıvı tüketim alışkanlıkları Tablo 2’de verilmiştir. 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışma sonucunda noktürinin pek çok farklı nedenden kaynaklanan ve hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir 
durum olduğu anlaşılmaktadır. Tanısal yaklaşımda kullanılacak uygun yöntemler, tedavi sonuçları açısından bu hastalarda büyük önem 
taşımaktadır.
 

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri

Yaş (ort±SD) 56.6±12.5

Cinsiyet (n, %)

Erkek 340 (%89.7)

Kadın 39 (%10.3)

BMI (kg/m2) (ort±SD) 28.5±5.0

Sigara (n, %) 184 (%48.5)

Alkol (n, %) 66 (%17.4)

Komorbiditeler (n, %)

Hipertansiyon 103 (%27.2)

DiabetesMellitus 69 (%18.2)

Koroner arter hastalığı 45 (%11.9)

KOAH 24 (%6.3)
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Hipertiroidi 6 (%1.6)

Hipotiroidi 14 (%3.7)

Konjestif kalp yetmezliği 12 (%3.2)

Polifarmasi (>4 ilaç kullanımı) (n, %) 38 (%10)

Diüretik kullanımı (n, %) 24 (%6.3)

Beta blokör kullanımı (n, %) 29 (%7.7)

Tablo 2. Noktüri hastalarında alt üriner sistem semptomları ve sıvı tüketim alışkanlıkları

ICIQ-MLUTS işeme skoru 7,7±4.9

ICIQ-MLUTS depolama skoru 3,7±3,6

ICIQ-FLUTS işeme skoru 9.5±3.5

ICIQ-FLUTS depolama skoru 8.0±5.0

AAM skoru 15.1±7.8

ICIQ-NqoL

Soru 1-5, 7 (uyku/enerji) 12.4±7.7

Soru 6, 8-12 (endişe/rahatsızlık) 8.9±5.6

Noktüri frekansı 3±1.8

Gündüz toplam idrar miktarı (yatana kadar) (3 gün ortalaması) (ml) (min-max) 1488.2±556.2 (300-4000)

Gece idrar miktarı (3 gün ortalaması) (ml) (min-max) 635.8±368.6(100-3000)

Gündüz toplam sıvı tüketimi (ml) (min-max) 2012.7±853.7 (350-8500)

Akşam sıvı tüketimi (18.00 dan yatana kadar) (ml) (min-max) 858.1±572.1 (0-7700)

SS-006 

BETA-BLOKER KULLANIMININ NOKTÜRİ VE DİĞER ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARIYLA İLİŞKİSİ, ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ-
EGE ÇALIŞMA GRUBUNUN ÇOK-MERKEZLİ PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMASI
FUAT KIZILAY*(1), BORA İRER(2), OĞUZCAN ERBATU(3), MUZAFFER DOĞU TAŞDEMİR(4), VOLKAN ŞEN(5), ÖNDER ÇİNAR(6), ŞAKİR 
ONGÜN(7), AHMET CİHAN(8), TURAN ÖZDEMİR(9), OKTAY ÜÇER(10), OZAN BOZKURT(4) 
1) EGE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
2) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İZMİR 
3) CELAL BAYAR Ü. SAĞ.UY.VE ARŞ MRK., ÜROLOJİ, MANİSA 
4) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
5) MANİSA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA
6) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, ZONGULDAK 
7) İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
8) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, NİĞDE 
9) EGE ÜNİNERSİTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 10) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, MANİSA  
 

AMAÇ
Gecede 2 veya daha fazla sayıda idrara kalkmak olarak tanımlanan noktüri, önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Ancak, 
üzerinde çok durulmayan ve sıklıkla atlanan bir yakınmadır. Noktüri, yalnızca yaşlanma veya benign prostat hiperplazisine bağlı 
değil, üroloji dışında birçok klinik durumdan da kaynaklanabilir. Hipertansiyonun kendisi veya hipertansiyon tedavisinde kullanılan 
bazı ajanlar, noktüriye neden olabilir. Bu çalışmada, noktüri ve diğer alt üriner sistem semptomlarıyla beta-bloker kullanımı ilişkisini 
değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM
Çalışmaya katılan merkezlerde üroloji polikliniklerine başvuran hastalar noktüri açısından sorgulanarak noktürisi olan ve çalışmaya 
katılmak isteyenler bilgilendirilmiş gönüllü onam formu alındıktan sonra çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, sistemik 
hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar, geçirilmiş operasyon öyküsü, sigara-alkol kullanımı gibi demografik verileri kayıt altına alındı. 
Hastalara aşırı aktif mesane (AAM) sorgulama formu, noktüri yaşam kalitesi (N-QoL) formu, ICIQ-MLUTS, ICIQ-FLUTS formları doldurtuldu, 
3 günlük sıklık-hacim çizelgesi verildi ve üroflowmetri yapılarak maksimal akış hızı ölçüldü. Hastalar, beta-bloker kullanım durumuna 
göre iki gruba ayrıldı. Beta-bloker kullanan ve kullanmayan hastalar noktüri alt tipleri ve noktüri risk faktörleri açısından karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Mart 2018- Ağustos 2018 tarihleri arasında 8 merkezden toplamda 379 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 56.6 ± 12.5 yıl, 
%89.7’si ise erkekti. Hastaların 198’inde (%52.2) sistemik hastalık var olup en sık görülen komorbidite hipertansiyondu (%27.2). Çalışmaya 
dahil edilen hastaların 29’u (%7.7) beta-bloker kullanmaktaydı. Beta-bloker tedavisi alan hastalar ile almayan hastalar karşılaştırıldığında; 
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iki grup arasında sistemik hastalık ve periferal ödem varlığı, azalmış mesane kapasitesi ve mikst noktüri sıklığı ve noktüri frekansı 
değerlerinde anlamlı farklılık saptandı (Tablo 1). Beta-bloker kullanımının değerlendirme formları üzerine etkisi değerlendirildiğinde ise 
gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. Yalnızca ICIQ-FLUTS işeme skorunun iki grup arasındaki farklılığı sınırdaydı (p=0.05) (Tablo 2). 
 
ÇIKARIMLAR
Beta-bloker kullanan hastalarda, kullanmayanlara göre her ne kadar izole noktüri sıklığı açısından anlamlı farklılık olmasa da, noktürnal 
poliüri ve azalmış noktürnal mesane kapasitesi kombinasyonu olarak tanımlanan mikst noktüri sıklığı daha fazladır. Bunun muhtemel 
nedeni beta-blokerlerin mesane kapasitesi üzerindeki etkileri olabilir. Bu hastalarda noktüri frekansının da daha fazla saptanması, elde 
edilen bu sonucu destekler niteliktedir.
 

Tablo 1. Beta-bloker kullanımı ile noktüri alt tipleri ve noktüri risk faktörleri arasındaki ilişki

Değişkenler Beta-bloker kullanım durumu P değeri

Var Yok

Cinsiyet

Erkek 26 314 0.594

Kadın 3 36

Noktüri yakınmasıyla başvuru

Var 16 148 0.125

Yok 13 202

Sistemik hastalık varlığı <0.001

Var 27 171

Yok 2 179

Alkol

Var 1 65 0.024

Yok 28 285

Obezite

Var 10 122 0.571

Yok 19 228

Periferal ödem

Var 6 18 0.006

Yok 23 332

Noktürnal poliüri

Var 22 236 0.236

Yok 7 114

Global poliüri

Var 5 28 0.095

Yok 24 322

Azalmış mesane kapasitesi

Var 25 218 0.006

Yok 4 132

Mikst noktüri

Var 19 143 0.009

Yok 10 207

İzole noktüri

Var 3 20 0.253

Yok 26 330

Maksimal idrar akım hızı (ml/sn) 13.6 ± 6.3 16.6 ± 8.0 0.057

Noktüri frekansı 3.8 ± 1.6 2.9 ± 1.8 0.014

Gündüz idrar sıklığı 6.4 ± 2.2 6.4 ± 2.9 0.905

Gu¨ndu¨z idrar hacmi (yatana kadar 1526.6 ± 794.1 1485.1 ± 533.3 0.784

toplam) (ml)

Gece idrar hacmi (sabah ilk idrar 739.0 ± 524.1 627.3 ± 352.4 0.117
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dahil) (ml)

Gündüz maksimum idrar hacmi (ml) 280.7 ± 129.1 313.2 ± 129.6 0.194

Gündüz toplam sıvı tüketimi (ml) 2179.0 ± 1509.6 1999.0 ± 777.2 0.530

Akşam sıvı tüketimi (18.00 dan yatana kadar) (ml) 1077.6 ± 1388.6 839.9 ± 443.1 0.366

Post-void rezidü idrar hacmi (ml) 59.4 ± 53.4 72.0 ± 170.0 0.693

Tablo 2. Beta-bloker kullanımının değerlendirme formları üzerine etkisi (ICIQ-MLUTS, ICIQ-FLUTS, AAM, NqoL)

Değerlendirme formları Beta-bloker kullanım durumu P değeri

Var Yok

AAM skoru 16.6 ± 6.9 14.9 ± 7.8 0.264

ICIQ-MLUTS işeme skoru 8.1 ± 4.1 7.6 ± 4.9 0.629

ICIQ-MLUTS depolama skoru 4.3 ± 3.3 3.7 ± 3.7 0.449

ICIQ-FLUTS işeme skoru 13.3 ± 3.8 9.1 ± 3.4 0,05

ICIQ-FLUTS depolama skoru 9.7 ± 6.1 7.9 ± 5.0 0.563

ICIQ-NqoL 11.9 ± 7.8 12.5 ± 7.7 0.718

Soru 1-5, 7 (uyku/enerji)

ICIQ-NqoL 10.2 ± 5.8 8.8 ± 5.6 0.183

Soru 6, 8-12 (endişe/rahatsızlık)

SS-007 

VENÖZ TÜMÖR TROMBÜSÜNÜN EŞLİK ETTİĞİ BÖBREK TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
BÜLENT ÖNAL(1), MUHAMMED FATİH ŞİMŞEKOĞLU(1), ÇETİN DEMİRDAĞ(1), AHMET GÜRBÜZ*(1), CAN ÖBEK(2), ZÜBEYR TALAT(1) 
1) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) ACIBADEM TAKSİM HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Bu çalışmada kliniğimizde venöz trombüslü böbrek tümörü nedeniyle radikal nefrektomi ve ven kava trombektomi 
uygulanan hastalarda sağkalım sürelerini belirlemeyi ve sağkalımda etkili faktörleri öngörmeyi amaçladık. 
 
YÖNTEM
Kliniğimizde 2006 ve 2016 yılları arasında vena kava trombüslü böbrek tümörü nedeniyle radikal nefrektomi ve trombektomi 
uygulanan ve verileri incelenen 27 hasta çalışmaya dahil edildi. Preoperatif değerlendirmede hastaların demografik 
verileri, tümör karakteristiği, trombüs seviyesi ve laboratuvar verileri değerlendirildi. Veriler ki-kare, fisher exact ve 
Mann Whitney U testleri ile analiz edilerek sağkalımda ve metastaza kadar geçen sürede etkili olan faktörler araştırıldı. 
 
BULGULAR
Verileri incelenen 17’si erkek, 10’u kadın toplam 27 hastanın ortalama yaşı 59,8 yıldı. Başvuru anında % 55,5 oranında yan ağrısı 
yakınması bulunan grupta, hastalarda mevcut hastalığa ek olarak %72,9 oranında komorbiditelerin eşlik ettiği izlendi. Tümörlerin 
%81,5’inin sağ böbrek kaynaklı olduğu anlaşıldı. Ortalama tümör çapının 9,8 cm ve tümörlerin % 55,5’inin 8 ile 10 cm arasında 
olduğu değerlendirildi. Preoperatif radyolojik verilerde infradiafragmatik trombüs oranı %74 iken supradiafragmatik trombüs oranı 
%26 saptandı. İntraatrial trombüs oranı ise %17,8 saptandı. Hastaların % 32’sinde preoperatif dönemde visseral organ metastazı 
mevcuttu. Radikal Nefrektomi ve trombektomi uygulanan hastaların 14’üne ek olarak lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Postoperatif 
erken komplikasyon oranı %33,3, geç komplikasyon oranı ise %22,2 saptandı. Preoperatif dönemde ortalama glomerüler filtrasyon 
hızı (GFR) değeri 53,7ml/dk iken, postoperatif dönemde 34,1 ml/dk ölçüldü. Patolojik değerlendirmede hastaların %88,8’inde 
böbrek hücreli karsinom, bu hasta gurubunun %29,6’sında ise sarkomatoid diferansiyasyon saptandı. İstatistiksel analizde 
sarkomatoid diferansiasyonun eşlik ettiği olgularda postoperatif metastaz oranı daha yüksek, metastaza kadar geçen ise süre daha 
kısa ölçüldü (p=0.026). Hastaların %81,4’ünde vasküler invazyon, %48,1’inde kapsül ve perinefritik doku invazyonu mevcuttu. Tanı 
anında metastatik olmayıp sonraki süreçte metastatik hale gelen hasta oranı %33,3 iken, bu grupta metastaza kadar geçen süre 
ortalaması 13,8 ay olarak hesaplandı. Hastaların %59,2’si hayatta iken bu grupta ortalama yaşam süresi 28,3 ay, yaşamları sona 
eren hasta grubunda ise bu değer 20,1 ay olarak hesaplandı. İstatistiksel genel sağ kalımın ise ortalama 24,2 ay olduğu görüldü. 
 
ÇIKARIMLAR
Radikal nefrektomi ve vena cava trombektomi, komplikasyon oranı görece yüksek olmakla birlikte hastaların en az yarısında kabul 
edilebilir onkolojik kontrol sağlar. Venöz tümör trombüsü ile prognoz arasındaki korelasyon ve buna etki eden prediktif faktörleri 
inceleyen geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır.
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SS-008

VEZİKOÜRETERAL REFLÜNÜN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ: ZAMAN İÇİNDE DEĞİŞENLER
TANER CEYLAN*(1), BURAK ÇITAMAK(2), TARIK ASİ(3), MESUT ALTAN(4),
ALİ CANSU BOZACI(5), HASAN SERKAN DOĞAN(1), SERDAR TEKGÜL(1)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 
2) BOLVADİN DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AFYON 
3) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 
4) AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, YOZGAT 
5) ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ŞANLIURFA 

AMAÇ
Vezikoüreteral reflü (VUR) hastalarında endoskopik tedavi başarısını etkileyen faktörlerin araştırılması ve yıllar içindeki değişiminin 
incelenmesi.

YÖNTEM
2000-2018 tarihleri arasında primer VUR tanısı alan ve bu nedenle endoskopik tedavi yapılan 421 hastanın bilgileri analiz edildi. 
Verileri tam olan 409 hastanın verileri değerlendirildi. Veriler SPSS 20.0 programıyla analiz edildi.

BULGULAR
Ortalama yaşları 82,4±51,9 ay olan hastalar, ortalama 17,3±24,9 ay takip edildi. Genel başarı oranı %76,8 olarak bulundu. Hastaların erkek/
kız oranı 103/306 olarak bulunurken, 108 hastanın reflüsü yüksek dereceliydi (Grade 4-5). Hastaların %55,5’ inin (227) reflüsü tek taraflıydı. 
Hastaların %19,3’ünde postoperatif takip sürecinde idrar yolu enfeksiyonu (İYE) görüldü. Hasta yaşı ve VUR derecesinin başarıyı etkilediği 
görüldü (p=0,013, p=0.018). VUR dereceleri gruplandırıldığında Grade 1-2 için başarı %83,2, Grade 3 için %77,7 ve Grade 4-5 için %68,5 olarak 
bulundu (p=0,033). Operasyon yaşının 82 aydan büyük olmasının başarıyı arttırdığı gözlendi. Hastalar eşit sayıda olacak dört kronolojik 
gruba ayrıldığında yıllar içinde daha önce işlem yapılmış olan hasta ve yüksek dereceli reflüsü olan hasta oranlarının arttığı gözlenmektedir. 
 
ÇIKARIMLAR
VUR’un endoskopi tedavi başarısı büyük çocuklarda ve düşük dereceli (Grade 1-3) daha yüksektir. Yıllar içerisinde başarının artma 
eğiliminde olduğu ve yüksek dereceli hastalarda da kabul edilebilir başarıyla uygulanmakta olduğunu görülmektedir.
 

Hasta Özellikleri 2000-2009 2009-2012 2012-2016 2016-2018 p

Hasta sayısı 102 102 102 103

Cinsiyet (K/E) 84/18 74/28 75/27 73/30 0,232

Başarı oranı 0,745 0,706 0,784 0,835 0,154

Ortalama tanı yaş (ay) 62,35 65,49 69,37 59,06 0,467

Ortalama operasyon yaşı (ay) 80,42 80,82 82,34 79,28 0,954

VUR derecesi (Gr-4-5 oranı) 0,147 0,235 0,294 0,378 0,002

VUR derecesi 4-5 başarı 0,667 0,625 0,7 0,718 0,885

VUR tarafı (tek/çift taraflı) 59/43 56/46 58/44 54/49 0,87

İşeme disfonksiyonu(+/-) 39/63 39/63 40/62 35/68 0,869

Geçirilmiş operasyon 0,147 0,167 0,167 0,33 0,002

Takip süresi (ay) 36,45 17,47 8,74 7,23 <0,001

SS-009 

EL YARDIMLI LAPAROSKOPİK DONÖR NEFEKTOMİ: İLK 1250 VAKA SONRASINDA NELER ÖĞRENDİK?
EMRE ARPALI*(1), CİHAN KARATAŞ(2), BAŞAK AKYOLLU(2), BURAK KOÇAK(1) 
1) KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, TRANSPLANTASYON/ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, TRANSPLANTASYON, İSTANBUL  

AMAÇ 
Son 10 yılda yaptığımız 1297 vakalık el yardımlı donör nefrektomi verilerini gözden geçirmek, deneyimlerimizi ve sonuçlarımızı 
paylaşmak. 
 
YÖNTEM 
Mart 2007 ile Şubat 2018 tarihleri arasında el yardımlı donör nefrektomi yapılan hastalara ait veriler retrospektif olarak gözden 
geçirildi. Hastalara ait demografik bulgular, ameliyat süreleri ve anatomik varyasyon oranları, ameliyat sonrası erken dönem 
komplikasyon oranları, ağrı skorları ve taburculuk süreleri hesaplandı.
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BULGULAR 
El yardımlı laparoskopik donör nefrektomi yapılan 1297 hastanın 590’ı (%45,5) erkek 707’si (%54,5) kadındı. Alınan böbreklerin 
1185’i (%91,4) sol 112’si (%8,6) sağ böbrekti. Vakaların 268’inde (%22) birden fazla renal arter olduğu görüldü. Ortalama hastanede 
kalış süresi 2,06 +/- 1,2 gündü. 31 vakada (%2) peroperatif komplikasyon olduğu ve 9 hastada (%0,7) çeşitli nedenlerden ötürü 
(vasküler yaralanma, stapler hastası, sürrenal venden kanama vb..) açığa geçildiği tespit edildi. Hiç bir böbrek vericisinde böbrek 
yetmezliği görülmedi ve ölüm hadisesi izlenmedi. 
 
ÇIKARIMLAR 
El yardımlı laparoskopik donör nefrektomi düşük komplikasyon ve açığa konversiyon oranlarıyla güvenilir bir yöntem olarak 
uygulanabilir. 
 
 
SS-010 

ÜROLOJİDE KOLAY ERİŞİLEBİLİR, GÜNCEL VE STANDART E-ÖĞRENME EĞİTİM MODELİ: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
EĞİTİM PROGRAMI (AGEP)
VOLKAN ŞEN*(1), HÜSEYİN EREN(2), İLKE ONUR KAZAZ(3), VOLKAN İZOL(4), HÜSEYİN TARHAN(5), AYDIN MUNGAN(6), CEM 
AKBAL(7), ADİL ESEN(8) 
1) MANİSA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
2) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, RİZE 
3) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, TRABZON 
4) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, ADANA 
5) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA 
6) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, ZONGULDAK 
7) ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
8) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR  
 

AMAÇ
Son yıllarda bilişim teknolojisinin gelişimiyle e-öğrenme modeli de tıp eğitiminde kendisine yer bulmaya başlamıştır. E-öğrenme ile 
öğrenciler istediği yerden istediği zamanda öğrenmeleri için hazırlanan bilgi kaynağına ulaşabilmektedir. E-öğrenmedeki ana sorunların 
başında ise standart bir eğitim modelinin oluşturulması gelmektedir. Bu projede üroloji araştırma görevlilerinin eğitiminde güncel 
ve standart bir eğitim modeli oluşturmayı ve e-öğrenme yöntemi ile Türkiye’nin her bölgesindeki ürologlara bu eğitimi ulaştırmayı 
amaçladık.

YÖNTEM
Üroloji alanında güncel ve standart uzmanlık eğitimi müfredatı ve e-öğrenme modeli oluşturmak amacıyla Nisan 2018 tarihinde 
Ürolojik Cerrahi Derneği tarafından alanında uzman 8 ürologdan oluşan AGEP çalışma grubu kuruldu. Üroloji uzmanlık eğitimi müfredatı 
oluşturulurken Campbell-Walsh Urology 11. Edition/2016 konu alt başlıkları baz olarak alındı ve bu konu başlıklarının anlatılabilmesi için 
her yıl 18’er ders olmak üzere toplamda 90 ders oluşturulması kararlaştırıldı. Bu 90 dersin uzmanlık eğitimi yıllarına göre ayrılmasında 
Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) (2017) tarafından belirlenen, yıllara göre araştırma 
görevlilerinin bilmesi ve yapması gerekenleri içeren çekirdek eğitim programından faydalanıldı. Dersler hazırlanırken sunum yapacak 
öğretim görevlilerine sunum içeriğini belirlemek ve standardize etmek amacıyla öğrenme hedefleri oluşturuldu. Öğrenme hedeflerinin 
oluşturulmasında Campbell-Walsh Urology11. Edition/2016, EAU ve AUA 2018 kılavuzları, TUKMOS 2017 Üroloji Uzmanlık Eğitimi 
Çekirdek Eğitim Programı ve Ürolojik Cerrahi Derneği Akreditasyon Komisyonu Üroloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Programından 
(ÜCDYK) faydalanıldı. Bloom taksonomisine uygun olarak her bir ders için en az 6 en çok 12 olmak üzere toplamda 90 ders için 834 
öğrenme hedefi oluşturuldu. Standart bir slayt şablonu oluşturularak alanında uzman 90 öğretim görevlisi belirlendi ve her ders için 
öğrenme hedefleri öğretim görevlilerine iletildi. Her öğretim görevlisinden araştırma görevlilerini ölçmek-değerlendirmek için sunumla 
birlikte 10’ ar tane çoktan seçmeli soru hazırlaması istenildi. Hazırlanan sunum ve soruların AGEP çalışma grubu tarafından standartlara 
uygunluğu kontrol edildikten sonra video çekim sürecine geçildi. 2018-2019 eğitim dönemine yetiştirebilmek amacıyla ilk 20 video 
önceden çekildi ve kalan 70 videonun çekimi 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi’nde 31.10.2018-04.11.2018 tarihlerine planlandı. Çekilen 
videoların ve sunum materyallerinin montajlanmasını takiben 15.09.2018 tarihinde dersler üroloji kütüphanesi olarak kullanılan 
Uropedia.com.tr sitesine yüklenerek eğitime başlanmıştır ve toplamda 31 merkez ve 172 araştırma görevlisi eğitime katılmıştır.
 
BULGULAR
- 
 
ÇIKARIMLAR
AGEP üroloji uzmanlık eğitiminde günümüz teknolojisinin kullanıldığı standart, güvenilir, kolay erişilebilir ve güncel bir standart 
e-öğrenme modelidir.
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SS-011

CANLI VERİCİLERDEKİ ASEMPTOMATİK BÖBREK TAŞLARI: NAKİL SONRASI KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARI 
MEHMET SARIER*(1), IBRAHİM DUMAN(1), MEHMET CALLİOGLU(2), H. ASUMAN YAVUZ(3), ALPER DEMİRBAŞ(4), ERDAL KUKUL(1) 
1) MEDİCAL PARK HASTANESİ, UROLOJİ, ANTALYA 
2) MEDİCAL PARK HASTANESİ, RADYOLOJİ, ANTALYA 
3) MEDİCAL PARK HASTANESİ, NEFROLOJİ, ANTALYA 
4) MEDİCAL PARK HASTANESİ, ORGAN NAKLİ ÜNİTESİ, ANTALYA 

AMAÇ
Nefrolitiazis böbrek naklinde rölatif kontra endikasyon oluşturur. Canlı donör değerlendirme rutininin bir parçası olarak, bilgisayarlı 
tomografinin (BT) yaygın kullanımı ile, küçük asemptomatik böbrek taşları artık daha sık tespit edilir hale gelmiştir. Bugün için bu 
taşların yönetimi konusunda net bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmanın amacı, böbrek naklinde in situ bırakılan <4 mm asemptomatik 
taşların uzun dönem takip sonuçlarının değerlendirilmesidir.
 
YÖNTEM
2009 ile 2017 yılları arasında, hastanemizde gerçekleştirilen 3764 canlı vericili böbrek nakli içinde, taş taşıyan (≤4 mm) böbrek nakli 
yapılan 31 hasta analiz edildi. Hastalar son kontrollerinde BT görüntüleme ile değerlendirildi. Sonuçlar, verici değerlendirmesi sırasında 
elde edilen başlangıç BT bulguları ile karşılaştırıldı.

BULGULAR
Hastaların (n=31) ortalama taş boyutu 2.9 (1 - 4.3) mm idi. Böbrek nakli sonrası ortalama takip süresi 43.1 (12-97) aydı. Son 
kontrollerinde çekilen BT bulgularına göre, 26 (% 83,9) hastada taşın spontan düştüğü gözlendi. Nakilden sonra ilk yıl içinde, taş 
boyutu 4 mm ve üzerinde olan 3 (% 9,6) hastaya, taşın semptomatik hale gelmesi üzerine cerrahi girişim uygulandı. Kalan 2 (% 6,4) 
hastada ise, taş boyutunun değişmeden kaldığı görüldü. Spontan düşme açısından alt ve orta-üst pol taşları arasında anlamlı fark 
yoktu (p = 0,948). İki (% 6,4) hastada ise de novo taş oluşumu gözlendi.

ÇIKARIMLAR
Verici değerlendirmesi sırasında tespit edilen <4 mm’lik asemptomatik taşlar böbrek naklinde güvenle in situ olarak bırakılabilir. 
Böbrekteki lokalizasyonlarından bağımsız olarak, bu taşlar böbrek naklinden sonra yüksek oranda spontan düşmektedir. Ayrıca, bu 
hastalarda uzun süreli taş nüks oranları da oldukça düşüktür.

SS-012

TEKİRDAĞ İLİNDEKİ ÜROLOJİ UZMANLARININ ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA METABOLİK DEĞERLENDİRME VE METAFİLAKSİYE 
YAKLAŞIMLARI
CENK YAZICI(1), MURAT AKGÜL(1), ERSAN ARDA(2), FATİH SAHİN*(1), ENES ALTIN(3), HALUK AKPINAR(4)
1) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, TEKİRDAĞ 
2) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, EDİRNE 
3) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, TEKİRDAĞ
4) İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 

AMAÇ
Üriner sistem taş hastalığı coğrafyamız açısından endemik bir durum olup, ülkemizdeki üroloji uzmanlarının üriner sistem taş hastalığı 
ile ilgili tecrübeleri oldukça yüksektir. Üriner sistem taş hastalığının cerrahisinde oldukça başarılı sonuçlar alan ülkemiz ürologları, üriner 
sistem taş hastalığı metabolik değerlendirmesi ve metaflaksisinde çekimser kalabilmektedir. Bu duruma neden olan etkenlerin tespit 
edilmesi, üriner sistem taş hastalığı tedavisinde bütüncül yaklaşım açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Tekirdağ ilinde çalışan 
üroloji uzmanlarının, üriner sistem taş hastalığında metabolik değerlendirme ve medikal tedaviye bakış açılarının değerlendirmesi 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Çalışmaya, Tekirdağ ilindeki hastanelerde çalışan üroloji uzmanları davet edildi. Katılımcılara, toplam üç bölümden oluşan anket, yüz-
yüze uygulandı. Anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik özellikleri değerlendirildi. Anketin ikinci ve üçüncü bölümlerinde 
ise sırasıyla katılımcıların üriner sistem taş hastalığında metabolik değerlendirme ve medikal tedaviye yönelik yaklaşımları incelendi.

BULGULAR
Klinik pratiğinde rutin üriner sistem taş cerrahisi uygulayan toplam 29 üroloji uzmanı çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların %65,5’i 
ayda ortalama 10-25 taş cerrahisi uygulamaktaydı. Metabolik değerlendirme ile ilgili görüşleri sorgulandığında; katılımcıların %34,5’i 
erişkinlerde, %65,5’i çocuk taş hastalarında metabolik değerlendirme uygulamadığını belirtti (Şekil 1). Tüm katılımcılar üriner sistem taş 
hastalığında medikal tedavinin etkinliğine inanmaktaydı. Ancak katılımcıların %66’sı klinik pratikte medikal tedaviyi hastaların yarısından 
azında uygulamaktaydı. Bunun sebebi sorulduğunda katılımcıların %51,7’si metabolik değerlendirme için olanaklarının olmadığından 
medikal tedavi uygulayamadıklarını belirtirken, %31’i hastaların medikal tedaviye uyum sağlayacaklarına inanmadıklarını belirtti. 
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ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda, katılımcıların metabolik değerlendirme, taş analizi ve metafilaksi konusundaki uygulamalarının beklenilenden daha 
düşük olduğu görüldü. Katılımcıların çoğu metabolik değerlendirme ve taş analizi yapamadıklarını belirtti. Metabolik değerlendirme 
ve metafilaksinin rutin uygulamaya girebilmesi için gerekli olanakların sağlanması ve hekimlere yönelik eğitimlerin devam etmesi 
gerekmektedir.
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SÖZLÜ SUNUM – II 
( SS13-SS24 ) 
 

SS-013

RETZİUS KORUYUCU YAKLAŞIMLA ROBOTİK YARDIMLI RADİKAL PROSTATEKTOMİ ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ 
MAHİR BÜLENT ÖZGEN(1), BORA ÖZVEREN*(2), CEM AKBAL(2), KAMİL FEHMİ NARTER(2), NİYAZİ LEVENT TÜRKERİ(2) 
1) ACIBADEM ALTUNİZADE HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Prostat kanseri tanısıyla, Retzius koruyucu robot yardımlı radikal prostatektomi (Rk-RYRP) uyguladığımız hastaların erken dönem 
onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarını bildirmek.

YÖNTEM
Klinik evresi lokal veya lokal ileri prostat kanseri olan 31 hastaya uygulanan Rk-RYRP’ nin erken dönem onkolojik ve fonksiyonel 
sonuçları incelendi. Kontinans ve erektil fonksiyon ICIQ-SF ve SHIM skor formları ile değerlendirildi.

BULGULAR
Rk-RYRP uygulanan hastaların ortalama yaşı 62,5 (49-75), pre-operatif ortalama PSA değeri 8,02 ng/ml (0,005-18) ve ortalama 
prostat volümü 44,2 cc (25-92) olarak saptandı. TRUS biyopsi patoloji sonucu (2014 ISUP) Grade I olan 11 hasta, Grade II olan 13 
hasta, Grade III olan 4 hasta, Grade IV olan 2 hasta ve Grade V olan 2 hasta vardı. Önceden TUR-prostatektomi ve TV-prostatektomi 
olan toplam 3 hastanın patolojisi ise ISUP Grade I olarak raporlanmıştı. EAU klinik evre, D’Amico risk gruplamasına göre 11 
hasta düşük riskli, 21 hasta ise yüksek risk grubundaydı. Ortalama kan kaybı 42 cc (30-150) ölçüldü. Post-operatif hiçbir hastaya 
transfüzyon yapılmadı. Çıkarılan ortalama lenf nodu sayısı 10,4 (3-19) idi. Bir hasta post-operatif 1. günde kanama ve anastomoz 
rüptürü nedeniyle erken dönemde re-opere edildi. Ortalama yatış süresi 2,1 (2-3) gündü. Post-operatif idrar drenajı için 6 hastada 
suprapubik sistostomi, 26 hastada üretral kateterizasyon tercih edildi. Post-operatif kateterli kalma süresi ortalama 7,4 gündü (7-10). 
Nihai patolojik incelemede 8 hastada cerrahi sınır pozitifliği (%25) saptandı. Pre-op, 1.hafta, 1. ay ve 3. ay ICIQ-SF ortalama skorları 
0, 4.82, 2.18 ve 1.3 olarak saptandı. Pre-op, 1. hafta, 1.ay ve 3. ay SHIM ortalama skorları 16, 3.14, 4.03 ve 6,5 olarak saptandı. 
 
ÇIKARIMLAR
Rk-RYRP operasyon tekniği açısından zor ve tecrübe gerektiren bir cerrahi yöntem olmakla beraber erken dönem kontinans 
açısından ümit verici görünmektedir. Randomize kontrollü çalışmalarla daha güven verici sonuçlara ulaşmak mümkün olacaktır. 
 

SS-014

TRANSÜRETRAL MESANE TÜMÖR REZEKSİYONU SONRASI ÜST ÜRİNER SİSTEM TÜMÖR GELİŞİMİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ; 
INTRAOPERATİF DJ STENT YERLEŞTİRİLMESİ RİSKİ ARTTIRIR MI?
BARIŞ ESEN*(1), UTKU BAKLACI(1), ERALP KUBİLAY(1), MUAMMER BABAYİĞİT(1),
ABDÜLKADİR TÜRKÖLMEZ(1), SÜMER BALTACI(1), YAŞAR BEDÜK(1), EVREN SÜER(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 

AMAÇ
Mesane tümörü olan hastalarda üst üriner sistem rekürrensine normal populasyona kıyasla daha sık karşılaşılmaktadır. 
Transüretral mesane rezeksiyonu(TUR-M) esnasında takılan DJ stentler, tümör hücrelerinin üst üriner sisteme inoküle 
olma riskini arttırabilir. Bu çalışmada TUR-M sonrası üst üriner sistem tümörleri için risk faktörleri araştırılmıştır. 
 
YÖNTEM
Nisan 2007 ile Aralık 2017 tarihleri arası TUR-MT yapılmış 965 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastaların yaş, 
cinsiyet, sigara kullanımı gibi hastaya bağlı özelliklerinin yanında; tümör boyutu, tümör sayısı(tek ya da çok sayıda), tümörün 
üreter orifisi ile devamlılık hali, intraoperatif DJ takılması, tümörün evre/grade’i, DJ kalma süresi ve postoperatif takipte 
üst üriner sistem rekürrens(UTUC) gelişme durumu değerlendirildi. Hastalar EAU kılavuzlarının takip protokollerine uygun 
şekilde takip edildi. İstatistik analiz SPSS versiyon 21.0 kullanılarak yapıldı. Tek değişkenli analiz değerlendirilen değişkenin 
özelliklerine göre Ki-kare, Fisher exact test, Student-t test ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak yapıldı. Çok değişkenli analiz 
lojistik regreyon analizi kullanılarak incelendi. Tip 1 hata düzeyinin %5’in altında olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
BULGULAR
Toplamda 812 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 65.31(22-94, sd 10.98) olduğu görüldü. Hastaların 
689’ü erkek(%85), 123’i kadındı(%15). Hastaların ve tümörün özellikleri tablo 1’de özetlenmiştir. Intraoperatif 66 
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hastaya(%8.1) DJ stent yerleştirildi. Yerleştirilen DJ stentler ortanca 37 gün sonra çekildi. Ortalama takip süresi 45.4 aydı ve 
18 hastada(%2.2) üst üriner sistem tümörü görüldü. Tek değişkenli analiz sonuçları tablo 2’de gösterilmiştir. Tek değişlenli 
analizde tümörün üreter orifisi ile devamlılık göstermesi(p=0.002, OR 7.118; %95 Cl 2.029-24.969) ve intraoperatif DJ stent 
takılması(p=0.037, OR 3.373; %95 Cl 1.078-10.558) UTUC riski için anlamlı faktörler olarak görüldü. Tümör evre, grade ve 
sayısı anlamlı bulunmadı. Çok değişkenli analiz sonucunda sadece tümörün orifisi ile devamlılık göstermesi üst üriner sistem 
tümör rekürrensi açısından bağımsız bir risk faktörü olarak bulunurken, DJ stent takılması bu açıdan anlamlı bulunmadı. 
 
ÇIKARIMLAR
Transüretral mesane rezeksiyonda tümörün orifis ile devamlı olması üst üriner sistem rekürrensi için bağımsız bir risk faktörü olarak 
bulunmuştur. TUR-M esnasında gerekli görülen durumlarda DJ stent yerleştirilmesi üst üriner sistem tümörü riski oluşturmamaktadır 
ve güvenle kullanılabilir.
 

Tablo 1: Hasta ve tümöre bağlı parametreler

Faktörler

Yaş(ort./yaş) 65.31±10.98

Cinsiyet(n) Erkek: 689

Kadın: 123

Sigara kullanımı Kullanan: 596

Kullanmayan: 216

Tümör boyutu(ort./cm) 2.63±1.92

Tümör sayısı (n) Tek: 547

³2 tümör: 265

Tümörün orifis ile devamlılığı Devamlı: 130

Uzak: 685

Evre pTa: 354

pT1: 306

Cis: 12

pT2: 137

pT3: 1

Grade Düşük grade: 272

Yüksek grade: 540

Tablo 2: Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi

Tek Değişkenli Analiz

Faktörler p değeri OR 95% Cl

Alt Üst

Yaş 0.378 0.981 0.941 1023

Cinsiyet 0.102 2431 0.839 7046

Sigara kullanımı 0.316 27395 0.586 5228

Tümör boyutu 0.637 1057 0.840 1330

Tümör sayısı 0.844 1105 0.409 2983

Tümör evresi 0.450

Tümör grade 0.466 1529 0.488 4791

Tümörün orifis ile devamlılığı 0.002* 7118 2029 24969

Intraop DJ takılması 0.037* 3373 1078 10558

DJ kalma süresi(gün) 0.655 0.992 0.959 1027

Çok Değişkenli Analiz

Tümörün orifis ile devamlılığı 0.006* 19131 0.709 157926

Intraop DJ takılması 0.464 1669 0.424 6567

*İstatistiksel olarak anlamlı
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SS-015
 
PROSTAT KANSERİ TANISINDA MR-USG FÜZYON BİYOPSİSİ İLE STANDARD TRANSREKTAL BİYOPSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
AHMET GÜDELOĞLU*(1), AMİRALİ FARAHVASH(2), SİNAN SÖZEN(3), CENK YÜCEL BİLEN(1) 
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 
2) LÖSANTE ANKARA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA 3) GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA  
 
AMAÇ
Prostat kanseri tanısında multiparametrik MR görüntüleme sistemlerinin rolünün artması biyopsi tekniğini de standart biyopsiden 
MR-USG füzyon biyopsiye evrimleştirmeye başlamıştır. Fakat halen klinik prostat kanseri şüphesi olan hastalarda füzyon biyopsiye 12 
kadran standart biyopsinin de eklenmesi önerilmektedir. Bu çalışmada yazılım yardımlı MR-USG füzyon biyopsi ile 12 kadran standart 
transrektal biyopsinin karşılaştırılması sunulmaktadır.

YÖNTEM
Mayıs 2016 ile Eylül 2018 tarihleri arasında prostat kanseri şüphesi ile multiparametrik MR (Philips İntera 3.0 T) çekilen, PI-
RADS 3 ve üzeri lezyona sahip toplam 76 hastaya transrektal USG (SmartUS, Telemed) eşliğinde transperineal stepper (CIVCO, 
EX3) yardımı ile MIM Symphony (MIM Software, Cleveland) yazılımı kullanılarak hedefe yönelik prostat füzyon biyopsisi 
yapılmıştır. Bu hastalardan perineal yolla random biyopsi alınan 22 hasta ile sadece füzyon biyopsi yapılan 3 hasta çalışma 
dışı bırakılıp, MR-USG füzyon biyopsiye 12 kadran standart transrektal biyopsi eklenen 51 hastanın sonuçları incelenmiştir. 
 
BULGULAR
Yaş ortalaması 61 (47 -78) ve ortanca PSA değeri 5.7 ng/ml (1.42 – 64) olan hastaların ortalama prostat hacimleri 52 cm3 (20-120) idi. 
8 hastada (%16) parmakla muayene bulgusu pozitifti. 10 hastanın (%20) en azından 1 yıl önce yapılan standart biyopsi öyküsü vardı. 51 
hastada ortalama boyutu 9.9 mm (4-24) olan toplamda 76 lezyon örneklendi. Lezyonların %49’u (37/76) PI-RADS 3, %41’i (31/76) PI-RADS 
4 ve %10’u (8/76) PI-RADS 5 olarak sınıflandırılmaktaydı. Her bir lezyondan ortalama 5.6 kor (2 – 10) biyopsi alındı. Patolojik inceleme 
sonucunda 51 hastanın 22’sinde (%42.3) 76 lezyonun 23’ünde (%30), prostat adenokarsinomu tespit edilmiştir. Tümör tespit edilen 22 
hastanın 3’ünde (%13.6) sadece yazılım yardımlı MR-USG füzyon biyopsi ile, 4’ünde (%18.2) sadece standart TRUSG ve kogntif füzyon 
biyopsi ile 15’inde (%68.2) ise her iki teknikle de tümör saptanmıştır (Şekil 1). Hastalar için ortalama anestezi süresi 60 dakikaydı (45 – 
100). İşlem sonrasında bir hastada iv antibiyotik ile tedavi gerektiren ürosepsis, 1 hastada ise işleme bağlı hematüri ve üriner retansiyon 
gelişmiştir. Genel anestezi altında yapılan bu işlemden sonra komplikasyon gelişmeyen hastaların hepsi aynı gün taburcu edilmişlerdir. 
 
ÇIKARIMLAR
MR-USG füzyon biyopsi tekniği prostat kanseri tanısı koymada güvenli ve uygulanabilir bir yöntemdir. Standart biyopsiye olan 
üstünlüğünün gösterilebilmesi açısından daha fazla sayıda hasta ile yapılan karşılaştırmalı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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SS-016

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA MESANE ÜROTELYAL NEOPLAZİLERİ: TEK MERKEZ OLGU SERİSİ VE DENEYİMLERİMİZ 
ÖZER BARAN(1), ERKAN DOĞAN(2), AYKUT AYKAÇ*(1), İSMAİL SELVİ(1), SALİH
BÜRLÜKKARA(1), HAKKI UĞUR ÖZOK(1), MEHMET MELİH SUNAY(1), FATİH YALÇINKAYA(3) 
1) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KARABÜK 
2) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, KARABÜK 
3) S.B.Ü ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA 

AMAÇ
Ürotelyal mesane neoplazileri genellikle 6. ve 7. dekatta görülmekle beraber, pediatrik yaş grubundaoldukça nadirdir. 
İlk iki dekatta insidansı % 0.1-0.4’tür. Pediatrik grupta tedavi ve takip protokolleri henüz netleşmemiştir. Kliniğimizde 
tedavisini gerçekleştirdiğimiz mesane ürotelyal neoplazili 6 pediatrik olguya ait deneyimlerimizi sunmayı amaçladık. 
 
YÖNTEM
Kasım 2012-Şubat 2018 arasında kliniğimizde mesanede kitle nedeniyle transüretral girişim uyguladığımız, 10-15 yaş arasındaki 6 
olgunun verilerini ve postoperatif takip sürecindeki bulgularını retrospektif olarak inceledik.

BULGULAR
Altı olguda ortalama tanı yaşı 11.66 (10-15) idi. Erkek/Kız görülme oranı 5/1 olup, yetişkin mesane tümörlerine benzer biçimde erkek 
cinsiyet ağırlıklı gözlendi. Hastaların öykülerinde ve soy geçmişlerinde, mesane ürotelyal neoplazileri için predispozan herhangi bir 
faktör bulunmazken, mesane tümörleri için klasik başvuru semptomu olan “ağrısız, pıhtılı, makroskopik hematüri” sadece 2 hastada 
görüldü. Tanı yöntemi olarak 4 hastada üriner sisteme yönelik ultrasonografik inceleme kullanılırken, 2 hastada ise ürolojik endoskopik 
girişim esnasında insidental olarak saptandı. Sistoskopik incelemede 4 hastada tümör morfolojisi klasik papiller yapıda izlenirken, 1 
hastada polipoid ve 1 hastada da flat tarzı lezyon olarak saptandı. Tüm olgularda tek bir tümöral lezyon saptanmış olup ortalama 
tümör çapı 18.83 mm (10-24 mm) idi. Hiç bir hastaya post operatif intravezikal tedavi verilmedi. Kontrole gelmeyen bir hasta dışında, 
ortalama takip süresi 46.4 ay (11-70 ay) olup rekürrens veya progresyon saptanmadı. Olgulara ait özellikler Tablo 1’de görülmektedir. 
 
ÇIKARIMLAR
Literatürde bildirilen pediatrik yaş grubu mesane ürotelyal neoplazilerinde, tedavi transüretral tümör rezeksiyonu şeklindedir. 
Tümörün biyolojik davranışı, yetişkinlerde görülenden farklı olup genellikle düşük malignite potansiyeli taşımaktadır. 20 
yaş altı olgularda rekürrens ve progresyon çok nadirdir. Literatürde rekürrens oranı % 7 olup, progresyon tek bir olguda 
bildirilmiştir. Olgu sayısı çok az olduğundan, kılavuzlarca önerilen net bir tedavi ve takip şeması henüz geliştirilememiştir. 
 

Tablo 1: Altı olgunun demografik özellikleri, tümöre, tedavi ve takip şekline ait bilgiler

Olgu 1 Olgu 2 Olgu 3 Olgu 4 Olgu 5 Olgu 6

Cinsiyet > > + > > >

Yaş 11 10 15 13 10 11

Semptom Hematüri İnsidental Hematüri İnsidental İnsidental İnsidental

Tümör boyutu (mm) 24x19 15x12 20x12 24x10 20x20 10x10

Tümör histopatolojisi T1G1 Nefrojenik 
Adenom DMPPÜN DMPPÜN Nefrojenik 

Adenom DMPPÜN

Postoperatif takip süresi (ay) 70 69 53 29 11 -

Nüks/Progresyon Yok Yok Yok Yok Yok Takipsiz

DMPPÜN: Düşük malign potansiyelli 
papiller ürotelyal neoplazi
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SS-017 

KARŞI TESTİSİ NORMAL GERM HÜCRELİ TÜMÖRLERDE ORGAN KORUYUCU CERRAHİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: RADİKAL 
ORŞİEKTOMİ SONRASI ÇOK MERKEZLİ BENCH ÇALIŞMASI 
TAYYAR ALP ÖZKAN*(1), ATA ÖZEN(2), ŞAHİN KABAY(3), CAVİT CAN(2), AHMET TUĞRUL ERUYAR(4), MUSTAFA AÇIKALIN(5), 
SAADETTİN ESKİÇORAPÇI(6), ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ TESTİS TÜMÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU(7), LEVENT TÜRKERİ(6) 
1) KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, KOCAELİ 
2) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD., ESKİŞEHİR 
3) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD., KÜTAHYA 
4) KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, PATOLOJİ KLİNİĞİ, KOCAELİ 
5) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ AD., ESKİŞEHİR 
6) ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD., İSTANBUL 
7) ÜROONKOLOJİ, DERNEĞİ, ANKARA  

AMAÇ
Testis tümörü tedavisinde radikal orşiektomi standart tedavidir. Soliter testisli veya bilateral tümörlü hastalara yapılan testis koruyucu 
cerrahi (TKC) testosteron replasman ihtiyacını azaltmakta ve bir grup hastada fertiliteyi korumaktadır. Karşı testisi normal bir bireyde 
testis koruyucu cerrahiyi önermek ve uygulamak için yeterli deneyim ve bunu destekleyecek yeterli prospektif literatür verisi 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada karşı testisi normal, testis tümörü hastalarında TKC’nin standart radikal orşiektomi sonrası “bench” 
çalışmasıyla etkinliğinin araştırılması planlanmıştır.

YÖNTEM
Üroonkoloji derneği Böbrek ve Testis Tümörleri çalışma grubu TUO-RE-12-01 kod numarası ile karşı testisi normal tümör testis 
hacmi (TTH) oranı %30’dan az, Evre 1 hastalar çalışmaya alındı. Hasta kayıtları anonim hale getirilerek Üroonkoloji derneği testis 
kanseri veri tabanında (REDCap) tutuldu. Çalışmanın ayrıntılı protokolüne Üroonkoloji derneği web sitesinden TUO-RE-12-01 kodu 
ile ulaşılabilir. Tümör tipi, tümör çapı, rete testis invazyonu, epididim ve spermatik kord invazyonu, nekroz ve lenfatik - damar 
invazyonu varlığı kaydedildi. Tümöre komşu kesitler, kalan testis parankimi ve rete testis örnekleri immünohistokimyasal inceleme 
amacıyla PLAP (Plasental alkalen fosfataz) uygulanarak intratübüler germ hücreli karsinom varlığı yönünden değerlendirildi. 
Çalışmanın etik kurul onayı Osmangazi Üniversitesi’nden 26. Haziran 2013 tarihinde 80558721/213 sayılı yazı ile alındı. 
 
BULGULAR
Çalışmaya 3 merkezden 14 hasta kabul edildi (Tablo). Çalışma kriterlerine uymayan 6 hasta (%43) çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya 
dahil edilen hastaların (n=8) yaş ortalaması 30,48,5 yıl idi. Ortalama AFP , beta hCG ve LDH değeri idi. Ortalama tümör çapı 9,59 
mm, ortalama TTH oranı yüzde olarak saptandı. “Bench”te yapılan parsiyel orşiektomi sırasında frozenda tümör sadec TTH oranı 
%50 olan 1 örnekte (%7 [n=1/14]) izlendi. Hastaların %50’sinde (n=4) germ hücreli (seminom), %50’sinde mixt germ hücreli tümör 
vardı. Histopatolojide %50 örnekte (N=4/8) germ hücreli neoplazi in situ (GHNIS) saptandı. GHNIS olan örneklerin %12,5’inde (n=1/8) 
parsiyel orşiektomi sonrası kalan testis parankiminde GHNIS saptandı (p=0,285). Hastaların hiçbirisinde kalan testis parankiminde 
GHNIS dışında patolojik bulgu saptanmadı.

ÇIKARIMLAR
TKC senkron bilateral tümör, metakron kontralateral tümör veya soliter testislerde TTH %30’dan az olan hastalara önerilmektedir. 
Bu çalışmada TTH oranı %30 altında olan hastalarda TKC’de cerrahi sınır negatifliği başarı oranı %100’dür. Bu çalışmada 
tüm değerlendirilebilir olgularda kalan testis parankiminde %12,5 (n=1/8) oranında GHNIS saptanmıştır ancak bu oran 
istatistiksel anlamlı değildir. Örneklem sayısının az olması nedeni ile daha geniş seriler ile bu sonuçlar desteklenmelidir. 
 

Tablo. Çalışmaya alınan hastların demografik, laboratuvar ve patolojik verileri.

Hasta 
No Yaş Mer-

kez AFP beta 
HCG LDH

Tu-
mor 
Oranı 
(%)

Abdo-
men BT

Fro-
zen 
(ilk 
kesi)

Tümör 
Tipi

Tümör 
Çapı 
(mm)

T. Albu-
ginea 
inv.

T. Va-
ginalis 
inv.

Rete 
testis 
inv.

Epi-
di-
dim 
inv.

Sperm. 
Kord 
inv.

Nekroz LVI ITG-
CN

Multi-
sentri-
site

Kalan 
do-
kuda 
Pato-
loji

1 34,8
Tayyar 
Alp 
Özkan

5,8 2 243 50 Normal 
bulgular Pozitif

Germ 
hucreli 
tumor

50 Var Yok Yok Yok Yok Var Yok Yok Yok Yok

2 38,9
Tayyar 
Alp 
Özkan

2,52 1,28 195 30 LAP Nega-
tif

Germ 
hucreli 
tumor

37 Yok Yok Yok Yok Yok Var Yok Yok Yok Yok

3 37,92
Tayyar 
Alp 
Özkan

2,84 1,2 133 6 Normal 
bulgular

Nega-
tif

Germ 
hucreli 
tumor

40 Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

4 31,5
Tayyar 
Alp 
Özkan

49,8 20,1 139 25 Normal 
Bulgular

Nega-
tif

Mixt 
Tumor 30 Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

5 62
Tayyar 
Alp 
Özkan

5,2 2 191 25 Normal Nega-
tif Benign 14

6 35,4 Sahin 
Kabay 5 0 368 26 Normal 

bulgular
Nega-
tif

Mixt 
Tumor 13 Yok Yok Yok Yok Yok Var Yok Yok Yok Yok

7 16,5 Sahin 
Kabay , , , 11 Normal 

bulgular
Nega-
tif

Mixt 
Tumor 27 Yok Yok Yok Yok Yok Var Yok Var Yok Yok
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8 17,7
Tayyar 
Alp 
Özkan

897,8 47,71 205 26 Normal 
bulgular

Nega-
tif

Mixt 
Tumor 25 Yok Yok Yok Yok Yok Var Var Var Yok Var

9 37,1 Cavit 
Can 1,11 0,1 345 15 Normal 

bulgular
Nega-
tif

Germ 
hucreli 
tumor

10 Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Var Yok Yok

10 32 Cavit 
Can 2,5899999 0,1 362 30 Normal 

bulgular
Nega-
tif

Germ 
hucreli 
tumor

20 Var Yok Var Yok Yok Yok Yok Var Yok Yok

11 22,8 Cavit 
Can 192,4 <0.01 38,4 20 LAP Nega-

tif NSGCN 10 Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Var Yok Var

12 20,89
Tayyar 
Alp 
Özkan

1,3 2 153 57 Normal 
bulgular

Nega-
tif

Germ 
hucreli 
tumor

30 Yok Yok Var Yok Yok Yok Var Yok Yok Yok

13 43,5
Tayyar 
Alp 
Özkan

3,7 21,2 252 95 Normal 
bulgular

Nega-
tif NSGCN 55 Var Yok Var Yok Yok Var Var Yok Yok Yok

14 35,3
Tayyar 
Alp 
Özkan

1,2 100,7 139 20 Normal 
bulgular

Nega-
tif

Germ 
hucreli 
tumor

20 Var Yok Yok Yok Yok Var Yok Yok Yok Yok

SS-018 

KASA İNVAZE MESANE KANSERİ NEDENİYLE RADİKAL SİSTEKTOMİ PLANLANAN HASTALARDA FDG PET/BT GÖRÜNTÜLEMESİ: 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TECRÜBESİ 
MEHMET UMUT KÜTÜKOĞLU(1), ELNUR ALLAHVERDİYEV*(1), YILÖREN TANIDIR(1), HAYDAR KAMİL ÇAM(1), DENİZ FİLİNTE(2), TUNÇ 
ÖNEŞ(3), MEHMET AKİF ÖZTÜRK(4), İLKER TİNAY(1) 
1) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ, İSTANBUL 
3) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÜKLEER TIP, İSTANBUL 
4) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ ONKOLOJİ, İSTANBUL  
 
AMAÇ
Bu çalışmada kasa invaze mesane kanseri (KİMK) nedeniyle radikal sistektomi planlanan hastalarda, preoperatif değerlendirme 
sırasında çekilen F-18 FDG-PET/BT görüntülemesinin peroperatif bulgularla olan uyumu değerlendirildi.

YÖNTEM
Üroonkoloji polikliniğimizde rutin takiplerine devam eden ve Eylül 2014 – Eylül 2018 tarihleri arasında KİMK nedeniyle radikal 
sistektomi uygulanan 83 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ameliyat öncesindeki rutin evreleme amaçlı 
görüntülemeleri [(bilgisayarlı tomografi (BT) ya da magnetik rezonans (MR)] sırasında saptanan; ektravezikal tutulum şüphesi, varyant 
histoloji, hidroüreteronefroz ya da şüpheli pelvik/retroperitoneal lenf nodu varlığında, hastalardan F-18 FDG-PET/BT görüntülemesi 
istendi.

BULGULAR
Ameliyat öncesinde değerlendirme sırasında F-18 FDG-PET/BT görüntülemesi istenen 38 hastanın bulguları değerlendirildi. Hastaların 
F-18 FDG-PET/BT görüntülemelerinde 14 (% 36,8) hastada patolojik tutulum gösteren lenf nodları saptandı. Bu olgularda akciğer ve 
solid organ metastazı izlenmedi. Bu hastaların yapılmış olan BT ya da MR görüntülerinde sadece 3 tanesinde şüpheli lenf nodu metastazı 
izlenmekteydi. Üroonkoloji Konseyi’nde değerlendirilen bu hastaların 6’sına neo-adjuvan kemoterapi uygulanması kararı alındı. Diğer 
hastalar için böbrek fonksiyonları ve genel sistemik hastalıkları nedeniyle sistemik tedavi uygun bulunmadı. Neoadjuvan kemoterapi 
alanların ameliyat sonrası patolojik değerlendirmesinde 3’ü pN0 ve diğer 3 hasta da pN1 olarak rapor edildi. Çıkartılan ortalama lenf 
nodu sayısı 13,5 (11-21) olarak hesaplandı. Patolojik lenf nodu pozitif saptanan hastalarda, tümör pozitif lenf nodu lokalizasyonu ile F-18 
FDG-PET/BT görüntülemelerindeki lokalizasyonlar aynı olarak saptandı. Neo-adjuvan kemoterapi uygulanmayan 8 hastanın ameliyat 
sonrası patolojik değerlendirmesinde 5’i pN0 ve 3 hasta pN2 olarak rapor edildi. Çıkartılan ortalama lenf nodu sayısı 14,1 (12-19) 
olarak hesaplandı. Yine tümör patolojik lenf nodu lokalizasyonu ile F-18 FDG-PET/BT görüntülemelerindeki lokalizasyonlar aynı olarak 
saptandı. Yapılan F-18 FDG-PET/BT görüntülemelerinde patolojik lenf nodları saptanmayan 24 hastanın 7’sinde (% 29,2) ameliyat sonrası 
patolojik değerlendirmede lenf nodları pozitif olarak (4 hasta pN1 ve 3 hasta pN2) rapor edildi. Çıkartılan ortalama lenf nodu sayısı 
12,8 (10-23) olarak hesaplandı. Bu grupta patolojik lenf nodu pozitif saptanan hiç bir hastaya neoadjuvan kemotrapi uygulanmamıştı. 
 
ÇIKARIMLAR
Kasa invaze mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi planlanan hastalarda, preoperatif değerlendirme sırasında çekilen F-18 
FDG-PET/BT görüntülemesinin evrelemeye sınırlı katkısı gözlendi ve olguların yaklaşık üçte birinde lenf nodu metastazını öngörmede 
yetersiz kalabileceği izlendi. Ayrıca bu görüntülemenin maliyeti de göz önüne alındığında, incelemenin özellikle yüksek riskli özelliklere 
sahip hasta grubunda tercih edilmesinin uygun olacağı sonucuna varıldı.
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SS-019

HİLER KİTLELER, LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİYE ENGEL Mİ?
MURAT GÜLŞEN*(1), ENDER ÖZDEN(1), EHED SEFERELİYEV(1), YAKUP BOSTANCI(1),
YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(1), ALİ FAİK YILMAZ(1), ŞABAN SARIKAYA(1)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 

AMAÇ
Bu çalışmada laparoskopik parsiyel nefrektomide kitle yerleşiminin operasyona ve postoperatif dönem takibine etkilerini incelemeyi 
amaçladık.

YÖNTEM
2009 ve 2018 yılları arasında toplamda 390 hastaya laparoskopik parsiyel nefrektomi uygulandı. Tüm olguların R.E.N.A.L nefrometri 
skoru hesaplandı. eGFR değerleri MDRD formülüne göre hesaplandı. 57 hastada kitle hilus yerleşimli(Grup 1) iken 333 hastada polar 
veya orta zon lateral(Grup 2) yerleşimliydi.

BULGULAR
Grup 1 ve 2 deki hastaların karşılaştırmalı demografik ve operatif verileri tablo 1’de gösterilmektedir. İstatistiksel olarak tümör 
boyutlarında anlamlı bir farklılık izlenmese de hiler yerleşimli kitlelerin R.E.N.A.L skorlarının daha yüksek olduğu izlendi. Sıcak iskemi 
süresinin anlamlı şekilde grup 1’de daha uzun olduğu izlendi. Operasyon süresi ve yatış süresinin anlamlı olmasa da yine grup 1’de uzun 
olduğu izlendi. Grup 1’de laparoskopik tecrübenin ilk yıllarında 1 hastada cerrahi sınırların net değerlendirilememesi nedeniyle açığa 
geçildi. 1 hastada renal vende oluşan yaralanma intraoperatif onarıldı. Soliter böbrek olan 1 hastanın dreninden idrar gelmesi üzerine 
postop 1.günde üreteral J stent yerleştirildi. Postoperatif 1 hastanın kan transfüzyon ihtiyacı oldu. Olguların 35 tanesi şeffaf hücreli , 5 
tanesi papiller tip, 4 tanesi de kromofob tip renal hücreli karsinom olarak raporlandı. 8 hastada onkositom, 1 hastada anjiomyolipom, 1 
hastada metanefrik adenom, 3 hastada da diğer benign patolojiler raporlandı. Bütün hastalarda cerrahi sınırlar negatif olarak raporlandı. 
 
ÇIKARIMLAR
Laparoskopik parsiyel nefrektomi, santral yerleşimli kitlelerde daha zorlayıcı olsa da iskemi süresi uzatılarak uygun renorafi ve 
vasküler yapıların yeterli kontrolü ile diğer bölgelerde yerleşen kitleler ile benzer postoperatif sonuçlar ile gerçekleştirilmektedir. 
 

Tablo 1. Hastaların demografik ve operatif verileri

Grup 1 Grup 2 p

Sayı (n) 57 333

Yaş (Yıl) 57,61 ±1,72 56,97 ± 0,73 0,744

Cinsiyet (E/K) 37/20 197/136 0,414

Soliter Böbrek 3 6 0.184

Atnalı Böbrek 1 3 0.213

Bilateral Kitle olan hasta 1 7 0.089

Tümör boyutu (mm) 32,79 ± 1,73 34,88 ± 0,86 0,282

R.E.N.A.L Nefrometri Skoru 7,86 ± 0,20 6,54 ± 0,09 0,001

Transperitoneal/Retroperitoneal 54/3 298/35 0,129

Operasyon Süresi (dk) 97,22 ± 4,91 94,45 ± 1,84 0,735

Kan Kaybı (Ortanca) (ml) 140 (20-400) 110 (10-600) 0,136

İskemik / Noniskemik 51/6 297/36 0,949

Sıcak islemi süresi (İskemik grupta)(dk) 16,04 ± 0,73 13,88 ± 0,28 0,008

Komplikasyon (Var / Yok) 6/51 (% 10,5) 35/298 (% 10,5) 0,997

Yatış süresi (gün) 3,52 ± 0,20 3,13 ± 0,07 0,079

Takip (ortanca) (ay) 26 (2-89) 36 (1-105) 0,179

Preoperatif eGFR (ml/dk) 92,61 ± 3,26 94,57 ± 1,56 0,599

Postoperatif eGFR (ml/dk) 87,24 ± 3,88 88,30 ± 1,59 0,809

Cerrahi Sınır Pozitifliği 0 5 (%1,5) 0,025

Trifecta Varlığı 0,8771 0,8618 0,956
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SS-020 

MR KOGNİTİF BİYOPSİNİN RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALİ GLEASON SKORLARINI ÖNGÖRMEDEKİ ROLÜ: OMÜ DENEYİMİ
SÜLEYMAN ÖNER(1), YAKUP BOSTANCI(2), MURAT GÜLŞEN*(2), ENDER ÖZDEN(2), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(2), ALİ FAİK 
YILMAZ(2), ŞABAN SARIKAYA(2) 
1) S.B. YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, ESKİŞEHİR 2) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, SAMSUN  
 
AMAÇ
Prostat kanseri (PCa) şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mpMRG) kullanılması 
ve MRG hedefli biyopsilerin yapılması ile tanı doğruluğunun artabileceği ve hastalık özelliklerinin daha iyi belirlenebileceği gösterilmiştir. 
Bu çalışmada, prostat kanserinde mpMRG kullanımının hastalığın tanı ve evrelemesindeki gelişmelere katkısının değerlendirilmesi 
amacıyla kliniğimizde PCa şüphesiyle mpMRG çekilerek sistematik + kognitif ya da sadece sistematik transrektal ultrason eşliğinde prostat 
biyopsisi (TRUSG-Bx) uygulanan hastalar ve biyopsi sonucu lokal / lokal ileri evre PCa tanısı konularak radikal prostatektomi (RP) yapılan 
hastalar retrospektif olarak incelenmiş, TRUSG-Bx ve RP spesmenlerinin histopatolojik sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
 
YÖNTEM
Kasım 2015 - Kasım 2017 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Kliniğine başvuran ve RP 
gerçekleştirilen 73 hasta retrospektif olarak incelendi. RP yapılan 73 hastanın 4’üne (%5.5) RP öncesi kemoterapi uygulandı. Bu hastalar 
bundan sonraki analizlerde çalışma dışı bırakıldı. Geriye kalan 69 hastanın 38’inde preoperatif PCa tanısı MR kognitif + sistematik 
biyopsi ile, 31’inde ise sadece sistematik biyopsi ile konulmuştu.

BULGULAR
MR kognitif + sistematik biyopsi yapılanlarla sadece sistematik biyopsi yapılanlarda TRUSG-Bx patolojisi Gleason skoruna göre RP 
patolojisi Gleason skorları dağılımı Tablo-1’de sunulmuştur. RP uygulanan hastalardan MR kognitif + sistematik biyopsi yapılanlarla 
sadece sistematik biyopsi yapılanlar arasında Gleason skorundaki değişimin dağılımı Tablo-2’de gösterilmiştir. Buna göre; MR 
kognitif + sistematik biyopsi yapılan 38 hastanın; 5’inde (%13.2) Gleason skorunda gerileme saptanırken, 22’si (%57.9) değişmemiş 
ve 11’i (%28.9) yükselmişti. Sadece sistematik biyopsi yapılan 31 hastanın ise; 2’sinin (%6.5) Gleason skoru gerilerken 10’unun 
(%32.3) değişmemiş, 19’unun (%61.3) yükselmişti. RP uygulanan hastalarda MR kognitif + sistematik biyopsi yapılanlarla sadece 
sistematik biyopsi yapılanlar arasında Gleason skorundaki değişim açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.026). 
 
ÇIKARIMLAR
MpMRG, RP cerrahilerinde tümör lokalizasyonu ve evrelemesi açısından yol göstericidir. Böylece cerrahi başarı artabilir (cerrahi sınır 
negatifliği vb). Aynı zamanda MRG hedefli biyopsiler ile RP sonrası tümörlerin Gleason skorları daha doğru tahmin edilebilir. Tüm bu 
nedenlerden dolayı mpMRG’nin prostat biyopsisi ve RP öncesi değerlendirme yöntemi olarak kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz. 
 

Tablo-1: RP uygulanan hastalarda, MR kognitif + sistematik biyopsi yapılanlarla sadece sistematik biyopsi yapılanlarda TRUSG-Bx patolojisi 
Gleason skoruna göre RP patolojisi Gleason skorları dağılımı

Radikal Prostatektomi 
Patolojisi Gleason 
Skoru

Toplam

6 7a 7b 8 9
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%*)

MRI Kognitif + 
Sistematik Biyopsi 
(n=38)

TRUSG-Bx Patoloji-
si Gleason Skoru

6 2 (25.0) 5 (62.5) 1 (12.5) 0 0 8 (21.1)
7a 1 (5.9) 12 (70.6) 4 (23.5) 0 0 17 (44.7)
7b 0 1 (10.0) 8 (80.0) 0 1 (10.0) 10 (26.3)
8 0 1 (33.3) 2 (66.7) 0 0 3 (7.9)
9 0 0 0 0 0 0

Toplam 3 (7.9) 19 (50.0) 15 
(39.5) 0 1 (2.6) 38 (100)

Sadece Sistematik 
Biyopsi (n=31)

TRUSG-Bx Patoloji-
si Gleason Skoru

6 4 (20.0) 16 (80.0) 0 0 0 20 (64.5)
7a 0 5 (62.5) 2 (25.0) 1 (12.5) 0 8 (25.8)
7b 0 1 (50.0) 1 (50.0) 0 0 2 (6.5)
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 1 (100) 0 0 1 (3.2)
Toplam 4 (12.9) 22 (71.0) 4 (12.9) 1 (3.2) 0 31 (100)

n: Hasta sayısı; %: 
Satır yüzdesi; *%: 
Sütun yüzdesi
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Tablo-2: RP uygulanan hastalarda MR kognitif + sistematik biyopsi yapılanlarla sadece sistematik biyopsi yapılanlar arasında Gleason sko-
rundaki değişim

MR Kognitif +Sis-
tematik Biyopsi 
(n=38)

Sadece Sistematik 
Biyopsi (n=31) p

n (%) n (%)
Gleason Skorundaki 
Değişim

Gerilemiş 5 (13.2) 2 (6.5) 0.026

Değişmemiş 22 (57.9) 10 (32.3)
Yükselmiş 11 (28.9) 19 (61.3)

n: Hasta sayısı; %: 
Sütun yüzdesi

SS-021 

PREOPERATİF NÖTROFİL LENFOSİT ORANININ MESANE TÜMÖRÜNÜN EVRE VE DERECESİNİ TESPİTİNDEKİ PREDİKTİF DEĞERİ 
KUTSAL ÖNAL(1), SEMİH TANGAL*(2) 
1) UFUK ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 
2) UFUK ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA  

AMAÇ
Periferik kanda tespit edilen nötrofil değerinin, lenfosit değerine bölünmesi ile oluşturulan nötrofil lenfosit oranı 
(NLO), çeşitli inflamatuar ve malign hastalıklarda prognostik bir parametre olarak kullanılmaktadır. Biz de bu çalışmada 
preoperatif NLO’nun mesane tümörünün evre ve derecesini tespitindeki prediktif değerini tespit etmeyi amaçladık 
 
YÖNTEM
2006-2015 yılları arasında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda TUR-MT operasyonu uygulanan hastaların 
klinikopatolojik değişkenleri; yaş, cinsiyet, patoloji sonuçları ve operasyon öncesi bakılan tam kan sayımı bilgileri hasta kayıt 
sisteminden ve klinik kayıtlarından elde edildi. Hastaların patolojik tanıları; tümör negatif, Ta düşük grade, Ta yüksek grade, 
T1 düşük grade, T1 yüksek grade ve T2 yüksek grade olarak; kas invaziv olmayan ve kas invaziv olarak;tümör negatif ve tümör 
pozitif olarak ayrılıp NLO değerleri arasındaki ilişki araştırıldı. T2 yüksek grade hastalarda NLO değeri için ROC analizi yapıldı. 
 
BULGULAR
302 hasta ile gerçekleştirilen bu araştırmadaki hastaların 239’u (%79,1) erkek, 63’ü (%20,9) kadın hastadan oluşmaktaydı. Hastaların 
52’sinin (%17,2) patoloji sonucu tümör negatif, 84’ünün (%27,8) Ta düşük grade, 7’sinin (%2,3) Ta yüksek grade, 81’inin (%26,8) T1 
düşük grade, 48’inin (%15,9) T1 yüksek grade ve 30’unun (%9,9) T2 yüksek grade olarak raporlandı (Tablo 1). Bu patoloji sonuçlarına 
göre hastaların 220‘si (%72,8) kas invaziv olmayan mesane kanseri, 30’u (%9,9) kas invaziv mesane kanseri tanısı alan hastalardan 
oluşmaktaydı. Hastaların patoloji sonucuna göre NLO değerleri karşılaştırıldığında, T2 yüksek grade (NLO: 3,07±1,09) ile tümör negatif 
(NLO: 2,16±0,71), Ta düşük grade (NLO: 2,28±0,77), T1 düşük grade (NLO: 2,24±0,71), T1 yüksek grade (NLO: 2,44±0,73) grupları 
arasında anlamlı fark izlendi (p<0,001). Diğer ikili gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark izlenmedi (Tablo 2) . Kas invaziv olmayan 
(NLO: 2,31±0,74) ve kas invaziv (NLO: 3,07±1,09) grupları arasında NLO değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi (p<0,001) 
(Tablo 3) . Tümör negatif (NLO: 2,16±0,71) ve tümör pozitif (NLO: 2,41±0,83) grupları arasında NLO değeri açısından istatistiksel olarak 
anlamlı fark izlendi (p<0,001) (Tablo 4) . Patolojik tanısı T2 yüksek grade olan hastalarda NLO değeri için ROC analizi yapıldığında AUC 
değeri 0,77 (0,673-0,871: %95 güven aralığı), T2 yüksek grade için NLO eşik değeri 2,19 olarak ölçüldü. Bu eşik değerinin duyarlılığı 
%90, seçiciliği %61 olarak ölçüldü.

ÇIKARIMLAR
NLO’nun özellikle mesane kanseri kas invazivitesini göstermekteki değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Tümör 
negatif ve tümör pozitif hastaların istatistiksel olarak anlamlı NLO farkı göz önüne alındığında, operasyon öncesi tespit edilen yüksek 
NLO değeri, tümör varlığını öngörerek hekim için uyarıcı olabilir.

Tablo 1. Hastaların Dağılımı
f %

Cinsiyet Kadın 63 20,9
Erkek 239 79,1
Tümör negatif 52 17,2
Ta düşük grade 84 27,8
Ta yüksek grade 7 2,3

Patoloji Sonuçları T1 düşük grade 81 26,8
T1 yüksek grade 48 15,9
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T2 yüksek grade 30 9,9
302 100

Tablo 2. Patoloji Sonuçlarına Göre Hastaların NLO Değerleri

N Min. Max SS
Tümör negatif 52 1,05 3,76 2,16 0,71
Ta düşük grade 84 1,13 4,93 2,28 0,77
Ta yüksek grade 7 1,43 4 2.78 0,94
T1 düşük grade 81 1,16 4 2,24 0,71
T1 yüksek grade 48 1,14 4,45 2,44 0,73
T2 yüksek grade 30 1,05 5,92 3,07 1,09

302 1,05 5,92 2,37 0,82

Tablo 3. Kas İnvaziv Olmayan - Kas İnvaziv Olan Mesane Tümörlü Hastaların NLO Değerleri

N Min. Max SS
Kas invaziv olmayan 220 1,13 4,93 2,31 0,74
Kas invaziv olan 30 2,14 5,92 3,07 1,09

250 1,13 5,92 2,41 0,83

Tablo 4. Tümör Negatif ve Tümör Pozitif Hastaların NLO Değerleri

N Min. Max. SS
Tümör negatif 52 1,05 3,76 2,16 0,71
Tümör pozitif 250 1,13 5,92 2,41 0,83

302 1,05 5,92 2,37 0,82

SS-022 

RADİKAL PROSTATEKTOMİ UYGULANAN LOKAL İLERİ PROSTAT KANSERLERİNDE TMPRSS2-ERG FÜZYONU VE KLK3 MRNA 
SEVİYESİNİN BİYOKİMYASAL REKÜRRENS İLE İLİŞKİSİ: İLK SONUÇLARIMIZ
ONUR KAYGISIZ*(1), IŞIL EZGİ ERYILMAZ(2), BERNA AYTAÇ VURUŞKAN(3), ÜNAL EGELİ(2), HAKAN VURUŞKAN(1), GÜLŞAH 
ÇEÇENER(2), BERRİN TUNCA(2) 
1) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, BURSA 
2) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI, BURSA 
3) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI, BURSA  

AMAÇ
Mevcut çalışmada androjen reseptörü (AR), ekspresyonu AR tarafından düzenlenen transmembran proteaz serin 2 (TMPRSS2)- 
transforming protein ERG (TMPRSS2-ERG) füzyonu ve prostat spesifik antijen (PSA) kodlayan kallikrein ilişkili peptidaz 3 (KLK3) 
geni mRNA seviyesinin lokal ileri prostat kanseri hastalarında prostatektomi sonrasında biyokimyasal rekürrensi öngörmedeki 
potansiyellerinin araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Radikal prostatektomi uygulanmış patolojik evre 3 prostat kanseri tanılı 25 hasta çalışmaya dahil edildi. Her bir hastanın prostatektomi 
materyallerine ait parafine gömülü tümör ve normal doku örneklerinden RNA izolasyonu sonrasında AR, TMPRSS2-ERG füzyonu ve 
KLK3 geninin mRNA seviyesi gerçek zamanlı kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (RT-qPCR) ile değerlendirildi. Hastaların preoperatif, 
patolojik ve genetik analiz sonuçları biyokimyasal rekürrens durumuna göre karşılaştırıldı.

BULGULAR
Hastalar 57 (13-140) ay takip edildi. Biyokimyasal rekürrens oranı 57 aylık takipte %44 (n=11) olarak belirlendi. Hastaların %40’ında 
(n=10) cerrahi sınır pozitifti. AR mRNA seviyelerinde tümör ve normal doku arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak tümör dokudaki 
KLK3 ekspresyonunda normal dokulara göre 2.20 kat artış tespit edildi (p=0.049). Rekürrens olan ve olmayan hasta grupları arasında 
KLK3 ekspresyonu açısından anlamlı bir fark belirlenmemesine rağmen KLK3 ekspresyon artışının rekürrens olmayan hasta grubunda 
normal dokulara göre anlamlı olduğu saptandı (2.33 kat; p=0.020). Hastaların %60’ında (n=15) TMPRSS2-ERG füzyon ekspresyonu 
pozitifti. Füzyon pozitifliği ve rekürrens oranı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamasına rağmen füzyon pozitif hastalarda rekürrens 
oranının (%53, n=8) füzyon negatif hastalara göre (%30, n=3) daha fazla olduğu belirlendi. Ek olarak füzyon pozitif hastalarda AR ve 
KLK3 ekspresyon düzeylerinde rekürrense bağlı bir fark saptanmadı. Ancak füzyon negatif hastalarda KLK3 ekspresyonu rekürrens 
olmayan grupta rekürrens olan gruba göre 2.16 kat yüksekti (p=0.05).

ÇIKARIMLAR
Çalışma grubu genişletilerek valide edilmesi gereken ön verilerimiz füzyon negatif lokal ileri prostat kanseri progresyonunda KLK3 
mRNA düzeyinin değerlendirilebilir bir moleküler değişim olabileceğini ortaya koymaktadır.
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SS-023

PROSTAT KANSERLİ HASTALARIN PRİMER EVRELEMESİNDE GA-68 PSMA PET/BT’ NİN KATKISI: İLK KLİNİK DENEYİMLERİMİZ
SİBEL UÇAK SEMİRGİN*(1)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI, SAMSUN  

AMAÇ
Prostat kanserli olgularda en sık karşılaşılan metastazlar lenfatik ve kemik yapılardadır ve prognozu önemli ölçüde 
etkilemektedir. Primer evrelemede en sık kullanılan tetkikler kemik sintigrafisi (KS) ve manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG) yöntemleridir. Çalışmamızda, yaklaşık 1 yıldır kliniğimizde uygulamakta olduğumuz Ga-68 PSMA PET/BT 
yönteminin prostat kanserli hastaların primer evrelemesine katkısı ile ilgili deneyimlerimizin paylaşılması amaçlanmıştır. 
 
YÖNTEM
Prostat kanseri tanısı ile Ga-68 PSMA PET/BT tetkiki için kliniğimize refere edilen 38 erkek hasta (49-80, ortanca yaş:67) çalışmaya 
dahil edildi. Hastaların yakın zamanlı (±1ay) Ga-68 PSMA PET/BT, KS ve MRG bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. 
 
BULGULAR
Gleason skorları tüm hastalarda 6 ve üzerinde idi. Biyopsi materyallerinin incelenmesinde hastalarda vasküler invazyon bulgusuna 
rastlanmadı. Ondokuz hastada perinöral invazyon bulgusu mevcuttu. Total PSA düzeyleri 0,4 mg/dl - 2435 mg/dl olup, ortanca değer 
9,2 mg/dl idi. Kemik sintigrafisinde 14 hastada metastaz açısından şüpheli bulgular izlenirken; 10 hastada metastatik, 5 hastada 
normal, 9 hastada benign (travmatik/dejeneratif) bulgular saptandı. Kemik sintigrafisinde metastaz şüphesi bulunan 12/14 hastada 
PSMA PET/BT negatif iken, 2 hastada metastaz lehine tutulum mevcuttu. KS normal olan 5 hastadan 2’ sinde PSMA PET/BT’de medüller 
düzeyde patolojik tutulum vardı. KS metastatik olarak değerlendirilen 10 hastanın 8’inde PSMA PET/BT ile metastaz saptanırken, 2 
hastada tutulum izlenmedi. KS’de benign lezyon lehine tutulum saptanan 9 hastanın 2’sinde PSMA PET/BT’de lezyonların metastaz 
ile uyumlu olduğu görüldü. Seminal vezikül invazyonu açısından MRG’ de pozitif olarak değerlendirilen 18 hastanın PSMA PET/
BT bulguları 10’ unda pozitif, 4’ ünde negatif ve 4’ ünde şüpheli olarak yorumlandı. Pelvik lenf nodlarının değerlendirilmesinde, 
malignite açısından MRG’de negatif olan 9 hastada ve şüpheli olan 2 hastada PSMA PET/BT pozitif idi. Uzak abdominal lenf 
nodlarının değerlendirilmesinde, MRG negatif olan 8 hastada PSMA PET/BT ile uzak abdominal metastatik lenf nodu saptandı. 
 
ÇIKARIMLAR
Ga-68 PSMA PET/BT, prostat kanserinde günümüze kadar sadece KS ve MRG ile yapılan primer evreleme sistemini değiştirebilecek bir 
yöntem gibi görünmektedir.

 
SS-024

DÜŞÜK DERECELİ İNVAZİV OLMAYAN PAPİLLER ÜROTELYAL KARSİNOMLU HASTALARDA NÜKS VE DİĞER PATOLOJİK LEZYONLARIN 
GÖRÜLMESİNİN P53 VE Kİ67 İLE İLİŞKİSİ:41 OLGULUK DENEYİMİMİZ
HİLAL BALTA(1), AHMET GÜZEL*(2)
1) S.B. AYDIN DEVLET HASTANESİ, PATOLOJİ, AYDIN 2) S.B. AYDIN DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AYDIN 
 
AMAÇ
Mesane tümörleri, erkek populasyonunun kanser nedeniyle ölümlerinde dördüncü sırada yer almaktadır.Mesane 
tümörü erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık üç kat fazla görülmektedir.Kadınlarda ise tüm kanserler arasında 
sekizinci sıklıktadır. Mesane tümörleri biyolojik davranış açısından farklılıklar gösterip düşük dereceli papiller 
lezyonlardan, yüksek agresiflik gösteren anaplastik karsinomaya kadar değişik şekillerde görülebilir.Hastalar risk 
gruplarına göre intravezikal BCG tedavisi sonrasında TUR biyopsi ya da sistoskopi ile idrar sitolojisiyle takip edilir. 
 
YÖNTEM
Çalışmaya 2014–2018 yılları arasında Aydın Devlet Hastanesi patoloji bölümümüze ulaşan histopatolojik olarak düşük 
dereceli non invaziv papiller ürotelyal karsinom tanılı 41 hasta alınmıştır.Olguların yaş ve cinsiyet gibi demografik verileri ile 
TUR biyopsi hacmi, BCG tedavisi alıp almadıkları, tekrar biyopsi ve sitoloji tanıları, eşlik eden patolojik bulguları, p53 ve Ki67 
gibi immunfenotip yüzdeleri, raporlarından retrospektif olarak taranarak elde edildi. BCG tedavileri klinikten sorgulandı. 
 
BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen olguların 8’i (%19.5’i) kadın, 33’ü (%80.5’u) erkek olup, yaş ortalamaları 67.93±8.943(dağılım, 50-
88) olarak saptandı. 23 olguda gönderilen materyal 2cc’den daha azdı.Hastaların 10 tanesi değişen sayılarda BCG tedavisi 
almıştı. BCG tedavisi alan 10 olgunun tekrar biyopsilerinde; 3 olguda noninvaziv papiller ürotelyal karsinom, 1 olguda ürotelyal 
displazi,1 olguda düşük malignite potansiyelli neoplazi, 1 olguda foliküler sistit, 1 olguda ürotelyal papillom, 1 olguda da 
kronik sistit izlendi. BCG tedavisi almayan 31 olgunun tekrar biyopsilerinde; 5 olguda noninvaziv papiller ürotreyal karsinom, 
4 olguda ürotelyal displazi, 4 olguda ürotelyal hiperplazi,9 olguda da kronik sistit izlendi.24 olguda immunfenotipik olarak 
p53 pozitifken; Ki67 proliferasyon indeksi 17 vakada %10,14 vakada da %10’un üzerindeydi. Nüks görülen 8 olgudan 6 
tanesinde ilk patolojik tanı aşamasında yapılan immunohistokimyasal çalışmalarda p53 %5, 1 hastada %10, 1 hastada da %1 
düzeyindeydi. Yine bu 8 olgudan 7’sinde Ki67 proliferasyon indeksleri %10-20 arasında olup, 1 hastada %3-5 oranında izlendi. 
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ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak ileri yetişkin yaş ortalaması ve erkek cinsiyet baskınlığı mevcuttur. Olgularımızdan BCG tedavisi 
alanların, almayanlara oranla nüks ve p53, Ki67 oranlarında ciddi bir farklılık olmadığını gördük. Hastaların uzun süreli izlemlerinin 
sonucunda invaziv bir tümöre dönüşme olasılıklarını araştırmak için daha geniş serilere ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Bu yüzden 
olgularımızı yakın takibe alıp, tedavileri konusunda biliçlendirmek ve olası bir invazyon riski açısından dikkatli olunmasında yarar 
olacağını düşündük.
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SÖZLÜ SUNUM – III 
( SS25-SS36 ) 

SS-025

SEMPTOMATİK ALT-POL DIŞI 20 MM’DEN KÜÇÜK BÖBREK TAŞI OLAN HASTALARIN BİLGİLENDİRİLME SÜRECİNDE YENİ BİR KARAR 
KILAVUZUNUN ROLÜ: RANDOMİZE PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
MEHMET İLKER GÖKÇE*(1), ÇAĞRI AKPINAR(1), BARIŞ ESEN(1), VAHİD TALHA SOLAK(1), ÖMER GÜLPINAR(1), 
MEHMET YAŞAR BEDÜK(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 

AMAÇ
Semptomatik, <2 cm böbrek taşı olan hastalarda yeni bir karar kılavuzunun, hastaların bilgi düzeyini arttırmadaki ve karar çatışmalarını 
azaltmadaki etkinliği değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Bu prospektif çalışmada hastalar bilgilendirilme süreçlerine göre 2 gruba randomize edilmiştir; Standart bilgilendirme yapılan grup(grup 
1, n=57) ve karar kılavuzu ile bilgilendirilen grup(grup 2, n= 58). Hastaların bilgi düzeyleri 10 soruluk bir anket ile, bilgilendirilmeden 
önce ve bilgilendirildikten sonra değerlendirilmiştir. Karar çatışması seviyeleri daha önce valide edilmiş bir skorlama sistemi kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Yeterli bilgi düzeyine erişme açısından anlamlı faktörlerin belirlenmesi için lojistik regresyon analizi kullanılmıştır.

BULGULAR
Her iki gruptaki hastalarda bilgilendirme sonrasında bilgi düzeyi anlamlı derecede artmıştır. Karar kılavuzu kullanılan gruptaki bilgi 
düzeyindeki artışının daha yüksek olduğu görülmüştür.(p=0.045) Yeterli bilgi düzeyine sahip hasta yüzdesi de grup 2’de daha yüksek 
bulunmuştur. (%56.1’e karşı %74.1%, p=0.04). Ortalama karar çatışması ölçeği skorları grup 1’de daha yüksek bulunmuştur. (14.7±14.5 
1’e karşı 10.1±13.7, p=0.045)(Tablo 1). Tek değişkenli lojistik regresyon analizinde eğitim düzeyi, taş hastalığı öyküsü, taş cerrahisi 
öyküsü ve karar kılavuzu kullanılmış olması yeterli bilgiye erişme açısından anlamlı bulunmuştur. Çok değişkenli analizde yüksek 
eğitim seviyesi(üniversite mezunu olmak) ve karar kılavuzu kullanılmış olması yeterli bilgiye erişme açısından anlamlı faktörler olarak 
bulunmuştur.(Tablo 2)

ÇIKARIMLAR
Bu çalışmada, semptomatik alt pol dışı <20 mm böbrek taşı olan hastalarda karar kılavuzu kullanılmasının yeterli bilgiye ulaşmakta ve 
karar çatışmasını azaltmada anlamlı etkisi olduğu gösterilmiştir. Biz üriner sistem taş hastalığı ile ilgili kliniklerde, hastaların daha iyi 
bilgilendirilebilmesi için ve hastaların karar verme sürecine katılımını geliştirebilmek için belirli klinik durumlarda karar kılavuzlarının 
geliştirilmesini ve kullanımını öneriyoruz.

Tablo 2: Yeterli bilgiye sahip olmayı değerlendiren tek değişkenli lojistik regresyon analizi. Sonuç değişkeni 10 sorudan 8’inde 
doğru yanıt verebilme olarak değerlendirilmiştir.  (Evet ya da Hayır)

Parametreler OR 95% CI p-değeri

Yaş 1,04 0.88 - 1.15 0.40

Cinsiyet 1,12 0.77 - 2.15 0.46

Eğitim düzeyi(Üniversite mezunu ya da değil) 2,13 1.56 – 4.45 0.01

Taş hastalığı öyküsü 1,73 1.22 - 2.43 0.03

Taş cerrahisi öyküsü 1,15 0.87 - 2.53 0.34

Karar kılavuzu kullanılmış olma 2,71 1.84 - 5.42 0.008
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SS-026 

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ UYGULANAN HASTALARDA ALT İDRAR YOLU FONKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
SEDAT ÖNER(1), MURAT ÇAYCI(2), İDRİS NAS*(1), UMUT EREN ERDOĞDU(2), EVREN DİLEKTAŞI(2), MURAT DEMİRBAŞ(1) 
1) BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, BURSA 2) BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, BURSA  

AMAÇ
Biz prospektif olarak laparaskopik sleeve gastrektomi yapılan morbid obeziteli kadınların alt üriner sistem fonksiyonlarındaki 
değişiklikleri ve bu değişiklikleri etkileyen faktörleri değerlendirdik.

YÖNTEM
Bursa yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesinde 2014-2016 ocak tarihleri arasında morbid obezite nedeniyle laparoskopik 
sleeve gastrektomi yapılan 40 kadının verileri prospektif olarak değerlendirildi . body mass index, BMI ≥ 40 kg/m2 morbid obezite 
olarak değerlendirildi.Komorbiditelerin varlığı obezitenin başlangıcı sigara içimi ASA skoru pre ve postoperatif 12. ayda ağırlık ve vücut 
kitle indeksi açlık kan glukozu kan üre nitrojeni kreatinin insülün homostatik model değerlendirme insülün rezistansı(HOMA-IR) test 
sonuçları aşırı aktif mesane çalışması (OAB-Q) skoru idrar volümü ve üroflow çalışmasından alınan Qmax değerleri kaydedildi ve 
değerlendirildi.

BULGULAR
Preoperatif ve takiben postoperatif 12 ayda alınan sonuçlarda istatiksel olarak ağırlık vki açlık kan glukozu insülün HOM-IR skoru 
ve keratinin değerlerinde istatiksel olarak anlamlı fark gözlemlendi hepsinde p<0.001 değerinde. OAB-Q skoru preoperatif periyoda 
kıyaslandığında postoperatif dönemde görece istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük gözlemlendi(p < 0.001).preoperatif 
periyotla kıyaslandığında postopretif süreçte idrar volümü istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek izlendi(p = 0.048).sigara 
içmeyen hastalarda postopreratif süreçte OAB-Q skorunda azalma ve idrar volümünde istatiksel olarak anlamlı artış gözlemlendi(p < 
0.001, p = 0.011, respectively)sigara içen insanlarda sadece postoperatif dönemde OAB-Q skorunda anlamlı bir düşüş izlendi yine idrar 
volümü iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı değildi (p = 0.013, p = 0.303).ASA skoru 1 olan hastalarda preoperatif OAB-Q skoru 
postoperatif dönemde alınana göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktü(p = 0.035).çocukluk çağında obezite başlayan 
hastalarda peroperatif dönemde alınan sonuçlarla kıyaslandığında postoperatif dönemde idrar volümünde istatiksel olarak anlamlı 
düzeyde bir artış gözlemlenmiştir(p = 0.042)

ÇIKARIMLAR
Laparskopik sleeve gastrektomi sonrası komorbidite obezite başlangıcı sigara içimi ASA skoru ve kilo kaybı gibi hasta ilişkili faktörler alt 
üriner sistem fonksiyonlarındaki gelişmeleri etkiler
 
 
SS-027

ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ VE RETROPUBİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ UYGULANAN HASTALARIN 
POSTOPERATİF KONTİNANS DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
FUAT KIZILAY*(1), ADNAN ŞİMŞİR(1), CEYHUN ÖZYURT(1)
1) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 

AMAÇ
Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi (RYLRP), dünya çapında robotik cerrahi sistemlerin uygulanmasından sonra hızla 
gelişen cerrahi tekniklerden biridir. Cerrahi alanın daha iyi görüntülenmesi, daha keskin bir apikal diseksiyon sağlaması, daha uzun 
bir üretral uzunluğun korunabilmesi, sinir korunma imkanı, insizyonal morbiditenin minimal olması, kan transfüzyonunun daha 
az ve iyileşme süresinin daha kısa olması, robotik yaklaşımı radikal prostatektomi için uygulanabilir bir yöntem haline getirmiştir. 
prostatektomi. Kliniğimizde lokalize prostat kanseri için RYLRP ve retropubik radikal prostatektomi (RRP) uygulanan hastaların 
postoperatif üriner kontinans oranlarını karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Kliniğimizde Mart 2012-Ocak 2017 tarihleri arasında evre I prostat kanseri tanısıyla tedavi edilen 951 hastanın verisini gözden geçirdik. 
439 hastaya RYLRP ve 512 hastaya RRP operasyonu uygulandı. Hastaların yaşı, preoperatif Prostata-Spesifik Antijen (PSA) değeri, 
prostat hacmi, postoperatif tümör Gleason skoru, operasyon süresi, cerrahi sınır ve ekstraprostatik yayılma durumu kaydedildi. 
Hastaların postoperatif 3 ve 12 aylık kontinans oranları iki grup arasında karşılaştırıldı. Kontinans durumu 3 ve 12. aylarda ICIQ-SF 
valide sorgulama formu kullanılarak değerlendirildi. Komplet idrar kontrolü idrar kontinansı olarak değerlendirildi. Postoperatif Kegel 
egzersizleri tüm hastalar için önerildi, ayrıca tıbbi tedavi rutin olarak önerilmedi.

BULGULAR
Hastaların demografik verileri ve klinikopatolojik özellikleri iki grupta benzerdi. Ortalama operasyon süresi RYLRP grubunda 3.25 saat, 
RRP grubunda 1.44 saatdi (p = 0.018). 3 aylık takipten sonra RYLRP için kontinans oranları %78.8 ve RRP için% 61.6’di (p = 0.026). 12 
aylık takipten sonra, RYLRP ve RRP için kontinans oranları sırasıyla %84.3 ve %78.5’di (p = 0.189).
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ÇIKARIMLAR
Uzun operasyon süresine rağmen RYLRP, RRP’den kısa vadede daha iyi kontinans oranları sağlar. Ancak, uzun vadede iki yöntem 
arasında belirgin bir fark yoktur. Onkolojik sonuçlar her iki yöntemde benzerdir.
 
 
SS-028
YAŞ GRUPLARINA GÖRE NOKTÜRİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ-EGE ÇALIŞMA GRUBUNUN 
ÇOK-MERKEZLİ PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMASI
BORA İRER*(1), FUAT KIZILAY(2), OĞUZCAN ERBATU(3), DOĞU TAŞDEMİR(4), VOLKAN ŞEN(5), ÖNDER ÇINAR(6), ŞAKİR ONGÜN(7), 
AHMET CİHAN(8), TURAN ÖZDEMİR(2), OKTAY ÜÇER(3), OZAN BOZKURT(4)
1) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
2) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
3) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
4) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
5) MANİSA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
6) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, ZONGULDAK
7) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, BALIKESİR 8) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, 
NİĞDE 

AMAÇ
Yaş gruplarına göre noktüri özelliklerini ve noktüri tiplerini değerlendirmek

YÖNTEM
Çalışmaya katılan merkezlerde Üroloji polikliniklerine başvuran hastalar noktüri açısından sorgulanarak noktürisi olan ve çalışmaya 
katılmak isteyen tüm hastalar bilgilendirilmiş gönüllü onam formu alındıktan sonra çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, boy, 
kilo, sistemik hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar, geçirilmiş operasyon öyküsü, sigara-alkol kullanımı gibi demografik verileri kayıt 
altına alındı. Hastalara aşırı aktif mesane (AAM) sorgulama formu, noktüri yaşam kalitesi (N-QoL) formu, ICIQ-MLUTS, ICIQ-FLUTS 
formları doldurtuldu, 3 günlük sıklık-hacim çizelgesi verildi ve üroflowmetri yapılarak maksimal akış hızı ölçüldü. Hastalar; <50 yaş, 50-
65 yaş ve >65 yaş olarak üç farklı yaş grubuna ayrıldı ve bu gruplar demografik veriler, değerlendirme formları skorları, işeme günlüğü 
verileri ve noktüri tipleri açısından karşılaştırıldı.

BULGULAR
Mart 2018-Ağustos 2018 tarihleri arasında 8 merkezden toplamda 379 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama 
yaşı 56.6±12.5 yıl, %89.7’si ise erkekti. Hastaların 198’inde (%52.2) sistemik hastalık var olup en sık görülen komorbidite 
hipertansiyondu (%27.2). Yaş grupları karşılaştırıldığında <65 yaş hastaların BMI değerleri anlamlı olarak fazla idi (Tablo 1). 
Yaş arttıkça sistemik hastalıklar, noktüri frekansı ve gece idrar hacmi anlamlı olarak artmakta iken; alkol kullanımı, AAM 
skorları, gündüz idrar sıklığı, gündüz idrar hacmi ve gündüz maksimum idrar hacmi anlamlı olarak azalmaktaydı. Yaş grupları 
noktüri tiplerine göre karşılaştırıldığında global poliüri ve mikst noktüri oranları gruplar arasında benzerdi; azalmış mesane 
kapasitesi oranları yaş arttıkça artmaktayken, noktürnal poliüri oranları <65 yaş hastalarda anlamlı olarak daha fazla saptandı. 
 
ÇIKARIMLAR
Yaş gruplarına göre noktüri özellikleri ve noktüri tipleri farklılık göstermektedir. hastaların değerlendirilmesinde ve tedavisinde bu 
farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.
 

Tablo 1. Yaş gruplarına göre demografik verilerin, değerlendirme formlarının ve işeme günlüğü verilerinin karşılaştırılması

<50 yaş (n=103) 50-65 yaş >65 yaş p

(n=186) (n=90)

BMI (kg/m2) 28.9±5.1 29.0±4.8 27.0±4.8 0.004

Sigara (paket-yıl) 10.0±15.2 14.3±19.4 12.9±17.2 0.148

Cinsiyet

Erkek 91 162 87 0.819

Kadın 12 19 8

Sistemik hastalık

Var 27 112 59 <0.001

Yok 76 74 31

Alkol

Var 23 37 6 0.008

Yok 80 149 84

Obezite
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Var 39 73 20 0.016

Yok 64 113 70

ICIQ-MLUTS işeme skoru 6.4±5.0 8.2±5.0 8.0±4.2 0.011

ICIQ-MLUTS depolama skoru 2.7±3.2 4.0±3.7 4.3±3.9 0.009

ICIQ-FLUTS işeme skoru 8.5±4.9 9.6±2.4 10.5±3.4 0.455

ICIQ-FLUTS depolama skoru 7.3±6.0 8.0±4.8 9.0±4.0 0.776

ICIQ-NqoL

Soru 1-5, 7 (uyku/enerji) 12.9±8.1 12.8±7.9 11.0±6.4 0.137

ICIQ-NqoL

Soru 6, 8-12 (endişe/rahatsızlık) 8.5±6.2 9.2±5.5 8.4±5.1 0.377

AAM skoru 14.1±8.1 15.7±7.8 15.0±7.2 0.241

Gündüz idrar sıklığı 6.9±3.4 6.4±2.6 5.8±2.4 0.024

Noktüri frekansı 2.6±2.3 3.1±1.6 3.4±1.5 0.005

Gündüz idrar hacmi (yatana kadar) 1615.7±453.0 1504.2±562.6 1309.2±607.5 0.001

Gece idrar hacmi 549.9±293.1 678.8±385.1 645.4±397.2 0.016

Gündüz maksimum idrar hacmi 380.2±150.1 292.4±111.1 269.1±109.1 <0.001

Gündüz toplam sıvı tüketimi (ml) (min-max) 2015.1±865.3 2082.9±812.5 1865.0±912.3 0.139

Akşam sıvı tüketimi (18.00 dan yatana kadar) (ml) (min-max) 847.2±762.8 899.4±517.5 785.0±400.9 0.292

Tablo 2. Yaş gruplarına göre noktüri tiplerinin ve tanıların karşılaştırılması

<50 yaş (n=103) 50-65 yaş >65 yaş P

(n=186) (n=90)

Nokturnal poliüri

Var 67 145 46 <0.001

Yok 36 41 44

Global poliüri

Var 5 16 12 0.114

Yok 98 170 78

Azalmış mesane kapasitesi

Var 56 113 74 <0.001

Yok 47 73 16

Mikst noktüri

Var 35 89 38 0.073

Yok 68 97 52

İzole noktüri

Var 6 13 4 0.703

Yok 97 173 86

SS-029 

MULTİPLE SKLEROZA BAĞLI GELİŞEN NÖROJENİK AŞIRI AKTİF MESANE TEDAVİSİNDE KULLANILAN PERKÜTAN POSTERİOR TİBİAL 
SİNİR STİMÜLASYONUNUN 24 AYLIK UZUN DÖNEM SONUÇLARI
MEHMET SEVİM*(1), SİBEL KABAY(2), BEKİR ARAS(1), ŞAHİN KABAY(1)
1) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KÜTAHYA 
2) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ,, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, KÜTAHYA  

AMAÇ 
Multiple Skleroz (MS)’ a bağlı gelişen nörojenik aşırı aktif mesanede (NAAM) Posterior Tibial Sinir Stimulasyonu (PTSS)’ nun 
başlangıçtan itibaren 24 ay boyunca uygulanma süre aralığının uzatılarak etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 
PTSS tedavisine toplam 71 hasta ile başlandı ve 57 hasta 24 aylık tedavi protokolünü tamamladı. Başlangıçta 12 hafta süresince her 
hafta, sonraki 3 ay boyunca 14 günde bir devam eden 3 ay boyunca 21 günde bir uygulandıktan sonra 24 ay’a kadar 28 günde bir 
olacak şekilde uygulandı. Hastalar 3 günlük işeme günlüğü ile gündüz işeme sıklığı, sıkışma, sıkışma tipi idrar kaçırma, noktüri, işeme 
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miktarlarını belirlemek için başlangıçta ve daha sonra 3, 6, 9, 12 ve 24’nci aylarda değerlendirildiler. Hastaların NAAM durumunun 
değerlen dirilmesi için Türkçe validasyonu yapılmış olan Uluslarası Kontinans Sor ulama Anketi Kısa Formu (ICIQ-SF), Aşırı Aktif 
Mesane Anketi (OAB-V8), Aşırı Aktif Mesane Anketi Kısa Formu (OAB-q SF) anketleri ile değerlendirildi. Posterior Tibial Sinir 
Stimulasyonu Tekniği: PTSS medial malleola yerleştirilen 26 G ya a 34 G konsantrik iğne ile sinir uyarımı yapılmıştır (Tek kullanımlık 
konsantrik iğne, Medtronic ®, Denmark). Posterior tibial sinire en kolay ulaşılabilir nokta olan ayak medial malleolusun yanından 
perkütan yolla sinir bulunarak oluşan aksiyon potansiyeli yada ayak başparmağında oluşan ritmik dijital plantar fleksiyon örül ükten 
sonra elektriksel uyarıları verilir. Elektriksel uyarı 200 μs ve 10-20 Hz’lik atım hızıyla motor cevabın alındığı amplitütün 1,5 katı yada 
hastanın dayanabileceği seviyede (ortalama 0,5 - 9,0 mA) verilir (Resim). Elektriksel uyarı jeneratörü taşınabilir cihazlarla yada EMG 
cihazı aracılığıyla verilebilir. Çalışmamızda EMG ihazı kullanılmıştır (Medtronic Key Point Net® ,Denmark). 
 
BULGULAR 
PTSS tedavi protokolünü tamamlayan ve çalışmaya dahil edilen 57 hastanın yaş ortalaması 42.6 ± 8.2 (23-64)’ i. İşeme günlüğü 
parametrelerindeki başlangıç, 6, 9, 12 ve 24’üncü aylardaki iyileşmeler anlamlı olarak gözlendi. Başlangıç değerine göre 6, 9, 12 ve 
24’üncü aylardaki ICIQ-SF, OAB-V8 ve OAB-q’da gösterilen semptom şiddetinde ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde istatistiksel olarak 
anlamlı iyileşmeler görüldü. 24 ay sonunda işeme sıklığı günlük 6.7 (p <0.001), sıkışma tipi idrar kaçırma 4.2 (p <0.001), sıkışma 
8.4 (p <0.001), noktüri günlük 2.2 (p <0.001) azalmış ve işeme hacmi ortalama 85.8 (p <0.001) artmıştır. Hastalarda 24 ay boyunca 
tedaviye bağlı yan etki bildirilmemiştir. 
 
ÇIKARIMLAR 
Bu çalışma, MS hastalığına bağlı gelişen NAAM’ye sahip hastalarda, 24 aylık PTSS tedavileriyle semptomlarında iyileşme gözlendiğini 
göstermiştir. 
 
 

Tablo 1: İşeme günlüğü parametrlerinin tedavi boyunca değişimi

Başlangı-
ca Göre 
Değişim

Başlangı-
ca Göre 
Değişim

Başlangı-
ca Göre 
Değişim

Baş-
langıca 
Göre 
Deği-
şim

Baş-
langıca 
Göre 
Deği-
şim

Başlangıç 3.ay % 6. Ay % 9.Ay % 12. Ay % 24. Ay % P Değeri

İşeme 
Sıklığı 13.31±1.97 7.42±1.89 44,3 7.28±1.81 45,3 7.19±1.90 45,9 7.05±1.96 43,7 6.54±2.02 50,1 <0.001

Nokturi 3.77±1.63 1.12±0.70 70,3 1.19±0.61 68,4 1.63±1.45 56,7 1.64±1.20 56,5 1.50±1.07 60,2 <0.001

Sıkışma 10.52±3.80 2.89±2.38 72,5 2.43±1.73 76,9 2.56±1.82 75,6 2.31±1.33 72,5 2.07±1.01 80,3 <0.001

Sıkışma 
Tipi İdrar 
Kaçırma

5.12±2.99 1.07±0.90 79,1 1.47±1.39 71,2 0.89±0.74 82,6 1.24±1.00 75,8 0.92±0.72 82 <0.001

İşeme 
Hacmi 125.85±70.83 224.73±72.79 78,6 200.01±54.70 58,9 204.40±56.75 62,4 209.87±66.50 66,8 211.71±52.63 68,2 <0.001

Tablo-2: OAB-q, ICIQ-SF, OABV8 anket skorlarının tedavi boyunca değişimi
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Başlan-
gıca göre 
değişim %

Başlan-
gıca göre 
değişim 
%

Başlan-
gıca göre 
değişim 
%

Baş-
langıca 
göre 
deği-
şim %

Baş-
langıca 
göre 
deği-
şim %

P

Başlangıç 3. Ay 6. Ay 9. Ay 12. Ay 24. Ay Değeri

OAB-q 60.21±12.01 20.19±5.07 66,5 20.33±6.09 66,2 20.80±5.27 65.4 20.36±4.70 66,2 20.28±5.02 66,3 <0.001

ICIQ-SF 17.49±2.18 6.36±1.54 63,6 6.47±1.50 63 6.08± 1.50 65,2 6.12±1.48 65 6.12±1.52 65 <0.001

OABV8 28.40±8.65 9.73±3.34 65,7 9.82±3.16 65,4 9.66±3.18 66 10.26±2.95 63,9 8.36±2.89 70,6 <0.001

SS-030
 
BOYUT ÖNEMLİ Mİ? : LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ
MEHMET NECMETTİN MERCİMEK*(1), ENDER ÖZDEN(2), MURAT GÜLŞEN(0), YAKUP BOSTANCI(0), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(2), 
ŞABAN SARIKAYA(2) 
1) LİV HOSPİTAL, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, SAMSUN 
2) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN  

AMAÇ
Laparoskopik adrenalektomi 6 cm’den küçük benign adrenal tümörler için tercih edilen tedavi yöntemidir. Bu çalışmanın 
amacı, laparoskopik transperitoneal adrenalektomi (LTA) yapılan hastalarda adrenal tümörün büyüklüğünün ameliyat öncesi ve 
sonrası sonuçları etkileyip etkilemediğini ve cerrahi tekniğin etkinliğini ve güvenliğini etkileyip etkilemediğini değerlendirmektir. 
 
YÖNTEM
Nisan 2010 ve şubat 2018 tarihleri arasında LTA yapılan 97 hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Tanı öykü, 
fizik muayene, laboratuvar testleri ve bilgisayarlı tomografi ve/veya MR görüntüleme yöntemleri ile konuldu. Tüm hastalara 
feokromositoma, hiperkortisolism ve hiperaldesteronism açısından detaylı endokrinolojik inceleme yapıldı. Homonal olarak 
aktif kitleler, tümör boyutu ≥ 4 cm kitleler, tümör boyutu < 4 cm olan fakat seri radyolojik görüntüleme ile boyut artışı 
olan kitleler, lokal invazyon bulgusu olmayan solid adrenal metastazlar, ASA skoru ≤3 olanlar ve 18-80 yaş aralığında olan 
hastalar çalışmaya dahil edildi. Radyolojik olarak adrenal tümör boyutu < 6 cm olan 75 hasta grup 1, tümör boyutu ≥6 cm olan 
22 hasta grup 2 olarak sınıflandırıldı. Tüm laparoskopik adrenalektomi ameliyatları aynı cerrah (E.Ö.) tarafından yapıldı. 
Hastaların demografik verileri, tümör boyutu, cerrahi süre, kan kaybı, hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Hastaların yaş, cinsiyet, ASA skoru, tümör lokalizasyonu her iki grupta da benzerdi. Grup 1’de 56 (74.7%) hastada, 
grup 2’de 10 (45.5%) hastada endokrinolojik değerlendirme sonrası fonksiyonel kitle tespit edildi. Ortalama tümör 
boyutu grup 1’de 32 ± 12.9 mm, grup 2’de 81.4 ± 23.2 mm (p: 0.001) idi. Ortalama ameliyat süresi grup 1’de 58.2 ± 26 
dakika, grup 2’de 80 ± 29 dakika (p: 0.001) idi. Her iki grupta peroperatif ve postoperetatif komplikasyonlar benzerdi. 
 
ÇIKARIMLAR
LTA, büyük adrenal tümörler için de güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Laparoskopik cerrahi deneyim arttıkça, daha büyük 
adrenal kitleler minimal invaziv yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. 
 

Tablo 1: Demografik ve Operatif Data

Grup 1 Grup 2 P value

Hasta sayısı (n) 75 22

Cinsiyet

E/K 25/50 43385 0.850

Ortalama yaş (yıl) 49.3 ± 12.2 48.3 ± 12.0 0.750

Fonksiyonel kitle 56 (74.7%) 10 (45.5%) 0.141

Feokromositoma 29 (38.7%) 8 (36.4%)

Conn’s sendromu 8(10.7%) 0

Cushingsendromu 19 (25.3%) 2(9.1%)

Non-fonksiyone kitle 19 (25.3%) 12 (54.5%) 0.073

ASA 0.209

1 39 7

2 33 13
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3 3 2

Tümor lokalizasyonu 0.631

Sağ 36 9

Sol 39 13

Ortalama tümor boyutu (mm ± SD) 32 ± 12.9 81.4 ± 23.2 0.001

Ortalama cerrahi süre (dakika) 58.2 ± 26 80 ± 29 0.001

Kan kaybı (ml) 94.67 ± 34.35 106.3 ± 75.1 0.303

Ortalama takip süresi (ay) 43.2 ± 23.94 30.81 ± 27.21 0.041

Hastanede kalış süresi (gün) 2.12 ± 0.85 3.05 ± 2.34 0.005

Komplikasyonlar

Intraoperatif

Renal ven yaralanması - 2 (9.09%)

Diafram yaralanması - 1 (4.5%)

Total % 0 13.6 %

Postoperatif*

Kan transfüzyonu (grade 2) 1(1.3%) 1 (4.5%)

PRES (grade 2) 1(1.3%) -

Total % 0,04 4.5%

SS-031 

NOKTÜRİ & POLİFARMASİ İLİŞKİSİ, ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ-EGE ÇALIŞMA GRUBUNUN ÇOK-MERKEZLİ PROSPEKTİF KLİNİK 
ÇALIŞMASI
VOLKAN ŞEN*(1), BORA İRER(2), FUAT KIZILAY(3), OĞUZCAN ERBATU(4), DOĞU TAŞDEMİR(5), ÖNDER ÇINAR(6), ŞAKİR ONGÜN(7), 
AHMET CİHAN(8), TURAN ÖZDEMİR(3), OKTAY ÜÇER(4), OZAN BOZKURT(5) 
1) MANİSA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
2) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
3) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
4) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
5) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
6) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, ZONGULDAK 
7) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, BALIKESİR
8) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, NİĞDE  

AMAÇ
Polifarmasinin noktüri alt tipleri ve noktüri risk faktörleri ile ilşkisini değerlendirmek 
 
YÖNTEM
Çalışmaya katılan merkezlerde Üroloji polikliniklerine başvuran hastalar noktüri açısından sorgulanarak noktürisi olan ve çalışmaya 
katılmak isteyen tüm hastalar bilgilendirilmiş gönüllü onam formu alındıktan sonra çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, 
boy, kilo, sistemik hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar, geçirilmiş operasyon öyküsü, sigara-alkol kullanımı gibi demografik 
verileri kayıt altına alındı. Hastalara aşırı aktif mesane (AAM) sorgulama formu, noktüri yaşam kalitesi (N-QoL) formu, ICIQ-MLUTS, 
ICIQ-FLUTS formları doldurtuldu, 3 günlük sıklık-hacim çizelgesi verildi ve üroflowmetri yapılarak maksimal akış hızı ölçüldü. 
Çeşitli çalışmalarda farklı değerler alınsa da literatürde en sık kullanılan değer olan >4 ilaç kullanımı çalışmamızda polifarmasi 
olarak değerlendirildi. Polifarmasi olan ve olmayan hastalar noktüri alt tipleri ve noktüri risk faktörleri açısından karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Mart 2018- Ağustos 2018 tarihleri arasında 8 merkezden toplamda 379 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama 
yaşı 56.6±12.5 yıl, %89.7’si ise erkekti. Hastaların 198’inde (%52.2) sistemik hastalık var olup en sık görülen komorbidite 
hipertansiyondu (%27.2). Medikal tedavi gören hastaların 38’i (%10) polifarmasi kriterlerine uymaktaydı. Polifarmasi olan 
hastalar ile olmayan hastalar karşılaştırıldığında; cinsiyet, periferal ödem, alkol kullanım oranları, nokturnal poliüri, global 
poliüri, BPH ve AAM açısından anlamlı fark saptanmazken; polifarmasi olan hastalar polikliniğe noktüri şikayeti ile anlamlı 
olarak daha fazla başvurmuşlar, obezite ve azalmış mesane kapasitesi oranları anlamlı olarak daha fazla saptanmıştır (Tablo 
1). Benzer şekilde polifarmasi olan hastalarda MAH anlamlı derecede daha az olarak saptanmıştır (p=0.009). Polifarmasinin 
değerlendirme formları üzerine etkisi değerlendirildiğinde AAM, ICIQ-MLUTS, ICIQ-FLUTS açısından gruplar arasında fark 
saptanmazken; polifarmasi olan hastalarda ICIQ-NqoL endişe/rahatsızlık alt skorları anlamlı olarak daha fazla saptandı (Tablo 2). 
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ÇIKARIMLAR
Polifarmasi olan hastalar polikliniğe noktüri şikayetiyle daha fazla başvurmaktadırlar ve polifarmasi noktüri olan hastaların yaşam 
kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun başlıca sebeplerinden biri de polifarmasi öyküsü olan noktürili hastalarda daha fazla 
azalmış mesane kapasitesi görülmesi olabilir.
 
 
SS-032
SANAL GERÇEKLİĞİN ÜROLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİMİNDE YERİ 
HÜSEYİN EREN*(1)
1) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, RİZE 

AMAÇ
Üroloji uzmanlık eğitim sürecinde konvansiyonel yöntemler kullanılarak kıdemli araştırma görevlisi,uzman ya da öğretim üyesi tarafından 
yeni başlayan uzmanlık öğrencilerine pratik eğitim verilmektedir.Hasta ile yeni başlayan uzmanlık öğrencisini pratik olarak buluşturmak 
beraberinde bazı riskleri barındırmaktadır.Mart 1977’de Tenerife’de 583insanın ölümüyle sonuçlanan uçak kazasından sonra havacılık 
sektröründe başlayan simülasyon ve sanal gerçeklik (VR) zamanla artan hasta girişim riskleri nedeni ile sağlık sektöründe de kullanılmaya 
başlanmıştır.Riskleri minimalize etmek için simüle ortamlar ile uzmanlık öğrencilerine eğitimler verilmektedir.Biz de bu çalışmamızda 
kliniğimizdeki kıdemsiz uzmanlık öğrencimizin klinik simülasyon eğitim merkezindeki sanal gerçeklik deneyimlerini aktarmak istedik 
 
YÖNTEM
RTEÜ Klinik Simülasyon Eğitim Merkezinde (RSİM) Mayıs 2018’de VIRTAMED UroS™sanal gerçeklik cihazıyla 6 aylık üroloji uzmanı 
öğrencisine sanal gerçeklik eğitimi verildi.2 adet kolay,orta ve zor seviyede toplam 6TUR-P simüle operasyon yaptırıldı.Cihaz tarafından 
zorluk seviyelerine göre tanımlanmış rezeksiyon yapılan prostat yüzdesi,kapsül rezeksiyon yüzdesi,rezeksiyon süresi,ortalama görüş 
yüzdesi,kan kaybı miktarı,geride kalan kanayan damar sayısı,görüntü yokken kanama süresi,alet aktifken kesme sayısı,sfinkter 
kesme sayısı,verumontanum kesme sayısı,mesane boynu altını kesme sayısı,üreter orifisi kesme sayısı,mesane inceleme 
yüzdesi,sol üreter orifisi inceleme süresi ve sağ üreter orifisi inceleme süresi başlıkları altında değerlendirmeler yapıldı.Kaydedilmiş 
veriler ile işlem sonrası hedeflenen sonuçlar ve uzmanlık öğrencisinin bu sonuçlara olan uzaklığı kendisiyle paylaşıldı(Figür1) 
 
BULGULAR
6 adet TUR-P prosedürü gerçekleştirildi.Verilerin ortalamalarına kolay-orta-zor sırasıyla bakıldığında rezeksiyon yapılan 
prostat yüzdesi(%74,5)(%87,5)(%70,5), rezeksiyon süresi(12,3dk)(15,2dk)(49,6dk),kan kaybı(72,5ml)(174ml)(414ml),geride 
kalan kanayan damar sayısı(2,5)(1)(1,5),görüntü yokken kanama süresi(5sn)(66sn)(19sn),verumontanum kesme sayısı(0,5)
(1)(1),mesane boynu altını kesme sayısı(2,5)(6,5)(1),mesane inceleme yüzdesi (%42),(%28,5),(%100),sol üreter orifisi 
inceleme süresi(2,5sn)(2sn)(17,5sn) ve sağ üreter orifisi inceleme süresi (2sn)(2sn)(19sn)olarak ölçüldü(Tablo 1) 
 
ÇIKARIMLAR
Cerrahi işlemlerde hatayı minimalize etmek için hasta öncesi eğitim modellerine ihtiyaç duyulmaktadır.Hastaların hak arama 
arayışının arttığı göz önüne alınırsa bu eğitim şeklinin önemi daha iyi anlaşılacaktır.Sanal gerçeklik medikal sektörde güçlenmekte ve 
eğitim içerisinde kullanılmaktadır.Bu sanal gerçeklik eğitiminde öğrenciye TUR-P operasyonunda rezeksiyonda nelere dikkat etmesi 
gerektiği,kanama kontrolünün nasıl yapılacağı,hangi yapıları koruması gerektiği ve nereleri görüntüleyeceği konusunda görsel,işitsel 
ve taktil olarak birebir eğitim verilmiştir.Sonuç olarak gerçek hastaya geçişte bu eğitim ile beraber uzmanlık öğrencisinin öğrenme 
eğrisinin daha hızlı olduğu gözlenmiştir
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TUR-P

Beklenen Kolay Beklenen Orta Beklenen Zor

(ort) (ort) (ort)

Rezeksiyon yapılan prostat yüzdesi ³ %80 74,5 ³ %80 87,5 ³ %80 70,5

Kapsül rezeksiyon yüzdesi £ %25 31 £ %25 33,5 £ %25 34,5

Rezeksiyon süresi £ 10dk 12,34 £ 12:30dk 15,2 £ 15dk 49,6

Ortalama görüş yüzdesi ³ %80 74 ³ %80 58,5 ³ %80 54

Kan kaybı £ 75ml 72,5 £ 100ml 171 £ 150ml 414

Geride kalan kanayan damar 0 adet 2,5 0 1 0 1,5

Görüntü yokken kanama süresi 0 sn 5 £ 20sn 66 £ 30sn 19

Alet aktifken kesme 0 adet 0,5 0 0,5 0 0

Sfinkter kesme 0 adet 0 0 0 0 0

Verumontanum kesme 0 adet 0,5 0 1 0 1

Mesane boynu altını kesme 0 adet 2,5 0 6,5 0 1

Üreter orifisi kesme 0 adert 0 0 0 0 0

Mesane inceleme yüzdesi ³ %85 42 ³ %85 28,5 ³ %85 100

Sol üreter orifisi inceleme süresi ³ 2sn 2,5 ³ 2sn 2 ³ 2sn 17,5

Sağ üreter orifisi inceleme süresi ³ 2sn 2 ³ 2sn 2 ³ 2sn 19

SS-033
 
AŞIRI AKTİF MESANELİ HASTALARDA MİKRORNA’LAR
ELİF FIRAT(1), ZAFER AYBEK(2), ŞAKİR AKGÜN(3), KÜRŞAT KÜÇÜKER*(2), HAKAN AKÇA(3), HÜLYA AYBEK(1) 
1) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI, DENİZLİ, TIBBİ BİYOKİMYA, DENİZLİ 
2) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,ÜROLOJİ ANABİLİM DALI , DENİZLİ, ÜROLOJİ, DENİZLİ 
3) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI, DENİZLİ, TIBBİ BİYOLOJİ, DENİZLİ  

AMAÇ
Mesanedeki adrenerjik ve muskarinik reseptörler işeme fizyolojisinde önemli rol oynar. Adrenerjik βeta 3 ve muskarinik 3 
reseptörlerin işlevi aşırı aktif mesane (AAM) sendromunun patogenezinde önemlidir. Plazmada, tespit edilebilen ve potansiyel 
olarak bir hastalığa özgü olan, bol miktarda kararlı mikroRNA (miRNA) olduğu gösterilmiştir. Bazı miRNA’ların seviyelerindeki 
değişikliklerin, bu reseptörlerin işlevinin düzenlenmesini moleküler seviyede etkilediği ve klinik bulguların değerlendirilmesinde 
yararlı olabileceği ileri sürülmektedir. Literatürde AAM hastalığı ile ilişkili olabilecek miRNA çalışması çok az sayıdadır. Bu çalışmanın 
amacı, AAM sendromlu kadınlarda ADRB3, ARHGEF10 ve ROCK2 genlerini hedef alarak AAM patogenezinde rol alabileceği 
öngörülen plazmadaki bazı miRNA’ların AAM tanısı için yardımcı parametreler olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktır. 
 
YÖNTEM
Çalışmamızda idiyopatik AAM tanısı konan 59 hasta ve 56 kontrol bireyinin plazma örneğinden qRT-PCR yöntemi ile ADRB3 gen 
bölgesini hedef alan hsa-miR-98-5p, hsa-let-7b-5p; ARHGEF10 gen bölgesini hedef alan hsa-miR-92a-3p; ROCK2 gen bölgesini hedef 
alan hsa-miR-139-5p, hsa-miR-142-3p, ve hsa-miR-200c-3p miRNA’larının ekspresyon düzeylerine bakıldı. MiRNA’ların göreceli 
ekspresyon düzeyleri, Mann-Whitney U testi kullanılarak karşılaştırıldı. MiRNA’ların tanısal yeterliliğini değerlendirmek üzere alıcı 
işletim karakteristikleri eğrileri (ROC) oluşturuldu.

BULGULAR
Hasta ve kontrol grubu arasında ortalama ağırlık, boy ve vücut kütle indeksi açısından anlamlı farklılık yoktu. Sağlıklı grupla 
karşılaştırıldığında, altı miRNA ekspresyon seviyesi de AAM hastalarında anlamlı olarak farklı bulundu. AAM semptom skoru ile miRNA 
ekspresyonu seviyeleri arasında bir korelasyon olmasa da, let-7b-5p, miR-92a-3p, miR-98-5p, miR-142-3p ve miR-200c-3p ifadeleri AAM 
hastalarında kontrollere göre anlamlı olarak yüksekti. Plazma miR-139-5p seviyesi AAM hastalarında kontrollere göre anlamlı olarak 
azalmıştı. Yapılan ROC eğrisi analizleri tüm miRNA’lar için anlamlı idi. En iyi ayırt edicilik %94,3 duyarlılık ve %62,3 özgüllük ile kestirim 
değeri 0,1091 (AUC=0,79) olan ve hastalarda hasta olmayan bireylere göre anlamlı olarak yüksek eksprese edilen hsa-miR-98-5p’ye aitti. 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda miRNA analiz sonuçlarına göre, AAM hasta plazmalarında let-7b-5p, miR-92a-3p, miR-98-5p, miR-142-3p, miR-200c-
3p ekspresyonları önemli ölçüde artmış ve miR-139-5p ekspresyonu da azalmıştır ve her birinin ROC analizi anlamlıdır. MiRNA’lar 
arasında AUC değeri en yüksek olan miR-98-5p (AUC=0,79, p=0,000)’dir. Bu sonuçlar AAM hastalarında bu miRNA’ların tanıda yardımcı 
parametreler olarak kullanılabileceğini gösterir.
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SS-034

THE EFFECT OF METFORMIN ON HISTOLOGIC CHANGES AND SPERMATOGENESIS IN THE 
TESTIS VARICOCELE MODEL OFADOLESCENT RATS
ERKAN ERDEM*(1)
1) OTA-JİNEMED HASTANESİ, UROLOGY, İSTANBUL 

AMAÇ
We aimed to evaluate the effect of metformin in varicocelectomized adolescent rat by using varicocele model with varicocele surgery. 
 
YÖNTEM
Thirty-six male adolescent Wistar rats (6-week-old) were randomly and equally divided into six experimental groups. Surgical 
procedures were carried out under anesthesia with intraperitoneal injection of ketamine (50 mg/kg). 1) Control group; no 
surgical procedure was performed and testis was examined after removal. 2) Sham group, a midline incision was performed 
and testis was examined 8 weeks later. 3) Varicocele group: Experimental varicocele was induced by partial ligation of left 
renal vein with 4.0 silk suture at the area medial to the insertion of the adrenal and spermatic vein into renal vein as described 
previously. 4) Varicocele + metformin group: All rats were treated with metformin (300 mg/kg per day by oral gavages) following 
induced varicocele for 8 weeks. 5) Varicocele + varicocelectomy group: Varicocelectomy was performed 4 weeks and the 
examination of the testis 8 weeks after the induction of varicocele. No medication was used. 6) Varicocele + varicocelectomy + 
metformin group: Varicocelectomy was performed 4 weeks after the induced varicocele. Metformin treatment was initiated 
after the induction of varicocele and continued for 8 weeks at the dose described in group 4. Left testes were examined 8 weeks 
after the induction of varicocele in all varicocele induced groups. As maximum apoptotic activity initiates almost 28 days after 
the induction of varicocele the procedure of varicocelectomy was performed 4 weeks after in all varicocele-induced groups. 
 
BULGULAR
We detected testicular atrophy, vacuolization; simplast-like structures inside of the seminiferious tubules, basal membrane integrity 
failure and germ cell loss in the varicocele groups. After varicolectomy and adding metformin, we observed that seminiferous 
tubule morphology were changed significantly. Indeed, Jhonsen score levels were significantly increased after the additional 
metformin treatment to the varicocelectomy. We also observed that the apoptotic index were significantly decreased in the 
Varicolectomy+Metformin groups.

ÇIKARIMLAR
Metformin may both prevent the testicular damage after varicocele and may help to heal the testicular tissue after varicoselectomy 
in the adolescent rats by the the anti-oxidant benefits of itself.

SS-035

THE EFFECT OF METFORMIN ON SPERMATOGENESIS IN THE TESTIS TORSION-DETORSION MODEL OF ADOLESCENT RATS
ERKAN ERDEM*(1)
1) OTA-JİNEMED HOSPİTAL, UROLOGY, İSTANBUL 

AMAÇ
Testis torsion, which is defined as rotating the spermatic cords related to prevent testis blood flow, leads to acute scrotum in 
the puberty of male children and ischemic damage in the testis. Detorsion leads to structural and biochemical alteration in the 
testis by reperfusion damage has occurred. In recent studies, it is shown that reactive oxygen species are reduced by anti-
oxidant treatments. We aimed to evaluate the efficacy of metformin treatment in adolescent rat testis torsion-detorsion model. 
 
YÖNTEM
6 week age of forty Wistar-Albino rats were used to determined the experimental groups as control (C), torsion (T); 720° rotating 
anticlockwise, detorsion (DT); after 4 hour torsion, testis delocalized, ischemia (İ); after 4 hour torsion, testis were removed without 
detorsion, ischemia/reperfusion (İ/R); 4 hour torsion and 2 hour detorsion applied, methphormin (M); 300 mg/kg methphormin were 
applied before 60 min torsion and after 4 hours detorsion by oro-gastric gavage, sham (S); no treatment or surgical attempt were 
occurred.

BULGULAR
We detected basal membrane integrity failure and germ cell loss in the ischemia and I/R groups. Jhonsen score levels were significantly 
changed (Table 1)after ischemia and also after reperfusion besides metformin usage. We observed that the apoptotic index were 
significantly decreased in the I/R + Metformin groups.

ÇIKARIMLAR
The protective effect of metformin may occur in the ischemia-reperfusion damage in the rat testis by the healing and the anti-oxidant 
benefits of itself.
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SS-036

MESANENİN VASKÜLER BESLENMESİNDEKİ AZALMA MESANE AĞRI SENDROMU İÇİN ETİYOLOJİK FAKTÖR OLABİLİR Mİ?
ÖMER ÖZÇAĞLAYAN(1), MURAT AKGÜL*(2), CENK YAZICI(2), MUCAHİT DOĞRU(1), TUĞBA İLKEM ÖZÇAĞLAYAN(1), RIDVAN ÖZCAN(2)
1) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, RADYOLOJİ ANABİLİM DALI, TEKİRDAĞ
2) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, TEKİRDAĞ 

AMAÇ
Mesane ağrısı sendromu (MAS) kognitif, davranışsal, cinsel ve duygusal sorunlara neden olan kompleks bir hastalıktır. Bazı 
teoriler bu karmaşık hastalığın etiolojisini açıklamaya çalışmaktadır ancak bu teorilerin hiçbiri MAS patofizyolojisini net olarak 
ortaya koyamamaktadırlar. MAS etiyolojisini etkileyen faktörlerden birisinin de mesanenin arteriyel kan akımında azalma 
olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, MAS hastalarında mesanenin arteriyel kan akımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 
YÖNTEM
MAS tanısı konan 30 hasta ile ürolojik şikayeti olmayan 30 kişi kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Mesanenin arteriyel kan 
akımının en önemli kaynağı olması nedeniyle bilateral internal iliak arteriyel kan akımı, üterin arterlerin distal lokalizasyonundan 
başlanarak incelendi. Bilateral internal iliak arterlerin; tepe sistolik hızları, end-diyastolik hızları, rezistif indeksleri ve internal 
iliyak arterlerin kan-akım hacimleri aynı radyoloji hekimi tarafından tek-kör yöntemi ile renkli doppler ultrasonografi kullanılarak 
değerlendirildi (Şekil 1).

BULGULAR
Sağ ve sol internal iliak arterlerin kan akımları, mesane tam dolu ve boş olduğunda da MAS grubunda kontrol grubuna göre anlamlı 
derecede düşük bulundu (p <0.05). Fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamasına rağmen, MAS grubunda sağ ve sol internal iliak 
arterlerin ortalama rezistif indeksi, kontrol grubuna göre daha düşük olduğu gözlendi (p> 0.05). Yaş arttıkça MAS ve kontrol gruplarında 
da, internal iliak arter kan hacimlerinin azaldığı görüldü. Ancak artan yaşa bağlı internal iliak arter kan azalmasının, MAS hastalarında 
kontrol grubuna göre daha düşük olduğu görüldü (Tablo 1).

ÇIKARIMLAR
Çalışmada, mesane arteriyel kan akımının MAS hastalarında kontrol grubuna göre daha düşük olduğu tespit edildi. Mesane arteriyel 
kan akımındaki azalma, MAS etiyolojisi için ilgili faktörlerden biri olabilir. Mesane arteriyel kan akımını hedefleyen tedaviler, MAS 
tedavisinde araştırılması gereken bir konu olabilir.
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Tablo 1. Mesane ağrısı sendromu ve kontrol grupları internal iliak arterlerin kan hacmi. MAS: Mesane Ağrı Sendromu

MAS Kontrol P değeri

Sağ internal iliak arter kan hacmi (işeme öncesi) <50 years 113.7±35.1 164.8±97.9 0.031

>50 years 104.6±28.4 117.7±51.9 0.467

Sol internal iliak arter kan hacmi (işeme öncesi) <50 years 127.5±46.4 158.1±95.5 0.079

>50 years 103.3±27.4 105.5±49.7 0.897

Sağ internal iliak arter kan hacmi <50 years 61.2±29.5 115.7±56.9 0.202

(işeme sonrası)

>50 years 53.2±22.8 70.0±44.1 0.592

Sol internal iliak arter kan hacmi <50 years 59.8±23.9 96.9±34.6 0.146

(işeme sonrası)

>50 years 48.7±35.4 58.8±19.0 0.447
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SÖZLÜ SUNUM – IV 
( SS 37-SS 48 )

SS-037

DİYABETİK RATLARDA LİRAGLUTİDE TEDAVİSİNİN EREKTİL FONKSİYONLARA ETKİSİ
SERKAN GÖNÜLTAŞ(1), MURAT TÜKEN(2), MEHMET GÖKHAN ÇULHA(3), HASAN HÜSEYİN TAVUKÇU(4), EGE CAN ŞEREFOĞLU*(5)
1) GAZİOSMANPASA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) BAKIRKÖY DR SADİ KONUK EĞİTİM VE ARŞ. HAST, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
4) ÖZEL FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
5) BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Liraglutide diyabetes mellitus (DM) tedavisinde kullanılan glukagon benzeri peptid-1 (GLP1) reseptör agonistidir. Penil dokudaki GLP-1 
reseptörlerini aktive ederek ED tedavisinde fayda sağlanabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Bu bilgilerin ışığında DM oluşturulan 
ratlarda Liraglutide tedavisinin erektil fonksiyonlar üzerindeki hormonal, fonksiyonel ve morfolojik etkilerini ortaya çıkarmayı amaçladık. 
 
YÖNTEM
Toplam 30 adet Sprague-Dawley cinsi erkek rat çalışmaya alındı. On adet rat kontrol Grubu’nu (Grup K) oluşturacak şekilde 
randomize olarak ayrıldı. Geri kalan 20 rata streptozosin (STZ) enjeksiyonu uygulanarak diyabetik model oluşturuldu ve 2 gruba 
ayrıldı. Diyabetik Tedavi Grubu’na (Grup DT) Liraglutide enjeksiyonu ; Diyabet Grubu’na (Grup D) citrat buffer solüsyonu 12 
hafta boyunca verildi. Anestezi uygulamasını takiben transvers boyun insizyonu ile sol internal karotis arter ortaya çıkarıldı. 
Arter kardiyak tarafından PE50 tüp ile kanüle edildi ve basınç transdüsörü aracılığıyla sistemik Ortalama Arter Basıncı (OAB) 
kayıt edildi. Ardından penis dairesel insizyonla tamamen diseke edildi; penis sağ krurasına 24 G iğne ucu yerleştirildi, heparinize 
PE50 tüpü ile basınç algılayıcıya bağlandı. Böylelikle İntra Kavernozal Basınç (İKB) (mmHg) ölçümü sağlandı. Ardından orta 
hat laparotomi insizyonu ve diseksiyonlarla ana pelvik gangliyonun lateralindeki satelit gangliyonlardan kavernozal sinir 
saptandı. Sinir bipolar elektrot ile ana gangliyonun hemen distalinden tutuldu. Sinir uyarımı sırasında maksimum İKB / OAB 
hesaplandı.Kan örneklerinde FSH, LH ve Total Testosteron testleri yapıldı. Tüm penil doku örnekleri ışık ve immunflorosan 
mikroskobik inceleme için çeşitli işlemlerden geçirildi. Tüm gruplar için Hematoksilen-Eozin Boyama ve İmmunhistokimyasal 
Boyamalar, İmmunfleurosan Boyamalar; RECA-1, CollagenIV, nNOS ve Histokimyasal Masson’s Trıchrome yöntemleri uygulandı. 
 
BULGULAR
İntrakavernozal basınç ölçüm sonuçları Grup D’nin maksimum IKB/OAB değerleri Grup K ve Grup DT’nin maksimum IKB/OAB 
değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük saptanmıştır (p=0,001) Serum analiz sonuçları Serum inceleme sonuçlarında 
Grup D’de Total Testosteron ve FSH değerleri Grup K ve Grup DT’nin Total Testosteron değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı 
derecede düşük bulunmuş (p=0,001). Histopatolojik inceleme sonuçları Hemotoksilen-Eozin kesitlerinde Grup D’de damarlarda 
konjesyon ve duvar kalınlığı artışı görüldü.Grup K, Grup D ve Grup DT’nin nNOS dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
gözlenmiştir (p=0,0001) Grup K, Grup D ve Grup DT’nin RECA-1 dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir 
(p=0,016). Grup K, Grup D ve Grup DT’nin kollajen dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,015) 
 
ÇIKARIMLAR
Bu çalışma ile GLP-1 agonisti Liraglutide tedavisinin diyabetik ratlarda erektil fonksiyonlar üzerinde koruyucu etkilerinin olduğu ortaya 
konulmuştur.

Kruskal Wallis Testi Grup K Grup D Grup DT p
IKB max Ort±SS 32,06±22,29 9,33±7,23 33,35±7,06 0,001

Median (IQR) 31,9 (12,51-44,15) 7,1 (5,06-10,43) 34,7 (29,05-38,8)
OAB ort Ort±SS 38,75±23,18 37,41±17,36 51,57±9,52 0,363

Median (IQR) 38,42 (16,41-58,34) 37,56 (22,68-53,5) 47,5 (45,38-62,78)
IKB/OAB Ort±SS 0,790±0,164 0,263±0,139 0,652±0,131 0,0001

Median (IQR) 0,755 (0,665-0,9) 0,205 (0,16-0,378) 0,606 (0,551-0,782)
IKB/ Ort±SS 79,13±16,26 26,3±13,91 65,18±13,14 0,0001
OAB(%) Median (IQR) 75,5 (66,88-90) 20,45 (16,03-37,93) 60,6 (55,08-78,2)
Dunn’s Çoklu Karşılaştırma 
Testi İKB/OAB (p) İKB/OAB(%)(p)

Grup K / Grup D 0,0001 0,0001
Grup K / Grup DT 0,076 0,076
Grup D / Grup DT 0,001 0,001
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SS-038
 
SİSTEMİK HASTALIK, KOMORBİDİTE VE PERİFERAL ÖDEMİN VARLIĞINA GÖRE NOKTÜRİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ-EGE ÇALIŞMA GRUBUNUN ÇOK-MERKEZLİ PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMASI 
ÖNDER ÇİNAR*(1), BORA İRER(2), FUAT KIZILAY(3), OĞUZCAN ERBATU(4), DOĞU TAŞDEMİR(5), VOLKAN SEN(6), ŞAKİR ONGÜN(7), 
AHMET CİHAN(8), TURAN ÖZDEMİR(3), OKTAY ÜÇER(4), OZAN BOZKURT(9)
1) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, ZONGULDAK 
2) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR
3) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
4) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
5) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
6) MANİSA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
7) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, BALIKESİR 
8) NİĞDE ÖMERHALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, NİĞDE
9) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR  

AMAÇ
Sistemik hastalık, komorbidite veya periferal ödem varlığında ortaya çıkan noktüri tiplerini ve özelliklerini değerlendirmek. 

YÖNTEM
Çalışmaya katılan merkezlerde Üroloji polikliniklerine başvuran hastalardan noktürisi olanlar ve çalışmaya katılmak isteyenler 
bilgilendirilmiş gönüllü onam formu alınarak çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, sistemik hastalıklar, 
kullanmakta olduğu ilaçlar, geçirilmiş operasyon öyküsü, sigara-alkol kullanımı gibi demografik verileri kayıt altına alındı. Hastalara 
aşırı aktif mesane (AAM) sorgulama formu, noktüri yaşam kalitesi (N-QoL) formu, ICIQ-MLUTS, ICIQ-FLUTS formları doldurtuldu, 
3 günlük sıklık-hacim çizelgesi verildi ve üroflowmetri yapılarak maksimal akış hızı ölçüldü. Hastaların sistemik hastalıkları, 
komorbidite özellikleri, periferik ödem varlığı, işeme günlüğü verileriyle, noktüri tipleriyle ve demografik verileriyle karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Mart 2018-Ağustos 2018 tarihleri arasında 8 merkezden toplamda 379 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %89.7’si ise erkek ve 
ortalama yaşı 56.6±12.5 yıldı. Hastaların 198’inde (%52.2) sistemik hastalık var olup en sık görülen komorbidite hipertansiyondu 
(%27.2). Sistemik hastalığı olan hastalarla sistemik hastalığı olmayan hastalar nokturi şikayeti açısından karşılaştırıldığında; sistemik 
hastalığı olanlarda nokturi görülme oranı %49.5 iken (98/198 hasta), sistemik hastalığı olmayan grupta bu oran %36.5’di (66/181 
hasta). Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.013). Sistemik hastalığı olan hastalarla sistemik hastalığı olmayan hastalar 
obesite ve periferik ödem varlığı açısından karşılaştırıldığında; istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0.003 ve p=0.01). 
Sistemik hastalığı olan hastalarla sistemik hastalığı olmayan hastalar noktüri tiplerine göre karşılaştırıldığında mikst tip nokturi 
varlığı istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p=0.004). Benzer şekilde sistemik hastalığı olan hastalarda azalmış mesane kapasitesi 
oranları saptandı (p=0.005). Nokturi yakınması ve mikst tip nokturi varlığı açısından komorbiditesi olan hastalarla olmayan hastalar 
arasında anlamlı farklılık saptandı (p=0.013 ve p=0.043). Komorbiditesi olan hastalar olmayan hastalara göre daha obezdi ve 
periferal ödem bulgusu mevcuttu (p=0.002 ve p=0.004). Komorbiditesi olan hastalarda azalmış mesane kapasitesi oranları saptandı 
(p=0.009). Periferik ödemi olan ve olmayan hastalar AAM açısından değerlendirildiğinde; periferik ödemi olan hastalarda daha 
yüksek AAM skoru saptandı (p=0.028). Periferal ödemi olan hastalar periferik ödemi olmayan hastalara göre daha obezdi (p=0.007). 
 
ÇIKARIMLAR
Nokturi yakınması ile başvuran, sistemik hastalığı ve komorbitesi olan hastalarda mikst tip nokturi daha sık oranda saptanmaktadır. Bu 
grup hastalarda daha sık oranda azalmış mesane kapasitesinin saptanabileceği hastaların değerlendirilmesi sürecinde ve tedavisinde 
akılda tutulmalıdır.
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Sistemik Hastalık VAR 
(n=198)

Sistemik Hastalık YOK 
(n=181)

Periferal Ödem VAR 
(n=24)

Periferal Ödem YOK 
(n=355)

Cinsiyet

Erkek (n) 180 160 15 325

Kadın (n) 18 21 9 30

Nokturi

Var (n) 98 66 8 156

Yok (n) 100 115 16 199

Alkol

Var (n) 29 37 2 64

Yok (n) 169 144 22 291

Obesite

Var (n) 83 49 15 117

Yok (n) 115 132 9 238

Periferal ödem

Var (n) 19 5 - -

Yok (n) 179 176 - -

Nokturnal Poliüri

Var (n) 143 115 16 242

Yok (n) 55 66 8 113

Global poliüri

Var (n) 14 19 4 29

Yok (n) 184 162 20 326

Azalmış Mesane Kapasitesi

Var (n) 140 103 16 227

Yok (n) 58 78 8 128

Mikst Noktüri

Var (n) 99 63 10 152

Yok (n) 99 118 14 203

İzole Noktüri

Var (n) 14 9 0 23

Yok (n) 184 172 24 332

Ürogenital Cerrahi

Var (n) 30 19 - -

Yok (n) 168 162 - -

Sistemik Hastalık

Var (n) - - 19 179

Yok (n) - - 5 176
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SS-039 

ÇOCUKLARDA PROKSİMAL ÜRETER TAŞLARINDA SEMİ-RİJİT ÜRETEROSKOPİ İLK VE EN İYİ SEÇENEK DEĞİLDİR
BURAK ÇITAMAK*(1), EMİN MAMMADOV(2), OĞUZHAN KAHRAMAN(2), TANER CEYLAN(2), HASAN SERKAN DOĞAN(2), SERDAR 
TEKGÜL(2) 
1) BOLVADİN DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AFYON 
2) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA  

AMAÇ
Pediatrik hastalarda üriner sistem taşları nedeniyle yapılan üreterorenoskopide (URS) başarı ve komplikasyonları öngören faktörleri 
araştırmak.

YÖNTEM
2001-2017 yılları arasında URS yapılan 182 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, taşın tarafı, en 
büyük taş boyutu, taş sayısı, taş lokalizasyonu ve kullanılan ureteroskop tipi analiz edildi.

BULGULAR
Ortalama yaş 68,1 ay (7-204), kız erkek oranı 88/94 olarak tespit edildi. 82 (%45,1) hasta sağ, 97 (%53,3) hasta sol, 3 (%1,6) hastada 
bilateral taş mevcuttu. 144 (%79,1) hastada tek taş varken, 38 (%20,9) hastada birden fazla taş bulunmaktaydı. Ortalama en geniş taş 
boyutu 7,4 mm(2-20) bulunurken, postoperatif 163(%89,5) hastaya DJS veya üreter kateteri takıldı. Komplikasyon oranı %6 olurken, 
başarı oranı %84,6 bulundu. 8F URS kullanılan hastalarda bu oran %85,4 iken, 4,5F URS kullanılanlarda % 81,6 oldu (p=0,560). Taşsızlığı 
öngören faktörler arasında yaşın 36 aydan büyük olması (ROC eğrisine göre 36 ay üstü %79 sensitivite ve %47 spesifite), taşın üreter 
alt uçta olması ve tek taş olması olarak bulundu (p=0,012, p=0,002, p=0,009). Komplikasyon oranını etkileyen faktör olarak taş 
lokalizasyonu tespit edildi (p=0,029).

ÇIKARIMLAR
Semi-rijit URS pediatrik hastalarda yüksek başarı oranlarına sahip güvenli bir yöntemdir. Proksimal üreter taşlarında düşük başarı ve 
yüksek komplikasyon oranları nedeniyle semi-rijit URS dışında alternatif yöntemler tercih edilmelidir.
 

SS-040

GEÇİCİ ÜRETEROKÜTANOSTOMİ: DAHA SIK AKLA GELMESİ GEREKEN BİR YÖNTEM
BURAK ÇITAMAK*(1), HASAN SERKAN DOĞAN(2), TANER CEYLAN(2), MEYLİS ARTYKOV(2), SERDAR TEKGÜL(2)
1) BOLVADİN DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AFYON 
2) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 

AMAÇ
Üreterokutanostomi başarısını ve komplikasyonlarını değerlendirerek, uygulanabilirliğini araştırmaktır.

YÖNTEM
1991 - 2018 yılları arasında ureterokutanostomi yapılan 79 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların üreterokutanostomi 
yapılma nedenleri olarak üreterovezikal (UV) darlık, dilate ve yüksek derece vezikoüreteral reflü (VUR) veya her ikisinin birlikte 
bulunduğu hastalardı. Hastalara loop veya end üreterokutanostomi açıldıktan sonra, mesane gelişmesini tamamlayan hastalara 
undiversiyon yapıldı. Undiversiyon yapılırken üreterin dilate olup olmamasına göre üreteroüretrostomi, üreteroneosistostomi ve 
inceltme metodları uygulandı. Undiversiyona uygun olmayan atrofik böbrek, kronik böbrek yetmezliğine girmiş hastalarda ve mesane 
gelişimi olmayan hastalarda undiversiyon yapılmadı. Bilateral etkilenmiş böbreği bulunan hastalarda taraf seçimi yapılırken DMSA’da 
etkilenmiş böbrek ve yapılan USG’de hidronefroz derecesi daha yüksek olan taraf seçildi.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 11,96±3,7 (1-280) ay olup hastaların 59 erkek (%74,7), 20 kız (%25,3) idi. Ortalama takip süresi 50,4±7,2 
(0-464) aydı. Hastaların 51 (%64,6)’ inde antenatal hidronefroz, 17’sinde (%21,5) pyelonefrit, 11 hasta (%13,9) ise idrar yolu 
enfeksiyonu başvuru nedenleri olarak saptandı. Etyolojik olarak hastalar incelendiğinde 31 hastada (%39,2) primer VUR, 28 
hastada (%35,4) primer UV darlık, 12 hastada (%15,2) PUV ve 8 hastada (%10,1) nörojenik mesane saptandı. Üreterokutanostomi 
açılan 79 (35 hastaya loop, 44 hastaya end kutanostomi açıldı) hastadan 7’si bilateral kutanostomi olup toplam 86 renal ünit 
opere edildi. 4 hastada (%5) kutanostomi sonrası darlık oluştu ve dilatasyon yapıldı. 54 hastaya undiversiyon yapılırken bu 
hastaların 47’sına UNC, 7’sine üreteroüreterostomi yapıldı. Undiversiyon sonrası klinik düzelme hasta bazlı %93,2 olarak bulundu. 
 
ÇIKARIMLAR
Üreterokutanostomi, megaüreteri olan ve masif dilatasyonu olan çocuklarda uygulanması kolay, başarısı yüksek bir yöntemdir. 
Günümüzde konservatif yöntemlerin kullanılmasının artmasıyla daha az sıkılıkla kullanılmasına rağmen hala önemli bir alternatiftir. 
Özellikle ek mesane problemleri olan hastalarda da yüksek başarı ile kullanılabilir.
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SS-041

ÇOCUK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ HASTALARINDA TAŞSIZLIK VE KOMPLİKASYON ORANLARINI ÖNGÖRMEK İÇİN BASİT VE YENİ 
BİR PREOPERATİF NOMOGRAM: TAŞ-BÖBREK SKORU
BURAK ÇITAMAK*(1), HASAN SERKAN DOĞAN(2), TANER CEYLAN(2), BERK HAZIR(2), CENK YÜCEL BİLEN(2), AHMET ŞAHİN(3), SERDAR 
TEKGÜL(2)
1) BOLVADİN DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AFYON 
2) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 
3) ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, İSTANBUL 

AMAÇ
Çocuklarda yapılan perkütan nefrolitotomi (PCNL) başarısını öngören yeni bir skorlama sistemi geliştirmek.

YÖNTEM
1997-2017 yılları arasında böbrek taşı nedeniyle PCNL yapılan 434 renal ünitenin verileri retrospektif olarak incelendi. 
Başarı ve komplikasyonları öngören faktörler göz önünde bulundurularak yeni skorlama sistemi (taş-böbrek skoru (TBS)) 
geliştirildi ve yetişkinler için geliştirilen 3 skorlama sistemi (Guy’s skoru, S.T.O.N.E skoru, CROES skoru) ile karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Ortalama yaş 8,3 (1-16) yıl, erkek kız oranı 236/165 olarak bulundu. Ortalama taş uzunluğu ve böbrek uzunluğu 2.41 (0.4-10) ve 8.5 (6.23-
10.93) olarak ölçüldü. Taş/böbrek indeksi (TBI=taş uzunluğu/hesaplanan renal uzunluk) ve taş sayısı çok değişkenli analizde başarıyı etkiledi 
görüldü. Tek taşlar için 1, multiple taşlar için 2, TBI 0.3’den büyük olanlarda 2, 0.3’den küçük olanlar için 1 puan atandı. Yeni geliştirilen skorlama 
sisteminde en düşük skor 2 iken en yüksek skor 4 olarak bulunurken; Başarı ve genel komplikasyon oranları toplam skoru 2,3, 4 olanlarda 
sırasıyla %86,4, %73, %62,9 (p<0.001) ve %13, %22,1, %23,8 (p=0,014) olarak bulundu ve bu istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Yetişkin 
skorlama sistemleri ile karşılaştırıldığında ise TBI ve CROES skorunun benzer şekilde başarı ve komplikasyonları tahmin edebildiği görüldü. 
 
ÇIKARIMLAR
TBI ve taş sayısı birlikte kullanılarak geliştirilen TBS, diğer skorlama sistemlerinin aksine daha az sayıda parametre kullanarak çocuk 
hastalarda klinik olarak kolaylıkla uygulanabilmekte, postoperatif taşsızlık ve komplikasyonları öngörebilmektedir.

 
SS-042

EAU KILAVUZLARI TEMELİNDE VEZİKOÜRETERAL REFLÜ TEDAVİSİNE GÜNCEL YAKLAŞIM:ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA
SERHAT GÜROCAK(1), EDA TOKAT*(1), SEÇİL ÖZKAN(2), HASAN SERKAN DOĞAN(3), BURAK ÇITAMAK(3), NİHAT SATAR(4), 
VOLKAN İZOL(4), MUTLU DEĞER(4), ŞABAN SARIKAYA(5), YAKUP BOSTANCI(5), MURAT GÜLŞEN(5), BÜLENT ÖNAL(6), ELİF 
KIRLI(6), BERK BURGU(7), TARKAN SOYGÜR(7), PERVİZ HACİYEV(7), KORAY AĞRAS(8), BİLGE KARABULUT(9), CEM AKBAL(10), 
ÇAĞRI AKIN ŞEKERCİ(10), DENİZ DEMİRCİ(11), NUMAN BAYDİLLİ(12), SERDAR TEKGÜL(3), MUSTAFA ÖZGÜR TAN(1) 
1) GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D., ANKARA 
2) GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, HALK SAĞLIĞI A.D., ANKARA 
3) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D., ANKARA 
4) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ A.D., ADANA
5) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D., SAMSUN 
6) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D., İSTANBUL 
7) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D., ANKARA 
8) ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ A.D., ANKARA
9) S.B. ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK ÜROLOJİSİ, ANKARA 
10) S.B. MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ A.D., İSTANBUL 
11) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D., KAYSERİ 12) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ A.D., KAYSERİ  

AMAÇ
Bu çok merkezli çalışmada vezikoüreteral reflülü çocuklarda EAU Kılavuzları’na göre güncel tedavi yaklaşımızı ve sonuçlar üzerindeki 
etkilerini inceledik. Ayrıca yapılan cerrahi düzeltmelerin postoperatif başarısını etkileyebilecek preoperatif parametreleri belirlemeyi 
amaçladık.

YÖNTEM
Türkiye genelinde 9 üroloji kliniğinde 2003-2017 yılları arasında VUR nedeniyle opere edilen 1345 hastanın (%70 kız,%30 erkek) 
toplam 1988 renal ünitesi çalışmaya dahil edildi. VUR’lu hastalar başlangıç tedavi yılına göre 2013 öncesi ve sonrası olarak iki gruba 
ayrıldı. EAU Kılavuzları’na uyularak risk gruplarına ayrılan hastaların yaş,cinsiyet, reflü derecesi ve lateralitesi, DMSA’da skar varlığı, 
AÜSS varlığı gibi preoperatif verileri ile, seçilen başlangıç ve takip tedavi yöntemleri retrospektif olarak incelendi. Postoperatif İYE, 
VCUG’de reflü ve DMSA’da yeni skar olmaması durumunda cerrahi sonucu başarılı olarak kabul edildi.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 5.18 yıl(0-18) ortalama takip süresi 32 aydı(1-184). 160 (%8.1) hastanın anatomik anomalisi varken, 
709 (%35.7) hastanın AÜSS mevcuttu ve cerrahi öncesi tedavi edilmişti. Hastaların %54.1’i düşük grade reflüye (1-3) sahipken, 
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%46.9’unda yüksek grade reflü (4-5) saptanmıştı. 1238(%62.4) renal üniteye subüreterik enjeksiyon yapılırken, 685(%34.5) renal 
üniteye UNC yapılmıştı. Çocuklardan 353(%19.7)’ü postoperatif İYE geçirirken,275(%19.7)’inda DMSA’da yeni skar oluşumu 
izlendi. Preoperatif parametreler analiz edildiğinde sadece preoperatif DMSA’da skar olması ve AÜSS olması durumunda tedavi 
edilmesi postoperatif başarıyı anlamlı şekilde etkiliyordu.(Tablo 1) Hastalar risk gruplarına ayrıldığında düşük,orta ve yüksek risk 
gruplarının oranları sırasıyla %18.9, %52.6 ve %28.5’di. Tüm risk gruplarında 2013 yılı sonrasında, ilk tedavi yöntemi olarak cerrahi 
düzeltme yapılması oranları artarken, orta ve yüksek riskli grupta artış anlamlı bulundu (p=0.000 ve p=0.001) (Tablo 2). Ayrıca 
düşük ve orta risk gruplarında yapılan medikal tedavilerin başarısının, 2013 yılı sonrasında öncesine göre anlamlı şekilde artarken 
(p=0.0001,p=0.0001), cerrahi yöntemlerin başarısının anlamlı şekilde azaldığı belirlendi (p=0.046, p=0.0001). Yüksek risk grubunda 
ise cerrahi tedavinin başarısı anlamlı olarak değişmezken (p=0.046), medikal tedavinin başarısı arttığı görüldü (p=0.018). (Tablo 3) 
 
ÇIKARIMLAR
Ülkemizde vezikoüreteral reflü tedavi yaklaşımında düşük ve orta risk grubunda henüz EAU Kılavuzları’na uyum sağlanamamıştır. Sadece 
yüksek riskli hastalarda guidelinelara uygun şekilde başlangıç tedavisi olarak cerrahi yöntem daha fazla tercih edilir hale gelmiştir. 
Sebebinin aile seçimi,kültürel tutumlar, cerrahi deneyim ve farklı kliniklerin farklı yaklaşımlarından kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

P değeri Exp(B) 95% Güvenlik aralığı EXP(B)
Alt Üst

Yaş 0.483 1010 0.981 1040
Cinsiyet 0.404 0.906 .718 1142
DMSA’da skar 0.002 1633 1202 2218

AÜSS varlığı 0.000 1780 1435 2209
Reflü derecesi 0.491 0.923 0.736 1158
Risk grubu 0.163 0.744 0.492 1127

Tablo 1

EAU/ESPU VUR risk grubu Medikal Tedavi(%) Cerrahi Tedavi(%) p değeri

Düşük risk
2013 öncesi 135(73.4) 49(26.6) 0.096
2013 sonrası 125(65.4) 66(34.6)

Orta risk
2013 öncesi 469(77) 140(23) 0.000
2013 sonrası 287(65.7) 150(34.3)

Yüksek risk
2013 öncesi 264(77.2) 78(22.8) 0.001
2013 sonrası 146 (64.9) 79(35.1)

Tablo 2

VUR RİSK GRUBU BAŞLANGIÇ TEDAVİ YILI TEDAVİ BAŞARISI MEDİKAL CERRAHİ
(%) (%)

DÜŞÜK RİSK 2013 ÖNCESİ BAŞARILI 2(4.3) 44(95.7)
BAŞARISIZ 133(96.4) 5(3.6)

2013 SONRASI BAŞARILI 41(45.1) 50(54.9)
BAŞARISIZ 84(84) 16(16)

P DEĞERİ 0.0001 0.046
OR:31.32 OR:0.84
(22.84-39.8) (0.71-0.89)

ORTA RİSK 2013 ÖNCESİ BAŞARILI 10(7.6) 122(92.4)
BAŞARISIZ 459(96.2) 18(3.8)

2013 SONRASI BAŞARILI 41(28.5) 103(71.5)
BAŞARISIZ 246(84) 47(16)

P DEĞERİ 0.0001 0.0001
OR:6.7 OR:0.78
(3.4-13.2) (0.69-0.89)

YÜKSEK RİSK 2013 ÖNCESİ BAŞARILI 1(2) 50(98)
BAŞARISIZ 263(90.4) 28(9.6)

2013 SONRASI BAŞARILI 6(9.8) 55(90.2)
BAŞARISIZ 140(85.4) 24(14.6)

P DEĞERİ 0.018 0.46
OR:10.85 OR:1.08
(1.31-89.2) (0.87-1.35)

TOPLAM 1426 562

Tablo 3
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SS-043
 
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MİKRO-PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ VE RETROGRAD INTRARENAL CERRAHİNİN ETKİNLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZDEN PROSPEKTİF RANDOMİZE ÇALIŞMANIN İLK SONUÇLARI
HASAN SERKAN DOĞAN(1), OĞUZHAN KAHRAMAN(1), TARIK JAMAL ABDELJABER ASİ*(1), HAKAN BAHADIR HABERAL(1), SERDAR 
TEKGÜL(1) 
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, ANKARA  

AMAÇ
Çocukluk çağı böbrek taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) ve mikro-perkütan nefrolitotomi (mik-PNL) yöntemlerinin 
karşılaştırılması

YÖNTEM
Haziran 2016- Haziran 2018 tarihleri arasında 20 mm’den küçük tek taşı olan, prospektif olarak zarf yöntemiyle rastgellenen, RIRC ve 
mik-PNL yapılan çocuklar karşılaştırıldı. RIRC için 4,9F fleksibl üreteroskop ve mik-PNL için 4,8 F mikroperkütan nefrolitotomi cihazı 
kullanıldı. Taşsızlık oranları (tamamen taşsızlık), etkinlik katsayıları (EK=taşsızlık sağlanan hasta sayısı/anestezi altında yapılan işlem 
sayısı) ve komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı. 3 mm ve altındaki rezidüler, klinik önemsiz rezidü (KÖR) ve üstündekiler başarısızlık 
olarak kabul edildi.

BULGULAR
22 hasta RIRC grubuna, 18 hasta mik-PNL grubuna rastgellendi. 22 RIRC planlanan hastanın, ilk basamakta 16’sına RIRC (ikinci 
basamakta bu hastalardan 5’inin double-J stenti (DJS) çekildi, 4’üne re-RIRC, birine mini-PNL, birine mik-PNL uygulandı), 5’ine 
DJS yerleştirilmesi (ikinci basamakta bu hastalardan 3’üne RIRC, 2’sine mik-PNL uygulandı), birine ise mik-PNL yapıldı. Sonuç 
olarak 22 RIRC planlanan hastanın 19’unda RIRC uygulandı. 18 mik-PNL planlanan hastanın 18’ine de mik-PNL yapıldı. Bu 18 
hastanın 10’unun daha sonra DJS’i çekildi, bir hastaya da rezidü için RIRC uygulandı. Sonuç olarak 18 mik-PNL planlanan hastanın 
18’inde de mik-PNL uygulandı. Ancak ilk plandan sapılmak zorunda kalınıp, alternatif tedaviye geçilen hastalar göz önünde 
bulundurulduğunda, toplamda ilk basamak tedavisi olarak 19 hastaya RIRC, 21 hastaya ise mik-PNL uygulandı. RIRC uygulanan 
hastalardan 3’ünde, mik-PNL uygulanan hastaların ise 2’sinde takip verileri bulunmamaktaydı. Takip verileri olan hastalar 
istatistiksel analize tabii tutulduğunda Tablo-1’deki veriler elde edilmiştir. RIRC ve mik-PNL gruplarında; cinsiyet, yaş, taraf, kırma 
süresi, irrigasyon sıvısı miktarı, skopi süresi, komplikasyon durumu, taşsızlık durumu ve etkinlik katsayısı açısından fark olmadığı 
görülmüştür. Mik-PNL grubunda pelvis lokalizasyonunun daha fazla olduğu, hasta yaşının daha küçük, taş boyutunun daha büyük, 
Hounsfield unit (HU) değerinin daha yüksek olduğu ve operasyon süresinin daha uzun olduğu görülmüştür. Mik-PNL grubunda 
ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin (Hb) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olmakla beraber (Preoperatif Hb: 
12,2±1,6, Postoperatif Hb: 11,8±1,2, Paired sample T test: 0,031), hiçbir hastada kan transfüzyonuna ihtiyaç duyulmamıştır. 
 
ÇIKARIMLAR
Çocukluk çağı yaş grubunda, 20 mm’den küçük tek taş varlığında RIRC ve mik-PNL benzer etkinlik ve komplikasyon oranlarıyla 
kullanılabilir. Taş yerleşimi ve boyut açısından daha benzer ve büyük gruplarda yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
 

RIRC (n=16) mik-PNL (n=19) p

Erkek/Kız 9/7 9/10 0,738 (KKT)

Sağ/Sol 9/7 10/9 1,000 (KKT)

Yerleşim (P/Ü/O/A)* 2/3/2/9 11/0/2/6 0,026 (KKT)

Alt pol/alt pol dışı 9/7 6/13 0,142 (KKT)

Pelvis/pelvis dışı 2/14 11/8 0,012 (KKT)

Komplikasyon var/yok 1/15 0/19 0,457 (KKT)

Taşsızlık durumu 14/16 (%87,5) 15/19 (%79) 0,666 (KKT)

Etkinlik katsayısı 0,42 (14/33) 0,45 (15/33) 1,000 (KKT)

Yaş, ortanca, min-maks 74 (6-203) 37 (10-137) 0,191 (MWU)

Taş boyut, ortanca, min-maks 6 (3-18) 11 (5-16) 0,014 (MWU)

HU, ortanca, min-maks 655 (205-1150) 996 (625-1848) 0,011 (MWU)

Operasyon süresi, ort±SD 48±25 80±32 0,03 (T-test)

Kırma süresi, ort±SD 13±14 19±9 0,234 (T-test)

İrrigasyon sıvısı, ortanca, min-maks 175 (50-500) 175 (50-500) 0,976 (MWU)

Skopi, ortanca, min-maks 15 (1-85) 55 (4-200) 0,075 (MWU)

*P: Pelvis, Ü: Üst pol, O: Orta pol, A: Alt pol
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SS-044

ÇOCUKLARDA KONVENSİYONEL LAPAROSKOPİK VE MİNİLAPARASKOPİK PYELOPLASTİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
ÖNDER ÖZDEN(1), MURAT GÜLŞEN*(2), KASIM EMRE ERGÜN(1), ENDER ÖZDEN(2), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(2), ŞABAN SARIKAYA(2) 
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN
2) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 

AMAÇ
Mini-laparoskopi küçük boyutlu trokarları (3 mm) ve aletleri kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Daha önceki çalışmalarda 
mikrolaparoskopi, needleskopi ve miniport gibi değişik adlarda anılmışlardır. Biz de bu çalışmada, UPJ darlık nedeniyle konvansiyonel 
laparoskopik (KL) ve minilaparaskopik pyeloplasti (ML) yapılan çocukların sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Hastanemizde, 2009’dan 2018’e kadar pyeloplasti yapılan çocuklar retrospektif olarak değerlendirildi. Ameliyat başarısı, ameliyat 
zamanı, UPJ sütürasyon zamanı, hastanede kalış zamanı, kateter çıkarılma zamanı, konversiyon, komplikasyon ve demografik verileri 
not edildi. Ameliyat tekniği: Tüm hastalara laparaskopik dismembered Anderson-Hynes pyeloplasti yapıldı. Sistoskopla üreteral kateter 
yerleştirildikten sonra, hasta 60 derecelik lateral dekubit pozisyonuna alındı. 3 portla ameliyat yapıldı. Konvensiyonel laparoskopide 
5mm’lik portlar kullanıldı. Mini laparoskopik pyeloplastide umbilikal 5mm optik ve 2 tane 3 mm’lik çalışma portları kullanıldı. 
Ameliyatın diğer bölümleri konvansiyonel ve mini laparoskopide aynıydı. Dismembered pyeloplasti 5/0 veya 6/0 polyglactin dikişlerle 
yapıldı. Pyeloplasti bittikten sonra üreteral katater, JJ stentle değiştirdi. Ameliyat lojuna dren konulduktan sonra, mesaneye sonda 
konuldu ve ameliyat sonlandırıldı. Tüm ameliyatlar tek bir cerrah (EÖ) tarafından yapıldı.

BULGULAR
Toplam 72 çocuk, çalışmamıza dâhil edildi. Bunlardan 54 tanesine ML pyeloplasti, 18’ine KL pyeloplasti yapıldı. ML grubunda ortalama 
yaş 5,7 yıl, KL grubunda 12,2 yıldı. ML grubunda en sık ana şikayet antenal hidronefroz, KL grubunda ise en sık flank ağrıydı. ML 
grubunda pre operatif MAG-3 sonucunda 43 hastada obstüriktif patern, 8 hastada parsiyel obstüriksiyon, 2 hastada non-obstüriktif 
patern ve 1 hastada normaldi. CL grubunda ise 15 hastada obstrüksiyon, 1 hastada parsiyel obstüriksiyon ve 2 hastada bilinmiyordu. 
Ameliyat bulguları tablo 1’de verildi. KL grubunda başarısız ameliyat yokken, ML grubunda 2 hastaya tekrar laparoskopik pyeloplasti 
yapıldı. Her iki grupta da açık ameliyata dönüşüm olmadı.

ÇIKARIMLAR
Sonuç olarak mini laparoskopi pyeloplasti, konvensiyonel pyeloplasti kadar güvenilir ve uygulanabilir bir tekniktir.
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SS-045

THE PREVALENCE OF URİNARY TRACT INFECTİON FOLLOWİNG FLEXİBLE URETERENOSCOPY AND THE ASSOCİATED RİSK FACTORS 
BARBAROS BAŞESKİOĞLU*(1)
1) ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ, ÜROLOJİ, ESKİŞEHİR 

AMAÇ
To evaluate the risk factors for urinary tract infection (UTI) after retrograde intrarenal surgery (RIRS).

YÖNTEM
A retrospective evaluation of the records of patients who underwent RIRS from January 2013 to September 2016 was performed. All 
interventions were done by same surgeon and same technique. Pre and postoperative risk factors were noted in IBM SPSS statistics 
(21.0) data recording system; to determine the risk factors, chi-square tests, binary (multiple) logistic regression analysis were 
performed, odds ratio and 95% confidence interval were calculated.

BULGULAR
111 patients were included in the study with a mean age 47.5 (14-84). Postoperative infection rate was 12.6% (14 patients). SWL, 
preoperative double J stent insertion, localization, gender, operation side had no impact on origination of infectious complications (P> 
0.005 for all). Preoperative infection history (P =.002, OR=7.96, CI%95: 2.0- 30.5), comorbidity score (P =.008, OR=7.79, CI%95: 1.7- 
35.5), and residual fragments were found the significant risk parameters on postoperative infectious complications (P =.045, OR=5.12, 
CI%95: 1.03 – 25.36).

ÇIKARIMLAR
To reduce UTI complications, it is necessary to pay attention on patients with comorbidities, appropriate antibiotic prophylaxis who 
had urinary tract infection history and achieve stone free status.
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SS-046

PROSTAT ADENOKARSİNOM VE PROSTAT HİPERPLAZİSİNDEN ALINAN DOKU ÖRNEKLERİNDE ENDOKANIN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL 
EKSPRESYONU: KARŞILAŞTIRMALI RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA. 
MÜMTAZ DADALI*(1), MURAT TAD(2), MUHAMMED ŞAHİN BAĞBANCI(1)
1) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, KIRŞEHİR 2) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ AD, KIRŞEHİR 

AMAÇ
Bu çalışmada prostat kanserli dokular ile prostat hiperplazisi olan dokular arasında immunuhistokimyasal yöntemle endokan 
ekspresyonu açısından anlamlı fark olup olmadığının araştırılması amaçlandı.

YÖNTEM
Çalışmaya üroloji kliniğimizde son 5 yıl içinde başvuran hastalardan 51 olgu dahil edildi. Bunlardan PSA yüksekliği nedeniyle transrektal 
ultrasonografi (TRUSG) eşliğinde prostat iğne biyopsisi yapılan ve patolojik inceleme sonucları prostat adenokarsinomu gelen 31 olgu 
hasta grubunu oluşturdu. Geriye kalan 20 olgu kontrol grubunu oluşturmaktadır. Bu olguların seçiminde öncelikle patoloji kliniğinden 
verilen raporlar dikkate alınarak sadece benign prostat hiperplazisi olanlar incelendi. Çalışmada yer alan toplam 51 olguya ait patoloji 
kliniği arşivindeki parafin bloklar prostat dokusundaki endokan ekspresyonu açısından immunohistokimyasal yöntemle değerlendirildi.

BULGULAR
Prostat adenokarsinomlu olgularda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında epitelyal kuvvetli yoğunluk %74.2 ye karşı %5 
olarak anlamlı bulundu (P<0.001). Endotelial kuvvetli yoğunluk çalışma grubunda %77.4’e karşı %5 olarak (P<0.001), ayrıca 
stromal kuvvetli yoğunluk çalışma grubunda %64.5’e karşı %5 olarak (P<0.001) (Resim 1) anlamlı bulundu. Her iki grupta yer 
alan PSA düzeyleri ile epitel, endotel ve stromal endokan ekspresyonu arasında anlamlı bir korelasyon izlenmedi (P>0.05). 
 
ÇIKARIMLAR

Biz prostat kanserli hastalarımızın immunohistokimyasal doku çalışmalarında endokan ekspresyonunun benign prostat hiperplazili 
hastalarımıza göre anlamlı olarak yüksek olduğunu bulduk. Bu nedenle Endokan ekspresyonu olan hasta grubunda biyokimyasal nüks 
ve hızlı progresyon yönünden yakın takip uygun olacaktır.
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SS-047

TEMİZ ARALIKLI KATETERİZASYON KULLANAN ADÖLESAN HASTALARDA UYUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİVARİABLE ANALİZİ; 
ÜROLOJİK YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ÖNEMLİ BİR BAŞLIK
AYKUT AKINCI(1), PERVİZ HAJİYEV(2), ÇAĞRI AKPINAR*(1), BARIŞ ESEN(1),
GÜNAY EKBERLİ(2), CAN UTKU BAKLACI(1), TARKAN SOYGÜR(2), BERK BURGU(2)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 
2) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ HASTANESİ, PEDİATRİK ÜROLOJİ BİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
Bu çalışmada genç hastalarda Temiz Aralıklı Kateterizasyon (TAK) kullanım uyumluluğunu öngörmede, yaşam kalitesi dahil çeşitli 
faktörlerin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Adölesanlarda TAK uyumu üzerine çoklu faktörlerin (yaş, cinsiyet, TAK sıklığı, yaşam kalitesi, kateterize kanal varlığı ve sistoplasti, TAK 
başlangıç yaşı, TAK için kendi kendine yeterlilik (el fonksiyonu) renal fonksiyon, kontinans durumu, başlangıç tanısı, mobilite ve vücut 
kitle indeksi, yönlendiren uzman) etkilerini tanımlamak için kesitsel veri çalışması gerçekleştirildi. TAK uyumluluğu, hem ebeveynler 
hem de gençler tarafından doldurulan bir anket ile araştırıldı. Hastanın TAK uyumunu güvenilir bir şekilde değerlendirmek için 1 hafta 
boyunca her TAK kullanımı öncesi video kayıt yapması istendi. Ayrıca her hastadan valide edilmiş yaşam kalitesi formu doldurulması 
istendi. Uyumsuzluk 1 haftalık reçete edilen TAK sondaların %25’inden fazlasının kullanılmaması ve/veya uyum anketinde yüksek skor 
(>14) olarak tanımlandı.

BULGULAR
63 hastadan güvenilir sonuçlara sahip 56 (12-21 yaş/ortalama yaş 14.5) hasta değerlendirildi. TAK’a başlama yaşı 2.3-
14.7 (ortanca 5.6), takip ve görüşme süresi 6 ay-14 yıl (ortanca 5.7 yıl) idi. Hastalar yaş aralığına göre 12-15, 15-18, 18-21 
olacak şekilde üç grupta değerlendirildi. TAK sıklığı 3-6 saat (ortanca 4 saat) arasında değişmekte idi. Sadece 3 hastada gece 
kateterizasyonu mevcuttu.(Tablo 1) 12-15 yaş aralığı, erkek cinsiyet, geç başlangıçlı TAK kullanımı, düşük yaşam kalitesi skoru ve 
kateterize edilebilen kanal yokluğunun tek değişkenli analizde istatiksel anlamlı olarak TAK uyumu üzerine olumsuz etkisi olduğu 
belirlendi. Çok değişkenli analizde, 12-15 aralığı ve geç başlangıç uyum oranını etkileyen tek istatistiksel anlamlı parametre idi. 
 
ÇIKARIMLAR
Özellikle çocukluktan genç döneme geçiş yapan belirli yaş grubundaki çocuklar diğer özelliklerinden bağımsız olarak TAK kullanımına 
daha az uyum göstermektedir. Yine sadece TAK sonda başlangıç yaşı hasta uyumu için en önemli parametre olarak gözükmektedir. 
 

Tablo 1. Genç hastalarda TAK uyumunda öngörülebilir faktörler

Hasta Özellikler

Yaş 12-21 yaş/ortalama yaş 14.5

Cinsiyet 30 erkek 26 kız

Kateterize kanal genişliği 9 FR

TAK başlama yaşı 2.3-14.7 yaş( ortanca 5.6)

TAK sıklığı 3-6 saat (ortanca 4)

Gece kateterizasyonu 3 kez
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SS-048 

KLİNİK OLARAK ÖNEMLİ PROSTAT KANSERİNİN TANISINDA TRANSPERİNEAL MULTİPARAMETRİK-MANYETİK REZONANS 
GÖRÜNTÜLEME/ULTRASONOGRAFİ FÜZYON PROSTAT BİYOPSİSİNİN ETKİNLİĞİ 
1) ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, KADIKÖY HASTANESİ ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL  
NİYAZİ LEVENT TÜRKERİ*(1), KAMİL FEHMİ NARTER(2), BORA ÖZVEREN(3), MAHİR BÜLENT ÖZGEN(3), CEM AKBAL(3) 

AMAÇ
Çalışmamızda, transperineal multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mp-MRG)/transrektal ultrasonografi (USG) füzyon 
biyopsi yönteminin PCa tanısı ve klinik-önemli kanseri saptamadaki başarısının araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM
PCa şüphesiyle biyopsi planlanan hastalara 3 Tesla mp-MRG yapıldı. Prostat Görüntüleme, Raporlama ve Data Sistemi (PIRADS v2) 
3, 4 ve 5 lezyonu olan hastaların lezyonları tek radyolog tarafından MIM™Symphony yazılımı kullanılarak işaretlendi. Hastalara genel 
anestezi altında transperineal MRG/USG füzyon biyopsi (FPB) uygulandı. Prostat MRG değerlendirmede PIRADS v2 skoru 3-4-5 
bildirilen lezyonlardan ortalama 2-5 kor örnekleme yapıldı ve ardından prostat her iki lobundan 12 adet sistematik random biyopsiler 
alındı.

BULGULAR
141 hasta çalışmamıza alındı. Bunların 51 tanesinde (%36) PCa, 90 tanesinde (%64) nonmalign biyopsi sonucu (80 BPH, 1 ASAP, 
6 HIGHPIN, 1 ASAP ile birlikte HGPIN, 1 Granülomatöz prostatit, 1 Hemanjiyoperistomatöz iğsi hücreli tümör) bildirilmiştir. Klinik 
önemli PCa 34 olguda (%66.7) saptanmıştır. Füzyon biyopsi sonuçlarına göre PCa 40 (%28.4) olguda, 101 hastada nonmalign patoloji 
sonuçları raporlanmıştır (%71.6). FBP yapılan hastaların 31’inde (%77.5) klinik önemli PCa saptanırken, 9 (%22.5) hastada tümörün 
klinik açıdan önemsiz olduğu gözlenmiştir. Klinik önemli kanserlerin %91.2’si (31/34) füzyon biyopsi ile saptanabilmiştir. Diğer yandan 
FBP 11 hastada (%21.6) var olan maligniteyi saptayamamıştır. Bu kaçan tümörlerin 2 tanesi (%18) klinik olarak önemli kanserdir. FBP ile 
kanser tanısı konulan hastalar arasında klinik önemli kanseri atlama oranı ise 1/40 (%2.5)’dir. Random biyopsi sonuçlarına göre ise PCa 
saptanan olgu sayısı 39 (%27.7)’dur. Nonmalign patoloji sonuçları 102 (%72.3)’dir (95 BPH, 2 ASAP, 3 HGPIN, 1 Granulomatözprostatit, 
1 Hemanjiyoperistomatöz iğsi hücreli tümör). Bu yöntemle klinik önemli PCa 26 (%66.7) olguda saptanmıştır. Çalışma grubundaki 
tüm önemli kanserlerin 26/34 (%76.5)’ü random biyopsi ile yakalanabilmiş, random biyopsinin kaçırdığı PCa olgusu 12/51 (%23.5)’dir. 
Random biyopsi ile saptanamayan kanserlerin 6/12 (%50)’si klinik olarak önemli kanserdir. Random biyopsi kanser tanısı koyduğu 
hastaların %5.1’inde (2/39) klinik önemli kanseri atlamıştır.

ÇIKARIMLAR
Sonuçlarımıza göre MRG/USG füzyon biyopsi yöntemi ile genel tanı oranları random biyopsi ile benzerdir. Ancak FBP klinik önemli 
PCa’nin daha çoğunun saptanmasını sağlamıştır (%91.2 vs %76.5; p=0.09). Buna karşın FBP hastaların yaklaşık %20’sinde (11/51) 
kanseri saptamakta başarısız olmakta ve bu kaçan tümörlerin yine yaklaşık beşte biri (2/11) klinik olarak önemli kanser kategorisinde 
bulunmaktadır. Sonuçlarımız literatüre göre değerlendirildiğinde FBP’nin bugün için sistematik random biyopsi ile kombine şekilde 
kullanılması gerektiği anlaşılmakta ve bu yöntemin PCa tanısındaki rolünün tam olarak saptanmasında farklı biyopsi platformlarının 
karşılaştırıldığı prospektif randomize çalışma kanıtlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
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SÖZLÜ SUNUM V 
( SS49-SS68 ) 
  

SS-049

KORONER ARTER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE BY-PASS OPERASYONU VE STENT UYGULANMASININ IIEF-5 SKORLAMASI İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN SONUCA ETKİSİ
SAİT BİÇER(1), ERKAN ÖLÇÜCÜOĞLU(2), MEHMET YILMAZ*(2), SEDAT TAŞTEMUR(2), YUSUF KASAP(2), SERKAN DOĞAN(3), ÖNER 
ODABAŞ(2)
1) ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ÇANKIRI
2) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA 
3) SANCAKTEPE ŞEHİT PROF.DR.İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Koroner arter hastalığı (KAH) sebebiyle koroner stent takılan veya koroner by-pass yapılan hastaların erektil fonksiyonunu;operasyon 
öncesi ve sonrasını karşılaştırmayı,IIEF-5 formu ile değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM
Çalışmamıza ekim 2014 ve temmuz 2015 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi koroner anjiografi ünitesindeki stabil anjina öntanısı ile koroner anjiografi planlanan 78 hastada 
başlanmıştır.Hastalara anjio yapılmadan IIEF-5 anket formu ile 6 ay önceki erektil fonksiyonları sorgulanarak değerlendirilmiştir.
Aynı hasta grubu yapılacak işlemden 6 ay sonra tekrar çağırılıp yapılan işlemler sorgulandığında; 47 hastaya stent takıldığı 
31 hastaya by-pass yapıldığı öğrenilmiştir.78 hasta çalışmaya dahil edilmiş ve tekrar IIEF- 5 skoru ile değerlendirilmiştir. 
 
BULGULAR
Her iki grup arasında sigara kullanımı, BMI, DM, HT, HL, sabah sertliği, beta-bloker kullanımı dağılımı yönünden istatistiksel olarak 
anlamlı fark yoktu(p>0,05),yaş ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark vardı ve by-pass grubundaki ortalama yaş daha 
ileri idi(p<0.05),geçirilmiş operasyon dağılımı arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark vardı ve by-pass grubunda daha fazlaydı.
Stent takılan 47 hastanın girişimden 6 ay önceki IIEF-5 skoru ortalama değeri 17.1±6.5,girişimden 6 ay sonraki IIEF-5 skoru ortalama 
değeri ise 14.6±6.9’a gerilemiştir(Resim 1).Stent sonrası IIEF-5 skoru ortalama değeri azalmış olup, arada istatistiksel olarak anlamlı 
fark vardır (p< 0.001).By-pass yapılan 31 hastanın girişimden 6 ay önceki IIEF-5 skoru ortalama değeri 14±6.8, girişimden 6 ay sonraki 
IIEF-5 skoru ortalama değeri ise 11.2±7.9’a gerilemiştir.By-pass sonrası IIEF-5 skoru ortalama değeri azalmış olup, arada istatistiksel 
olarak anlamlı fark vardır (p< 0.001). Her iki grupta da işlem öncesi IIEF-5 skorları karşılaştırıldığında stent grubunda IIEF-5 skoru 
17.1± 6.5 iken,by-pass grubunda skor 14.0±6.8 ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p=0.043),iki grupta işlem 
sonrası IIEF-5 skorları karşılaştırıldığında stent grubunda IIEF-5 skoru 14.6± 6.9 iken,by-pass grubunda skor 11.2±7.9 ve iki grup 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür(p=0.043).İki grup karşılaştırıldığında ise by-pass grubunda 6 ay sonra 
IIEF-5 skorundaki düşüş stent grubundaki düşüşe göre daha fazladır, ancak bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı değildir(p=0.736)
(Tablo 1).Bu sonuçlara göre koroner stent ve by-pass’ ın erektil fonksiyon üzerine etkisinin birbirinden farklı olmadığını gördük. 
 
ÇIKARIMLAR
KAH koroner stent veya by pass ile tedavi edilse dahi perifer damarlardaki bu plaklar hala mevcut olduğundan,bu damarların beslediği 
organlarda patoloji devam etmektedir,bu da patolojinin endotel hasarı ile olduğu tezini güçlendirmektedir.KAH ve ED risk faktörleri 
olarak birbirine benzer hastalıklar olup bu hastalıkların tedavisinde psikolojik desteğin de olduğu multidisipliner bir yaklaşım gerektiğini 
düşünmekteyiz.
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Değişkenler Univariable Multivariable

OR (95 % CI) p OR (95 % CI) p

Yaş 1.06 (1.03-1.10) 0.001 1.02 (1.01-1.04) 0.001

DM 1.73 (1.25-2.33) <0.001 1.56 (1.15-2.04) <0.001

HT 1.90 (0.75-4.84) 0.173

HL 1.03 (0.28-1.89) 0.516

B BLOKÖR 1.64 (0.52-4.33) 0.317

SİGARA KULLANIMI 1.85 (0.63-5.49) 0.262

GİRİŞİM ÖYKÜSÜ 1.12 (0.33-3.46) 0.857

BYPASS VS STENT 1.17 (0.46- 2.95) 0.736

SS-050 

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN EREKTİL FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ: PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA
MEHMET OGUZ SAHİN(1), VOLKAN ŞEN*(1), ERHAN ESER(2), EVİN KOC(3), ÜMİT GÜMÜŞ(1), CENGİZ KARAKUZU(4), OKTAY ÜÇER(5) 
1) MANİSA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA
2) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, HALK SAĞLIĞI, MANİSA 
3) NEOKS HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ, SUALTI VE HİPERBARİK TIP, İZMİR 
4) NEOKS HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ, İÇ HASTALIKLARI, İZMİR 
5) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA  

AMAÇ
Çalışmamızda kavernozal veya üretral yaralanma saptanmayan erektil disfonksiyonu olan hastalarda Uluslararası Erektil Fonksiyon 
İndeksi (IIEF) anketini kullanılarak hiperbarik oksijen tedavisinin (HBOT) erektil disfonksiyon üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. 
 
YÖNTEM
Temmuz 2017-Eylül 2017 tarihleri arasında çeşitli hastalıklar nedeniyle HBOT uygulanan erkek hastalar incelendi. Tüm 
hastalara HBOT öncesi ilk gün ve HBOT son gününden sonra IIEF anket formu ile demografik özelliklerini ve medikal 
öykülerini içeren iki ayrı anket formu uygulandı. Hastaların demografik özelliklerinin ve risk faktörlerinin erektil disfonksiyon 
üzerindeki etkileri ile HBOT’un ilk gün ve bitimden sonraki hesaplanan IIEF skorları istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Çalışmaya 50 hasta dahil edildi ve yaş ortalaması 59.38 ± 13.77 yıl idi. HBOT nedenleri 30 (%60) hastada ayak yarası, 4 (%8) 
hastada femur başı avasküler nekrozu, 10 (%20) hastada ani işitme kaybı ve 6 (%12) hastada ise ani görme kaybı idi. En sık görülen 
komorbiditeler ise sırasıyla diabetes mellitus ve hipertansiyon idi (%52 ve %40). Hastaların HBOT sonrası ortalama IIEF-EF skorları 
HBOT öncesi ortalama IIEF-EF skorlarından anlamlı olarak daha yüksek bulundu (15.74±10.52, 19.50±10.91; p<0.001) (Tablo 
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1). Ayrıca, post-HBOT cinsel memnuniyet, orgazmik işlev, cinsel istek ve genel memnuniyet gibi tüm IIEF alt skorlamaları da pre-
HBOT değerlerine göre anlamlı derecede yüksek bulundu (Tablo 1). Demografik özellikler ve erektil disfonksiyon risk faktörlerinin 
HBOT ile ilişkisi Tablo 4’te verilmiştir. HBOT risk faktörlerinden bağımsız olarak erektil fonksiyonlarda iyileşme sağlamıştır. 
 
ÇIKARIMLAR
HBOT, erektil disfonksiyon için iyi bir alternatif ya da ek tedavi yöntemi olarak görülmektedir.
 

Tablo 1. Pre-HBOT and post-HBOT, IIEF alt grup skorlarının karşılaştırılması (n=50)

IIEF alt grupları Erektil Disfonksiyon 
(ED) kategorisi Pre-HBOT Post-HBOT P† ES‡

skor (ort±SD) skor (ort±SD)

Erektil fonksiyon: **IIEF-EF Ciddi (n=18) 16.44±10.58 20.06±11.31 <0.01†† 0.33

Orta-hafif (n=15) 11.80±9.13 16.13±10.43 0.005†† 0.45

Toplam (n=50) 15.74±10.52 19.50±10.91 <0.001† 0.35

Cinsel memnuniyet Ciddi (n=18) 7.77±5.16 9.16±5.30 <0.01†† 0.25

Orta-hafif (n=15) 5.26±4.41 7.13±4.94 0.007†† 0.41

Toplam (n=50) 7.40±5.14 8.90±5.31 <0.001† 0.29

Orgazmik işlev Ciddi (n=18) 6.55±4.21 7.11±4.12 >0.05†† 0.13

Orta-hafif (n=15) 4.46±4.08 5.53±3.87 0.027†† 0.27

Toplam (n=50) 6.14±4.11 6.84±3.91 <0.01† 0.17

Cinsel istek Ciddi (n=18) 5.83±2.12 6.55±2.66 <0.05†† 0.30

Orta-hafif (n=15) 4.93±2.46 6.13±2.35 0.026†† 0.50

Toplam (n=50) 5.60±2.31 6.66±2.51 <0.001† 0.44

Genel memnuniyet Ciddi (n=18) 6.11±3.17 6.77±3.37 <0.05†† 0.21

Orta-hafif (n=15) 4.26±3.19 5.33±3.59 0.023†† 0.31

Toplam (n=50) 5.48±3.27 6.44±3.43 <0.001† 0.29

† Paired t test ; †† Wilcoxon Signed Rank test; ‡ 
Cohen’s Effect Size

Tablo 2. Demografik karakteristikler ve erektil disfonksiyon risk faktörleriyle hiperbarik oksijen tedavisi arasındaki ilişki (n=50)

Değişkenler Kategori Pre-HBOT Post-HBOT p† ES‡

(Ortalama IIEF-EF 
skoru)

(Ortalama IIEF-EF 
skoru)

Yaş <60 21.27±8.67 24.92±7.00 <0.001 0.46

>65 15.74±10.52 19.50±10.91 <0.001 0.35

VKİ (vücut kitle indeksi) <25 17.29±11.25 21.18±11.54 <0.001 0.34

?25 14.94±10.22 18.64±10.66 <0.001 0.36

Eğitim düzeyi İlk-orta okul 19.11±10.55 22.80±9.54 <0.001 0.37

Lise ve üzeri 12.08±9.38 15.91±11.36 <0.001 0.38

Sigara Yok 17.70±12.92 19.70±12.79 0.017 0.16

Var 14.43±8.56 19.36±9.70 <0.001 0.54

Alkol Yok 16±11.34 19.79±11.94 <0.001 0.33

Var 15.50±9.92 19.23±10.11 <0.001 0.37

Komorbidite Yok ya da sadece 1 18.93±10.15 22.52±10.25 <0.001 0.35

En az 2 11.33±9.59 15.33±10.66 <0.001 0.39
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SS-051 

NON-OBSTRÜKTİF AZOSPERMİLİ HASTALARDA MİKROSKOBİK TESTİKÜLER SPERM EKSTRAKSİYONU OPERASYONU ÖNCESİ SPERM 
BULMA İHTİMALİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELER
YALÇIN KIZILKAN*(1), SERDAR TOKSÖZ(2), TAHSİN TURUNÇ(3), HAKAN ÖZKARDEŞ(1) 
1) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANKARA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 
2) S.B. HATAY ANTAKYA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, HATAY 
3) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜREĞİR HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA  
 
AMAÇ
İnfertilite nedeniyle başvuran ve tetkiklerinde non-obstrüktif azospermi (NOA) saptanan hastalarda mikroskobik 
testiküler sperm ekstraksiyonu (mikro-TESE) operasyonu sonuçlarına etki etme ihtimali olan parametrelerin incelenmesi 
 
YÖNTEM
Kliniğimizde mikro-TESE operasyonu yapılan 860 NOA hastasının yaş, infertilite süresi, varikoselektomi, orşiyopeksi, herniorrafi 
öyküsü, soliter testis varlığı, sigara kullanımı, daha önceki testis biyopsisi sonucu, orşit öyküsü, son üç ayda insan koriyonik 
gonadotropin kullanımı, inmemiş veya retraktil testis, varikosel varlığı, testis volümü, serum folikül stimülan hormon, 
lüteinizan hormon ve testosteron düzeyi, Klinefelter sendromu, Y kromozom mikrodelesyon varlığı sonuçları incelendi. 
 
BULGULAR
Mikro-TESE operasyonu sonrası hastaların 394’ünde (%45.8) sperm bulunmuştur. Çok değişkenli lojistik regrasyon analizi 
sonucuna göre daha önce yapılan testis biyopsisinde sperm bulunma öyküsü olmasının (OR= 15.346; GA= 5.45-43.16; 
p< 0.001) ve testis volümünün artmasının (OR=1.08; GA=1.01-1.15; p=0.02) mikro-TESE operasyonunda sperm bulunma 
ihtimalini (SRR) arttırdığı bulundu. Tüm kestirim değerleri göz önünde bulundurulduğunda testis volümünün 11 mL 
‘’cut off’’ değeri olarak belirlenmesinin mikro-TESE’de SRR’yi anlamlı olarak artıran en uygun değer olduğu görülmüştür. 
 
ÇIKARIMLAR
NOA hastalarında testis volümünün artması, mikro-TESE operasyonunda SRR’yi arttırmaktadır. Her ne kadar günümüzde tanısal yöntem 
olarak kullanılmasa bile, daha önceki testis biyopsisi sonucu ile mikro-TESE sonucu arasında da güçlü bir korelasyon bulunmaktadır. 
 
 
SS-052

EREKTİL DİSFONKSİYON HASTALARINDA TNF-A, IGF-1 VE PLR BELİRTEÇLERİNİN TANISAL DEĞERİ
1) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ABD, MANİSA 
2) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, BİYOKİMYA ABD, MANİSA 
OĞUZHAN KUTALMIŞ ÖZER*(1), OKTAY ÜÇER(1), TALHA MÜEZZİNOĞLU(1), BİLAL GÜMÜŞ(1), YEŞİM GÜVENÇ(2)

AMAÇ
Son dönemde yapılan çok sayıda çalışmada erektil disfonksiyonun kardiyovaskuler hastalık açısından erken bir gösterge olabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmalar ortak risk faktörlerini ve özellikle vaskulojenik erektil disfonksiyonun kardiyovaskuler hastalık 
yönünden anlamlı bir işaret olduğunu göstermektedir. Hasta kanından çalışılan IGF-1 ve TNF-alfa belirteçlerinin ve hemogram 
tetkiğinden hesaplanacak olan Platelet-Lenfosit oranının erektil disfonksiyon ile bağlantılı olduğu daha önceki çalışmalarda 
gösterilmiştir. Biz çalışmamızda bu kan belirteçlerinin hem erektil disfonksiyonun anket skorları ve hem de penil doppler verileri ile 
korelasyonunu ortaya koymayı planladık.

YÖNTEM
Son dönemde yapılan çok sayıda çalışmada erektil disfonksiyonun kardiyovaskuler hastalık açısından erken bir gösterge olabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmalar ortak risk faktörlerini ve özellikle vaskulojenik erektil disfonksiyonun kardiyovaskuler hastalık 
yönünden anlamlı bir işaret olduğunu göstermektedir. Hasta kanından çalışılan IGF-1 ve TNF-alfa belirteçlerinin ve hemogram 
tetkiğinden hesaplanacak olan Platelet-Lenfosit oranının erektil disfonksiyon ile bağlantılı olduğu daha önceki çalışmalarda 
gösterilmiştir. Biz çalışmamızda bu kan belirteçlerinin hem erektil disfonksiyonun anket skorları ve hem de penil doppler verileri ile 
korelasyonunu ortaya koymayı planladık.

BULGULAR
IIEF-15 anket skorlarına göre oluşturulan gruplar arasında IGF-1 düzeyleri karşılaştırıldığında; ağır ED grubunda IGF-1 düzeyinin diğer 
gruplara nazaran anlamlı olarak düşük olduğu saptandı (p<0,05). Penil doppler ultrasonografisi normal olan 45 hastanın ortalama IGF-
1 değeri 152,92 ± 85,01 iken vasküler patoloji olan 23 hastada bu değer 126,43 ± 59,94 idi (p<0,05). Ancak hastaların TNF-Alfa ve PLR 
değerleri ile hem penil doppler hem de IIEF-15 skorları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.

ÇIKARIMLAR
Bizim çalışmamızda TNF-Alfa ve PLR değeri ile erektil disfonksiyon arasında istatistiksel anlamlılık saptanmamasına rağmen IGF-
1 değeri erektil disfonksiyonda anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Özellikle Ağır ED ve/veya vaskuler ED hastalarında IGF-1’in bir 
belirteç olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Daha geniş sayılı ve özellikle tedavi sonrası takiplerde IGF-1 ile ED arasındaki ilişkinin 
araştırıldığı ileri çalışmalar önermekteyiz.
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SS-053

EREKTİL DİSFONKSİYON VE İNSÜLİN DİRENCİ İLİŞKİSİ
1) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, ADANA 
FESİH OK*(1), VOLKAN İZOL(1), MUTLU DEĞER(1), BAHATTİN KIZILGÖK(1), ŞABAN DORAN(1), İBRAHİM ATİLLA ARIDOĞAN(1) 

AMAÇ
Erektil disfonksiyon (ED); obezite, metabolik sendrom (MS) ve tip 2 diabetes mellitus (DM2) gibi metabolik ve endokrin 
hastalıklar ile ilişkilidir. Bu hastalıklarda görülen insülin direnci (İD), ereksiyon fizyolojisinde kilit rol oynayan nitrik 
oksitin sentezi için gerekli olan sinyal yolaklarında bozulma ve bunun sonucunda gelişen endotelyal disfonksiyona 
neden olur. Bu çalışmada diyabetik olan ve olmayan hastalardaki İD düzeyi ve bunun ED ile olan ilişkisi araştırıldı. 
 
YÖNTEM
2018 yılı içerisinde kliniğimize başvuran diyabet tanısı almış ve diyabet tedavisi almakta olan 150 erkek hasta ile diaybet tanısı 
almamış ve diyabet tedavisi almayan 50 erkek (kontrol grubu) çalışmaya dahil edildi. ED değerlendirmesi için beş sorudan 
oluşan erkek cinsel sağlık envanteri (SHIM) formu kullanıldı. İD homeostatik model değerlendirmesi (HOMA-IR) kullanılarak 
hesaplandı (HOMA-IR=(AKŞ×insülin)/405). Hastaların vücut kitle indeksi (VKİ), açlık kan şekeri (AKŞ) ve HbA1c düzeyleri ölçüldü. 
 
BULGULAR
Diyabetik grup ve kontrol grubundaki hastaların yaşları ortalaması sırasıyla 60,43±11,73 ve 60,74±11,55 idi. VKİ sırasıyla 27,11±3,97 
ve 26,76±3,95 kg/m2 idi (p=0,59). Diyabetik grupta 76 hasta oral antidiyabetik (OAD) 27 hasta insülin 42 hasta OAD + insülin tedavisi 
alırken diyabetik grupta beş hasta ve kontrol grubundaki hastaların tamamı herhangi bir tedavi almamaktaydı. AKŞ diyabetik grupta 
ortalama 172,78±70,34 iken kontrol grubunda 104,08±22,65 ölçüldü (p=0,000). HbA1c düzeyi diyabetik grupta 8,23±1,75 iken 
kontrol grubunda 5,6±0,77 ölçüldü (p=0,000). HOMA IR düzeyi diyabetik grupta 6,31±6,10 iken kontrol grubunda 3,81±6,6 ölçüldü 
fakat dağılım normal olmadığı için Mean-Whitney U testi yapıldı diaybetik grupta median 4,5 (min=0,3 max=41) kontrol grubunda 
median=1,5(min=0,4 max=38) hesaplandı (p=0,000). SHIM skoru diyabetik grupta 9,75±7,93 iken kontrol grubunda 14,56±8,03 olarak 
hesaplandı (p=0,000). AKŞ, HbA1c, HOMA IR düzeyi ve ED şiddeti diyabetik hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 
yüksekti.

ÇIKARIMLAR
Bu çalışmada ED ve İD arasında kuvvetli bir ilişki olduğu sonucuna varıldı. Bu sebeple İD’nin teşhis ve tedavisinin ED yönetiminde 
yararlı olacağı düşünüldü.

DİYABETİK NON-DİYABETİK p DEĞERİ

YAŞ 60,43±11,73 60,74±11,55 0,87

VKİ 27,11±3,97 26,76±3,95 0,59

HASTALIK 11,4±8,61 0

SÜRESİ(YIL)

TEDAVİ ŞEKLİ

Ø  OAD 76 0

Ø  İNSÜLİN 27 0

Ø  OAD+İNSÜLİN 42 0

Ø  TEDAVİ YOK 5 50

AKŞ 172,78±70,34 104,08±22,65 0

HbA1c 8,23±1,75 5,6±0,77 0

HOMA-IR 6,31±6,10 3,81±6,6 0,015

Median= 4,5 Median=1,5 0

(min=0,3-max=41) (min=0,4-max=38)

SHIM SKORU 9,75±7,93 14,56±8,03 0
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SS-054 

KRONİK TESTİKÜLER AĞRIDA MİKRO-CERRAHİ SPERMATİK KORD DENERVASYONU 
MEYLİS ARTYKOV*(1), İBRAHİM GÜVEN KARTAL(2), FATİH ÇANAKLI(3), AHMET GÜDELOĞLU(1) 
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 
2) DIŞKAPI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA 
3) KOZMETİK ÜROLOJİ, KOZMETİK ÜROLOJİ, ANTALYA 

AMAÇ
Kronik testiküler ağrılı hastalarda mikrocerrahi yöntemle spermatik kord denervasyonu (MCSKD) başarısı kanıtlanmış tedavi 
yöntemlerinden biridir. Patolojik ve anatomik çalışmalar bu hastalarda spermatik kord içinde ağrıya neden olabilecek spesifik sinir lifleri 
tanımlamıştır. Bu çalışmada ülkemizde 3 merkezde kronik testiküler ağrılı hastalarda spermatik kord içindeki bu spesifik sinir liflerini 
hedef alarak damarların ve lenfatiklerin korunmasına maksimum özen gösterilerek mikrocerrahi yöntemle uygulanan spermatik kord 
denervasyonu ameliyatı sonuçlarını sunmak amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Ocak 2014 ile Eylül 2018 tarihleri arasında kronik testiküler ağrısı olan 16 hastaya MCSKD ameliyatı uygulanmıştır. 14 hastada standart 
ameliyat mikroskobu, 1 hastada 3 boyutlu video teleskop monitör (VITOM- Carl Storz, Almanya), 1 hastada ise da Vinci robotik cerrahi 
platform (Intuitive Surgical, Kaliforniya) kullanılmıştır. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ağrı standart bir ağrı sorgulama formu olan 
PIQ-6 (Pain Impact Questionnaire-QualityMetric Inc., Lincoln, RI) kullanılarak ve visual analog skoru (VAS) kullanılarak karşılaştırılmıştır.

BULGULAR
İşlem öncesi 10 hastaya (%62.5) test amaçlı spermatik kord bloğu uygulanmış ve hepsinde yanıt alınmıştır. 16 hastanın 
ortalama takip süresi 12 aydır (1- 40ay). Ağrı cevabı ağrının tamamen ortan kaybolması (tam cevap) veya ağrıda %50 
ve daha fazla azalma olması (kısmi cevap) olarak tanımlanmıştır. MCSKD ameliyatı sonrası ağrı cevabı incelendiğinde 
13 hastada (%81.25) ağrı tamamen kaybolmuş, 1 hastada (%6.25) kısmi cevap alınabilmiş, 2 (%12.5) hastada ise 
cevap alınamamıştır. Ortalama ameliyat süresi 40 dakikadır (30-60 dk). Hiçbir hastada komplikasyon izlenmemiştir. 
 
ÇIKARIMLAR
Kronik testiküler ağrılı hastaların tedavisinde MCSKD ameliyatı etkin ve güvenli bir yöntemi gibi durmaktadır. Daha uzun süreli 
karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.

SS-055

İŞİTİLEBİLİR MİKRO-DOPPLER ULTRASON YARDIMLI MİKRO-CERRAHİ VARİKOSELEKTOMİ 
AHMET GÜDELOĞLU*(1), AHMET AŞÇI(2), TURAN MAMMADALİYEV(2), MEYLİS ARTYKOV(1), ALİ ERGEN(1)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 
2) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
Varikoselin tedavisinde ameliyat mikroskobunun kullanıma girmesi ile 15 kata kadar olan büyütme sayesinde damarlar daha net 
tanımlanabilir hale gelmiştir. Bununla birlikte diseksiyon esnasında özellikle büyük venlere eşlik eden daha küçük boyuttaki arterler fark 
edilemediği için istemeden zarar görebilirler ve bu durum testis kaybına kadar gidebilir. Bu çalışmada mikro-cerrahi varikoselektomi 
ameliyatı esnasında işitilebilir mikro-Doppler ultrason cihazının etkinliği ve güvenilirliği araştırılmıştır.

YÖNTEM
Mayıs 2018 ile Eylül 2018 tarihleri arsında klinik varikoseli olan toplam 21 hastaya mikro-cerrahi varikoselektomi ameliyatı 
yapılmıştır. 4 hastada da Vinci Robotik Platform (CordaMed, İstanbul) kullanılmış, 17 hastada ise standart ameliyat mikroskobu 
kullanılmıştır. Ameliyat esnasında spermatik kord subinguinal insizyondan çıkarıldıktan sonra damarların tanımlanması aşamasında 
testiküler arter – internal spermatik ven ayrımında VTI mikro-Doppler ultrason probu (Deltamed, Ankara) kullanılmıştır. 
 
BULGULAR
21 hastanın 1’inde bilateral olmak üzere toplam 22 mikro-cerrahi varikoselektomi işlemi uygulanmıştır. Ameliyat endikasyonları: 10 
hastada oligospermi, 6 hastada ağrı ve oligospermi, 4 hastada ağrı ve 1 hastada azospermidir. Ameliyat esnasında kullanılan mikro-
Doppler ultrason probu sayesinde testiküler arterler ve internal spermatik venler çok rahat tanımlanabilmiştir (Şekil 1).
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ÇIKARIMLAR
Mikro-cerrahi varikoselektomi ameliyatında mikro-Doppler ultrason probu kullanılması testiküler arter ve internal spermatik ven 
ayırımını kolaylaştıran etkin ve güvenli bir yöntemdir. Mikro-Doppler ultrason probu sayesinde milimetrik boyuttaki arterler bile çok 
kolay tanımlanabilir ve ameliyat esnasında iatrojenik hasardan kaçınılabilir.
 
 

SS-056

MALİGNENSİ NEDENİYLE SİTOTOKSİK TEDAVİ ALDIKTAN SONRA AZOSPERMİ GELİŞEN HASTALAR İLE AZOSPERMİK OLUP TESTİS 
TÜMÖRÜ NEDENİYLE ORŞİEKTOMİ İLE EŞ ZAMANLI ONKOTESE YAPILAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EMRE BAKIRCIOĞLU(1), YALÇIN KIZILKAN*(2), ÜMİT GÜL(3), TAHSİN TURUNÇ(3)
1) ÖZEL FLORENCE NIGHTINGALE ŞİŞLİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) S.B. ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 
3) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜREĞİR HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA 

AMAÇ
Sitotoksik tedavi sonrası azospermi gelişen onkoloji hastalarında yapılması gereken mikroskopik testiküler sperm 
ekstraksiyonu (mikroTESE) operasyonu onkoTESE operasyonu olarak adlandırılmaktadır. OnkoTESE operasyonu, 
testis tümörü tanısı alan ve aynı zamanda azospermik olduğu da saptanan hastalara yapılacak olan yüksek 
orşiektomi operasyonu ile birlikte eş zamanlı olarak da uygulanabilmektedir. Çalışmamızda bu hasta grubuna yapılan 
onkoTESE operasyonlarındaki sperm bulma olasılığı ve bu olasılığa etki eden diğer parametreler incelenmiştir. 
 
YÖNTEM
Çalışmamız çok merkezli retrospektif bir çalışmadır. Çalışmaya 2003 yılından günümüze dek yapılan 40 onkoTESE vakası dahil edilmiştir. 
Bu vakalarda onkoTESE ile elde edilen sperm bulma oranları (SRR), onkolojik hastalık türleri, onkolojik tedaviden ortalama kaç yıl 
sonra onkoTESE yapıldığı, ortalama hasta yaşları, ortalama serum FSH, testosteron düzeyleri ile histopatolojik sonuçlar incelenmiştir. 
 
BULGULAR
OnkoTESE işlemi; sitotoksik tedavi sonrası azospermi geliştiği bilinen 34 hastaya (grup 1) ve testis tümörü tanısı aldığı anda 
azospermi saptandığı için orşiektomi ile eş zamanlı olarak 6 hastaya (grup 2) uygulandı. Toplam 40 hastanın %50‘sinde (20/40) 
sperm bulundu. Grup 1 ‘de SRR %47.0 (16/34) iken grup 2’de bu oran %66.6 (4/6) olarak saptandı. OnkoTESE operasyonunda 
sperm bulunan ve bulunmayan hastaların klinik özellikleri tablo 1’de verilmiştir. 40 hastanın 20‘sinde histopatolojik inceleme 
yapılmıştır. Tümör cinsi ile onkoTESE’deki sperm bulma oranları ve histopatolojik sonuçlar arasındaki ilişki ise tablo 2’de verilmiştir. 
 
ÇIKARIMLAR
Günümüzde sitototoksik tedavi alacak olan hastalara tedavi öncesi sperm kriyoprezervasyonu rutin bir prosedür olarak önerilmekle 
birlikte hastaların bir kısmına tedavi öncesi sperm kriyoprezervasyonu yapılamamakta ve bu hastalarda tedavi sonrası azospermi 
gelişmektedir. Bu hasta grubuna onkoTESE operasyonu yapıldığı zaman hastaların yarısında sperm bulunabilmekle birlikte bu oran 
tedavi öncesi azospermik olan testis tümörlü hastalarda ise belirgin olarak daha yüksektir. Sitotoksik tedavi alacak olan kanser 
hastalarının tedavi öncesinde sperm kriyoprezervasyonu hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmeleri büyük bir önem taşımaktadır. 
 

Tablo 1: OnkoTESE operasyonunda sperm bulunan ve bulunmayan hastaların klinik özellikleri

Grup 1 Grup 2 Toplam

Sperm (+) Sperm (-) Sperm (+) Sperm (-) Sperm (+) 
(n=20) Sperm (-) (n=20)

(n=16) (n=18) (n=4) (n=2)
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Yaş 35.44±6.12 33.55 ±6.13 37.50±10.38 25.00±5.66 35.85±6.87 32.70±6.50

Tedavi-onkoTESE 
arası geçen süre 
(yıl)

5.36±2.44 4.06±2.15 (-) (-) 5.36±2.44 4.06±2.15

Kemoterapi 8 (%50) 12 (%66.7) (-) (-) 8 (%50) 12 (%66.7)

Radyoterapi 1 (%6.25) 1 (%5.6) (-) (-) 1 (%6.25) 1 (%5.6)

Kemoradyoterapi 7 (%43.75) 5 (%27.7) (-) (-) 7 (%43.75) 5 (%27.7)

Ort. Testis volü-
mü (cc) 9.81±6.77 9.91±4.11 10.00±2.83 8.75±1.25 9.84±6.72 9.79±4.71

Serum FSH düze-
yi (mIU/mL) 23.57±13.26 21.37±10.04 14.23±11.76 50.5±25.5 22.02±13.19 24.24±15.88

Serum testoste-
ron düzeyi (ng/
mL)

3.26±1.25 3.04±1.19 3.86±1.15 2.55±0.50 3.36±1.23 2.99±1.14

Tablo 2: Tümör türü ile onkoTESE’deki sperm bulma oranları ve histopatolojik sonuçlar arasındaki ilişki

Histopatolo-
jik sonuçlar

Sitotoksik 
tedavi-on-
koTESE arası 
geçen ort. 
süre (yıl)

Sertoli cell 
only send.

Leydig hücre hi-
perplazisi/atrofi

Genel 
sonuç-
lar

Tümör türü Maturasyon 
arresti

Sperm (+) Sperm (-) Sperm (+) Sperm (-) Sperm (+) Sperm Sperm 
(+)

Sperm 
(-)

(-)

Grup 1

Hodgkin Len-
foma 3.19±2.10 0 1 0 1 0 0 3 

(%33.3)
6 
(%66.7)

n=9

Nonhodgkin 
Lenfoma n=5 5.40±3.29 1 1 1 1 0 0 3 (%60) 2 (%40)

Sarkom n=5 3.50±1.00 0 0 0 1 0 0 2 (%40) 3 (%60)

Testis Ca n=5 7.25±1.70 1 0 1 0 1 1 4 (%80) 1 (%20)

Lösemi n=2 6.00±0.00 0 0 0 0 0 0 1 (%50) 1 (%50)

Diğer* n=8 5.00±1.63 1 2 1 2 0 0 3 
(%37.5)

5 
(%62.5)

Grup 2

Testis Ca n=6 (-) 0 1 1 1 0 0 4 
(%66.7)

2 
(%33.3)

*Paraganglioma, Willm’s, Mediasten, İleum, Rektum, Dermatomyozis, Burkitt Lenfoma, Nöroendokrin Tümörleri
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SS-057 

ÜRİNER SİSTEM YARALANMASI BULUNMAYAN ERKEKLERDE KONSERVATİF TEDAVİ EDİLEN SAKRUM KIRIKLARI SONRASI EREKTİL 
DİSFONKSİYON
ALTUĞ DURAMAZ(1), CEM İPEK*(2) 
1) S.B. BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ, İSTANBUL 2) KANUNİ SULTAN 
SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Pelvik travma sonrası üriner sistem yaralanması olmayan ve sakrum kırığı nedeniyle konservatif tedavi edilen erkeklerde erektil 
disfonksiyonun (ED) değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM
20-50 yaş arası cinsel aktif ve travma öncesi bilinen cinsel işlev bozukluğu olmayan hastalar çalışmaya dahil edildi. 20 yaştan küçük 
ve 50 yaştan büyük hastalar, sakrum dışı pelvik yaralanmalar ve travma öncesi cinsel işlev bozukluğu olan hastalar çalışma dışında 
bırakıldı. Nisan 2012 ile Şubat 2017 arasında sakrum kırığı tanısı ile kliniğimizde konservatif olarak tedavi edilen hastalar geriye dönük 
olarak tarandı. Dâhil edilme kriterlerini taşıyan 77 hasta (47 evli, 30 bekâr) çalışmaya alındı. Hastaların tamamı en az 18 ay süre ile 
takip edildi. Hastalar yaş, medeni hal, vücut kitle indeksi (VKİ), travma mekanizması, ek sistem yaralanması, fonksiyonel sonuçlar 
ve komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı. Fonksiyonel sonuçlar, International Index of Erectile Function (IIEF-5) ve Majeed Pelvik 
kırıklar fonksiyonel değerlendirme skalası (MPS) ile değerlendirildi. Hastalar travma sonrası ve takiplerde her iki haftada bir pelvis 
grafisi ve her 4 haftada bir bilgisayarlı tomografi ile radyolojik olarak değerlendirildi.

BULGULAR
Yaş ortalaması 35,9±8,5 olan hastaların ortalama VKİ 27,6±2,3 kg/m2 saptandı. Sakrum kırığı 29 hastada trafik kazası, 24 hastada 
yüksekten düşme, 16 hastada yaya kazası ve 8 hastada basit düşme sonucu gelişti. 59 hastada ek sistemik yaralanma bulunmazken 6 
hastada vertebra kırığı, 3 hasta üst ekstremite kırığı ve 6 hastada alt ekstremite kırığı saptandı. Sakrum kırıkları, Denis sınıflamasına 
göre 29 hastada tip 1, 25 hastada tip 2 ve 23 hastada tip 3 olarak tiplendirildi. MPS ortalama skoru 77,2±13,2 olup hastaların 32’sinde 
mükemmel, 29’unda iyi, 8’inde orta ve 8’inde kötü sonuç tespit edildi. IIEF-5 ortalama skoru 18,6±6,6 olup 32 hastada ED yoktu. 
Hastaların 11’inde hafif ED, 15’inde hafif-orta ED, 7’sinde orta ED ve 9’unda şiddetli ED saptandı.

ÇIKARIMLAR
Üriner sistem yaralanmasının eşlik etmediği sakrum kırıklarının konservatif tedavisinde, erkeklerde ED oranı azımsanmayacak 
düzeydedir. Literatürde özellikle posterior pelvik halkayı bozan yaralanmalarda erkek cinsel disfonksiyonunun arttığı gösterilmiştir. 
Çalışmamızda sakrum kırığı sonrası konservatif tedavi sonucunda farklı düzeylerde olmakla birlikte %58,4 oranında ED saptanmıştır. 
Denis tip 2 sakrum kırıkları sonrası gelişen ED’nin daha şiddetli olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle tip 2 sakrum kırıklarında cerrahi 
tedavinin ED insidansını azaltmak amacıyla tercih edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz

SS-058

YAŞAM BOYU ERKEN BOŞALMA OLAN HASTALARDA BEYİN GRİ VE BEYAZ MADDENİN YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİ 
1) S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, UROLOGY, İSTANBUL 
2) S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ, İSTANBUL
3) S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
HASAN ANIL ATALAY(1), ALİ RIZA SONKAYA(2), OSMAN CAN*(3)

AMAÇ
Prematür Ejekülasyon (PE), erkeklerde en yaygın cinsel işlev bozukluklarından biridir. Bununla birlikte, PE’de beyin yapısındaki 
değişikliklerin değerlendirildiği çok fazla araştırma yoktur. Çalışmamızda, yaşam boyu PE hastalarında serebral yapısal değişiklikleri 
araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Klinik tanı almış yaşam boyu PE’li 24 hasta ile 33 sağlıklı kontrol karşılaştırıldı. Tüm katılımcılarla görüşüldü, fizik muayene 
yapıldı ve Erken Boşalma Tanı Aracı (PEDT) anketi doldurtuldu. Ayrıca, intravajinal ejakülasyon gecikme zamanları (IELTS), 
partner tarafından kronometre kullanılarak kaydedildi. Tüm katılımcılara T1 ağırlıklı beyin MR’ı çekildi ve volBrain™ online 
MRI beyin volumetrik yazılımı kullanılarak MR görüntülerinden otomatik segmentasyon işlemi gerçekleştirildi. Voksel-
tabanlı morfometri yöntemi kullanılarak; gri madde hacmi, beyaz cevher hacmi, amigdala ve hipokampus hacimleri 
hesaplandı. Çalışmanın birincil amacı, gruplar arasındaki beyin morfolojik değişimlerini karşılaştırmak idi. İkincil amacı 
ise, PEDT skorları ve intravajinal ejakülasyon gecikme süresi ile serebral yapısal veriler arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
 
BULGULAR
Gruplar arasında gri cevher, beyaz madde, amigdala ve hipokampus hacimleri açısından istatistiksel olarak anlamlı 
fark saptanmadı (p>0.05); bununla birlikte; PE hastaları, sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, frontal, parietal 
ve oksipital lob dahil olmak üzere, yaygın olarak geniş bölgeler halinde gri madde hacimlerinde artış gözlendi. PEDT 
skorları ve intravajinal ejakülasyon gecikme süresi ile serebral yapısal hacimler arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. 
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ÇIKARIMLAR
Yaşam boyu prematür ejekülasyon hastalarında herhangi bir fokal beyin anormalisi saptanmamıştır. Daha fazla hasta sayısı ile bu yeni 
metot yaşam boyu PE’nin patofizyolojisinin araştırılması için kullanılabilinir.
 

 
 

SS-059

PENİL PROTEZ İMPLANTASYONU: KLİNİK DENEYİMİMİZ
MEHMET ERHAN AYDIN(1), YASİN CEYLAN(1), GÜRKAN CESUR*(1), ERTUĞRUL ŞEFİK(1), SERDAR ÇELİK(1), BÜLENT GÜNLÜSOY(1), 
TANSU DEĞİRMENCİ(1)
1) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Erektil disfonksiyon (ED), penis ereksiyonunun oluşmaması ve/veya sürdürülemesi olarak tanımlanan erkeklerde en sık görülen cinsel 
bozukluklardan biridir. Oral ve cerrahi dışı tedavilerden yanıt alınamayan veya herhangi bir nedenle bu tedavileri kullanamayan erektil 
disfonksiyonlu (ED) hastalara, üçüncü basamak tedavi olarak penil protez implantasyonu (PPI) önerilmektedir. Bu çalışmada, ED 
nedeniyle PPI yapılan hastaları değerlendirmeyi amaçladık.
 
YÖNTEM
Şubat 2008- Mayıs 2018 tarihleri arasında ED nedeniyle PPI uygulanan 169 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 
demografik özellikleri, ek hastalıkları, etyolojik faktörleri, protez tipi, insizyon şekli, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar not 
edildi.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 58,51 (28-74) idi. Hastaların 85’inde (%50,3) diyabetes mellitus, 43’ünde (%25,4) hipertansiyon mevcuttu. 
Hastaların 57’sinde (%33,7) radikal prostatektomi, 3’ünde (%1,7) peyroni, 1’inde (%0,5) priapism öyküsü saptandı. Hastaların 51’ine 
(%30,1) malleable, 104’üne (%61,5) iki parçalı şişirilebilir, 14’üne (%8,4) üç parçalı şişirilebilir PPI uygulandı. Cerrahi girişim 146 hastada 
penoskrotal, 23 hastada infrapubik olarak uygulandı. 2 hastada fibrozis nedenli kavernözal dilatasyonda zorlanıldı. 2 hastada dilatasyon 
sırasında üretra perforasyonu gelişti. Postoperatif dönemde 5 hastada yara yeri enfeksiyonu, 5 hastada pompa lojunda apse, 1 hastada 
protez enfeksiyonu, 2 hastada protez boy farklılığı, 1 hastada kavernöz perforasyonu, 6 hastada protez kırıldığı görüldü. Operasyon 
sonrası 2 hastanın protezi çalışmadı. Gelişen komplikasyonlar nedeniyle 7 hastanın penil protezi çıkarıldı, 7 hastanın protezi değiştirildi.

ÇIKARIMLAR
PPI, ED tedavisinde 3. basamak tedavi olarak uygulanan etkili bir tedavi biçimidir. Uygun cerrahi prosedürlere göre uygulandığında 
komplikasyon oranı düşük ve başarı oranı yüksektir. Postoperatif dönemde enfeksiyon en sık görülen ciddi bir komplikasyondur. 
 

SS-060

THE EFFECTS OF ANTİFİBROTİC AGENT-PİRFENİDONE ON PENİLE CAVERNOUS FUNCTİON İN EXPERİMENTAL ISCHEMİC PRİAPİSM-
INDUCED RAT MODEL
ONDER CİNAR*(1), ERSAN BULUT(1), MUSTAFA SUAT BOLAT(2), ESİN KAYMAZ(3), REHA GİRGİN(1), NECMETTİN AYDIN MUNGAN(1)
1) ZONGULDAK BULENT ECEVİT UNİVERSİTY, UROLOGY, ZONGULDAK 
2) S.B. SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ, UROLOJİ, SAMSUN 
3) ZONGULDAK BULENT ECEVİT UNİVERSİTY, PATHOLOGY, ZONGULDAK 
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AMAÇ
Bu çalışmada, deneysel iskemik priapizm rat modelinde antifibrotik ajan-pirferidon’un etkilerini araştırmayı amaçladık. Bu çalışma, 
iskemik priapizm rat modelinde, pirferidon’un, antifibrotik ve antiinflamatuar etkisini değerlendiren literatürdeki ilk çalışmadır. 
 
YÖNTEM
Çalışma Wistar albino türü erkek ratlarda yapılmıştır. İskemik priapizm modeli; 50 cc şırınganın ucu flask penisin tabanına 
yerleştirilerek vakum ereksiyon cihazı oluşturulmasını takiben 16 Fr foley sondadan 2 mm kalınlığında kesilen lastik bantın penisin 
tabanına 1 saat süreyle yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur (Figür 1a). Çalışma dizaynı Figür 1b’de özetlenmiştir. Kavernöz sinirin 
elektriksel stimülasyon ile oluşturulan ereksiyon modelinde; intrakavernozal basınçlar ve intraaortik kateterizasyon ile kan basıncı 
monitorizasyonu yapılmıştır (Figür 1c). İntrakavernozal basınç (İKB) ölçümünden sonra tüm gruplarda penektomi yapılmış ve 
kavernosal doku histopatolojik olarak fibrozis açısından ve spektrofotometrik olarak oksidan belirteçler açısından değerlendirilmiştir. 
Histopatolojik değerlendirme Masson’ s trikrom boyası ile ışık mikroskopu kullanılarak yapılmıştır. Lipid peroksidasyonunun göstergesi 
olarak malondialdehid (MDA) ve antioksidan olarak indirgenmiş Glutatyon (GSH) düzeyleri spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. 
 
BULGULAR
İskemik priapizm modeli oluşturulan 2. ve 3.Grup daki ratların korpus kavernosumları histopatolojik olarak 1.grup ile kıyaslandığında 
belirgin fibrozis artışı saptandı (Tablo 1) ve bu sonuç iskemik priapizm modelinin etkin uygulandığı göstermektedir. Pirferidon verilen 
4.grupta ise grup 3’le kıyaslandığında fibrozis miktarında azalma saptanmıştır (Tablo 1). Priapizm modeli oluşturulan 2. ve 3. gruplardaki 
ratların İKB’larının grup1 ratlarla kıyaslanması sonucunda; Bazal İKB(BİKB), Maksimum İKB(MİKB), Ortalama İKB(OİKB), MİKB ile BİKB 
arasındaki fark ve İKB/Ortalama intraarteriyel basınç (OİAB) oranında istatistiksel olarak anlamlı azalma saptanmıştır (Tablo 2 ve 3). 
Pirferidon tedavisi alan 4. grupta ise İKB’ların grup 2 ve grup 3 ile kıyaslandığında düzeldiği, priapizm yapılmayan grup1 sağlıklı ratlarla 
kıyaslandığında ise benzer İKB’ların saptandığı istatistiksel olarak gösterilmiştir (Tablo 2 ve 3). MDA ve GSH düzeyleri kıyaslandığında 
grup 1 ile grup 2 ve 3 arasında, ayrıca grup 4 ile grup 2 ve 3 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (Figür 4 ve 5). 
 
ÇIKARIMLAR
Sonuç olarak; pirferidonun, iskemik priapizm rat modelinde, fibrotik süreci azalttığı, oksidasyon parametrelerinde düzelme sağladığı 
ve intrakavernosal ereksiyon basıncını normale yakın değerlere getirdiği gösterilmiştir. İskemik priapizm rat modelinde literatürde ilk 
kez kullanılan pirferidon molekülünün, iskemik priapizm kliniğinin medikal tedavisinde yeni bir seçenek olarak değerlendirilebileceği 
düşünülmektedir.
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SS-061

ÜRETERORENOSKOPİNİN EN BEKLENMEDİK VE KORKULAN KOMPLİKASYONU ÜRETER AVÜLSİYONUNA YAKLAŞIM: SON BİR YILDA 
Kİ 3 VAKANIN SONUÇLARI: 
İBRAHİM ÜNAL SERT(1), ARİF AYDIN*(0)
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, UROLOJİ, KONYA 
2) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, UROLOJİ, KONYA 

AMAÇ
1980 yılında ilk defa Perez-Castro ve Martinez Pineiro tarafından başlatılan üreteroskopi (URS); bugünlere zamanla gelişerek 
üreter taşları, üreter ve böbreği etkileyen birçok klinik durumda altın standart prosedür haline gelmiştir. Çoğunluğu iatrojenik 
olmak üzere komplikasyon oranları %9-11 arasında değişmektedir. URS esnasında Total üreteral avülsiyon ise son derece nadir 
olup %0-0,3 oranlarında gözükmektedir.Bu korkulan ciddi komplikasyon nefrektomiye yol açabilir ve ürologlar için son derece zor 
ve yönetimi tecrübe isteyen bir durumdur.Biz de son 1 yıl içinde yaşadığımız 3 total üreter avülsiyonu ve tedavilerini sunuyoruz. 
 
YÖNTEM
Son 1 yılda kliniğimizde meydana gelen 1 adet, dış merkezde meydana gelip refere edilen 2 adet, toplam 3 total üreter avülsiyonu 
tecrübe ettik. 2 vaka da üreter, üreteral reimplantasyon yapıldıktan sonra omental flep çevrildi ve omental flep içine tamamen sarıldı.3. 
vaka da ise mesaneden boari flep oluşturuldu. Extrarenal geniş bir renal pelvisi olduğu için renal pelvisden y-v flep çevrilerek boari 
flep ile birlikte anastomozu yapıldı. Hastalar 3 ay sonrasında d-j stentleri çekildi. Hafif bir hidronefrozları olmasına karşın parankim 
kalınlıklarında incelme ve fonksiyonlarda belirgin bir azalma görülmedi. Postoperatif 3. Ayda üreteroskopi ve retrograd piyelografi 
çekildi ve sonuçlarında normal üreter dokusundan belirgin farkın olmadığı extravazasyon dahil herhangi bir darlık veya başka bir 
patolojinin olmadığı görüldü. Sonuç olarak Nefrektomiye gitmeden hastaların üreter avülsiyonunun yönetimi başarılı şekilde yapıldı. 
 
BULGULAR
Üreteroskopik işlemler rezidüel taş, mukozal yaralanma, perforasyon, kanama ve ödem gibi bir çok komplikasyona yol açabilir. 
Üreteral avülsiyon nadir ancak son derece ciddi bir komplikasyon olup %0-3,75 oranında raporlanmıştır. Üreteral avülsiyonun tedavisi 
ve yönetimi zorlayıcı ve tartışmalıdır. Literatüre baktığımız zaman tam üreteral avülsiyonlarda piyeloüreterostomi ve üreterovesikal 
anastomoza ilave olarak üreterin boylu boyunca omental flep ile tam olarak sarılmasının uygun olduğu ve omental flepin avülsiye 
üreteri beslediğini göstermektedir. Önceki çalışmalar ve olgu sunumları ile de uyumlu olarak avülsiye üreterin omental flep ile sarılması 
ve piyeloüreterostomi ve üreterovesikal anastomoz yapılması komplet üreteral avülsiyonlar için iyi bir çözüm olduğuna inanmaktayız. 
 
ÇIKARIMLAR
Üreteral avülsiyon yönetimi zor bir durumdur. Eğer üreteral avülsiyon meydana gelmişse bu konuda tecrübeli merkezlere hastanın 
refere edilmesi, panik yapmadan yönetimini başarılı şekilde yapmak lazımdır. Üreteroplasti ve omental flep de sonuçları gayet başarılı 
ve uygulanabilir bir yöntemdir.
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SS-062

TEKRARLAYAN ÜRETRA DARLIKLARINDA ÜRETROPLASTİ: 267 OLGUDA TEK CERRAH DENEYİMİ
COŞKUN ŞAHİN*(1)
1) ÖZEL ÜROLOJİ MERKEZİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu klinik çalışmada; tekrarlayan üretra darlıklarında tek cerrah tarafından yapılan üretroplasti teknikleri ve sonuçları araştırıldı. 
 
YÖNTEM
Nisan 1996-Eylül 2018 tarihleri arasında 267 olguda üretroplasti ameliyatı yapıldı. Olguların 167’ si son iki yıl içerisinde opere edildi. 
Operasyonlar aynı cerrah tarafından gerçekleştirildi. Olguların tamamı daha önce 2-53 ( ort.: 4.7 ) arasında endoskopik ameliyat 
geçirmişti. Darlık uzunlukları 07 cm ile 19 cm ( ort.: 3.4 cm ) arasında idi. Tüm olgularda operasyon öncesi rutin biyokimya, idrar analizi 
ve idrar kültürü yapıldı. Gerekli olgularda üst üriner sistem görüntülendi. Tüm olgularda rutin olarak retrograt üretro-sistografi yapıldı. 
2 olguda pelvik MR çekildi. Operasyon kararı hastanın anamnez bulguları, fizik muayene bulguları ve retrograt üretrografi ile alındı. 
Darlıklar 172 olguda bulböz üretrada, 64 olguda penil üretrada, 11 olguda membranöz üretrada, 3 olguda mesane boynunda geri kalan 
16 olguda tüm üretrada idi. Bir olgu ise üretral agenesisli olgu idi. Olgularda uç-uca anastomotik üretroplasti, kılsız distal penil ciltten 
sirküler flep üretroplastisi, ağız mukozası greftinden üretroplasti, transvesikal prostatektomi, radikal prostatektomi, mesane boynuna 
mesane ön duvarından flep çevirme tekniklerinden biri veya kombinasyonları kullanıldı. Sonuçlar üroflowmetre, retrograt üretrografi 
ile takip edildi. Takip süresi 1 ay-13 yıl ( ort.: 14 ay ) arasında idi.

BULGULAR
Üretroplasti uygulanan 267 hastanın 235’i tamamen düzeldi. 18 hastada ikinci üretroplasti uygulandı. 9 hasta 3-12 ay arasında 
internal üretrotomi ile tekrarlayan tedavi görmekte, Beş hasta ise self kateterizasyon yapmakta. Sondanın çekildiği zaman 
itibarı ile 3.ncü ay-22.nci ay arasında ( ort.: 11 ay ) maksimal İdrar akım hızları 11-44 ml/sn ( ort.: 26 ml/sn ) arasında idi. 
 
ÇIKARIMLAR
Üretra darlıklarının primer ilk tedavisi çoğu kez internal üretrotomidir. Ancak kompleks darlıklı olgularda bu tedavi şekli yetersiz kalmakta 
ve hastalar hayatları boyunca defalarca müdahale geçirmektedir. Üretroplasti tekniği bu olgularda oldukça etkili bir tedavi şeklidir. 
 

 
SS-063

PANÜRETRAL DARLIK TEDAVİSİNDE TEK SEANSTA ÇİFT BUKKAL MUZOZAL GREFT ÜRETROPLASTİ 
YUSUF ÖZLÜLERDEN*(1), ALİ ERSİN ZÜMRÜTBAŞ(1), ZAFER AYBEK(1)
1) PAMUKKALE ÜNİVERSTİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DENİZLİ, ÜROLOJİ, DENİZLİ 

AMAÇ
Panüretral darlıklar ekternal meadan proksimal bulbar üretrayıda içine alacak şekilde kadar uzanan darlıkları içerir. Genellikle 
10 cm den daha uzun üretral dalıklar için kullanılan bir tanımdır. Panüretral darlık insidansında artış gözlenmektedir. 
Etyolojisine bakılığında gelişmiş ülkelerde en sık neden iatrojenik ve idiopatik, gelişmekte olan ülkelerde en sık neden ise 
liken sklerozdur. İatrojenik nedenler içinde TUR ve üretral kataterizasyon sonrası oluşan darlıklar en sık karşılaılan patolojidir. 
 
YÖNTEM
Ocak 2015 ile Haziran 2018 arasında tek seansta çift bukkal mukoza grefti kulanılan panüretral darlığı olan 27 hasta çalışmaya 
alındı ve hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara Kulkarni’nin tariflediği bulbokavernöz kasın tek taraflı insize 
edildiği, üretranın tek taraflı diseksiyonun yapıldığı, üretranın posteriolateral insizyonu ve dorsal greftlemenin yapıldığı üretroplasti 
yapıldı. Postoperatif 3. haftada foley katater alındı. Hastaların yaş, darlık uzunlukları, etyoloji, komorbiditeleri, daha önce yapılan 
cerrahi girişimler ve sayıları, beraberinde eşlik eden meatal darlık olup olmadığı, postoperatif maksimum akış hızları(qmax), 
preoperatif ve postoperatif erektil fonksiyonları (IIEF-5 ile),postoperatif komplikasyonlar ve yaşam kalıte sorgulaması yapıldı. 
 
BULGULAR
Ortalama yaş 54,2 (31-77) ve ortalama darlık uzunluğu 13,7 (10-16) cm idi. Etyolojiye bakıldığında darlık nedeni 6 hastada (%22,3) 
idiopatik, 11 hastada (%40,7) transüretral rezeksiyon(TUR) ve 10 hastada (%37) ise üretral kataterizasyon idi. Hastalara öncesinde 
ortalama 3,3 (2-7) kez üretral girişim yapılmıştı. 10 hastada (%37) beraberinde eşlik eden mea darlığı bulunmaktaydı. Postoperatif 
takiplerinde 1 hastada (%3,7) 1. aydan sonra ağızda uyuşma, 1 hastada (%3,7) inkontinans, 3 hastada (%11,1) penil kurvatür, 5 hastada 
(%18,5) erektil fonksyonda azalma (hiçbir hastada total ereksiyon kaybı olmadı) ve 4 hastada (%14,8) üretral dalık izlendi. Total cerrahi 
başarı %85.2 olarak bulundu.

ÇIKARIMLAR
Panüretral darlıklar ekternal meadan proksimal bulbar üretrayıda içine alacak şekilde kadar uzanan darlıkları içerir. Etyolojisine 
bakılığında gelişmiş ülkelerde en sık neden iatrojenik ve idiopatik, gelişmekte olan ülkelerde en sık neden ise liken sklerozdur. Kulkarni 
tekniğinde bulbokavaenöz kas ayrılarak tek taraflı insize edilir ve üretra tek taraflı diseke edilerek innervasyon ve dolaşım korunmuş 
olmaktadır. Bu nedenle anatomik bütünlük daha fazla korunmuş olup daha iyi fonksiyonel sonuçlar elde edilmektedir. Bizim çalışmamızda 
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da olduğu gibi panüretral darlıklarda tek seansta çift bukkal mukozal greft üretroplasti komlikasyon oranının az olması ve başarı oranının 
yüksek olması nedeniyle tercih edilebilir bir cerrahi yöntemdir. Tek seansta yapılması ek cerrahi stresi azaltmaktadır. Postoperatif 
komplikasyonlar görülmesine rağmen bunların çoğu minör komplikasyon sınıfında olup ve total hasta memnuniyeti oldukça yüksektir. 
 
 
SS-064

IATROJENİK PROKSİMAL ÜRETER AVÜLSİYONU HEMEN SONRASINDA UZATILMIŞ MESANE BOARİ FLEPİ İLE BİRLİKTE PSOAS HİTCH 
TEKNİĞİNİN KULLANIMI: BİR OLGU SUNUMU
KEREM TEKE*(1), AYKUT BAŞER(1)
1) S.B. AĞRI DEVLET HASTANESİ, UROLOJİ, AĞRI 

AMAÇ
Üreterorenoskopik uygulamalara bağlı iatrojenik üreteral hasarlar, özellikle de üreteral avülsiyonlar ürologlar için en korkutucu 
komplikasyonlardır. Üreteral avülsiyon için üreteral rekonstruksiyon seçenekleri, travmatik üreteral segment seviyesine göre 
planlanmaktadır. Avrupa Üroloji Birliği’nin 2017 rehberi, distal ve orta üreteral kayıp vakalarında üreterin yeniden rekonstrüksiyonu 
için boari mesane flebi ve psoas hitch tekniğini önermektedir. Ayrıca, daha geniş üreteral defektlerde ise ototransplantasyon veya ileal 
segment substitisyonları kullanılmaktadır.

YÖNTEM
Bu vaka sunumunda, 56 yaşında sol proksimal üreterde taşı olan (Resim 1A), üreterorenoskopik pnömotik litotripsi girişimi esnasında 
proksimal üreteral avülsiyonu gelişen kısa boylu bayan bir hasta sunduk. Hasta komplikasyon gerçekleştikten hemen sonrasında, 
uzatılmış boari mesane flebi ve psoas hitch tekniğiyle birlikte sol nefropeksi operasyonu ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir (Resim 
1B).

BULGULAR
Postop 21. günde sistogram çekilerek üriner kaçağı olmadığından emin olunduktan sonra sondası, postop 3. ayda ise double J kateteri 
çekilen hastanın takiplerinde erken (üriner ekstravazasyon, gibi) yada geç (üreter darlık, gibi) postoperatif komplikasyon izlenmemiştir. 
Dokuz ay boyunca takip edilen hastanın böbrek fonksiyonları normal olarak bulunmuştur.

ÇIKARIMLAR
Özetle, bu acil tedavi prosedürünün geniş üreteral kayıplarda (proksimal üreter avülsiyonu gibi) akılda tutulması gereken bir seçenek 
olduğunu öne sürmekteyiz.
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SS-065

EREKTİL DİSFONKSİYON HASTALARINDA VİSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİNİN ÖNEMİ VE AVANTAJI NEDİR ?
MEHMET KARABAKAN*(1)
1) MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MERSİN 

AMAÇ
Erektil disfonksiyon (ED) etiyolojisinde en sık olarak hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM) ve koroner arter hastalığı (KAH) gibi 
kronik hastalıklar ile obezite de yer almaktadır. Obezite ile ED arasındaki ilişki henüz tam olarak anlaşılmamasına rağmen yapılan 
çalışmalarda, normal kilolu erkeklere kıyasla obez erkeklerde % 30 oranında daha fazla cinsel işlev bozukluğu görülme ihitmalinin 
olduğu gösterilmiştir. Obezite bel çevresi ölçümü veya vücut kitle indeksi gibi çeşitli yöntemlerle ölçülmektedir ancak son dönemde 
obezite ve metabolik sendromu daha iyi değerlendiren viseral adipozite indeksi (VAİ) kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise VAİ ile ED 
arasındaki muhtemel ilişki araştırılmıştır.

YÖNTEM
Üroloji polikliniğine ereksiyon yakınmaları ile başvuran toplam 176 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. Ayrıca 122 sağlıklı 
erkek ile kontrol grubu oluşturuldu. Tüm hastaların ereksiyon işlevleri, Ulaslararası Erektil İşlev İndeksi-5 (IIEF-5) skorlamasına göre 
belirlendi. Hastaların serum açlık kan şekeri (AKŞ), total testosteron (TT), trigliserit (TG), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL) 
ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL) düzeyleri belirlendi. Fizik muayene; bel çevresi (BÇ) ile boy-kilo ölçümü ve Vücut kütle 
indeksi (VKİ)’ni içerdi. VAİ ölçümü; VAI : BÇ / [39:68 + (1.88x VKİ)] x TG/1:03 x 1:31/HDL formülüne göre hesaplandı.

BULGULAR
Çalışma gruplarında yer alan katılımcıların ortalama yaşı ED grubunda 58.7±8,4 kontrol grubunda 57.1 ±7.5 idi. Ortalama yaş, 
hipertansiyon, sigara içme durumu, DM, LDL, total kolesterol ve TT düzeyi açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark saptanmadı. VKİ ED grubunda 27.64 ± 4.2 ve kontrol grubunda ise 26.65 ± 3.51 olarak saptandı, gruplar arasında VKİ açısından 
anlamlı fark saptanmadı.(p>0.05). Ortalama VAİ düzeyi ED grubunda 5.32 ± 2.77 ve kontrol grubunda ise 4.11 ± 1.93 idi. VAI düzeyi ED 
grubunda istatiksel olarak daha yüksek saptandı (p<0,001).

ÇIKARIMLAR
Bu bulgular ile, VAI’nin hem fiziksel hem de metabolik parametreler içermesi nedeniyle BÇ, VKİ, HDL ve trilgiseritin etkilerini daha 
açık bir şekilde ortaya koyduğunu düşündürmektedir. ED’nin ateroskleroz, endotel disfonksiyonu ve kardiyovasküler hastalıklar için 
potansiyel bir işaret olduğu bilinmekte olup VAI kardiyometabolik risk ve bununla ilişkili olarak ED riskinin değerlendirilmesi ve 
hesaplanması açısından yararlı bir indeks olduğu düşünülmektedir.

Tablo 1: Katılımcıların klinik verileri ve açlık endokrin değerleri

Gruplar ED Kontrol p

n=176 n=122

Klinik Veriler

Yaş (yıl) 58,7±8,4 57,1±7.56 0,155

VKİ (kg/m2) 27,6±4.21 26,6±3.51 0,289

Bel Çevresi (cm) 103.1±10.2 98.6±8.9 0,001

DM (%) 18,2 20,5 0.618

HT (%) 15,4 9,9 0.168

Alkol kullanımı (%) 13,7 27,7 0.030

Sigara kullanımı (%) 45,7 46,3 0.923

KAH(%) 11,6 3,7 0.023

Biyokimyasal

veriler

AKŞ (mg/dl) 107.8±29,5 102.3±26.0 0,185

TT (ng dl-1) 410±121,1 452,5±158 0,06

Total kolesterol (mg/dl) 190,47±35.9 190,9±36.7 0,706

TG 161.6±58 140±45 0,02

HDL 41,2±9.0 45.7±9,2 0.001

LDL 116,2±30,2 109.8±30,8 0,58

VAİ 5.32±2.77 4.11±1.93 0,001

KAH: kroner arter hastalığı; HT: hipertansiyon; VAİ: viseral adipozite indeksi

IIEF-5: Ulaslararası Erektil İşlev İndeksi-5, AKŞ:Açlık Kan Şekeri; TG:trigliserit, TT:total testosteron, LDL; düşük 
dansiteli lipoprotein kolesterol, HDL; yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol

VKİ: Vücut kitle indeksi;DM:diabetes mellitus,
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SS-066 

ERKEN BOŞALMA ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTALARIN HORMONAL DEĞERLENDİRİLMESİ
ŞAKİR ONGÜN*(1) 
1) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, BALIKESİR  

AMAÇ
Prematür ejakülasyon (PE), genç erkeklerde en sık görülen cinsel fonksiyon bozukluğu olup kadınlarda görülen anorgazminin en sık 
nedeni olması özelliği ile günümüzde önemli bir sağlık sorunudur. Etiyolojisinde rol oynayabilecek çeşitli organik ve biyolojik faktörler 
gösterilmişse de gerçek fizyopatolojisi net olarak ortaya konulamamıştır. Ejakülasyon sürecinde hormonların etkisi bilinse de kontrol 
mekanizması tam anlaşılamamıştır. Erken boşalma şikayeti ile başvuran hastaların serum tsh, total testosteron FSH, LH düzeylerini 
değerlendirdik.

YÖNTEM
Ocak-Aralık 2017 tarihlerinde bir devlet hastanesi üroloji polikliniğine hayat boyu erken boşalma şikayeti ile başvuran hastaların 
sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların sabah açlık kanında TSH, total testosteron, FSH ve LH ölçümleri değerlendirildi.

BULGULAR
Polikliniğe başvuran 183 hastanın verileri incelendi. Hastaların yaş ortalaması 38,11±10,6 idi. 43 hastada eşlik eden erektil disfonksiyon 
mevcuttu. Hastaların ortalama TSH değerleri 1,83±1,04 mIU/mL, ortalama total testosteron değerleri 4,20±1,42 ng/mL, ortalama FSH 
değerleri 4,83±2,74 mlU/ml, ortalama LH değerleri 5,59 ±2,05 mlU/ml olarak saptandı. TSH sonucu referans değerin(0.27 – 4.2 mIU/
mL) üzerinde 5(%2,73), altında ise 1(%0,005) hasta saptandı. 2 hastanın total testosteron değeri referans (2,30-8,00 ng/mL) aralığın 
üzerinde, 13 hastanın ise referans aralığının altında idi. FSH sonucu referans değerin(1,5 – 12,4 mlU/ml) üzerinde olan 2 hasta, altında 
olan ise 4 hasta saptandı. LH sonucu referans değerin(1.70-8.60 mlU/ ml) üzerinde olan 12 hasta saptandı.
 
ÇIKARIMLAR
Hayat boyu erken boşalma şikayeti ile başvuran hastalarda hormonal değerlendirmenin eşlik eden erektil disfonksiyon veya 
hipogonadizm semptomları olmadıkça ilk basamak tedavi için faydalı olmadığını düşünmekteyiz.

SS-067
ENUREZİS SAPTANAN ERİŞKİN HASTALARDA BİOFEEDBACK TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
EYÜP BURAK SANCAK*(1), ALPASLAN AKBAŞ(2), CABİR ALAN(3), AHMET REŞİT ERSAY(4)
1) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ AD, ÇANAKKALE 
2) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, ÇANAKKALE 
3) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜİVERSİTESİ, ÜROLOJİ AD, ÇANAKKALE 
4) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ AD, ÇANAKKALE 

AMAÇ
Çalışmanın amacı; primer monosemptomatik enurezisli (MsE) erişkin hastalarda, biofeedback tedavisinin etkinliğini araştırmaktır. 
 
YÖNTEM
Prospektif dizaynlı bu çalışmada, primer MsE’li erişkin hastalar çalışmaya dahil edildi. Nörojen mesaneli, gündüz işeme problemi olan, 
anatomik anomalisi olan ve enurezisle ilişkili başka hastalığı olan hastalar çalışmaya alınmadı. Kriterlere uyan 13 hastanın demografik 
verileri kaydedildi. Biofeedback öncesinde ve tedavinin bitiminden sonra 3. ayda, hastaların enurezis sıklıkları, üroflovmetri değerleri, 
rezidüel idrar miktarları (PVR) ve total mesane hacmi (TMH) (işeme hacmi + PVR) değerlendirildi. Biofeedback tedavinin başarısı, ayda 
bir kez veya daha az gece ıslatması olarak tanımlandı.
 
BULGULAR
Altı erkek ve yedi kadını içeren toplam 13 hastanın yaş ortalaması 29.2 ± 8.2 idi. Biofeedback tedavisi öncesinde aylık enurezis sıklığı 
23.4 ± 5.9 iken, tedavi sonrasında 5.2 ± 8.9 olarak hesaplandı (p=0.002). Biofeedback tedavisi öncesi ve sonrasında; PVR, maksimum 
idrar akım hızı (Qm) ve ortalama akım hızı (Qa) açısından fark saptanmadı. Biofeedback tedavisi sonrası, TMH’nin 277.8 ml’den 329.9 
ml’ye yükseldiği belirlendi (p=0.001).
 
ÇIKARIMLAR
Primer MsE olan erişkin hastalarda biofeedback tedavisi, güvenli basit ve kolay uygulanabilen bir tedavi seçeneğidir. Mesane 
kapasitesini artırdığı saptanan bu tedavi, bu özel hasta grubu için önerilebilir.
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SS-068

TEDAVİYE REFRAKTER MESANE AĞRI SENDROMU / İNTERTİSYEL SİSTİT HASTALARINDA ONABOTOLİNUMTOKSİNA
ENJEKSİYONUN ETKİNLİĞİ 
ÖMER GÜLPINAR(1), MUHAMMED ARİF İBİŞ*(1), UTKU CAN BAKLACI(1), MURAT CAN KARABURUN(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
Konvansiyonel tedaviye cevapsız mesane ağrı sendromu / intertisyel sistit (MAS/IS) tanısı olan kadın hastalara uygunlanan mesane içi 
OnabotolinumtoksinA (BotxA) enjeksiyonu tedavisinin etkinliğini araştırmak

YÖNTEM
Ocak 2015-Mayıs 2018 tarihleri arasında, MAS/IS tanısı ile mesane içi 100 Ü BotxAenjeksiyonu+hidrodistansiyon (HD) yaptığımız 
hastalar çalışmaya alındı. Tedavi cevabı tedavi sonrasında 3. ayda ağrı için görsel analog skala (GAS), intertisyel sistit semptom 
indeksi (İSSİ), intertisyel sistit problem indeksi (İSPİ) ile değerlendirildi. Preoperatif ve postoperatif veriler wilcoxon testi kullanılarak 
karşılaştırıldı.

BULGULAR
Toplam 17 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 46±8,12 idi. Semptomların başlangıcı ile BotxA enjeksiyonu arasındaki 
ortalama süre 28 (13-35) aydı. Her 3 parametrede de postoperative 3. ayda anlamı iyileşme saptandı (Tablo 1). Hastaların %58’inde 
(10/17) 3. ayda GAS skorlarında anlamlı bir azalma saptandı (p:0,013). Postop dönemde 8 hastada İSSİ ve İSPİ skorlarında bir düzelme 
saptanmazken, postop ve preop İSSİ ve İSPİ skorları karşılaştırıldığında iyileşme yönünde istatistiksel olarak anlamlı fark ortaya çıktı 
(sırasıyla p:0,018, p:0,042) Hiçbir hastada önemli bir yan etki görülmedi.
 
ÇIKARIMLAR
İntravezikalBotxAenjeksiyonu+ hidrodistansiyontedaviye refrakter MAS/İS hastalarında akılda tutulması gereken önemli bir tedavi 
yöntemidir.

Tablo 1: Preoperatif ve postoperatif ölçülmüş ortalama skala değerleri ve değişimleri

Preoperatif Postoperatif P Değeri

GAS 8,06±1.14 7±1,73 0,013

İSSİ 15,71±2,33 13,88±2,82 0,018

İSPİ 12.12±2,31 10,18±2,67 0,042

Kısaltmalar:GAS:Görsel Analog Skala, İSSİ:İntertisyel Sistit Semptom İndeksi, İSPİ: İntertisyel Sistit Problem İndeksi
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SÖZLÜ SUNUM VI
( SS69-SS88 ) 
  

SS-069 

ÇOKLU KALİKS TAŞLARININ TEDAVİSİNDE SUPİN POZİSYONDA FLEKSİBLE URS İLE BİRLİKTE MİNİ – PCNL: ETKİN VE GÜVENLİ BİR 
TEDAVİ SEÇENEĞİ
MEHMET İLKER GÖKÇE(1), AYKUT AKINCI(1), ÇAĞRI AKPINAR(1), ADEM SANCI*(2), ÖMER GÜLPINAR(2), SÜMER BALTACI(2), YAŞAR 
BEDÜK(2) 
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, ANKARA 
2) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA  

AMAÇ
Çoklu kaliksleri içeren taşlarda tam taşsızlığın sağlanması teknik olarak zor olabilmektedir. Perkütan nefrolitotomi (PNL) sırasında 
birden fazla kalikste taşlar olduğunda çoklu giriş yapmak gerekebilmektedir. Bu durum böbrekte parankim hasarına ve komplikasyon 
oranlarının artmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmada çoklu kaliks taşları için mini-PCNL ile birlikte fleksible URS (f-URS) 
uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Çalışmada kiliniğimizde çoklu kaliks taşları nedeniyle f-URS ile birlikte mini-PCNL yapılan 195 hastanın verileri prospektif olarak 
kaydedilmiştir. Cerrahi işlemler Galdakao Modifiye Supin Valdivia pozisyonunda yapılmıştır. Mini-PCNL işlemi için MIP – M® (Karl-Storz, 
Tuttlingen, Germany) kullanılmıştır. F-URS işlemi için 9.5/11.5 Fr erişim kılıfı ve Flex X2® (Karl-Storz, Tuttlingen, Germany) kullanılmıştır. 
Taş fragmentasyonu için holmiyum lazer kullanılmıştır. İşlem sonrasında hiçbir hastaya nefrostomi kateteri takılmamıştır. Cerrahi 
sonrası taşsızlık ve komplikasyon oranları kaydedilmiştir.

BULGULAR
Cerrahi yapılan hastaların yaş ortalaması 43.2±5.1 ve ortalama taş boyutu 29.6±5.7 mm olarak bulunmuştur. İşlem 
sırasında 132 (%67.7) hastaya alt kaliks 48 (%24.6) hastaya orta kaliks ve 15 (%7.7) hastaya da üst kaliks girişi yapılmıştır. 
Hastalarda işlem sonrası ortalama hemoglobin düşüşü 0.7 mg/dl olarak bulunmuştur ve hiçbir hastada transfüzyon 
ihtiyacı olmamıştır. Postoperatif ateş bir hastada görülmüştür. Hastaların ortanca hastanede kalış süresi 1 gündür ve 
2 hastada 2 gün süre ile yatış yapılmıştır. Cerrahi sonrası DJ kateter ortalama 8. Günde çekilmiştir. Tam taşsızlık 185 
(%94.9) hastada elde edilmiştir. Rezidüel taş tespit edilen 10 hastanın tamamında taş boyutu 4 mm den küçüktür. 
 
ÇIKARIMLAR
Çoklu kaliks taşlarının tedavisinde mini-PNL ile birlikte f-URS uygulaması etkin ve güvenli bir tedavidir. Çoklu giriş yapmak yerine eş 
zamanlı f-URS kullanılması hem komplikasyonların azalmasını hem de taşsızlık oranlarının artmasını sağlamaktadır.
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SS-070

THE IMPACT OF THE ANESTHETIC METHOD ON THE OUTCOMES OF URETEROSCOPY FOR PROXIMAL URETERAL STONES, A MULTI-
CENTER STUDY OF SOCIETY OF UROLOGICAL SURGERY-AEGEAN STUDY GROUP
FUAT KIZILAY*(1), BORA İRER(2), VOLKAN ŞEN(3), OĞUZCAN ERBATU(4), ŞAKİR ONGÜN(5), ALPEREN YILDIZ(6), ÖNDER ÇİNAR(7), 
MEHMET ŞAHİN(1), MEHMET OĞUZ ŞAHİN(3), AHMET CİHAN(8), OKTAY ÜÇER(4), OZAN BOZKURT(6)
1) EGE UNİVERSİTY SCHOOL OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF UROLOGY, İZMİR 
2) İZMİR METROPOLİTAN MUNİCİPALİTY EŞREFPAŞA HOSPİTAL, UROLOGY CLİNİC, İZMİR 
3) MANİSA STATE HOSPİTAL, UROLOGY CLİNİC, MANİSA 
4) MANİSA CELAL BAYAR UNİVERSİTY SCHOOL OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF UROLOGY, MANİSA 
5) ISTANBUL BAHCELİEVLER STATE HOSPİTAL, UROLOGY CLİNİC, İSTANBUL 
6) DOKUZ EYLUL UNİVERSİTY SCHOOL OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF UROLOGY, İZMİR 
7) BULENT ECEVİT UNİVERSİTY SCHOOL OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF UROLOGY, ZONGULDAK 
8) NİGDE OMER HALİSDEMİR UNİVERSİTY SCHOOL OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF UROLOGY, NİĞDE 

AMAÇ
Bu çalışmada, anestezi yönteminin (spinal ve genel) proksimal üreter taşı tedavisinde uygulanan üreteroskopi (URS) sonuçlarına 
etkisini değerlendirdik.

YÖNTEM
Türkiye’deki farklı üroloji kliniklerinde proksimal üreter taşı nedeniyle URS uygulanan hastalar, çalışmaya dahil edildi. Hastalar, uygulanan 
anestezi yöntemine göre spinal anestezi uygulanan birinci grup (SA) ve genel anestezi uygulanan ikinci grup (GA) olmak üzere iki gruba 
ayrıldı. İki grup arasında, hastaların demografik ve perioperatif verileri ve komplikasyon oranları retrospektif olarak karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Birinci grupta 309 hasta, ikinci grupta 329 hasta vardı. GA grubunun ortalama taş alanı ve Hounsfield ünitesi daha yüksekti 
(sırasıyla, p<0.001 ve p=0.007). GA grubunda, double J stent gereksinimi daha fazlaydı (p<0.001). SA grubunda, taşın toplayıcı 
sisteme “push-back” oranı daha fazlaydı (p=0.017). Genel ve Clavien sınıflandırma sistemine göre, komplikasyon oranları iki grup 
arasında benzerdi (p>0.05). Tam taşsızlık olarak kabul edilen üreteroskopinin başarı oranı, SA grubunda daha fazlaydı (p=0.041). 
 
ÇIKARIMLAR
Proksimal üreter taşlarının tedavisinde kullanılan URS, kullanılan anestezi yönteminden bağımsız, yüksek başarı oranlarına sahip bir 
yöntemdir. Anestezi yönteminin seçiminde hastanın komorbiditelerini gözönünde bulundurmak ve taş alanı ve Hounsfield ünitesinin 
sonuçları etkileyen önemli faktörler olduğunu akılda tutmak gerekir.
 

Table 3. The effect of anesthesia method on operation outcomes

Spinal General P value

N=309 N=329

Double j stent <0.001

Yes 122 (39.5%) 274 (83.3%)

No 187 (60.5%) 55 (16.7%)

Push-back to the collecting system 0.011

Yes 12 (3.9%) 3 (0.9%)

No 297 (96.1%) 326 (99.1%)

Complication 0.665

Yes 27 (8.7%) 25 (7.6%)

No 282 (91.3%) 304 (92.4%)

Clavien classification 0.789

Clavien 1 20 (6.5%) 16 (4.9%)

Clavien 2 2 (0.6%) 4 (1.2%)

Clavien 3 3 (1.0%) 2 (0.6%)

Clavien 4 2 (0.6%) 3 (0.9%)

No 282 (91.3%) 304 (92.4%)

Ureteroscopy success rate 0.041

Successful 265 (85.8%) 262 (79.6%)

Unsuccessful 44 (14.2%) 67 (20.4%)
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SS-071

SAFETY OF LIVE RETROGRADE INTRARENAL SURGERY; RESULTS FROM SOCIETY OF UROLOGICAL SURGERY IN TURKEY-STONE 
GROUP (SUST-SG) COURSES
OKTAY ÖZMAN*(1), SİNHARİB ÇİTGEZ(2), CEM BAŞATAÇ(3), CENK MURAT YAZICI(4), YILÖREN TANIDIR(5), HALUK AKPINAR(3), BÜLENT 
ÖNAL(2)
1) GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL, UROLOGY CLİNİC, İSTANBUL
2) İSTANBUL UNİVERSİTY, CERRAHPAŞA MEDİCAL FACULTY, UROLOGY DEPARTMENT, İSTANBUL 
3) İSTANBUL BİLİM UNİVERSİTY, MEDİCAL FACULTY, UROLOGY DEPARTMENT, İSTANBUL 
4) NAMIK KEMAL UNİVERSİTY, UROLOGY DEPARTMENT, İSTANBUL 
5) MARMARA UNİVERSİTY, MEDİCAL FACULTY, UROLOGY DEPARTMENT, İSTANBUL 

AMAÇ
The aim of this study is to investigate the long-term outcomes and complication rates of patients undergoing RIRS at the live surgery 
events organized by Society of Urological Surgery in Turkey (SUST).
 
YÖNTEM
The data of 14 patients who were operated in the RIRS courses organized by the Society of Urological Surgery in Turkey between 2017-
2018 and 13 control patients who operated same times in same centers were included the study retrospectively.
 
BULGULAR
Early and late stone free status of groups were similar (86-93% in LSE and 92-85% in control group; p=1 and p=0.59, respectively). 
There was no difference in complication rates between the two groups also (p=1).Mean operation and fluoroscopy times were 
statistically similar for both groups (p=0.09, p=0.84 respectively).
 
ÇIKARIMLAR
RIRS, supported by new technologies, is implemented more frequently every day because of the increasing incidence of kidney 
stones. As a result, live surgical events on RIRS have become popular. Our study is the first to present data on this area. RIRS live 
surgery can be performed with low complication and high stone-free rates without jeopardizing patient safety.

Table 1. PatientBaselineCharacteristics

Characteristic LSE RegularSurgery pvalue

Number 14 13

Age (year, mean) 45.9±17.9 32.7±20.8 0.09

(median, range) 45 (2-72) 32 (5-65)

Gender

Male 5/14 (36%) 7/13 (54%) 0.34

Female 9/14 (64%) 6/13 (46%)

Side

Right 10/14 (71%) 9/13 (69%) 1

Left 4/14 (29%) 4/13 (31%)

Stone Burden

Max. diameter (mm) 11.6±2.17 10.6±4.09 0.52

Stone area (cm2) 1.23±0.36 1.26±0.80 0.88

HunsfieldUnit (mean) 1069±308 1090±193 0.83

Localisation

LowerCalyx 41730 41334

OtherCalyces 41699 41395 0.31

Pelvis 41791 41306

MultipleLoc. 41640 41334

Hydronephrosis 9/14 (64%) 5/13 (38%) 0.18

PreoperativeTreatmentforSame Stone 8/14 (57%) 8/13 (62%) 0.82

PreoperativeJjStent 4/14 (29%) 4/13 (31%) 1

Table2. PerioperativeandPostoperativeOutcomes

Characteristic LSE RegularSurgery pvalue

Operation Time (minute) 76.2±29.6 58.2±23.2 0.09

Floroscopy Time (second) 15.5±12.8 16.4±10.7 0.84

Length of Hospitality (day) 1.64±0.92 3.92±5.37 0.13

Perioperative Access Sheat 14/14 (100%) 10/13 (77%) 0.09
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Stone Free

Early 12/14 (86%) 12/13 (92%) 1

Late 13/14 (93%) 11/13 (85%) 0.59

Complication Rate 2/14 (14%) 2/13 (15%) 1

Follow-up Time (month) 5.55±4.01 7.23±2.89

NeedforAdditionalProcedure 1/14 (7%) 0/13 (0%) 1

PostoperativeJjStent 13/14 (93%) 11/13 (84%) 0.59

SS-072 

THE EFFECT OF ONE SHOT MULTI-ACCESS PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY ON COMPLICATIONS 
1) HARRAN UNİVERSİTY MEDİCAL SCHOOL, DEPARTMENT OF UROLOGY, SANLİURFA, TURKEY, UROLOGY, ŞANLIURFA
2) DUMLUPINAR ÜNİVERİSTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, UROLOGY, KÜTAHYA
3) DENİZLİ STATE HOSPİTAL, UROLOGY, DENİZLİ 
4) BATMAN DEVLET HASTANESİ, UROLOGY, BATMAN 
5) HARRAN UNİVERSİTY, DEPARTMENT OF INDUSTRİAL ENGİNEERİNG, SANLİURFA, TURKEY, DEPARTMENT OF INDUSTRİAL 
ENGİNEERİNG, ŞANLIURFA  
ERKAN ARSLAN*(1), HAKAN TÜRK(2), SITKI ÜN(3), MUSTAFA KARABIÇAK(4), AHMET SABRİ ÖĞÜTLÜ(5) 

AMAÇ
Kidney stones can be seen as single and pelvic as well as complex and multiple. For this reason, single access is not always sufficient for 
the treatment of kidney stones and multi-access percutaneous nephrolithotomy (PCNL) may sometimes be necessary for the removal 
of stones. In this study, we aimed to investigate the effect of one shot multiple accesses on kidney functions and related complications. 
 
YÖNTEM
The effects of access number on the hemoglobin and creatinine alterations, duration of operation, need for transfusion, 
postoperative fever, and duration of hospital stay were investigated among the patients who underwent PCNL due to renal stones. 
 
BULGULAR
As for the duration of operations and duration of the scopies, both were significantly longer in time in the multi-access group 
(p=0.0001, p=0.0001). Similarly, there was a statistically significant difference in terms of length of hospital stay in the multi-access 
group with respect to the single access group (p=0.036, p=0.034, respectively) (Table 2).Preoperative creatinine was significantly 
higher (1,55 mg/dL vs. 1,09 mg/dL, p=0,04) and creatinine clearance was lower (75,7 mL/min vs 90.1 mL/min; p<0.05) in the multi-
access group than in the single access group. Similarly, postoperative creatinine and change in creatinine clearance were significantly 
increased in the multi-access group than the single access group (0,43 mg/dL vs 0,1 mg/dL, p<0,05, 10,8 mL/min vs 3,4 mL/min; 
p<0.05) (Table 3). Preoperative Hb was lower in the multi-access group in comparison to single access group (11,5 g/dL vs. 13.1 g/
dL, p<0.05) and postoperative decrease in Hb was observed more in the multi-access group (3,6 g/dL vs. 0,9 g/dL, p<0.05). In the 
multi-access group, 8 (10%) patients needed transfusion and a total of 17 units of erythrocyte suspension were administered. In the 
single access group 12 (3%) patients needed transfusion and a total of 19 units of red blood cells were transfused (p=0,04) (Table 4). 
 
ÇIKARIMLAR
It was shown in the patients who underwent PCNL due to kidney stones that, one shot multi-access decreased hemoglobin 
level statistically significanty in comparison to one shot single access and that the need for blood transfusion was more 
in the multi-access group. Besides that, multi-access caused significant variation in the duration of hospital stay and 
alterations in creatinine clearance. On the other hand, it was shown to be safely applied with high stone-free levels. 
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Table 3: Comparison of creatinine and creatinine clearance levels in the two groups in patients before and after percutaneous nephrolithotripsy

SINGLE TRACT MULTIPLE TRACT P VALUE

Mean serum creatinine preop. (mg/dL) 1,55 ±1,3 1,09 ±0,38 0,04

Mean serum creatinine postop. (mg/dL) 1,98 ± 1,59 1,21 ±0,61 <0,05

Change 0,43 ±0,54 0,1 ±0,32 <0,05

Mean creatinine clearance preop. (mL/min) 75,7 ±40,8 90,1 ±42,1 <0,05

Mean creatinine postop. (mL/min) 66,9 ±38,2 86,7 ±43,1 0,01

Change 10,8 ±10,2 3,4 ±12,2 <0,05

Table 4: Comparison of hemoglobin levels in the two groups in patients before and after percutaneous nephrolithotripsy

MULTI-TRACT SINGLE TRACT P VALUE

Mean preop. Hb (g/dL) 11,50±2,51 13,10±2,11 <0.05

Mean postop. Hb (g/dL) 8,90±1,87 12,20±2,03 <0.05

Drop in Hb (g/dL) 3,6 0,9 <0,05

Number of patients transfused (%) 8 (10) 12 (3) 0,04

SS-073 

PROKSİMAL ÜRETER TAŞLARINDA ÖNCEKİ ESWL TEDAVİSİNİN ÜRETERORENOSKOPİ SONUÇLARININA ETKİSİ: ESWL SONRASI URS 
NE ZAMAN YAPILMALI? ÜROLOJK CERRAHİ DERNEĞİ EGE ÇALIŞMA GRUBU’NUN ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMASI.
BORA İRER*(1), MEHMET OĞUZ ŞAHİN(2), OĞUZCAN ERBATU(3), ALPEREN YILDIZ(4), ŞAKİR ONGÜN(5), ÖNDER ÇINAR(6), AHMET 
CİHAN(7), MEHMET ŞAHİN(8), VOLKAN ŞEN(2), OKTAY ÜÇER(3), FUAT KIZILAY(8), OZAN BOZKURT(9) 
1) İBB EŞREFPAŞA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
2) MANİSA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
3) CELAL BAYAR Ü. SAĞ.UY.VE ARŞ MRK., ÜROLOJİ, MANİSA 
4) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTRSİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
5) İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
6) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ZONGULDAK 
7) NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, NİĞDE 
8) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 9) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR  
 
AMAÇ
Proksimal üreter taşlarının tedavisinde, taşa önceden uygulanan başarısız ESWL tedavisinin üreterorenoskopi (URS) sonuçları üzerine 
etkisini ortaya koymak ve önceki ESWL tedavisi sonrası URS için beklenmesi gereken süreyi belirlemek,

YÖNTEM
Çok merkezli ve retrospektif olarak planlanan çalışmaya katılan 8 merkezde proksimal üreter taşı nedeniyle üreterorenoskopi yapılan 
638 hastanın verileri etik kurul onayı sonrası değerlendirildi, Hastalar, URS öncesi taşa ESWL uygulanmayan (Grup 1) ve uygulanan 
(Grup 2) olarak iki gruba ayrıldı, Gruplar arasında hastaların yaşları, vücut kitle indeksleri, taşın alanı, taşın hounsfield ünite değeri, 
operasyon süresi, double j stent takılma oranı, komplikasyon oranı, taşsızlık oranları ve hastanede yatış süreleri karşılaştırıldı, Taşa 
uygulanan başarısız ESWL sonrası güvenli URS için beklenmesi gereken en uygun zaman için cut-off değer ROC (reciever operator 
characteristics curve ) eğrisi kullanılarak hesaplandı, Bulunan Cut-off değerin altında ve üstünde bekleyerek URS yapılan hastaların 
komplikasyon oranları karşılaştırıldı

BULGULAR
Hastaların demografik verileri Tablo 1’de sunulmuştur, URS öncesi ESWL tedavisi uygulanan hastaların operasyon ve 
hastanede kalış süreleri daha uzun, double j stent takılma oranları ve komplikasyon oranları daha yüksek bulundu, Taşsızlık 
oranları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark olmadığı görüldü (Tablo 2), Taşa önceden uygulanan ESWL tedavisi 
ile URS tedavisi arasında beklenmesi gereken gün için sensivitesi (%68) ve spesifitesi (%72) en yüksek cut-off değer 16,5 gün 
olarak belirlendi (AUC=0,657, p=0,012), Bu cut-off değerden daha kısa süre içerisinde URS yapılan hastalarda komplikasyon 
oranı %27,7 iken daha uzun süre beklendikten sonra URS yapılanlarda ise bu oranın %6,5 olduğu bulundu (p<0,001), 
 
ÇIKARIMLAR
Bu çalışmada proksimal üreter taşlarına önceden uygulanan başarısız ESWL tedavisinin aynı taşa uygulanan URS tedavisi 
sonuçlarını olumsuz olarak etkilediği ortaya kondu, Ayrıca başarısız ESWL sonrasında aynı taşa uygulanacak URS için en az 
16,5 günlük bekleme süresi proksimal üreter taşlarında URS’ye bağlı komplikasyonların daha az görülmesini sağlayabilir. 
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Tablo1: Hastaların demografik verileri ve klinik özellikleri

Yaş (yıl) 44,9±14,4 (15,0-87,0)

Cinsiyet (%)

Erkek 0,665

Kadın 0,335

Sistemik hastalık (%) 0,326

İlaç kullanımı (%) 0,295

VKİ (kg/m2) 26,2±3,5 (17,3-39,6)

Taş alanı (mm2) 83,7±57,2 (20,0-375,0)

Hounsfield Unit 883,7±380,4 (351,0-2010,0)

Taş hastalığı öyküsü (%) 0,476

ESWL öyküsü (%) 0,287

Taş cerrahisi öyküsü (%) 0,154

Taş Lokalizasyonu (%)

Sol 0,508

Sağ 0,492

Taşa uygulanan ESWL tedavisi (%) 0,27

ESWL sonrası URS için geçen süre (gün) 24,1±13,6 (5,0- 45,0)

Lithotriptör türü (%)

Laser 0,508

Pnömotik 0,492

Anestezi tipi (%)

Spinal 0,484

Genel 0,516

Ameliyat Süresi (Dakika) 45,1±19,1 (10,0-135,0)

Double J stent (%) 0,621

Komplikasyon (%) 0,082

Hastanede yatış süresi (gün) 1,8±2,0 (1,0-23,0)

Üreteroskopi (%)

Başarılı 0,826

Başarısız 0,174

SS-074 

PROKSİMAL ÜRETER TAŞLARININ ÜRETERORENOSKOPİ İLE TEDAVİSİNDE KULLANILAN HOLMİUM LASER VE PNÖMATİK 
LİTOTRİPTORLERİN ETKİNLİK VE KOMPLİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
BORA İRER*(1), VOLKAN ŞEN(2), OĞUZCAN ERBATU(3), ALPEREN YILDIZ(4), ŞAKİR ONGÜN(5), ÖNDER ÇINAR(6), AHMET CİHAN(7), 
MEHMET ŞAHİN(8), MEHMET OĞUZ ŞAHİN(2), OKTAY ÜÇER(3), FUAT KIZILAY(8), OZAN BOZKURT(4) 
1) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
2) MANİSA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
3) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
4) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
5) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, BALIKESİR 
6) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, ZONGULDAK 
7) NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERİSTESİ, ÜROLOJİ, NİĞDE 
8) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR  
 

AMAÇ
Proksimal üreter taşlarının üreterorenoskopi (URS) ile tedavisinde kullanılan Holmium laser ve pnömatik litotriptorlerin etkinlik ve 
komplikasyonlarını karşılaştırmak

YÖNTEM
Proksimal üreter taşı nedeni ile farklı referans merkezlerde üreterorenoskopi yapılan toplamda 638 hastanın verileri retrospektif 
olarak tarandı. Hastalar kullanılan litotriptör türüne göre 2 gruba ayrıldı: Grup 1; lazer litotriptör (n=324; %50.8) ve Grup 2; pnömatik 
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litotriptör (n=314; %49.2). URS başarısı; tedavi sonrası yapılan görüntüleme tetkiklerinde taşsızlık saptanması olarak alındı. Holmium-
YAG lazer ve pnömatik litotriptörlerin başarı ve komplikasyon oranları karşılaştırıldı.
 
BULGULAR
Toplamda URS başarısı %82.6 ve genel komplikasyon oranı ise %8.1 idi. Laser litotriptor kullanılan hastalarla pnomotik litotriptor 
kullanılan hastalar demografik veriler ve taş özelliklerine göre karşılaştırıldıklarında; her iki grubun yaş ortalamaları benzerdi ancak 
hastaların BMI değerleri, taş alanı ve Hounsfield unit (HU) değerleri Grup 1’de anlamlı olarak yüksek saptandı (Tablo 1). Grup 1 
hastalarında ESWL öyküsü olanlar anlamlı olarak daha fazla saptandı. Her iki grup operasyon sonuçlarına göre ve komplikasyon oranlarına 
göre karşılaştırıldığında; operasyon süresi, komplikasyon oranları ve hastanede yatış süreleri açısından benzer olarak saptansa da URS 
başarısı ve postop üreteral J stent kullanımı Grup 1 de anlamlı olarak yüksek; push back oranları ise Grup 2’de anlamlı olarak yüksek 
saptandı. Her iki gruptaki komplikasyonlar Clavien Dindo sınıflamasına göre karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmadı (Tablo 2). 
 
ÇIKARIMLAR
Eğer kliniklerde laser litotiripsi mevcutsa, proksimal üreter taşları tedavisinde ilk seçenek litotriptör olarak kullanılmasının daha uygun 
olacağı kanısındayız. Ancak ülkemizde yüksek maliyetleri nedeni ile laser litotriptorlere ulaşımın çok da kolay olmadığını düşünürsek; 
etkin ve ucuz bir yöntem olan pnömotik litotriptörler de güvenle bu vakalarda kullanılabilir.
 

Tablo 1. Demografik verilerin ve taş özelliklerinin litotriptör tipi ile ilişkisi

Grup 1 (Lazer) Grup 2 (Pnömatik) p

N=324 N=314

Yaş (yıl) 44.5±13.3 45.2±15.5 0.542

VKİ (vücut kitle indeksi) (kg/m2) 26.9±3.4 25.7±3.6 <0.001

Taş alanı (mm2) 90.7±64.4 76.4±47.6 0.002

Hounsfield ünitesi 973.7±410.2 814.3±340.6 <0.001

Cinsiyet

Erkek 226 (69.8%) 198 (63.1%) 0.079

Kadın 98 (30.2%) 116 (36.9%)

Ko-morbidite

Evet 84 (25.9%) 124 (39.5%) <0.001

Hayır 240 (74.1%) 190 (60.5%)

Anestezi tipi

Spinal 103 (31.8%) 206 (65.6%) <0.001

Genel 221(68.2%) 108 (34.4%)

Taş tarafı

Sağ 160 (49.4%) 164 (52.2%) 0.261

Sol 164 (50.6%) 150 (47.8%)

Taş hastalığı öyküsü

Evet 152 (46.9%) 162 (51.6%) 0.383

Hayır 172 (53.1%) 152 (48.4%)

ESWL öyküsü

Evet 107 (33%) 76 (24.2%) 0.014

Hayır 217 (67%) 238 (75.8%)

Taş operasyon öyküsü

Evet 53 (16.4%) 45 (14.3%) 0.478

Hayır 271 (84.6%) 269 (85.7%)

Tablo 2. Litotriptör tipinin operasyon sonuçlarına etkisi

Grup 1 (Lazer) Grup 2 (Pnömatik) p

N=324 N=314

Operasyon süresi (dk) 44.7±20.7 45.6±17.3 0.533

Üreteral j stent <0.001

Var 246 (75.9%) 150 (47.8%)
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Yok 78 (24.1%) 184 (52.2%)

Push-back 0.050

Var 4 (1.2%) 11 (3.5%)

Yok 320 (98.8%) 303 (97.6%)

Komplikasyon 0.396

Var 25 (7.7%) 27 (8.6%)

Yok 299 (92.3%) 287 (91.4%)

Clavien sınıflaması 0.525

Clavien 1 20 (6.2%) 16 (5.1%)

Clavien 2 2 (0.6%) 4 (1.3%)

Clavien 3 2 (0.6%) 3 (1.0%)

Clavien 4 1 (0.3%) 4 (1.3%)

Negative 299 (92.3%) 304 (91.4%)

Yatış süresi (gün) 1.8±1.0 1.8±2.7 0.864

Üreterokopi başarısı <0.001

Başarılı 291 (89.8%) 236 (75.2%)

Başarısız 33 (10.2%) 78 (24.8%)

SS-075 

İNSAN KADAVRA BÖBREĞİNDE RIRS MODELİNDE EŞ ZAMANLI KALİKS BASINÇ DEĞERLENDİRMESİ
AYKUT AYKAÇ*(1), ÖZER BARAN(1), ZÜLAL ÖNER(2), COŞKUN KAYA(3), UĞUR ÖZOK(1), MELİH SUNAY(1) 
1) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KARABÜK 2) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ANATOMİ 
ANABİLİM DALI, KARABÜK 3) ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ESKİŞEHİR  

AMAÇ
Kadavra böbrek modelinde üst,orta ve alt kalikste farklı irrigasyon uygulamaları ile oluşan kaliksiyel basınçları ve birbirleri ile 
etkileşimlerini değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM
75 yaşında bilinen böbrek hastalığı öyküsü olmayan insan kadavra böbreği üreteri ile birlikte diseke edildi. Üreter lümeninden EliteFlex 
9.5 Fr 35 cm üreteral erişim kılıfı yerleştirildi. Çekilen retrograd pyelografi ile kalikslere basınç ölçümünün yapılabilmesi için kateterler 
yerleştirildi. Kateterler arter basınç monitörüne bağlanarak basınçların kaydı alındı. (Resim 1)Storz Flex-x2s flexible ureteroskop ile 
üreter üst uç, üst kaliks,orta kaliks ve alt kalikslere dönüldü. Ölçüm sırasında ölçüm yapılan kaliks basıncı ve diğer kalikslerde oluşan eş 
zamanlı basınçlar kaydedildi. 60 cm H20 seviyesinde irrigasyon sırasında flexible ureteroskop çalışma kanalı boş iken bazal basınçlar 
kayıt edildikten sonra pump, 5 cc ve 50 cc enjektör ile sıvı verilerek basınçlar ölçüldü. Her işlem üç kez tekrarlandı ve basınçların 
ortalama değerleri hesaplandı. Daha sonra 272 ve 350 µ lazer probu yerleştirilerek bazal ve pump yapılarak 3 kez aynı işlemler 
tekrarlandı.

BULGULAR
Tüm kalikslerin basınçları en düşük 60 cmH20 irrigasyon sırasında flexible urs üst kalikste çalışma kanalı 300µ lazer var iken 
ölçüldü. Ölçülen basınçlar 10 mmHg ‘nın altında idi. Kaliks basınçları en yüksek flexible urs üreter üst uçta çalışma kanalı boş 
iken üst kalikste pump yapıldığında ulaşıldı. Ölçülen basınçlar 100 mmHg’nın üzerinde idi. Tüm kaliks basınçlarının birbirinden 
etkilendiği gözlendi. Flexible URS ‘nin bulunduğu kaliks içinde basınçlar diğerlerinden daha yüksek ölçüldü ve bu istatistiksel 
olarak anlamlı idi. (p<0.001) Flexible URS lokalizasyonundan bağımsız olarak uygulanan her türlü sıvı irrigasyonunda tüm 
kalikslerde basıncın 50 mm Hg ve üzerine çıktığı izlendi. 272 µ lazer bazal değeri ve pump kıyaslanmasında pump grubunda 
50 mmHg üzerine basınçların çıkma riski 4.27 kat artmıştır. 300 µ lazer bazal değeri ve pump kıyaslamasında pump grubunda 
50 mmHg üzerine çıkma riski 2.89 kat artmıştır. (p<0.001) İşlem sırasında her iki lazer boyutunda tüm kaliks grublarında 
fark izlendi ve en çok fark flexible URS üreterde iken izlendi. En düşük flexible URS alt kalikste iken izlendi. (p<0.001) 
 
ÇIKARIMLAR
Flexible ureteroskopi sırasında ek sıvı irrigasyonu yapılması böbrek içi basınçlarında ciddi artışa neden olmaktadır. Sıvı irrigasyonu 
yapılacaksa çok kısa süreli ve mümküm olduğunca az uygulanmalıdır. Özellikle üst kaliks yapısı basınçtan en fazla etkilenmekle birlikte 
tüm kalikslerde basınç artışı söz konusudur.
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SS-076

RETROGRAD İNTRARENAL TAŞ CERRAHİSİ UYGULAMALARINDA SPİNAL ANESTEZİ GÜVENLİ Mİ? GENEL ANESTEZİ VE SPİNAL 
ANESTEZİ KARŞILAŞTIRMALI RETROSPEKTİF ANALİZ 
ÖZER BARAN(1), AYKUT AYKAÇ*(2), SERCAN SARI(3), ALPAY ATEŞ(1), HAKKI UĞUR ÖZOK(1), MELİH SUNAY(1)
1) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KARABÜK 
2) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KARABÜK 
3) S.B. ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA
  

AMAÇ
Çalışmamızda, spinal ve genel anestezi ile yapılan retrograd intrarenal cerrahi (RİRC) işlemlerini başarı, komplikasyon oranları açısından 
karşılaştırmayı ve RİRC işlemlerinin spinal anestezi ile yapılabilirliğini değerlendirmeyi amaçladık

YÖNTEM
Ekim 2014 ve Ocak 2018 tarihleri arasında, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi (Merkez 1) ve S.B 
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim Araştırma Hastanesi’nde (Merkez 2) üst üriner sistem taş hastalığı nedeniyle RİRC 
uygulanan 1435 hastalanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. 18 yaşından küçük 13 hasta, taş boyutu 3 cm’den büyük 
olan 44 hasta ve spinal anestezi (SA) ile başlanıp genel anesteziye (GA) dönülen 17 hasta çalışmaya alınmadı. Merkez 1’de 
690 hasta, Merkez 2’de ise 671 hasta toplam 1361 hasta çalışmaya dahil edildi.RİRC işlemi bu konuda deneyimli (minimum 
100 vaka tecrübesi olan) 11 farklı Ürolog tarafından uygulandı. İşlem sırasında uygulanan anestezi şekline göre, hastalar 
SA ve GA grubu olarak ikiye ayrıldı.Hastaların demografik verileri, vücut kitle endeksleri, işlem öncesi ASA sınıflamaları, taş 
lokalizasyonu, taş sayısı ve boyutu, taş dansitesi, RiRC öncesi ve sonrası double J stent varlığı, operasyon süresi, hastanede kalış 
süresi, taşsızlık ve komplikasyon oranları, postoperatif ağrı skalaları, işlem sonrası ek analjezik gereksinimi değerlendirildi. 
 
BULGULAR
Hastaların demografik özellikleri ve merkezlerin cerrahi sonuçları Tablo 1 ve 2’ de gösterilmiştir. SA grubunda 14 
(%1.9) hastada işlem sırasında ağrı, 3 (%0.4) hastada ise takipne nedeniyle GA uygulamasına geçilmiştir. İntraoperatif 
ağrı nedeniyle 41 (%5.8) hastada ek analjezik ihtiyacı olmuştur.SA grubunda, özellikle genç hastalarda daha yaygın 
olmak üzere toplam 45 (%6.4) hastada postspinal başağrısı nedeniyle uzamış hastanede yatış olduğu saptandı. 
 
ÇIKARIMLAR
RİRC yöntemi spinal anestezi ile genel anesteziye benzer şekilde güvenle uygulanabilir. Hastaların solunum hareketlerinin taşa ulaşım 
ve taşı kırmada engel teşkil etmediği, spinal anestezi ile intraoperatif ve postoperatif yeterli analjezi sağlanabildiği gözlenmiştir. Spinal 
anestezi altında RİRC başarısı cerrah faktöründen bağımsız olup, düşük morbidite göz önüne alındığında genel anesteziye alternatif 
bir yöntem olabilir.
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TABLO 1 : Demografik veriler

Spinal anestezi Genel anestezi İstatistik değer

Taş boyutu 17.59 ± 5.88mm 17.19 ± 6.03mm p = 0,221

Taş sayısı 1.36 ± 0.71 1.57 ± 0.87 p = 0,000

Taş tarafı

Sağ/sol 346 / 351 320 / 344 p = 0.593

Lokalizasyon

v Üreter 236 %33.9 132 %19.9 p = 0.000

v Böbrek 461 %66.1 532 %80.1

·        Pelvis 177 188

·        Üst kaliks 19 28

·        Orta kaliks 65 49

·        Alt kaliks 119 151

·        Multikaliks 81 116

Preop DJ kateter 143 %20.5 93 %14 p = 0.002

Operasyon süresi 44.2±14,21 dk 49.7± 19.16 dk p = 0,014

(21-135) (21-150)

Komplikasyon

§  Clavien 1 - 2 71 %10.1 81 %12.1 p = 0.239

§  Clavien 3 - 4 8 %1.1 12 %1.8 p = 0.364

Taşsızlık 595 %85.3 555 %83.5 p = 0,364

Yatış 1.06 gün 1.07 gün p = 0.673

Tablo 2: Merkezlerin Cerrahi Verileri

Spinal Anestezi Genel Anestezi İstatistiksel Değer

Merkez 1 hasta sayısı 387 303

Başarı 338 (%87.3) 255 (%84.1)

Merkez 2 hasta sayısı 310 361

Başarı 257 (%82.9) 300 (%83.1)

Toplam hasta sayısı 697 664 p = 0.135

Başarı 593 (%85.9) 557 (%83)

Erkek / Kadın 479 / 218 434 /230 p = 0.187

Yaş 47±14,2 (18-92) 48,4±14 (18-84) p=0.059

BMI 26,5±4,3 27,1±4,5 p=0.002

Taş Dansitesi (HU) 779.9±175,9 764±164,9 p=0,065

(400-1578) (390-1490)

Renal Anomali 61(%8.7) 34(%5.1) p=0,008
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SS-077 

LAPAROSKOPİK POST-KEMOTERAPİ RETROPERİTONEAL LENF NODU DİSEKSİYONU: EVRE 2 TESTİS KANSERİNDE POST-KEMOTERAPİ 
REZİDÜ KİTLELERDE MARMARA ÜNİVERSİTESİ TECRÜBESİ
İLKER TİNAY*(1), MEHMET UMUT KÜTÜKOĞLU(1), ELNUR ALLAHVERDİYEV(1), YILÖREN TANIDIR(1), HAYDAR KAMİL ÇAM(1), FERRUH 
ŞİMŞEK(1) 
1) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Laparoskopik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu (L-RPLND) teknik olarak zor ve tecrübeli merkezlerde yapılması 
önerilen bir cerrahidir. Bu çalışmada evre 2 germ hücreli testis kanseri (GHTK) tanısı alan ve kemoterapi sonrası rezidüel 
kitlesi olan hastaların L-RPLND ameliyatının uygunluğunun, klinik ve perioperatif sonuçlarının değerlendirmesi amaçlandı. 

 
YÖNTEM
Eylül 2014-Eylül 2018 arasında, evre 2 GHTK nedeniyle uygulanan sisplatin bazlı kemoterapi sonrasında retroperitoneal rezidüel kitle 
ile başvuran 15 hastanın sonuçları değerlendirildi. Preoperatif değerlendirme sonrasında 11 hastaya laparoskopik yaklaşım kararı 
alındı. Ameliyat tekniği olarak tek taraflı şablon diseksiyon kullanılarak rezidüel kitleye L-RPLND uygulandı. Perioperatif veriler ve 
histolojik bulgular değerlendirildi.

BULGULAR
Ameliyat 7 (% 63,6) hastada laparoskopik olarak tamamlandı. Açık ameliyata geçilen 3 hastada inferior vena kavaya ve 1 hastada da 
aortaya mevcut olan adezyon nedeniyle açık cerrahi girişime geçildi. Ortalama operasyon süresi 228 (82-576) dakika idi. Ortalama 
kan kaybı 245 (20-1500) mL idi. Postoperatif komplikasyonlar 1 hastada ateş ve 1 olguda ise uzamış ileus olarak saptandı. Normal 
ejakülasyon tüm hastalarda izlendi. Ortalama postoperatif hastanede kalış süresi 5 (2-11) gündü. Ortalama rezidüel kitle çapı 3,2 
cm (2-7) idi. Histopatolojik bulgular 8 hastada nekrotik doku, 2 hastada teratoma ve 1 hastada canlı tümör olarak rapor edildi 
 
ÇIKARIMLAR
Postkemoterapi L-RPLND, belli bir laparoskopik tecrübe sonrasında iyi seçilmiş hastalarda uygulanabilecek güvenli ve onkolojik açıdan 
etkin bir tedavi yöntemidir.

SS-078

6 CM DEN BÜYÜK ADRENAL KİTLELERDEKİ İLK KLİNİK DENEYİMLERİMİZ
YUNUS EMRE GÖGER(1), MEHMET SERKAN ÖZKENT*(1), MEHMET GİRAY SÖNMEZ(2), ARİF AYDIN(1), GİRAY KARALEZLİ(2)
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, KONYA 
2) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, KONYA 

AMAÇ
Adrenal kitleler genellikle insidental olarak saptansa da, salgıladıkları hormonlara bağlı semptomlarla da tespit edilebilirler. 6 cm 
‘den büyük kitlelerde genellikle açık cerrahi önerilirken, mimnimal invaziv yöntemlerin yaygınlaşmasına bağlı , uygun hastalarda 
laparoskopik ya da robotik cerrahi yapılabilmektedir. Biz de kliniğimizde son 2 yılda 6 cm üstü kitlelere laparoskopik adrenalektomi 
sonuçlarımızı değerlendirdik.

YÖNTEM
N.E.Ü. Meram Tıp fakültesi Üroloji kliniğinde 2016-2018 tarihleri arasında 8 hastaya laparoskopik transperitoneal adrenelektomi 
yaptık.

BULGULAR
Hastaların 1’inde Hipertansiyon, 3’ünde karın ağrısı, 1 hastada ani başlayan flushing ve çarpıntı mevcuttu. 3 hasta da insidental olarak 
tespit edildi. Endokrinolojik tetkiklerde 1 hastada İdrar VMA yüksekti. Diğer hastaların endokrinolojik tetkikleri normaldi. Ortalama yaş 
58 (35- 74) di. Tespit edilen sürrenal kitlelerin ortalama büyüklüğü 8,3 cm (6- 11) olarak saptandı. Hastalarımızın patoloji sonuçları; 1 
hasta adrenal feokromositoma, 1 hasta kist hidatik , 1 hasta myelolipom , 1 hasta renal hücreli karsinom metastazı , 1 hastada Küçük 
Hücreli Akciğer Karsinom metastazı, 1 hastada HCC metastazı, 2 hastada adenom geldi. Hastaların birisinde kanama nedeniyle açık 
operasyona geçildi. Ortalama operasyon süresi 35-135 dk (ort 56), Ortalama kanama miktarı 20-100 ml’di. Hastaların hepsi postoperatif 
1. gün dreni alındıktan sonra postoperatif 2- 3. Gün taburcu edildi. 1 hastamız taburculuk sonrası ateş nedeni ile tekrar kliniğimize 
yatırıldı ve antibiyoteapi sonrası 7. gün tekrar taburcu edildi. Açık cerrahiye geçilen hastamız 3. gün dreni alındı. 5. gün taburcu edildi.

ÇIKARIMLAR
Kliniğimizde laparoskopik transperitoneal adrenalektomi yaptığımız hastaların sonuçlarını değerlendirdik. Sonuçlarımız literatürle 
uygun olup, uygun hastalarda yatış süresi, kan kaybı, analjezi ve komplikasyon oranı yönünden açık cerrahiye göre tercih edilebilir 
minimal invaziv bir yöntemdir.
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SS-079

LAPOROSKOPİK PORT GİRİŞİ SIRASINDA YENİ BİR TEKNİK. 
1) ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ORDU 
ERDAL BENLİ*(1), ABDULLAH ÇIRAKOĞLU(1), AHMET YÜCE(1), İSMAİL NALBANT(1)

AMAÇ
Cilt insizyonu sonrası yapılan port girişi, laporoskopik işlemlerin normal süreçte işlemesi açısından önemlidir. Bu süreçte karşılaştığımız 
sorunlardan biri cilt insizyonuna bağlı olarak gelişen port kenarından gaz kaçışı ve portun işlem sırasında dışarı doğru yer değiştirmesidir. 
Bu çalışmanın amacı bizim kendi kliniğimizde kullandığımız port giriş tekniğini ve bu konuyla ilgili tecrübelerimizi sunmaktır.

YÖNTEM
2015-2018 yılları arasında çeşitli nedenlerle laporoskopi yapılan ve sonuçlarına ulaşılan toplam 39 hastadaki 10mm’lik 108 port girişi 
değerlendirildi. Kliniğimizde uyguladığımız teknikte önce boş port deri üzerine bastırılır, oluşan daire tarzındaki izin karşılıklı iki ucunu 
birleştiren insizyon yapılır ve port ile giriş yapılır (Şekil).
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BULGULAR
Hastaların genel yaş dağılımı 44,6± 19,5 (9-75) yıl olarak saptandı. Hastaların dağılımı şu şekilde idi: 10 hasta nefrektomi endikasyonu 
(tümör ve nonfonksiyone böbrek) nedeniyle, 4 hasta adrenel kitle nedeniyle, 11 hasta UPJ darlık nedeniyle ve 13 hasta böbrek kisti 
nedeniyle opere edildi. Hiçbir hastada portun çıkışı ya da gaz kaçışı izlenmedi.
 
ÇIKARIMLAR
Kliniğimizde baştan beri kullandığımız bu teknikte portun cilde sıkı bir şekilde tutunması sayesinde, işlem sırasında portun yerinden 
çıkması ya da gaz kaçışı gibi sorunların gelişmediği saptandı. Bu nedenle bu tekniği işlem sırasında karşılaştığımız bazı sorunlardan bizi 
koruyacağını ve rutin kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.
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SS-080

RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİDE ÜRETERAL ACCESS SHEATH KULLANIMININ POSTOPERATİF TAŞSIZLIK ÜZERİNE ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ
1) S.B KONYA EREĞLİ DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, KONYA 2) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, KONYA 
İBRAHİM GOKSEL ARİSOY*(1), ÖZCAN KILIÇ(2)

AMAÇ
Retrograd intrarenal cerrahi (RİRC), fleksibl üreterorenoskop (f-URS) ile böbrek taşlarına doğal yollardan böbreğe ulaşılarak yapılan 
minimal invaziv bir taş cerrahisidir. Bu işlemde taşların lazer litotriptör ile mümkün olan en küçük boyuta (<2 mm) fragmantasyonu 
veya toz haline getirilip spontan dökülmesi amaçlanmaktadır. UAS (Üreteral akses kılıf) ;RİRC işlemini kolaylaştırdığını ve taşsızlık 
üzerine olumlu etkileri olabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Rutin olarak kullanımı zorunlu olmasa da sağlayacağı faydalar göz 
önüne alınarak genellikle kullanımı önerilmektedir.Çalışmamızda UAS kullanımın postoperatif taşsızlık üzerine etkilerini gözlemlemeye 
çalıştık.

YÖNTEM
Çalışmamızda RİRC uygulanması planlanan toplamda 60 (altmış) hasta ÜAS kullanılan ve kullanılmayan olmak üzere 1:1 oranda iki gruba 
randomize edilmiştir.Bütün ameliyatlar deneyimli tek bir ürolog tarafından yapılmıştır.Hastaların tamamına DJ stent konulmuştur.
Hastaların taş kontrolleri 2.ve 4.hafta kontrastsız batın tomografileri ile yapılmıştır.
 
BULGULAR
UAS kullanılmayan ve kullanılan grupta ortlama taş boyutları sırasıyla 15 ± 7,32 (7-36mm) ve 17,1 ± 7,38 (10-40 mm) dir. Çalışmammızda 
toplam 40 hastanın taşları tamamen temizlendi. 40 hastanın 21’i UAS kullanılmayan grup, 19 tanesi UAS kullanılan grupta 
bulunmaktaydı.Klinik önemi olmayan rezidüel fragman (KÖRF) 3 mm ve daha küçük rezidü taş olarak değerlendirildi. Bu tanımlamaya 
göre 13 hastada KÖRF mevcuttu. Bunlardan 6 tanesi UAS kullanılmayan grupta, 7 tanesi ise UAS kullanılan gruptaydı.İlk işlem sonrası 
rezidü taşı kalan hasta sayısı toplam 7’dir ( %11.7) . Bu grubu; 3 tanesi UAS kullanılmayanlar, 4 tanesi UAS kullanılanlar oluşturdu. 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamızın sonucunda UAS kullanılmayan grupta; taşsızlık,KÖRF ve rezidü taş oranında UAS kullanılan gruba göre daha başarılı 
sonuçlar elde edilmesine rağmen; iki grup arasında bu değerlendirmeler açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
 
 
SS-081

GUY VE CROES NEFROLİTOMETRİK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN TEK BÖBREKLİ HASTALARDA BAŞARI VE KOMPLİKASYONLARI 
TAHMİN ETMEKTE ETKİNLİĞİ. TEK MERKEZLİ 90 HASTALIK VAKA SERİSİ.
VOLKAN ÇAĞLAYAN(1), SEDAT ÖNER(1), SİNAN AVCI(1), METİN KILIÇ(1), MURAT ŞAMBEL(1), EFE ÖNEN(1), UĞUR AKGÜN*(1), MURAT 
DEMİRBAŞ(1)
1) S.B. BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, BURSA 

AMAÇ
Bu çalışmada kliniğimizde böbrek taşı sebebiyle perkutan nefrolitotomi uygulanan tek böbrekli hastalarda tedavi başarısı 
ve komplikasyonları öngörmek için kullanılan Guy ve CROES nefrolitometrik sistemlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
 
YÖNTEM
Kasım 2003 ile Haziran 2018 arasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde perkutan nefrolitotomi 
uygulanan 90 hasta çalışmaya dahil edildi. Bütün hastaların Guy ve CROES skoru aynı cerrah tarafından bilgisayarlı tomografi 
görüntüleri ve raporları eşliğinde hesaplandı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, operasyon yapılan taraf, glomeruler fitrasyon hızları, 
taş büyülüğü, akses sayısı, taş lokalizasyonu, hidronefroz durumu, üst pol akses varlığı, komplikasyonlar ve ameliyat sonuçları 
kaydedildi. Komplikasyonlar Clavien skorlama sistemine göre sınıflandıırıldı. Taşsızlık nefrostomi çekildikten sonra direk 
üriner sistem grafisine bakılarak sorgulandı. Hastalar taşsızlık durumlarına göre (taşsız hastalar ve rezidüel taşı olan hastalar) 
ve komplikasyon durumlarına göre gruplara ayrıldı ve bu gruplar kaydedilen tüm parametreler açısından karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Taşsızlık oranı % 81.1 olarak hesaplandı. On yedi hastada komplikasyonlara rastlandı. Clavien 4 komplikasyon oluşmadı. Rezidüel 
taşlı hastalarda Guy skoru ve taş boyutu istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulunurken (p=0.005, p=0.002 sırasıyla), CROES skoru ise 
istatistiksel anlamlı olarak düşük bulundu (p=0.001). Komplikasyon gelişen hastalarda taş boyutu, Guy skoru, akses sayısı istatistiksel 
anlamlı olarak yüksek iken (p<0.001, p=0.05, p=0.003 sırasıyla), CROES skoru istatistiksel anlamlı olarak düşüktü (p=0.005). Staghorn 
taş varlığı ve birden fazla akses uygulanması hem komplikasyon oluşumunda hem de operasyon başarısızlığında anlamlı olarak etkindi. 
 
ÇIKARIMLAR
Guy ve CROES nefrolitometrik skorlama sistemleri tek böbrekli hastalarda perkutan nefrolitotomi başarısını ve işlem sonrası 
komplikasyonları tahmin etmede yararlı belirteçlerdir.
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Table 1 : Tüm hastaların demografik özellikleri ve taşsız-rezidüel taşlı hastaların karşılaştırılması

Tüm hastalar(n=90) Taşsız hastalar(n=73) Rezidüel taşlı hastalar(n=17) P

Yaş, yıl (medyan) 52(21-83) 51(21-83) 53(24-81) 0,613

Cinsiyet n/% 0,341

erkek 60/ 66,7 47/64,4 13/76,5

kadın 30/ 33,3 26/35,6 4/23,5

Taraf n/% 0.914

Sağ 44 36 8

sol 46 37 9

Ortalama hemoglobin, g/dl 13,744 (±1,85) 13,76 (±1,66) 13,69(±2,58) 0,89

Preoperatif GFR, mg/dl (ortalama) 63,72 (±25,65) 66,18(±25,10) 53,16 (±26,08) 0,06

Taş boyutu, mm2 588 (150-4900) 500 (150-4459) 1600 (225-4900) 0,002

(medyan)

CROES skoru (medyan) 208,5 (100-320) 218 (100-320) 158 (118-277) 0,001

Guy skoru (medyan) 2 (1-4) 2 (1-4) 3 (1-4) 0,005

Aksess sayısı, n/% 0,003

1 55/61,1 50/68,5 5/29,4

>1 35/38,9 23/31,5 12/70,6

Taş lokalizasyonu, n/%

Tek kaliks (S) 41/45,6 37 /50,7 4/23,5 S-M p=0,449 ;

>1 kaliks (M) 32/35,6 27/37 5/29,4 S-ST p=0,001;

Staghorn (ST) 17/18,9 9/12,3 8/47,1 M-ST p=0,018

Üst pol akses n/% 0,101

Evet 23/25,6 16/21,9 7/41,2

Hayır 67/74,4 57/78,1 10/58,8

Hidronefroz, n/% 0,38

Evet 61/67,8 51/69,9 10/58,8

Hayır 29/32,2 22/30,1 7/41,2

Anestezi süresi, dk (medyan) 90(55-360) 90(55-360) 90 (65-100) 0,229

Operasyon süresi, dk (medyan) 55 (15-300) 50 (15-300) 55 (45-60) 0,869

Yatış süresi, gün (medyan) 3 (1-7) 3 (1-7) 3 (1-5) 0,165

Clinical Research Office of the Endourologi-
cal Society (CROES)

SS-082 

BÜYÜK ÜRETER TAŞLARINDA LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL ÜRETEROLİTOTOMİ 
CEMİL AYDIN*(1), AYKUT BUĞRA ŞENTÜRK(1) 
1) S.B. HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ÇORUM  

AMAÇ
Büyük, impakte orta ve üreter üst uç (>15 mm) taşlarında laparoskopik transperitoneal üreterolitotominin etkinliğinin ve 
komplikasyonlarının değerlendirilmesi

YÖNTEM
Orta ve üreter üst taşı nedeniyle laparoskopik transperitoneal üreterolitotomi (LTU) yapılan 30 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 
LTU için en sık endikasyon 27 (%90) hastada >15mm orta veya üreter üst uçtaki impakte taşın primer tedavisi, 2 (%6,6) hastada 
başarısız üreterorenoskopi ve 1 (%4,4) hastada başarısız ESWL öyküsü idi.

BULGULAR
Laparoskopik transperitoneal üreterolitotomi uygulanan 23 erkek, 7 bayan hastanın ortalama yaşı 47,6±15,7, ortalama ameliyat süresi 
94,72±18,14 dakika, taşsızlık oranı %100. İntraoperatif ve postoperatif majör komplikasyon izlenmedi. Bir (%4,4) hastada kliple kontrol 
altına alınan gonadal ven yaralanması, 3 (%10) hastada konservatif olarak tedavi edilen ileus, 1 (%4,4) hastada ateş görüldü. Ortalama 
hastanede kalış süresi 4,40±1,33 gün. Üç (%10) hastada konservatif tedavi ile düzelen uzamış drenaj izlendi. BMI 25.588±1,13. 



86

4. Ürolojik Cerrahi Kongresi Ürolojik Cerrahi Derneği

Ortalama kan kaybı 65,60±22.15 mL. Rutin olarak hiçbir hastaya JJ stent takılmadı. Üçüncü ay sonu kontrollerde hiçbir hastada üreteral 
sitriktür izlenmedi.

ÇIKARIMLAR
Laparoskopik transperitoneal üreterolitotomi; seçilmiş büyük, orta ve üst üreter taşı tedavisinde azalmış postoperatif ağrı ve kısa 
hospitalizasyon süresi ile minimal invaziv bir yöntemdir. Başarısız URS/ESWL tedavilerinden sonra yapılabileceği gibi primer olarak da 
uygulanabilir.

SS-083

ROBOT YARDIMLI PARSİYEL NEFREKTOMİ İLE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ SONUÇLARIMIZIN KARŞILAŞTIRILMASI
MAHMUT EKREM İSLAMOĞLU*(1) 
1) S.B.Ü. ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANTALYA
 
AMAÇ
Renal kitlelerde minimal invazif yaklaşımlar olan robot yardımlı ve saf laparoskopik parsiyel nefrektomi (PN) sonuçlarımızı 
karşılaştırmaktır.

YÖNTEM
Kliniğimizde Nisan 2014-Haziran 2018 tarihleri arasında, iki cerrah tarafından robot yardımlı PN uygulanan 62 hasta 
ve laparoskopik PN uygulanan 45 hastanın prospektif olarak kaydedilmiş verileri incelendi. Preoperatif bulgulara 
hastaların demografik ve klinik verileri kaydedildi. Perioperatif parametrelerde; ameliyat ve iskemi süreleri ile kan kaybı 
miktarı ve kan transfüzyonları kaydedildi. Postoperatif olarak hematokrit değerleri ile onkolojik sonuçlar incelendi. 
 
BULGULAR
Robot yardımlı ve laparoskopik PN gruplarında hastalar ortalama yaş, cinsiyet ve ortalama radyolojik tümör boyutu (4.0 vs 3.8 
cm, sırasıyla) açısından eşit dağılmıştı. Ameliyat süresi trokarlar girildikten sonraki süre olarak hesaplandı ve ortalama ameliyat 
süresinde robot yardımlı ve laparoskopik PN grupları arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmadı (154 vs 168 dk, sırasıyla). Sıcak iskemi 
süresi, robot yardımlı PN grubunda laparoskopik PN grubuna oranla anlamlı olarak daha kısa bulundu (23.5 vs 32.3 dk, p=0.03). 
Aynı şekilde, perioperatif kan kaybı robot yardımlı PN grubunda diğer gruba oranla daha düşüktü (125 vs 175 ml, p<0.05). Ancak 
postoperatif hematokrit değişiklikleri açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.08). İki grupta da; hiçbir hastada 
açık cerrahiye dönülme ihtiyacı olmadı ve hiçbir hastada nefrektomi gerekmedi. Robot yardımlı ve laparoskopik PN gruplarında 
kan transfüzyonu oranları (%3.2 vs %4.4, sırasıyla) ve postoperatif komplikasyon oranları (%9.6 vs %11.1, sırasıyla) benzerdi. 
Cerrahi sınır pozitifliği açısından robot yardımlı PN grubuyla (%6.4) laparoskopik PN grubu (%8.8) arasında anlamlı fark yoktu 
(p>0.05). Tüm hastaların ortalama takip süresi 23 aydı ve cerrahi sınır pozitifliği olan hiçbir hastada lokal rekürrens saptanmadı. 
 
ÇIKARIMLAR
Robot yardımlı PN; sağladığı benzer onkolojik sonuçlar ve karşılaştırılabilir morbidite ile laparoskopik PN’ye, güvenli ve uygulanabilir bir 
alternatiftir. Daha önemlisi ise, sağladığı daha kısa sıcak iskemi zamanı ve daha az kan kaybı ile böbrek rezervinin daha iyi korunmasına 
yardımcı olabilir.
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SS-084

DENEYİMLİ ENDOÜROLOGLARIN ŞOK DALGA TAŞ KIRMA TEDAVİSİ YAKLAŞIMLARI
ÖMER YILMAZ(1), HASAN HÜSEYİN TAVUKÇU(1), YUNUS EMRE KIZILKAN*(1), CANER EDİZ(1), HÜSEYİN HAYIT(1), UMUT 
SARIOĞULLARI(1), SERKAN AKAN(1), FERHAT ATEŞ(1)
1) SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL

AMAÇ
Avrupa’ da tecrübeli Endoürologların şok dalga taş kırma(ESWL) tedavisi yaklaşımlarını araştırmak hedeflenmiştir.
 
YÖNTEM
200 Endoüroloğa ESWL tedavisine yaklaşımlarını sorgulayan bir anket çalışması gönderildi ve cevaplar değerlendirildi.

BULGULAR
Endoürologların çoğu (%78) ESWL tedavisininin minimal invaziv bir yöntem olduğunu ve %61’ i ESWL tedavisine kararını kılavuzların 
önerisine göre uyguladıklarını bildirdi. İşlem öncesi aydınlatılmış onam formu %88 gibi yüksek oranda kullanılırken ankete katılan 
ürologların %6’ sının ise hiç kullanmadığı tespit edildi. Kendi merkezinde ESWL ünitesi olmayan hekimlerin %73’ ü hastalarını ESWL için 
başka merkeze gönderirken, %28’ i alternatif tedavi yöntemlerini kullandığını bildirdi; ESWL tedavisine alternatif olarak %81 oranında 
fleksible üreteroskopik girişimler bildirildi. ESWL tedavisine sırasıyla; taşın boyutu, yeri, böbreğin anatomik yapısı, taş yoğunluğu ve 
yapısına göre karar verildiği bildirildi. Çalışmaya katılan ürologların yarısından fazlasının (%54) taş yükünü belirlemede sadece taşın 
uzun ekseni boyuna bakarak, %27’ sinin ise taş hacmini hesaplayarak karar verdiği anlaşıldı. Ürologların çoğu tek böbrekli hastalara 
ESWL öncesi stent taktığını (%33 her zaman, %29 eğer taş büyük ise) bildirirken %27’ si rutin stent takmadığını açıkladı. ESWL kararında 
taş yoğunluğunun göz önünde tutulması yüksek oranda bildirilirken, katılımcıların %71’ i 1000 HU üzeri değeri eşik nokta olarak kabul 
ettiklerini bildirdi. (Tablo 1)

ÇIKARIMLAR
Anket cevapları, tecrübeli Endoürologların ESWL tedavisini minimal invazif bir yöntem olarak aktif şekilde kullandıklarını ve tedavi 
kararlarında kılavuzların önerilerini dikkate aldıklarını ortaya koymaktadır.
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SS-085

KUŞAK FARKININ FLEKSİBL URS ÖĞRENME EĞRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
CUMHUR YEŞİLDAL(1), ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN(1), HÜSEYİN CİHAN DEMİREL(2), SİNAN LEVENT KİREÇCİ(1), EMRE AYKANLI(1), 
AHMET TEVFİK ALBAYRAK(3), KADİR CEM GÜNAY*(1), KAYA HORASANLI(1)
1) ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) TEKSAS ÜNİVERSİTESİ, MD ANDERSON KANSER MERKEZİ, HOUSTON, TEKSAS, ABD, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) S.B. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Cerrahi öğrenme eğrisi, eğitim sürecindeki bir cerrahın tecrübe eksikliği sebebiyle bir operasyonu tamamlamakta zorlandığı, daha uzun 
sürede tamamladığı, yüksek komplikasyon oranları ile çalıştığı ve alışılanın altında başarı oranlarına sahip olduğu zaman dilimini ifade 
eder. ‘Öğrenme eğrisi’ dönemini değerlendirmek için belirlenmiş yöntemler bulunmamaktadır. Öğrenme eğrisi cerrahın tavır, özgüven 
ve diğer prosedürlerdeki tecrübesi gibi kişisel faktörlerden etkilenmektedir. Biz de farklı mesleki süreyi temel alarak cerrahların öğreme 
eğrileri arasındaki farkları göstermeyi amaçladık.

YÖNTEM
Böbrek taşı tedavisi amacıyla 4 farklı cerrah tarafından fleksibl URS yapılan 100 hasta retrospektif olarak incelendi. Cerrahlar 10 yıldan 
fazla ve az mesleki tecrübeye sahip olmalarına göre iki gruba ayrıldı. Her bir cerrah tarafından ameliyat edilen 25 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Sistinden oluşan, 2 cm’den büyük veya birden fazla taşı olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastaların yüzde sekseninin geçirilmiş 
taş operasyonu öyküsü yoktu. Hastaların demografik bilgileri ve tıbbi geçmişleri hastane arşivleri kullanılarak toplandı. Bütün veriler 
SPSS 21 kullanılarak analiz edildi.
 
BULGULAR
Ortalama hasta yaşı 46±15 ve kadın hasta oranı yüzde 55 olarak saptandı. Ortalama VKİ 26±3.3 olarak hesaplandı. Taş yükü ve hasta 
özellikleri cerrah grupları arasında benzerdi. Başarı oranı işlem sonrası birinci ayda çekilen DÜSG ve BT ile değerlendirildi. Öğrenme 
eğrileri kıyaslanırken floroskopi ve ameliyat süreleri göz önünde bulunduruldu. İki grupta da zaman ile floroskopi ve ameliyat sürelerinin 
kısaldığı, başarı oranlarının yükseldiği görüldü. Öğrenim eğrisi için bir eşik değer bulmak amacıyla çok değişkenli regresyon analizi ve 
roc eğrisi kullanıldı. Bu değer deneyimli bir cerrah için 24 olarak bulundu. Genç bir cerrahın öğrenim eğrisini tamamlaması için ise 15 
vakanın yeterli olduğu görüldü. Öğrenim eğrisi tamamlandıktan sonra iki grup arasında başarı oranları ve cerrahi süre arasında anlamlı 
fark olmadığı saptandı.

ÇIKARIMLAR
Sonuç olarak, öğrenme eğrisi sadece tamamlanmış vaka sayısı göz önüne alınarak değerlendirilemez. Özellikle endoskopik prosedürler 
ele alındığında yeni jenerasyonlar tüm teknolojik aletler ve bilgisayar oyunlarından edindiği algı sayesinde eskiler ile karşılaştığında 
üstün performans göstermektedirler.

SS-086

TEK HEKİM FLEXİBLE URS SONUÇLARIMIZ;YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1) YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, VAN 
RECEP ERYILMAZ*(1)

AMAÇ
Günümüzde cerrahide non invaziv girişimlere doğru bir yönelim vardır.Flexibl Üreterorenoskopi proximal üreter ve böbrek taşları 
cerrahisinde son derece etkili ve minimal invaziv bir yöntemdir. Bu yazımızdaki amacımız; son iki yılda tek hekim tarafından yapılan 
flexible urs sonuçlarımızı paylaşmaktır.

YÖNTEM
Kliniğimizde 2017 ve 2018 tarihleri arasında 77 hastaya tek hekim tarafından retrograde intrarenal cerrahi uygulanmıştır. Flexibl 
Üreterorenoskopi,yetişkin tip wolf marka cihazla yapıldı. Genel anestezi altında litotomi pozisyonunda floroskopi altında 12-14FR 
akses üretere gönderildi.Sonra Flexible Üreterorenoskopi ile proximal üreter ve böbreğe girilerek taşlara müdahale edildi. Taşlar 
holmium YAG lazerin 272nm fiberi ile 5-10hz ve 1-1,5joule de fragmante edildi.Hastaların kontrolleri birinci ve altıncı ayda direk 
grafiler ve üriner sistem ultrasonografisi ile yapıldı. Operasyonun başarı oranı tamamen taşsız veya 4mm’den küçük rezidüel taşların 
varlığı olarak tanımlanmıştır

BULGULAR
Hastaların 56 sı erkek,21 i kadın idi. ortalama yaş 46.08±14.58 yıldı. Ortalama taş boyutu 12,36±0,67mm dir. Taşların 29(%37,6) 
alt pol, 25(%32,4) pelvis ve 23(%29,8) üst- orta pol yerleşimliydi.25( %32,4) hastanın preoperatif double J stenti mevcuttu.
Operasyon sonrası 38 (%49,3)hastaya Double j stent takıldı. Operasyonun başarı oranı %85,4’di. Toplam 8(%10,3) komplikasyon 
gelişti. Bu hastaların 7 sinde postop enfeksiyon 1 hastada da perirenal hematom gelişti.Enfeksiyonlar, postop duyarlı 
antibiyotikle tedavi edildi. Perirenal hematom stabil hale geldikten sonra perkütan drenajla başarılı bir şekilde tedavi edildi. 
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ÇIKARIMLAR
Üst üriner sistem taşları laser teknolojisi ve fleksibl üreterorenoskopideki gelişmeler sayesinde düşük morbidite yüksek başarı oranları 
ile tedavi edilebilmektedir

SS-087

BÖBREK VE PROXİMAL ÜRETER TAŞLARI TEDAVİSİNDE ESWL İLE FLEXİBLE URS KARŞILAŞTIRILMASI
RECEP ERYILMAZ*(1), KEREM TAKEN(1), RAHMİ ASLAN(1)
1) YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, VAN 

AMAÇ
Bu çalışmada ESWL(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) yapılan hastalar ile Flexible Üreterorenoskopi yapılan hastalar, 
müdahale edilen ortalama taş yükü,taşın yerleşim yeri , tedavinin etkinliği ve müdahale sonrası komplikasyon açısından karşılaştırıldı 
 
YÖNTEM
2017 ocak-2018 ocak tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde ESWL yapılan 70 hasta ile Flexible 
URS yapılan 67 hastanın verileri, müdahale edilen ortalama taş yükü, taşın yerleşim yeri , tedavinin etkinliği ve müdahale sonrası 
komplikasyonlar açısından retrospektif olarak incelendi ve birbiriyle karşılaştırıldı. ESWL, Asadal M1 marka cihazla yapıldı.Flexible 
URS,yetişkin tip wolf marka cihazla yapıldı. Genel anestezi altında litotomi pozisyonunda floroskopi altında 12-14FR akses üretere 
gönderildi.Sonra Flexible URS ile proximal üreter ve böbreğe girilerek taşlara müdahale edildi. Taşlar holmium YAG lazerin 272nm 
fiberi ile 5-10hz ve 1-1,5joule de fragmante edildi.
 
 
BULGULAR
ESWL ve Flexible URS yapılan hastaların demografik özellikleri benzerdi.ESWL yapılan hastaların, ortalama taş yükü 12.32 ±0,71mm, 
taşların yerleşimi %20 proximal üreter %80 böbrek, ESWLyapılan hastaların %71.5 inde taş tedavisi başarılı bir şekilde yapıldı.%29,5 
inde ise anlamlı rezidüel (>5mm)taş kaldı.ESWL işleminden sonra 4 hastada makroskopik hematüri gelişti.Bu hastalar gözlem altında 
tutuldu. Hematüri geçtikten sonra taburcu edildi. Flexible URS yapılan hastaların ortalama taş yükü 11,89±0,67mm,taşların yerleşimi 
%14 proximal üreter ve %86 böbrek, flexible urs ile taşların yüzde %89 tedavi edildi. %11 inde ise anlamlı rezidüel(>5mm) taş kaldı. 
Kalan taşların çoğu alt pol taşlarıydı.Flexible URS sonrası 5 hastada hastane kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu gelişti.Bu hastalara kültür 
sonucuna göre antibiyoterapi başlandı tedavi olduktan sonrada taburcu edildi. Hiçbir hastamızda majör komplikasyon gelişmedi.
 
 
ÇIKARIMLAR
2cm in altındaki böbrek taşları tedavisinde Flexible URS ; daha etkili olması,hastayı kısa sürede ağrıdan kurtarması ve komplikasyon 
oranının düşük olması nedenleriyle ESWL ye tercih edilebilir.
 

SS-088

MULTİPIL BÖBREK TAŞ CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ HASTALARDA FLEKSİBIL ÜRETERORENOSKOPİ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ 
KEREM TAKEN*(1), RAHMİ ASLAN(1), RECEP ERYILMAZ(1)
1) YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, VAN 

AMAÇ
Üriner sistem taş hastalığı tekrarlayan bir durumdur. Bundan dolayı böbrek taşı olan hastaların birçoğunun ömürleri 
boyunca birden fazla açık veya endoskopik cerrahi geçirdikleri bilinmektedir. Bizde bu çalışmada Daha önce multipıl böbrek 
taş cerrahisi(MBTC) geçiren hastalarda fleksibıl üreterorenoskopi(F-URS) tedavisinin etkinliğini araştırmayı amaçladık 
 
YÖNTEM
Kliniğimizde 2014-2017 arasında böbrek taşı nedeni ile F-URS yapılan hastaların verileri retrospektif olarak tarandı. Daha önceden 
MBTC geçirmiş(birden fazla açık cerrahi, açık cerrahi ve PNL, birden faza kez PNL) 34 hasta( grup-1 ) ve öncesinde her hangi bir 
böbrek cerrahisi geçirmeyen 42 hasta (grup-2) olarak belirlendi. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, preoperatif, peroperatif ve 
postoperatif veriler, taşsızlık oranları(tam taşsızlık veya parçacık<4mm), ve komplikasyon oranları karşılaştırıldı. İstatistik analizler 
için SPSS v20 kullanılarak, grupların karşılaştırılması için Ki-kare bağımsız gurupların karşılaştırılması için student T- testi yapıldı. 
 
BULGULAR
Önceden MBTC geçirmiş grupta(grup-1 n=34) ve her hangi bir böbrek cerrahisi geçirmeyen grupta(grup2 n=42)toplam 76 hasta 
tedavi edilmişti. Her iki grupta Ortalama yaş, cinsiyet, taş boyutu, taş lokalizasyonu ve sayısı açısından bir fark saptanmadı. Operasyon 
süresi ve skopi süresi grup-1 de daha uzun olmasına rağmen istatiksel olarak anlamlı görülmedi. Her iki gurupta da peroperatif ve 
postoperatif majör bir komplikasyon görülmedi. Taşsızlık oranları grup-1 de % 76,5, grup -2 de %78,6 (p>0,05) olarak tespit edildi. 

ÇIKARIMLAR
F-URS MBTC geçirmiş hastalarda da kabul edilebilir taşsızlık ve komplikasyon oranları ile etkili ve güvenilir bir yöntemdir.
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SÖZLÜ SUNUM VII 
( SS89-SS108 ) 

SS-089

MESANE VE ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMLARINDA FARKLI CASPASE -3
EKSPRESYONU: İMMUNHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA 
ÖZGÜR HİLAL ERİNANC*(1), TEVFİK MURAT KOŞAN(2)
1) BASKENT UNİVERSİTY, PATHOLOGY, KONYA 
2) BASKENT UNİVERSİTY, UROLOGY, KONYA 

AMAÇ
Ürotelyal karsinomlar mesane ve üst üriner sistem ( renal pelvis yada üreter) döşeyici epitelinden köken alan malign tümörlerdir. 
Aynı hücreden köken almalarına rağmen mesane ve üst üriner sistem ürotelyal karsinomlarının gelişiminde son yıllarda moleküler 
farklılıklar tespit edilmiştir. Hücre büyümesi, bölünmesi ve ölümü ile ilgili apopitoz, tümör gelişiminde de rol oynamaktadır. Caspase -3, 
apopitozun hem intrensek hem de ekstrensek yolakları ile ilişkili bir moleküldür. Farklı kanser türlerinde, caspase -3 ekspresyonunun 
arttırılması hedeflenerek tedavi protokolleri oluşturulmuştur. Çalışmamızda Caspase- 3 ekspresyonunun mesane ve üst üriner sistem 
ürotelyal karsinomunda araştırılması ve yaş, cinsiyet, evre, tümör odak sayısı, tümör boyutu, lenfovasküler invazyon, lenfatik tutulum, 
karsinoma in-situ varlığı gibi klinokopatolojik parametrelerle ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Çalışmamızda 36 adet mesane ve 28 adet üst üriner sistem ürotelyal karsinom olgusunda immunhistokimyasal olarak Caspase-3 
ekspresyonu araştırılmıştır.

BULGULAR
Üst üriner sistem ürotelyal karsinomaların % 64,3’de (n: 18) kuvvetli , % 35,7’de (n: 10) orta derecede Caspase -3 ekspresyonu görülmüş, 
mesane ürotelyal karsinomalarının %10,6’da (n:6) kuvvetli, %25’de(n: 9) orta derecede , % 69,4’de (n:21) düşük derecede Caspase 
-3 ekspresyonu saptanmıştır. Kasa invazyonu açısından her iki grupda da istastistiki fark olmamakla birlikte kas invaziv tümörlerde 
Caspase -3 ekspresyonu azalmaktadır. Mesane ve üst üriner sistem tümörleri karşılaştırıldığında ise mesane tümörlerinde Caspase -3 
ekspresyonunda anlamlı düşüş görülmektedir. (p>0.001) . Erkek/ kadın oranı mesane ürotelyal karsinomda 8:1 olarak hesaplanırken 
üst üriner sistem ürotelyal karsinomunda erkek/ kadın oranı hemen hemen eşittir.Yaş ortalaması üst üriner sistem tümörlerinde 66,6 
years ve mesane ürotelyal karsinomada 66,06 ‘dır.

ÇIKARIMLAR
Caspase -3 ekspresyonunun mesane ürotelyal karsinomlarında üst üriner ürotelyal karsinomlara göre belirgin olarak azaldığı 
görülmekte ve apopitoz inhibisyonunun mesane ürotelyal karsinomunda üst üriner karsinomuna göre daha etkin rol oynadığını ortaya 
çıkmaktadır.

SS-090

PROSTAT İĞNE BİYOPSİSİNİN YETERSİZLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ALLAHVERDİ AGHAYEV*(1), OKTAY ÜÇER(2), ÖMER ATMIŞ(3), OĞUZCAN ERBATU(2), TALHA MÜEZZİNOĞLU(2), NALAN NEŞE(3)
1) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, TIP FAKÜLTESİ, MANİSA 
2) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, MANİSA
3) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, PATOLOJİ ANA BİLİM DALI, MANİSA 

AMAÇ
Prostat kanseri tanısı en sık 12 kadrandan TRUS eşliğinde uygulanan iğne biyopsileriyle konulur. Biyopsi yetersizliği en sık prostata 
ait glandüler doku olmaması olarak tanımlanmaktadır. Çalışmamızda biyopsi yetersizliğini etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık. 
 
YÖNTEM
2009-2017 yılları arasında 12 kadran prostat biyopsisi yapılmış hastalardan en az bir korda glandüler doku izlenmeyenler yetersiz, 
tüm korlarında glandüler doku içerenler yeterli grupta değerlendirilmiştir. Yetersiz kadran sayıları ve lokalizasyonları yanı sıra hasta 
yaşı, PSA değeri, prostat hacmi, kanser varlığı ve kanserin WHO/ISUP skoru ile ağrı eşiğinin biyopsi yetersizliği ile ilişkisi araştırılmıştır. 
 
BULGULAR
Araştırmamızda değerlendirilmeye alınan toplam 1337 hastanın 332’si yetersiz grupta değerlendirilmiştir (%24.8). Kor yetersizliği 
oranı ise %3.7 olarak saptanmıştır (591/16.044). En fazla 6 korda yetersizlik saptanırken, %55.4 olguda tek kadranda yetersizlik 
görülmüştür. Yetersiz ve yeterli gruplar arasında PSA düzeyi, hasta yaşı, prostat hacmi, ağrı eşiği ya da kanserin WHO/ISUP 
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skorları açısından bir farklılık saptanmamıştır. Beklentinin tersine, kanser görülme oranı yetersiz grupta (%29.8), yeterli gruba 
göre (%25.7) daha yüksek olmakla birlikte bu fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Sağ taraftan alınan biyopsilerdeki 
yetersizlik oranı, sol taraftan daha yüksek bulunmuştur (p<0.000). En sık yetersizlik sağ apeks-lateralde(112/591=%19.0) görülmüş 
olup yetersizliğin anlamlı yüksek olduğu diğer korlar sağ mid-lateral, sağ bazal-lateral ve sol apeks-lateral olarak saptanmıştır 
(p<0.000). Ayrıca prostat hacmi ile yetersiz kor sayısı pozitif korele bulunmuştur (p=0.021). Sağ ve sol taraflar birlikte ele 
alındığında apeks-lateral ve bazal-lateral biyopsilerdeki yetersizlik oranları daha yüksek saptanmıştır (sırasıyla %30.8, %22.2). 
 
ÇIKARIMLAR
Literatür incelendiğinde prostat iğne biyopsilerinde glandüler doku olmayışının ya da kor uzunluğunun tanısal yetersizlik ile 
ilgisini araştıran çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmamızda yeni bir bulgu olarak prostatın sağ tarafından alınan biyopsilerdeki 
yetersizlik, sol taraf biyopsilerine göre belirgin olarak daha yüksek saptanmıştır. Bu durumun biyopsi alınırken hastanın sola 
yatırılması ile ya da biyopsi yapan hekimlerin büyük çoğunlukla dominant ellerinin sağ olması ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. 
Ayrıca literatürdeki çalışmalara benzer şekilde ve bekleneceği gibi lateral biyopsilerdeki yetersizlik daha yüksek saptanmıştır. 
Ancak kanser saptama oranı açısından çalışmamızda literatürden farklı olarak yeterli ve yetersiz grupta bir farklılık görülmemiştir. 
Bu durumun, konuyla ilgili çalışmalardaki çok farklı yetersizlik ve kanser görülme oranları ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. 
 
 
SS-091

HIFU YARDIMLI PROSTAT KANSERİ ABLAZYONU 
AHMET GÜDELOĞLU*(1), AMİRALİ FARAHVASH(2), MEYLİS ARTYKOV(1), CENK YÜCEL BİLEN(1), SİNAN SÖZEN(3)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 
2) LÖSANTE ANKARA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA
3) GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
Prostat kanseri tanısında manyetik rezonans görüntüleme teknolojisindeki gelişmeler ve buna paralel ilerleyen MR-USG 
füzyon biyopsi yöntemleri sayesinde prostat içinde fokal kanser odakları daha iyi tanımlanabilmektedir. Yaklaşık 15 yıldır tüm 
prostatı ablaze etmek için kullanılagelen yüksek frekanslı fokal ultrason enerjisi (HIFU) de son zamanlarda fokal odakları ablaze 
etmede popüler hale gelmiştir. Sadece fokal prostat kanseri ablazyonu için değil radyoterapi sonrası lokal nüks hastalarında 
kurtama tedavisi olarak da kullanılabilir. Bu çalışmada HIFU yardımıyla prostat kanseri ablazyonu tekniği gösterilmiştir. 
 
YÖNTEM
Temmuz 2017 ve Eylül 2018 tarihlerinde toplam 14 hastaya HIFU yardımlı prostat kanseri ablazyonu uygulanmıştır. 10 hastaya fokal 
ablazyon, 2 hastaya hemigland ablazyon, 2 hastaya ise radyoterapi sonrası gelişen nükse kurtarma amaçlı Sonablate HIFU (SonaCare 
Medical, Charlotte, North Carolina/USA) cihazı ile prostat kanseri ablazyonu tekniği uygulanmıştır. Hastaların ortalama yaşı 70 (58-90 
yaş) kurtarma tedavisi dışındaki 12 hastanın median psa’sı 8.05ng/ml (4.8 – 14.0ng/ml), 9 hastada gleason skoru 3+3, 1 hastada3+4, 
1 hastada 4+3, 1 hastada 4+4’dür (Şekil 1). 13 hastada genel anestezi uygulanmışken 1 hastada spinal anestezi tercih edilmiştir. 
 
BULGULAR
Fokal tedavi uygulanan 10 hastada toplam 18 lezyon (1-5 lezyon) odaklanarak ablaze edilmiştir. Ortalama genel anestezi süresi 135 dk 
(100-150dk), pozisyon verildikten sonra ortalama planlama ve enerji uygulama işlemi ise 105 dk’dır (70-120dk). 2 hastaya fokal prostat 
kanseri ablazyonu ile eş zamalnlı TUR-P işlemi de uygulanmıştır. Sadece HIFU ablazyonu uygulanan hastalar için ortalama yatış süresi 1 
gün (1-3 gün), ortalama sonda çekilme zamanı 5 gündür (1-10 gün). Ortalama takip süresi 5 aydır (1-10 ay). 1 hastada 10. aydaki kontrol 
MR’da PIRAD-4 lezyona füzyon biyopsi yapılmış ve 3+3 tümör tespit edilmiş yeniden aynı odağa ablazyon planlanmıştır. Eş zamalı TUR-P 
yapılan hastanın 1. haftada sondası çekildikten sonra geçici üriner retansiyonu dışında hiçbir hastada komplikasyon görülmemiştir. 
 
ÇIKARIMLAR
HIFU yardımlı prostat kanseri ablazyonu doğru seçilmiş hasta gurubunda güvenlikle uygulanabilir bir yöntemdir. Minimal 
morbiditesi nedeniyle hastalar tarafından çok kolay tolere edilebildiği için özellikle düşük riskli hasta grubunda aktif izleme 
önemli bir alternatif gibi durmaktadır. Bunun yanı sıra radyoterapi sonrası nüks hastalarında da güvenle uygulanabilir. 
Sonuçlarının sağlıklı yorumlanabilmesi için daha fazla sayıda hasta ile uzun dönemli karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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SS-092

50-60 YAŞ ARASI ERKEKLERDE OBEZİTE VE VÜCÜT KİTLE İNDEKSİNİN SERUM PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 
SEDA İRER(1), BORA İRER*(2)
1) IBB EŞREFPAŞA HASTANESİ, KLİNİK BİYOKİMYA, İZMİR 
2) IBB EŞREFPAŞA HASTANESİ, UROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Prostat spesifik antijen (PSA) 10 ng/ml den düşük olan, 50-60 yaş arası erkeklerde obezite ve vücut kitle indeksinin (VKİ) serum PSA 
seviyelerine etkisini ortaya koymak.

YÖNTEM
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nin İzmir ilinde gerçekleştirdiği sağlık taramalarına gönüllü olarak katılan 50-60 yaş 
arasında, prostat kanseri tanısı olmayan ve PSA değeri 10 ng/ml den düşük olan erkeklerin demografik verileri ve serum PSA değerleri 
retrospektif olarak değerlendirildi. Katılımcılar obezite varlığına, VKİ sınıflarına göre ve PSA ≥2,5 ng/ml ve PSA<2.5 g/ml olarak gruplandırıldı. 
 
BULGULAR
Çalışmada 1318 katılımcının verileri değerlendirildi. Ortalam yaş 55,5± 3,0 yıl, ortalama VKİ 27±3,5 kg/m2 ve ortalama PSA 1,13 
ng/ml idi. Tablo 1 de hastaların demografik verileri sunulmuştur. Obez katılımcıların PSA değerleri obez olmayan katılımcıla 
göre anlamlı bir şekilde daha düşük bulundu (Tablo 2). PSA≥ 2,5 ve PSA< 2.5 olan gruplarda kendi içinde obezitesi olan 
katılımcıların PSA değerleri anlamlı olarak daha düşükken yaşlar karşılaştırıldığında fark bulunmadı (Tablo 3). VKİ gruplarına 
göre ortalama PSA değerleri karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (Tablo 4). Obezite 
ve VKİ ile PSA değeri arasında zayıf ama anlamlı olan negatif korelasyon bulundu (r=-0,121 ve p<0,001, r=-0,204 ve p<0,001). 
 
ÇIKARIMLAR
VKİ’nin yüksek olan ve obezitesi olan kişilerin PSA değerleri daha düşük olabilir. PSA yüksekliği değerlendirilirken bu durumların 
varlığının göz önünde bulundurulması da üroloğa prostat biyopsisi kararında yardımcı olabilir.
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik verileri

Yaş yıl (ort ± SD) 55,5±3,0

VKİ kg/m2 (ort ± SD) 27,0±3,5

PSA ng/ml (ort ± SD) 1,13±0,93

PSA >2,5 ng/nl 118 %9

PSA<2.5 ng/ml 1200 %91

Obezite (n, %)

Yok 1081 %82

Var 237 %18

VKİ Grup (n, %)

Zayıf (<18,5 kg/m2) 0

Normal (18,5- 24,9 kg/m2) 388 %29,4

Fazla Kilolu (25- 25,9 kg/m2) 693 %52,6

Obez 1. derece (30- 34,9 kg/m2) 213 %16,2

Obez 2. derece (35-39,9 kg/m2) 24 %1,8

Morbid obez (>40 kg/m2) 0

SS-093 
AKTİF İZLEME UYGUN OLAN ANCAK RADİKAL PROSTATEKTOMİ UYGULANMIŞ HASTALARDA TANI BİYOPSİSİNDE TÜMÖR POZİTİF 
KOR SAYISININ PATOLOJİK VE KLİNİK SONUÇLARA OLAN ETKİSİ:ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ TÜRK HASTA KOHORTU
İLKER TİNAY*(1), GÜVEN ASLAN(2), ALİ RIZA KURAL(3), HALUK ÖZEN(4), BÜLENT AKDOĞAN(4), ASIF YILDIRIM(5), ŞAKİR ONGÜN(2), 
TAYYAR ALP ÖZKAN(6), TARIK ESEN(7), FERRUH ZORLU(8), ÖZDAL DİLLİOĞLUGİL(9), NURAL BEKİROĞLU(10), NİYAZİ LEVENT 
TÜRKERİ(11), ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ(12) 
1) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, İSTANBUL 
2) 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, İZMİR 
3) ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, İSTANBUL 
4) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, ANKARA 
5) MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, İSTANBUL 
6) DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, KOCAELİ
7) KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, İSTANBUL 
8) İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
9) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, KOCAELİ 
10) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, BİYOİSTATİSTİK, İSTANBUL 
11) ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
12) ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ, ÜROONKOLOJİ, ANKARA  

AMAÇ
Bu çalışmada tanı biyopsi patolojisinde rapor edilen tümör pozitif kor sayısının (TPKS); tümör derece yükselmesi, tümör evre yükselmesi 
ve biyokimyasal nüks üzerine olan etkileri değerlendirildi.

YÖNTEM
Veritabanına kayıtlı, 1.212 klinik lokalize prostat kanseri hastasının verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar prostat 
biyopsisindeki TPKS açısından 3 gruba (1+, 2+ ve ≥3+) ayrıldı. Alt grup analizi açısından gruplar kendi içinde tanı PSA değeri; ≤5, ≤10 ve 
10-15 ng/ml olarak ayrıca değerlendirildi.

BULGULAR
Değerlendirme kriterlerine uygun olan 991 hasta belirlendi. Hastaların 395’inde (%39,9) TPKS 1, 331’inde (%33,4) TPKS 2 ve geriye 
kalan 265 (%26,7) hastada TPKS ≥3 olarak belirlendi. Bu üç grup karşılaştırıldığında; sadece tümör derece yükselmesi açısından TPKS 
≥3 olan grupta anlamlı farklılık (p = 0,002) saptandı, tümör evre yükselmesi ve biyokimyasal nüks açısından fark saptanmadı (tablo 1). 
Alt grup analizinde (tanı PSA değeri; ≤10 ve 10-15 ng/ml) , sadece tümör derece yükselmesi açısından TPKS ≥3 olan grupta anlamlı 
farklılık (p = 0,008) saptandı. Ancak bu fark PSA değeri 5’in altında olan hastalarda izlenmedi (şekil 1). Sadece TPKS 1 ve 2 olan grupların 
ve bunların tanı PSA değeri açısından alt gruplarının analizi yapıldığında, belirlenen sonlanım noktaları açısından fark saptanmadı.

ÇIKARIMLAR
Düşük riskli klinik lokalize prostat kanseri tanısı alan Türk hasta popülasyonunda, tanı prostat biyopsisinde TPKS 1 ve ya 2 olarak rapor 
edilmesinin; tümör derecesinde yükselme, tümör evresinde yükselme ve biyokimyasal nüks oranı açısından etkisi yoktur. Çalışmamızda, 
TPKS ≥3 olarak saptanan ve tanı PSA değeri 10’un üzerinde olan hastaların neredeyse yarısında tümör derece artışı olduğu için bu grupta 
aktif izlem önerileri açısından özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Tanı PSA değeri 5’ten küçük ve tek bir odakta tümör saptanan 
hastalarda saptanan % 27’lik tümör derece artışı oranı, bu tümörlerin düşündüğümüz kadar masum olmayabileceğini göstermektedir. 
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TÜMÖR DERECE ARTIŞI

TPKS 1 27,3%

TPKS 2 30,2%

TPKS ?3 40,4%

TPKS: TÜMÖR POZİTİF KOR SAYISI

SS-094 

ROBOT YARDIMLI PERİNEAL VE TRANPSERİTONEAL RADİKAL PROSTATEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
VOLKAN TUĞCU(1), OKTAY AKÇA(2), ABULMUTTALİP ŞİMŞEK(3), İSMAİL YİĞİTBAŞI(4), DOĞUKAN SÖKMEN*(1), MUSTAFA GURKAN 
YENİCE(3), SELCUK SAHİN(3) 
1) ÖZEL MEMORİAL HASTANESİ, DEPARMENT OF UROLOGY, İSTANBUL 
2) S.B. DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, DEPARMENT OF UROLOGY, İSTANBUL
3) S.B. BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, DEPARMENT OF UROLOGY, İSTANBUL 
4) S.B. DOÇ.DR.MUSTAFA KALEMLİ TAVŞANLI DEVLET HASTANESİ, DEPARMENT OF UROLOGY, KÜTAHYA  

AMAÇ
Robot yardımlı perineal radikal prostatektomi(p-PRP) yeni bir teknik olup robot yardımlı transperitoneal radikal prostatektominin 
(RARP) üstünden gelmekte zorlandığı birçok sorunda yeni bir çözüm getirebilecek innovatif bir tekniktir.

YÖNTEM
Kasım 2016-Eylül 2017 tarihleri arasında 40 hastaya robot yardımlı perineal radikal prostatektomi ve 40 hastaya robot yardımlı 
transperitoneal radikal prostatektomi ameliyatı yapıldı. Lokal ileri hastalığı dışlamak için tüm hastalara multiparametrik manyetik 
rezonans görüntüleme yapıldı. İki farklı teknikle opere hastaların preop, perop ve postop verileri karşılaşıtırıldı.

BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması r-RPP için 61,2 ± 7,58, RARP için 62,2 ± 7,5 yıl idi. Hastaların ortalama vücut kitle indeksi r-PRP için 29,1 ± 
1,76, RARP için 25,6 ± 1,75 kg / m2 idi. Preoperatif ortalama PSA değeri r-PRP için 7,35 ± RARP için 7,51 ± 3,25 ng / mL idi. Ortalama 
prostat hacmi r-PRP için 66,3 ± 12,03, 44,8 ± 15,29 cc idi. Ortalama operasyon süresi r-PRP için 169,4 ± 34,4, RARP için 173,1 ± 23 
dakika idi. RARP grubunda 5, r-PRP grubunda 4 hastada cerrahi sınır pozitifti. IIEF-5’e göre r-PRP grubunda 9 aylık takipte erektil 
fonksiyon oranı% 75, RARP grubunda 9 aylık takipte IIEF-5 erektil fonksiyon oranı % 66’dır. 9 aylık takipte p-PRP grubunda kontinans 
oranı % 95, RARP gurubunda 9 aylık takipte kontinans oranı % 85,2’dir.
 

 



4. Ürolojik Cerrahi Kongresi

95

Ürolojik Cerrahi Derneği

ÇIKARIMLAR
Bu çalışmada p-PRP yönteminin RARP yöntemiyle kıyaslandığında güvenle uygulanabileceğini ortaya koyduk. Fakat ileri düzey 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

SS-095

PREDİCTORS OF PROSTATE CANCER AT REPEAT BİOPSY İN PATİENTS WİTH DİAGNOSED ATYPİCAL SMALL ACİNAR PROLİFERATİON 
CEM YÜCEL(1), ORÇUN ÇELİK*(1)
1) S.B. TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
We examined our repeat biopsies results of patients with atypical small acinar proliferation (ASAP). The aim of this study to determine 
the predictors of prostate cancer at repeat biopsy in patients with diagnosed ASAP.

YÖNTEM
The medical record of 1240 patients who received inital 12 core prostat biopsy in our institution were reviewed retrospectively. 
We included 54 patients with diagnosed ASAP but not diagnosed prostate cancer and who undergone repeat biopsy. These 
patients received 24 core saturation biopsy for repeat biopsy. Patients were classified into cancer, benign and ASAP group 
according to final pathological diagnosis after repeat biopsies. These groups compared according to clinicobiological features 
 
BULGULAR
Benign result was detected in 26, cancer was detected in 20 and ASAP was detected in 8 patients after repeat biopsy. The cancer 
detection rate was 37.03%. Except patient age, we found no clinical or pathological features predicted prostate cancer in patients with 
ASAP at repeat biopsy (Table 1).
 
ÇIKARIMLAR
The diagnosis of ASAP is a strong risk factor for prostate cancer. A repeat biopsy should be performed for the entire prostate subsequent 
to the diagnosis of ASAP. Only the age of patients is a predictive factor of prostate cancer at repeat biopsy in patients with diagnosed 
ASAP.

Benign 
(n=26) ASAP (n=8) Cancer 

(n=20) p value

Age (years) 61.8 (±8.5) 56.3 (±6.7) 67.2 (±5.4) 0,032

Inital PSA (ng/ml) 9.9 (±8.9) 5.8 (±3.6 8.1(±3.9) 0,394

PSA (ng/ml) 10.9 (±7.8) 7.1 (±2.5) 8.6 (±3.8) 0,463

Prostate volume (ml) 61.0 (±50.5) 37.1 
(±14.1) 47.7 (±29.7) 0,558

Total core lenght (cm) 26.2 (±3.2) 29.8 (±3.9) 26.3 (±3.6) 0,167

Mean Core lenght (cm) 1.09 (±0.1) 1.24 (±0.1) 1.09 (±0.1) 0,236

DRE (n/%) 0,249

Normal 22 (84.6) 8 (100) 12 (60)

Anormal 4 (15.4) 0 (0) 8 (40)

TRUS finding (n/%) 0,845

Normal 8 (30.8) 2 (25.0) 4 (20.0)

Anormal 18 (69.2) 6 (75.0) 16 (80.0)

PSA: prostate-specific antigen, DRE: digital rectal examination, TRUS: transrectal prostatic 
ultrasound, ASAP: Atypical small acinar proliferation
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SS-096

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ CERRAHİ DENEYİMLERİMİZ: 18 OLGU
ALİ TEKİN(1), HASAN DANIŞ(2), ARDA TAŞKIN TAŞKIRAN(3), YUSUF ŞENOGLU*(1), ALPASLAN YÜKSEL(1)
1) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DÜZCE 
2) TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DÜZCE 
3) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DÜZCE 

AMAÇ
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği’ndeki laparoskopik radikal prostatektomi operasyonu yapılan hastaların özellikleri ile 
onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi

YÖNTEM
Kliniğimizde Kasım 2017 ile Eylül 2018 arasında laparoskopik radikal prostatektomi yapılan toplam 18 olgu retrospektif olarak 
değerlendirildi. Klinik evre, serum PSA, biyopsi Gleason skoru, operasyon süresi, istenmeyen yan etkiler, kan kaybı, transfüzyon oranı, 
hastanede kalış ve kateterizasyon süreleri belirlendi. Patolojik evre (1997 TNM sınıflandırması), cerrahi sınır ve kontinans durumu 
değerlendirildi.

BULGULAR
Hastalara ait demografik ve klinik veriler tablo 1’de sunulmuştur. Klinik evrelemede 6 olgu T1cN0M0, 3 olgu T2aN0M0, 6 olgu T2bN0M0, 
2 olgu T2cN0M0 ve 1 olgu T3aN1M0 olarak değerlendirildi. Ortalama cerrahi süresi 258,2 dakika (210-420 dakika arası); ortalama kan 
kaybı 178 ml (100-350) oldu. Hiçbir hastada açık cerrahiye geçme veya tekrar girişim uygulama gereksinimi olmadı. Olguların 16’sında 
ekstraperitoneal yaklaşım uygulandı. İki vakada ise transperitoneal yaklaşım uygulandı ve extended lenf nodu diseksiyonu yapıldı. 
Sadece 1 olguda lenf nodu diseksiyonu yapılmadı. Cerrahi sırasında ya da sonrasında hiçbir olguda kan transfüzyonu gerekmedi. Bir 
hastada santral venöz kateter takılması girişimi sonrası pnömotoraks gelişirken, bir hastada gelişen pnömomediastinium spontan 
resorbe oldu. Bir olguda da postoperatif üriner sistem enfeksiyonu gelişti. Ortalama yatış süresi 4,9 gün, ortalama kateterli kalma süresi 
12,7 gün olarak gerçekleşti. Cerrahi sonrası patolojik incelemede 1 olgu pT2a pN0 ve 1 olgu pT3b pN0 iken, diğer tüm olgular pT2c pN0 
olarak değerlendirildi. 18 hastanın 1’inde pozitif apikal cerrahi sınır saptandı. Ortalama 6 aylık takipler sonunda 16 olguda tam idrar 
kontinansı sağlanırken, 2 olguda stres idrar kaçırması vardı. Pozitif apikal cerrahi sınır saptanan olguya adjuvan radyoterapi uygulandı. 
 
ÇIKARIMLAR
Laparoskopik yöntemle radikal prostatektomi cerrahisi güvenli ve etkin bir yöntemdir. Her cerrahi yöntem gibi deneyim arttıkça operasyon 
süresinde, hastanede kalış süresinde, komplikasyon gelişiminde ciddi avantaj sağlamaktadır. Onkolojik ve fonksiyonel sonuçlara 
bakıldığında açık cerrahi ve laparoskopik radikal prostatektomi (LRP) sonuçları benzerdir. Öğrenme eğrisi tamamlandıktan sonra LRP 
postoperatif ağrı, kan transfüzyonu ihtiyacı, hastanede kalış süresi açısından RRP’ye göre daha avantajlı bir cerrahi teknik gibi görünmektedir. 
 

Yaş 59,4 (53-71)

Serum PSA değeri (ng/ml) 10,06 (3,8-28,2)

Post-op PSA değeri (ng/ml) <0,04

Prostat hacmi (ml) 43,3 (15-100)

Pre-op Gleason Skoru 6,6 (6-8)

Post-op Gleason Skoru 7 (6-9)

Operasyon süresi (dk) 258 (210-420)

Kan kaybı (ml) 177 (100-350)

Yatış süresi (gün) 4,9 (3-15)

Kateterizasyon süresi (gün) 12,7 (12-15)



4. Ürolojik Cerrahi Kongresi

97

Ürolojik Cerrahi Derneği

SS-097 

EĞİTİM DÜZEYİNİN TESTİS KANSERİ FARKINDALIĞI VE KENDİ KENDİNE TESTİS MUAYENESİ ÜZERİNE ETKİSİ
MURAT AKGÜL(1), CENK YAZICI(1), FATİH ŞAHİM(1), ENES ALTIN*(1), SÜLEYMAN EROL EKŞİ(2), TUĞÇE AKDEMİR(2), NEŞE 
DAĞDEVİREN(2) 
1) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, TEKİRDAĞ 
2) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ, TEKİRDAĞ  
 

AMAÇ
Testis kanseri; tüm ürolojik kanserlerin %5’ini oluşturmakta olup erken dönem tanı ile yüksek oranlarda kür sağlanabilen bir kanser 
çeşididir. Erken tanı açısından meme kanserine benzer özellikte olan bu hastalıkta; klinik başvuruların büyük bir kısmı kişinin kendi 
kendine muayenesi(KKM) sonucunda oluşmaktadır. Bu nedenle özellikle genç erkeklerin testis kanseri ve KKM ile ilgili bilgi sahibi 
olması gerekmektedir. Bu çalışmada, genç erkeklerde testis kanseri ve KKM farkındalığının değerlendirilmesi ve bu farkındalığın tıp 
fakültesi gibi spesifik bir branşta eğitim alan erkekler ile bu eğitimi almayan erkekler arasında farklı olup olmadığının araştırılması 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Testis kanseri ve KKM uygulamasını sorgulayan 15 soruluk anket yüz yüze uygulandı. Anket; yarısı tıp fakültesi öğrencisi, diğer yarısı 
daha düşük eğitim statüsündeki (30’u ilkokul mezunu, 141’i ortaokul-lise mezunu) toplam 345 erkeğe uygulandı. Katılımcıların hepsi 
testis kanseri insidansının en yüksek seviyede görüldüğü yaş aralığından seçildi. Tıp fakültesi öğrencilerinin kontrol grubuna göre 
daha yüksek seviyede sosyokültürel düzeye sahip olduğu kabul edildi. Çalışmada tıp fakültesi öğrencileri ve daha düşük sosyokültürel 
seviyedeki katılımcılar arasında testis kanseri farkındalığı karşılaştırıldı. Çalışmada ayrıca tıp fakültesi öğrencilerinde dönemler arasında 
da testis kanseri farkındalık bilgileri sorgulandı.
 
BULGULAR
Tıp fakültesi öğrencileri ve kontrol grubunun yaş ortalaması sırasıyla 21,51±2,02 ile 23,04±1,45’di (p<0.001). Testis kanseri 
farkındalığı, tıp fakültesi öğrencilerinde istatistiksel olarak anlamlı seviyede yüksek tespit edildi(p<0.001). Beklenildiği gibi, 
tıp fakültesi öğrencilerinin testis kanseri ve KKM hakkında istatistiksel olarak daha fazla bilgi sahibi olduğu görüldü (p<0.001). 
Uygulama aşamasında ise tıp fakültesi öğrencileri ile kontrol grubu arasında KKM yapma konusunda istatistiksel olarak anlamlı 
fark olmadığı görüldü (p=0.069). Tıp fakültesi öğrencilerinin %38,5’i KKM yaparken, bu oran kontrol grubunda %29,2 idi . KKM 
yapmayan katılımcılara nedeni sorgulandığında, 70’i (%30,7) bu muayeneye gerek duymadığını, 150’si (%65,8) KKM nasıl yapılacağını 
bilmediğini ve 8’i (%3,5) testislerine dokunmaktan çekindiklerini belirtti. Testiste tümör varlığı, KKM hakkında bilgi sahibi olma 
ve KKM yapma konusunda tıp fakültesi öğrencilerinin dönem dağılımlarına göre verdikleri cevaplar Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda tıp fakültesi öğrencileri gibi sosyokültürel olarak yüksek bir popülasyonda bile KKM yapma oranlarının beklenilenden 
az olması ve daha düşük sosyokültürel seviyedeki popülasyona benzer oranda olmasının nedeni; eğitim düzeyinden ziyade, kişilerin 
kendi sağlığına verdiği önem ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Testis kanseri farkındalık oranları ve KKM yapma oranları 
özellikle risk grubundaki kişilerde daha yüksek olabilmesi için gerekli bilgilendirme çalışmalarına daha fazla önem verilmelidir. 
 
 
SS-098

ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTAZ ENZİMİNDEKİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN MESANE KANSERİNDE REKÜRENS VE PROGRESYON 
ÜZERİNE ETKİSİ: UZUN DÖNEM SONUÇLAR
UĞUR YÜCETAŞ(1), ERKAN ERKAN(1), AZİZ TOKER(1), NEJDET KARŞIYAKALI*(1), BAHRUZ KHALIGOV(1), MUSTAFA KADIHASANOĞLU(1), 
ALİ FERRUH AKAY(1), GÖKHAN TOKTAŞ(1)
1) İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Fizyolojik ve patofizyolojik süreçlerde rol oynayan nitrik oksidin sentezinden sorumlu olan endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) 
enziminin gen polimorfizmleri ile kasa invaze olmayan mesane kanserindeki rekürens ve progresyon arasındaki ilişkiyi değerlendirdik. 
 
YÖNTEM
Kliniğimizde ilk kez mesane transizyonel hücreli kanser tanısı almış, periferik kan örneğinde eNOS geninin iki polimorfizmi (İntron 4 
tandem tekrarı ve Glu298Asp) belirlenmiş ve takipleri düzenli olarak devam eden 64 hasta (54 erkek, 10 kadın) çalışmaya dahil edildi. 
 
BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen yaş ortalaması 64.48±11.52 yıl ve takip süresi ortalaması 79,12±34,47 ay olan hastaların 39’u düşük riskli 
ve 25’i yüksek riskli mesane tümörü özellikleri taşıyordu. eNOS geninin intron 4 polimorfizmi değerlendirildiğinde hem düşük risk 
grubunda hem de yüksek risk grubunda “bb” genotipinin yüksek oranda görüldüğü ve bu açıdan gruplar arasında fark olmadığı 
saptandı (p=0,652). eNOS geninin Glu298Asp polimorfizminde ise düşük risk grubunda “GT” heterozigot genotip daha yüksek oranda 
görülürken, yüksek risk grubunda hem “GT” hem de “GG” homozigot genotipin benzer sıklıkta bulunduğu gözlendi. Ayrıca her iki 
polimorfizm birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde, düşük risk grubundaki hastaların %38,5’inin (15 olgu) “bbGT” ve yüksek risk 
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grubundaki hastaların %48’inin (12 olgu) “bbGG” genotipine sahip olduğu bulundu. Ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık saptanmadı (Tablo 1). Hastaların uzun dönem takiplerinde düşük risk grubundaki olguların %52’sinde (20 olgu) ve yüksek risk 
grubundaki olguların %56’sında (14 olgu) rekürens geliştiği; düşük risk grubunda hiç progresyon gözlenmezken, yüksek risk grubunda 
ise 3 olguda (%12) progresyon geliştiği saptandı. Yüksek risk grubunda progresyon gösteren olguların “bbGG” genotipine sahip olmasına 
rağmen istatistiksel olarak eNOS gen polimorfizmleri ile rekürens ve progresyon arasında anlamlı bir ilişki gösterilememiştir (Tablo 2). 
 
ÇIKARIMLAR
Yaptığımız çalışmada yüksek riskli mesane tümöründe “bbGG” genotipinin daha sık gözükmesine ve progresyon gösterenlerin 
tamamının “bbGG” genotipinde olmasına rağmen, eNOS geninin intron 4 ve Glu298Asp polimorfizminin mesane tümöründe rekürens 
ve progresyon ile ilişkili olmadığını saptadık.

 
 
 
SS-099

YÜZEYEL MESANE TÜMÖRÜNDE İNTRAKAVİTER TEDAVİNİN ÜRETRAL DARLIK GELİŞİMİNE ETKİSİ VAR MI? 
MUSTAFA KARABIÇAK*(1), HAKAN TÜRK(2), SITKI ÜN(3), ERKAN ARSLAN(4)
1) S.B. BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, BATMAN 
2) S.B. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, KÜTAHYA 
3) S.B. DENİZLİ DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, DENİZLİ 
4) HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, ŞANLIURFA 

AMAÇ
Bu çalışmada mesane tümörü nedeniyle verilen intrakaviter tedavinin üretral darlık üzerine etkisi var mı sorusunun cevabını bulmayı 
amaçladık.

YÖNTEM
Kliniğimizde mesane tümörü tanısıyla TUR-M uygulanan hastalar takiplerinde üretral darlık gelişen ve üretral darlık gelişmeyen hastalar 
olarak iki gruba ayrıldı. Bu iki gruptaki hastalara uygulanan intrakaviter tedaviler, hastaların takipleri ve nüksleri kayıt altına alındı. 
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BULGULAR
Hastalar takiplerinde üretral darlık gelişen 81 hasta ve üretral darlık gelişmeyen 156 hasta olarak iki gruba ayrıldı. Üretral darlık gelişen 
hasta grubunun yaş ortalaması 67,8(±9.1) iken, diğer grubun yaş ortalaması 68,4 (±10.3) olarak saptandı. Her iki grubun T evreleri ve 
grade’leri dağılımı arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Mesane tümörü tanısı almadan önce İÜ, TUR P gibi üretral girişim 
öyküsü olanlar darlık gelişen grupta %27,1 iken, diğer grupta %29,4 bulundu ve gruplar arasında istatiksel anlamlı farklılık saptanmadı 
(p:0,429). Üretral darlık gelişen ve gelişmeyen hastalarda intrakaviter tedavi alma oranları sırasıyla %56,7 ve %46,7 bulundu ve iki grup 
arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p:0,943). Hastaların almış oldukları intrakaviter tedavi türü (BCG, MMC), tedavi 
süresi, intrakaviter tedavi sayısı bakımından incelendiğinde her iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Üretral 
darlık gelişen grubun takip süresi ortalama 31,1 (± 8.2) ay, darlık gelişmeyen grubun ortalama takip süresi 27,7 (±8,7) ay bulunmuştur. 
Üretral darlık grubuna takip süresince uygulanan sistoskopi ve TUR-M girişim sayıları ortalama sırasıyla 6,7 ve 3,4 olarak saptandı. 
Diğer gruba göre yüksek sayıda olmasına rağmen istatiksel anlamlı farklılık saptanmadı. Her iki grubun hastaları nüks yönünden 
incelendiğinde anlamlı farklılık saptanmadı (p:0,086)
 
ÇIKARIMLAR
Mesane tümörü nedeniyle uygulanan intrakaviter tedavinin üretral darlık gelişmesini etkilemediğini göstersekte hasta sayısının fazla 
olduğu randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
 

ÜRETRAL DARLIK(+) (n=81) ÜRETRAL P DEĞERİ

DARLIK (-) (n=156)

YAŞ (ort)  67,8  68,4  0,706

T EVRE (n)(%)

TA 45 (55,5) 72 (46,1)  0,688

T1 36 (44,5) 84 (53,9)  0,504

GRADE (n)(%)

LOW 59 (72,8) 116 (74,3) 0,188 

HİGH 22 (27,2) 40 (25,7)  0,188

MES TM ÖNCESİ GİRİŞİM ÖYKÜSÜ (n)(%)

VAR 22 (27,1) 46 (29,4)  0,429

YOK 59 (72,9) 120 (70,6)  0,429

İNTRAKAVİTER TEDAVİ (n)(%)

VAR 46 (56,7) 73 (46,7)  0,943

YOK 35 (43,3) 83 (53,3) 0,943

BCG 24 (52,1) 34 (46,5)  0,857

MMC 22 (47,9) 39 (53,5)  0,805

İNDÜKSİYON 27 (58,6) 41 (56,1)  0,450

İNDİKSİYON+İDAME 19 (41,4) 32 (43,9)  0,521

İNTRAKAVİTER TEDAVİ SAYISI (ort)  6,1  4,6  0,745

TAKİP SÜRESİ (ort)  31,1  27,7  0,666

TURM SAYISI (ort) 3,4 2,4 0,78

SİSTOSKOPİ SAYISI (ort) 6,7 5,7 0,235

MESANE TM NÜKS (n)(%)

VAR 55 (67,9) 105 (67,3) 0,086

YOK 26 (32,1) 51 (32,7) 0,086



100

4. Ürolojik Cerrahi Kongresi Ürolojik Cerrahi Derneği

SS-100 

T1B RENAL HÜCRELİ KARSİNOMDA AÇIK VE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİNİN UZUN DÖNEM ONKOLOJİK VE 
FONKSİYONEL SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMASI 
İBRAHİM GÜVEN KARTAL*(1), AHMET NİHAT KARAKOYUNLU(1), MEHMET ÇAĞLAR ÇAKICI(1), LEVENT SAĞNAK(1), HAMİT ERSOY(1) 
1) SAĞLIK BİLMLERİ ÜNİVERSİTESİ, DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANKARA  

AMAÇ
Renal hücreli karsinomların %25’inden fazlasının tespit edildiği T1b klinik evresinde;açık parsiyel nefrektomi (APN) ve laparoskopik 
parsiyel nefrektomi’nin (LPN) onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmek.
 
YÖNTEM
T1b evresinde soliter tümörü olup APN uygulanan 41 ve LPN uygulanan 22 hastanın preoperatif, peroperatif ve postoperatif özellikleri 
karşılaştırıldı. Survival analizleri için Kaplan-Meier methodu kullanıldı. Hastalıksız sağkalıma etki edebilecek faktörlerin tespiti için; 
tek ve çoklu değişkenli Cox regresyon analizleri uygulandı. Postoperatif glomerüler filtrasyon hızını (GFR)’yi etkileyebilecek muhtemel 
prediktif faktörler multivariate linear regression analizi ile değerlendirildi.
 
BULGULAR
APN ve LPN grupları arasında hastaların ve tümörün karakteristikleri arasında fark bulunmamaktaydı. LPN grubunda sıcak iskemi 
süresi, intraoperatif kanama miktarı ve operasyon süresi daha fazla olsa da, iki teknik arasında komplikasyon oranları açısından fark 
tespit edilmedi (Sırasıyla p=<0.001, p=0.023, p=<0.001ve p=0.190). APN grubuna göre LPN grubunda median hastanede kalım süresi 
(5&4 gün) daha kısa iken, görülen komplikasyonlar daha minör karakterdeydi. Kanser spesifik sağkalım, hastalıksız sağkalım ve overal 
sağkalım açısından iki grup açısından fark mevcut değildi. Hastalıksız sağ kalımı etkileyen olası faktörleri değerlendirmesinde sadece 
yaş etkili bulunurken (RR=1.112 95% CI: 1.010 – 8.254), cerrahi tekniğin etkisi olmadığı tespit edildi. Postoperatif GFR’yi etkileyebilecek 
muhtemel prediktif faktörlerin değerlendirilmesinde ise sadece iskemi süresinini uzamasının olumsuz etkisi olduğu sonucu çıkarıldı.
 
ÇIKARIMLAR
Klinik evresi T1b olan renal hücreli karsinomlarda APN ve LPN teknikleri arasında onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar açısından fark 
bulunmamaktadır.
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SS-101

ROBOT ARACILI LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİDE ÖĞRENİM EĞRİSİ: İLK 100 VAKA 
ERGÜN ALMA*(1), EDİZ VURUŞKAN(1)
1) ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA 

AMAÇ
Robot aracılı laparoskopik radikal prostatektomiye(RALRP) başlangıç ve öğrenme eğrisine ait sonuçlarımızın paylaşılması. 
 
YÖNTEM
Temmuz 2015 -Haziran 2017 tarihleri arasında robotik cerrahiye yeni başlayan ancak açık radikal prostatektomide tecrübeli 2 cerrah 
tarafından Da- Vinci S modeli ile gerçekleştirilen ilk 100 RALRP operasyonuna ait hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. 
RALRP operasyonu transperitoneal yaklaşım ile ve 1 adet kamera portu, 3 adet enstruman portu ve 1 adet asistan portu yerleştirilerek 
docking yapılmasından sonra gerçekleştirilmişti. Operasyon süresi konsol cerrahının vakaya başlaması ile spesimenin organ torbasına 
yerleştirilmesi arasındaki geçen süre olarak belirlendi. Hastaların yaş, pre operatif PSA ve gleason skoru, önceki operasyon öyküleri, 
docking süresi, operasyon süresi, kanama miktarı, sinir koruma oranları, açık operasyona dönüş oranları ile post operatif patolojik 
inceleme bulguları ve oluşan komplikasyonlar kayıt altına alındı. İlk 50 vaka grup1, ikinci 50 vaka ise grup 2 olarak kayıt edildi. Verilerin 
karşılaştırılmalarında Mann Whitney-U testi kullanıldı.
 
BULGULAR
Grup 1 de yaş ortalaması 61.9+7.3 iken grup 2 de 62.4+5.9 idi. Grup 1’de üç ve grup 2 de iki hastada batın cerrahisi ile grup 1 de bir 
grup 2 de ise iki hastada önceden geçirilmiş TUR-P operasyonu mevcut idi(P:0.672). Pre operatif PSA ortalaması grup 1 de 13.78±12.9 
iken, grup 2 de 12.79±9.8 idi(P:0.547). Hastalar D’ Amico risk sınıflamasına göre değerlendirildiğinde grup 1 de düşük, orta ve yüksek 
riskli hasta oranları %46, 26 ve 28 iken bu oranlar grup 2 de ise %38, 40 ve 20 idi(P: 0.317). Docking süresi grup 1 de 32.4±7.3 dakika 
iken grup 2 de 20.6±3.5 dakika idi(P<0.001). Ortalama operasyon süresi grup 1 de 170.6±26.3 dakika iken grup 2 de 155.6±26.5 dakika 
idi(P:0.003). Grup 1 de 26 hastada(%52) sinir koruma yapılırken grup 2 de 25 hastada(%50) sinir koruması yapılmıştı(P:0.576). Grup 
1 de posteriör pedinkül kontrolü için harmonic ace 8 hastada(%16) kullanılmış iken grup 2 de 15 hastada(%30) kullanılmıştı(P:0.249). 
Grup 1 de 3 hastada(%6) ve grup 2 de ise 1 hastada(%2) açık operasyona dönülmek zorunda kalınmıştı(P: 0.307). Pre operatif ve 
operatif veriler tablo 1 de gösterilmektedir. Post operatif patolojik incelemede grup 1 de 14(%28), grup 2 de ise 9 hastada(%18) cerrahi 
sınır pozitifliği(P:0.331), grup 1 de 20(%40), grup 2 de 12(%24) hastada ekstaprostatik yayılım(P:0.125) ve grup 1 de 10(%20), grup 2 de 
9 hastada(%18) seminal vezikül invazyonu(P:0.693) saptanmıştı. Her iki grup arasında post operatif patolojik evreleme sonuçları arası 
da istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Post operatif veriler tablo2 de gösterilmektedir.
 
ÇIKARIMLAR
Bizim deneyimlerimize göre RALRP’ de artan cerrahi tecrübe ile zamana bağlı olan pre operatif ve operatif parametreler ile komplikasyon 
oranları istatiksel anlamlı derecede azalmaktadır.
 

Tablo1 :Pre operatif ve operatif parametreler

Grup 1 Grup 2 P Değeri

Yaş(yıl) 61.9±7.3 62.4±5.9 0,707

Pre opr. PSA 13.78±12.9 12.79±9.8 0,547

Docking zamanı(dk) 32.4±7.3 20.6±3.5 <0,001

Operasyon zamanı(dk) 170.6±26.3 155.6±26.5 0,003

Harmonic ace 8(%16) 15(%30) 0,249

Sinir koruma 26(%52) 25(%50) 0,576

Açık opr. dönme 3(%6) 1(%2) 0,307

Preoperatif risk sınıflaması

Düşük 23(%46) 19(%38)

Orta 13(%26) 20(%40)

Yüksek 14(%28) 10(%20)

Preoperatif operasyon

Batın opr. 3(%6) 2(4,0%)

TUR-P 1(%2) 2(%4)

Üretra darlığı 1(%2) 0

Tablo2: Post operatif veriler

Grup 1 Grup 2 P Değeri

Kanama(cc) 97,20±118,55 74,20±49,45 0,012

Cerrahi sınır 14(%28) 9(%18) 0,331
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Extra prostatik yayılım 20(%40) 12(%24) 0,125

Seminal vezikül invazyonu 10(%20) 9(%18) 0,693

Lenf nodu 3(%6) 0 0,149

Komplikasyon 10(%20) 2(%4) 0,014

Patolojik T evrelemesi

PT0 1(%2) 0 0,017

pT2a 7(%14) 1(%2)

pT2b 6(%12) 16(%32)

pT2c 14(%28) 13(%26)

pT3a 12(%24) 7(%14)

pT3b 10(%20) 9(%18)

SS-102

AÇIK, LAPAROSKOPİK VE ROBOTİK PARSİYEL NEFREKTOMİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI; CERRAHİ YÖNTEM SONUÇLARI 
ETKİLER Mİ?
BARIŞ ESEN*(1), ERALP KUBİLAY(1), ÖMER GÜLPINAR(1), EVREN SÜER(1), ÇAĞATAY GÖĞÜŞ(1), ABDÜLKADİR TÜRKÖLMEZ(1), YAŞAR 
BEDÜK(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 

AMAÇ
Minimal invaziv cerrahi seçenekler günümüzde giderek daha sık kullanılmaktadır. Bu çalışmada 3 farklı cerrahi yöntemin parsiyel 
nefrektomi sonuçlarına olan etkisi araştırılmıştır.

YÖNTEM
Kliniğimizde Ekim 2016- Ocak 2018 tarihleri arası ilk defa parsiyel nefrektomi(PN) yapılan vakalar(açık, laparoskopik ve robotik) 
retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, ek hastalıkları, preoperatif Hb ve GFR değerlerinin yanında 
tümör boyutu, tümör pozisyonu(anterior/posterior), R.E.N.A.L nefrometri skoru, tümör sayısı(tek/1’den fazla), intraoperatif iskemi 
durumu(non-iskemik/sıcak iskemi/soğuk iskemi) ve iskemi süresi değerlendirilmiştir. Postoperatif dönemde postoperatif 1. Gün 
görülen Hb ve GFR değerleri, Hb/GFR değerlerinde preoperatif değerlere göre değişim, hospitalizasyon süresi, patoloji sonucu, cerrahi 
sınır pozitifliği, takip süresi, takipte nüks durumu ve görülen son GFR değerleri kayıt altına alınmıştır. Hastalar yapılan cerrahi yönteme 
göre; açık, laparoskopik ve robotik olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. 3 grubun preoperatif, intraoperatif ve postoperatif değerleri 
karşılaştırılmıştır.

BULGULAR
Toplamda 56 PN yapılan hasta çalışmaya dahil edildi; 32 açık PN, 9 laparoskopik PN ve 15 robotik PN. Çalışmaya dahil edilen 
hastaların ortalama yaşı 57.36 bulundu. Her 3 grupta yaş, preoperatif kan değerleri, tümör boyutları, tümör sayısı benzerdi.(Tablo 1). 
Laparoskopik PN tercih edilen hastaların R.E.N.A.L nefrometri skorları açık ve robotik PN’ye göre daha düşüktü. Posterior yerleşimli 
tümörlerde istatistiki anlamlı olacak şekilde açık cerrahi tercih edildiği görüldü(13/14 açık PN, 1/14 Lap. PN, p=0.044). 8 hastada 
non-iskemik parsiyel nefrektomi yapıldı.(4 hasta açık PN, 3 hasta laparoskopik PN, 1 hasta robotik PN) İskemi uygulanan hastaların 
ortalama iskemi süresi açık PN için 17.31 7.66 dk, laparoskopik PN için 18.83 4.07 dk ve robotik PN için 19.14 6.11 dk bulundu ve 
gruplar arası istatistiki anlamlı fark bulunmadı(p=0.438) Hastaların postoperatif 1. Günde Hb değişimleri ve GFR değişimleri 3 grup 
arası benzer bulundu. Ortalama hastanede kalış süresi açık PN’de minimal invaziv yöntemlere göre daha yüksek bulunurken(açık PN 
6.41, lap. PN 4.67 ve robotik PN 4.73 gün, p=0.020), laparoskopik ve robotik PN arası fark anlamlı fark izlenmedi(p=0.920). Ortalama 7 
aylık takip neticesinde hastaların preoperatif döneme göre GFR değerlerinde ortalama 7.98 ml/dk düşüş izlendiği görüldü ve gruplar 
arası fark izlenmedi(p=0.767) 2 hastada(1 açık ve 1 laparoskopik) kendiliğinden duran erken dönem kanama izlendi.

ÇIKARIMLAR
Bu çalışmada; Lap. PN’nin R.E.N.A.L skoru daha düşük tümörlerde tercih edildiği, posterior yerleşimli tümörlerde açık cerrahi yaklaşımın 
tercih edildiği, ve açık PN’de hastanede kalma süresinin daha uzun olduğu gösterildi. Cerrahi yöntemin sonuçlara etkisini inceleyen 
daha yüksek hasta sayılı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Parametreler Açık PN Laparoskopik PN Robotik PN p değeri

Yaş(yıl) 55.41±12.55 63.78±7.08 57.67±11.91 0.110

Cinsiyet 21/32 43348 42248 0.836

(Erkek/Toplam)

Tm sayısı 30/32 43352 15/15 0.459

(Tek/Toplam sayı)
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Tm boyutu(cm) 4.20±2.91 3.18±1.62 3.55±0.75 0.637

Tm AP pozisyonu (posterior/toplam) 13/32 0/9 42005 0.044*

R.E.N.A.L skoru 6.14±0.89 5.50±0.93 6.90±0.87 0.013*

Preoperatif Hb(ng/dl) 14.25±1.66 13.68±1.67 14.66±1.01 0.429

Preoperatif GFR(ml/dk) 84.56±10.56 82.56±11.13 83.53±11.97 0.717

SS-103 

LAPAROSOPİK PYELOPLASTİDE ANTEROGRAD VE RETROGRAD ÜRETERAL STENTLEME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI 
ÇALIŞMASI
SİNHARİB ÇİTGEZ(1), OKTAY OZMAN(2), SAMİ BERK ÖZDEN(1), ÇETİN DEMİRDAĞ(1), ENGİN DEREKÖYLÜ*(2), BÜLENT ÖNAL(1) 
1) CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 
2) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Bu çalışmada laparoskopik pyeoplasti işlemi yapılan hastalarda; retrograd ve yeni tanımlanan antegrad double-j stentleme tekniklerinin 
etkilerini, işlem başına düşen operasyon zamanını ve stentleme zamanını göstermeyi amaçladık.

YÖNTEM
Bu çalışmaya laparoskopik dismembered transperitoneal pyeloplasti yapılan 74 hasta dahil edildi. Yeni tanımlanan antegrad teknik 
(Grup 1) ve retrograd teknik (Grup 2); operasyon zamanı, stentleme zamanı, komplikasyon oranları ve re-operasyon oranları açısından 
karşılaştırıldı.

BULGULAR
Grup 1 ve 2’ye sırasıyla 41 ve 33 hasta dahil edilmiştir. Her iki gruptaki hastaların yaş, taraf ve cinsiyet dağılımı benzer bulunmuştur. 
Ortalama operasyon süresi Grup 1’de 122.4 dk; Grup 2’de 139.7 dk bulunmuştur (p=0.0003). Stentleme zamanları Grup 1’de 2.39 dk; 
Grup 2’de 14.15 dk bulunmuştur (p<0.0001). Re-operasyon ve komplikasyon oranları sırasıyla %7.3 ve %6 olarak bulunmuş olup iki 
grup için de benzerdi (p=1).

ÇIKARIMLAR
Yeni tekniğimiz laparoskopik pyeloplasti süresini operasyonun başarısından ödün vermeyecek biçimde ve komplikasyon oranlarını 
arttırmayacak biçimde anlamlı olarak kısaltmaktadır.
 
 
SS-104

PROGNOSTİK NURİSYONEL İNDEKSİN RADİKAL SİSTEKTOMİ VE İLEAL KONDUİT SONRASI KOMPLİKASYONLARI ÖNGÖRMEDEKİ DEĞERİ 
1) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL
2) S.B. HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL
3) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HEMŞİRELİK, KIRKLARELİ 
ŞÜKRÜ KUMSAR(1), KEMAL KAYAR*(2), ÇAĞATAY TOSUN(2), EMRE KARABAY(2),
RÜKNETTİN ASLAN(2), ÖMER ERGİN YÜCEBAŞ(2), LEVENT VERİM(2), FERİDUN ŞENGÖR(3)

AMAÇ
Kasa invaze mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi ve ileal konduit uygulanan hastalarda prognostik nurisyonel indeksin (PNİ) 
postoperatif komplikasyonları öngörmedeki değerini araştırmak.

YÖNTEM
Hastanemizde 2011-2018 arasında kas invaziv mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi ve ileal konduit uygulanan 87 hastayı 
retrospektif olarak inceledik. Hastaların nutrisyonel durumlarını PNİ kullanarak değerlendirdik. Postoperatif komplikasyonları Clavien-
Dindo klasifikasyon sistemine göre tanımladık. Hastalar, PNİ kestirim değeri 46 değeri kullanılarak PNİ ≥ 46 (normal grup) ve PNİ < 46 
(düşük PNİ grup) olarak iki gruba ayrıldı. Grupların klinikopatolojik özellikleri ve iki grup arasınadaki potansiyel prognostik faktörler 
incelendi. Hastalatrın preoperatif PNİ durumları ve postoperatif komplikasyonları arasındaki ilişki istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Düşük ve normal PNİ gruplarında Grade ≥ III postoperatif komplikasyon oranları sırasıyla %34,04 ve %17,5 idi (Tablo 1). Düşük PNİ 
grubunda Grade ≥ III komplikasyon insidansı normal PNİ grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu(p<0.001) (Tablo 1).

ÇIKARIMLAR
Preoperatif PNİ değerlendirmesi, radikal sistektomi sonrası postoperatif komplikasyon riskini tahmin etmek için yararlı bir belirteç olabilir. 
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SS-105

LOKALİZE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM TEDAVİSİ İÇİN LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİNİN UYGULANMASI: OPERASYON 
SIRASINDA KLEMPLEME UYGULANMALI MI UYGULANMAMALI MI?
ÇETİN DEMİRDAĞ*(1), SİNHARİB ÇİTGEZ(1), FATİH GEVHER(2)
1) CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 
2) BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Lokalize renal hücreli karsinomun tedavisi için, hiler klempleme uygulanan ve uygulanmayan hastalarda laparoskopik parsiyel 
nefrektomi (LPN) ile elde edilen sonuçları karşılaştırdık.

YÖNTEM
LPN yapılmış 132 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. Hastaların preoperatif görüntülemelerinde tumör varlığı tespit edildi. 
Hastaların demografik özellikleri, perioperatif parametreleri ve postoperatif sonuçları kayıt altına alındı. Lojistik regresyon analizi 
klempsiz ve klempli yapılan LPN işleminde postoperatif renal fonksiyonların değişimine etki eden faktörleri belirlemek için kullanıldı.

BULGULAR
LPN uygulanan 102 hasta klempli, 30 hasta ise klempsiz olarak yapıldı. Klinik evre; klempli grubunda klempsiz vaka grubuna göre daha 
yüksek bulundu (p<0,001), Multivaryan analizde iki grupta da preoperatif ve postoperatif eGFR parametresinde anlamlı değişiklik 
gösterilmemiştir. Klempsiz ve klempli gruplardaki kohort verilerin de karşılaştırıldığı çok değişkenli analizlerde tahmini glomerüler filtrasyon 
oranında (eGFR) anlamlı istatistiksel fark saptanmamıştır (p>0.05). Komplikasyon oranları istatistiksel olarak anlamlı fark yaratacak 
düzeyde bulunmamıştır (p=0,696). Kan kaybı oranlarında ve pozitif cerrahi sınır görülme oranlarında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 
 
ÇIKARIMLAR
Hiler klempleme uygulanan ve uygulanmayan LPN grupları arasında onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar arasında fark bulunmamıştır. 
Çalışmamızda, klempli LPN prosedürü daha yüksek evredeki hastaya uygulanmıştır.
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SS-106

ADRENALEKTOMİ ENDİKASYONLARINA GÖRE PREOPERATİF VE POSTOPERATİF SONUÇLAR
MUTLU DEĞER(1), FESİH OK*(1), VOLKAN İZOL(1), MÜBARİZ AYDEMİROV(1), ŞABAN DORAN(1), YILDIRIM BAYAZIT(1)
1) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, ADANA 

AMAÇ
Görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte adrenal kitle görülme sıklığı artmaktadır. Adrenal kitlelerde cerrahi 
endikasyonları ise, multidisipliner bir yaklaşımla belirlenmektedir. Hormonal aktif tümörler, radyolojik malign görünümlü tümörler 
ve 4 cm’den büyük tümörler, en sık adrenalektomi endikasyonlarıdır. Bu çalışmada, farklı endikasyonlarla yapılan adrenalektomi 
sonuçlarımız sunulmaktadır.

YÖNTEM
Mart 2001 ve Haziran 2018 tarihleri arasında kliniğimizde 90 hastaya adrenalektomi uygulandı. Tüm hastalar endokrinolojik olarak 
değerlendirildi. Hastalar cerrahi endikasyonlarına göre hormonal aktif kitle (Grup 1), radyolojik malign görünüm (Grup 2) ve 4 cm’den 
büyük kitle (Grup 3) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Preoperatif veriler ve postoperatif bulgular incelendi.

BULGULAR
Grup 1, 2 ve 3 te sırasıyla 26, 26 ve 38 hasta vardı. Hormonal değerlendirme sonuçlarına göre preoperatif dönemde Grup 1’de 10 
(%34,6) hastaya alfa-blokör, 6 (%23) hastaya antihipertansif ve 5 (%19,2) hastaya metilprednizolon tedavisi uygulandı. Grup 1’de 26 
(%100), Grup 2’de 25 (%96,2) ve Grup 3’te 35 (%92,1) hastaya laparoskopik adrenalektomi(LA) uygulandı. Grup 2’de 1 (%3,8) ve Grup 
3’te 3 (%7,9) hastaya açık adrenalektomi (AA) uygulandı. Grup 1’de 8 (%30) ve Grup 2’de 2 (%7,7) olmak üzere 10 hastaya laparoskopik 
parsiyel adrenalektomi (LPA) uygulandı. Operasyon süresi her üç grupta da benzer bulundu (98,9±38,3 - 113,2±45,04 - 103,7±32,5 
dk p=0,36). Hastanede kalış süresi Grup 2 ve 3 kıyaslandığında (57,16±42,5 ve 35,63±21,34 saat) Grup 2’de daha fazlaydı (p=0,01). 
Histopatolojik incelemede Grup 1’de dokuz adet feokromositoma (%34,6), beş adet adrenal kortikal neoplazi (%19,3), Grup 2’de iki 
adet adrenokortikal karsinom (%7,7) dört adet metastaz (üç adet renal hücreli karsinom ve bir adet ürotelyal karsinom metastazı 
%15,4) 10 adet adrenal kortikal neoplazi (%38,4) Grup 3’te ise bir adet borderline malign potansiyeli olan tümör (%2,6) ve üç adet 
adrenal kortikal neoplazi (%7,9) mevcuttu. Adrenal kortikal neoplazi olan hastaların pozitif Weiss kriteri sayısı üçten azdı.

ÇIKARIMLAR
Kliniğimizde selim adrenal kitlelerin tedavisinde LA standart hale gelmiştir. Az sayıda yapılan AA, malign ve büyük boyutlu kitlelere 
uygulanmıştır. Hastanede kalış süresi radyolojik malign görünümü olanlarda daha uzun saptanmıştır. Küçük boyutlu fonksiyone 
kitlelerde artan sıklıkta LPA uygulanmaktadır. Adrenal kitlelerde multidisipliner yaklaşım, titiz cerrahi uygulama ve postoperatif yakın 
takip, başarılı bir tedavi için vazgeçilmezdir.
 

Tablo P değeri

Grup 1 Grup 2 Grup 3 1 vs 2 1 vs 
3

2 vs 
3

(FONKSİYONEL) (MALİGN GÖRÜNÜM) (KİTLE BOYUTU)

Hasta Sayısı 26 26 38

Yaş ± SD 46±13,2 44,8±13,52 48,47±11,82 0,89 0,34 0,27

Cinsiyet (%) 0,31 0,11 0,63

E 6(%23) 9(%34,6) 16(%42,1)

K 20(%77) 17(%65,4) 22(%57,9)

BMI ± SD 25,7±6,39 27,05±4,77 28,09±5,5 0,54 0,18 0,44

Radyolojik boyut(mm) ± SD 26±11,7 35,29±16,3 45±30,1 0,18 0 0

Patolojik spesmen boyu-
tu(mm) ± SD 44,17±17,72 64,8±20,88 82,5±33,0 0 0 0,02

Perop medikasyon(%)

Ø  Alfa Blokör 10(%38,4) 0 0

Ø  Antihipertansif 6(%23) 0 0

Ø  Prednol 5(%19,2) 0 0

Laparoskopik(%) 26(%100) 25(%96,2) 35(%92,1)

Açık(%) 0 1(%3,8) 3(%7,9)

Parsiyel(%) 8(%30) 2(%7,7) 0

Total(%) 18(%70) 24(%92,3) 38(%100)

Op süresi(dk) 98,9±38,3 113,2±45,04 103,7±32,5 0,23 0,69 0,26
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Kanama miktarı(ml) 61,54±133,92 144±411,38 29,74±84,15 0,34 0,1 0,12

(min=0, max=650, median=0,00) (min=0, max=2000, 
median=0,00)

(min=0, max=400, 
median=0)

Hastanede kalış süresi(saat) 40,73±20,2 57,16±42,5 35,63±21,34 0,08 0,34 0,01

Patoloji(%)

Ø  Benign 26(%100) 20(%76,9) 37(%97,4)

Ø  Malign 0 2(%7,7) 0

Ø  Metastaz 0 4(%15,4) 0

Ø  Borderline malign 0 0 1(%2,6)

SS-107 

ÜST ÜRİNER SİSTEM TÜMÖRLERİNDE LOKALİZASYONA GÖRE İNTRAVEZİKAL NÜKS ORANLARI
VOLKAN İZOL(1), MUTLU DEGER(2), KADİR KARKİN*(3), BAHATTİN KIZILGÖK(3), YILDIRIM BAYAZIT(4), ŞABAN DORAN(4), MUSTAFA 
ZÜHTÜ TANSUĞ(5), MUSTAFA ZÜHTÜ TANSUĞ(6) 
1) DİĞER, ÇUKUROVA ÜROLOJİ, ADANA
2) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÇUKUROVA ÜROLOJİ, ADANA 
3) ÇUKUROVA ÜROLOJİ, ÇUKUROVA ÜROLOJİ ABD, ADANA 
4) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ, ÜROLOJİ ABD, ADANA 
5) ÇUKUROVA ÜROLOJİ, ÜROLOJİ ABD, ADANA 6) DİĞER, ÜROLOJİ ABD, ADANA  

AMAÇ
Üriner sistem ürotelyal karsinomlarının %5-10’u üst üriner sistemde görülür ve tanı anında bunların %60’ı invazdir. Üst üriner sistem 
ürotelyal tümörü (ÜÜST) olan hastaların takibinde %22-47 oranında mesane nüksü saptanır. Pelvikalisiyel ÜÜST’ler üreteral yerleşimli 
ÜÜST’lerden iki kat daha sık görülmekle birlikte, literatürde bu gruplardan hangisinde mesane nüksünün daha sık olduğu net değildir. 
Bu bildiride ÜÜST’lerin lokalizasyonuna göre nüks oranlarını karşılaştırdığımız çalışmanın sonuçları sunulmaktadır.

YÖNTEM
Ekim 2011 ve Nisan 2018 tarihleri arasında kliniğimizde primer ÜÜST tanısı alan ve radikal nefroüreterektomi (RNU) yapılan 51 hasta, 
tümör lokalizasyonuna göre tümörü üreterde olanlar ve böbrekte (pelvis renalis ve/veya kaliks) olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. 
On beş hastada tümör yerleşimi üreterde, otuz altı hastada ise böbrekteydi. Bu hastalara açık (ARNU) veya laparoskopik (LRNU) 
uygulandı. Hastalar postoperatif dönemde periyodik fizik muayene, kan ve idrar analizleri, idrar sitolojisi, görüntüleme yöntemleri ve 
sistoskopilerle izlendi. Böbrek ve üreter yerleşimli ÜÜST grupları, izlemde saptanan intravezikal nüksler açısından karşılaştırıldı.

BULGULAR
Takip edilen hastalarda üreter yerleşimli ÜÜST’lerde mesane nüksü gelişen hasta sayısı altı (%40), böbrek yerleşimli ÜÜST’lerde ise 
nüks gelişen hasta sayısı yedi (%19.4) olarak belirlendi.

ÇIKARIMLAR
Klinik sonuçlarımız değerlendirildiğinde pelvikalisiyel tümörler daha sık görülmekle birlikte üreter yerleşimli tümörlerin mesane 
nüks oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Üst üriner sistem tümörleri için nefroüreterektomi sonrası intravezikal nüks 
insidansı oldukça yüksektir. Nefroüreterektomi sonrası bu hastalarda intravezikal nüks açısından dikkatli takip yapılması önemlidir 
 
 
SS-108

YÜKSEK RİSKLİ PROSTAT KANSERİ HASTALARINDA RADİKAL PROSTATEKTOMİ : AÇIK VE LAPAROSKOPİK DENEYİMLERİMİZİN 
KARŞILAŞTIRILMASI
VOLKAN İZOL(1), MUTLU DEĞER(2), İSMAİL ÖNDER YILMAZ(2), ELNUR ZİYADOV*(2), YILDIRIM BAYAZIT(3), ŞABAN DORAN(2), MUSTAFA 
ZÜHTÜ TANSUĞ(1)
1) DİĞER, ÜROLOJİ, ADANA 
2) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA 
3) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA 

AMAÇ
Son dönemlerde genel sağlık durumu uygun ve en az 10 yıllık yaşam beklentisi olan yüksek riskli hastalarda multimodal tedavinin 
bir parçası olarak radikal prostatektomi (RP) + lenf nodu diseksiyonu (LND) daha sıklıkla önerilmeye başlanmış ve uygulanmaktadır. 
Kliniğimizde de bu hasta grubuna RP + LND önerilmektedir. Bu çalışmamızda kliniğimizde yüksek riskli hasta grubuna uyguladığımız 
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retropubik radikal prostatektomi (RRP) ve laparoskopik radikal prostatektomi (LRP) yapılan hastalarının perioperatif ve postoperatif 
sonuçlarını karşılaştırdık.

YÖNTEM
Ekim 2011 – Haziran 2018 arasında kliniğimizde RP uygulanan PSA>20 olan veya Gleason skoru ≥ 8 olan veya patolojik evre > T2c 
olan yüksek riskli 85 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar RRP ve LRP uygulananlar olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar operasyon süresi, 
kanama miktarı, kan transfüzyon gereksinimi olan hasta oranı, yatış süresi, bağırsak motilitesi başlangıç süresi, cerrahi sınır pozitifiliği, 
çıkarılan lenf nodu sayısı, lenf nodu tutulumu olan hasta sayısı ,perioperatif komplikasyon gelişen hasta sayısı ve maliyet açısından 
karşılaştırıldı.

BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 63,4±7,5’di. 49 (%57,6) hastaya RRP, 36(%42,4) hastaya ise LRP uygulandı. RRP ve LRP 
uygulanan hastaların sırasıyla operasyon süresi 230,4±34,6 ve 322,6±103,6 dakika, kanama miktarı 959±662,9 ve 322,6±186,7 ml, 
kan transfüzyon gereksinimi olan hasta oranı %28 ve %5,4, hastanede yatış süresi 111.4±44,5 ve 128,9±79,6 saat, bağırsak motilitesi 
başlangıç süresi açıkta 16,9±5,1 ve 21,5±9,5 saat, cerrahi sınır pozitifliği 40 (%81,6) ve 17(%47,2) hasta, çıkarılan lenf nodu sayısı 
11,1±5,7 ve 20,6±17,1 adet, lenf nodu tutulumu olan hasta sayısı 12 (%24,4) ve 9 (%25), perioperatif komplikasyon gelişen hasta sayısı 
%6,1 ve %8,3, maliyet 3428,7±1139 TL ve 5170±2883 TL idi.

ÇIKARIMLAR
RRP ile karşılaştırıldığında LRP kanama miktarı, kan transfüzyon gereksinimi olan hasta sayısı, cerrahi sınır pozitifliği, çıkarılan lenf 
nodu sayısı gibi parametrelerde daha avantajlı bulunmuşken, RRP operasyon süresi, yatış süresi, barsak motilitesi başlangıç süresi 
maliyet gibi parametrelerde daha avantajlı bulunmuştur. Perioperatif komplikasyon gelişen hasta sayısında RRP ve LRP’ anlamlı bir 
farklılık görülmemiştir. Son yıllarda ileri evre prostat kanserli hastalarda multimodal tedaviye yönelim artmakla birlikte, kombinasyon 
tedavisinin radikal prostatektomiye üstünlüğü hala ispatlanamamıştır. Kliniğimizde uygun olarak seçilen yüksek riskli prostat kanserli 
hastalara radikal prostatektomi uygulanmakta ve multimodal tedavi yöntemleri etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
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SÖZLÜ SUNUM – VIII 
( SS109-SS128 )

 
SS-109

DİÜRETİK KULLANIMININ NOKTÜRİ ÜZERİNE ETKİSİ, ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ-EGE ÇALIŞMA GRUBUNUN ÇOK-MERKEZLİ 
PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMASI
ŞAKİR ONGÜN*(1), BORA İRER(2), FUAT KIZILAY(3), OĞUZCAN ERBATU(4), MUZAFFER DOĞU TAŞDEMİR(5), VOLKAN ŞEN(6), ÖNDER 
ÇİNAR(7), AHMET CİHAN(8), TURAN ÖZDEMİR(9), OKTAY ÜÇER(4), OZAN BOZKURT(10)
1) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, BALIKESİR 
2) EŞREFPASA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
3) EGE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
4) CELAL BAYAR Ü. SAĞ.UY.VE ARŞ MRK., ÜROLOJİ, MANİSA 
5) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
6) MANİSA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
7) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, ZONGULDAK 
8) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, NİĞDE 
9) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
10) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Diüretik kullanımının noktüri alt tipleri ve noktüri risk faktörleri ile ilişkisini değerlendirmek
 
YÖNTEM
Çalışmaya katılan merkezlerde Üroloji polikliniklerine başvuran hastalar noktüri açısından sorgulanarak noktürisi olan ve 
çalışmaya katılmak isteyen tüm hastalar bilgilendirilmiş gönüllü onam formu alındıktan sonra çalışmaya dahil edildi. Hastaların 
yaş, cinsiyet, boy, kilo, sistemik hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar, geçirilmiş operasyon öyküsü, sigara-alkol kullanımı gibi 
demografik verileri kayıt altına alındı. Hastalara aşırı aktif mesane (AAM) sorgulama formu, noktüri yaşam kalitesi (N-QoL) 
formu, ICIQ-MLUTS, ICIQ-FLUTS formları doldurtuldu, 3 günlük sıklık-hacim çizelgesi verildi ve üroflowmetri yapılarak maksimal 
akış hızı ölçüldü. Diüretik kullanan ve kullanmayan hastalar noktüri alt tipleri ve noktüri risk faktörleri açısından karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Mart 2018- Ağustos 2018 tarihleri arasında 8 merkezden toplamda 379 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 
56.6±12.5 yıl, %89.7’si ise erkekti. Hastaların 198’inde (%52.2) sistemik hastalık var olup en sık görülen komorbidite hipertansiyondu 
(%27.2). Hastaların 24’ünde (%6.3) diüretik kullanımı mevcuttu. Diüretik kullanan hastalar ile kullanmayan hastalar karşılaştırıldığında; 
yaş, cinsiyet,maksimal akım hızı, periferal ödem, nokturnal poliüri, global poliüri, mikst nokturi, izole nokturi ve ürogenital cerrahi 
açısından anlamlı fark saptanmazken; diüretik kullanan hastalar polikliniğe noktüri şikayeti ile anlamlı olarak daha fazla başvurmuşlar, 
alkol kullanım oranları ,obezite oranları anlamlı olarak daha fazla saptanmıştır (Tablo 1). Diüretik kullanan hastaların istatistiksel 
olarak anlamlı bir şekilde kullanmayan hastalara göre gece idrar miktarları, toplam idrar miktarları ve sıvı alımları daha az olarak 
saptandı.(p<0,05) Diüretik kullanımının değerlendirme formları üzerine etkisi değerlendirildiğinde anlamlı fark saptanmamıştır. 
 
ÇIKARIMLAR
Diüretik kullanan hastalar daha az sıvı tüketerek daha az miktarda idrar çıkarmaktadırlar. Ancak diüretik kullananlar daha az sıvı 
tüketip, daha az miktarda idrar çıkarmalarına rağmen polikliniğe noktüri şikayetiyle daha fazla başvurmaktadırlar.
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SS-110

STRES BASKIN KARIŞIK TİP ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TRANSOBTURATOR TAPE OPERASYONUNUN AŞIRI AKTİF MESANE 
SEMPTOMLARI VE HAYAT KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
SALİH POLAT(1), TARIK YONGUÇ*(2), SERKAN YARIMOĞLU(2), İBRAHİM HALİL BOZKURT(2), ERTUĞRUL ŞEFİK(2)
1) DOÇ. DOKTOR YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AĞRI
2) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR

AMAÇ
Çalışmamızda transobturator tape (TOT) yönteminin kısa ve orta dönemde aşırı aktif mesane semptomlarına ve hayat kalitesine 
etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğine Ekim 2012 - Şubat 2016 yılları arasında başvuran stres baskın KTİK 
nedeniyle TOT uygulanan hastalar çalışma için aday kabul edilmiştir. Hastalar anamnez, pelvik muayene, öksürük stres test(ÖST) ve 
sorgulama formları ile değerlendirildi. Hastaların inkontinans şikayetleri ICIQ-SF, UDI-6, aşırı aktif mesane semptomları AAM-v8 ve 
hayat kalitesi SEAPI, IIQ-7 sorgulama formları ile değerlendirildi. Aşırı aktif mesane semptomları ve hastalara ait demografik veriler 
kayıt edildi. Bazal değerlendirme sonrası hastalar postoperatif 3. ay ve sonrasında senelik kontrollere çağrıldı. Pelvik muayene, ÖST ve 
sorgulama formları ile tekrar değerlendirildi. Negatif ÖST objektif kür, ICIQ-SF skoru 0 olması ise subjektif kür olarak tanımlandı. AAM 
semptomlarındaki değişim AAM-V8 formu kullanılarak semptom ile ilişkili soruların bazal değeriyle karşılaştırılarak değerlendirildi. 
 
BULGULAR
104 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmamızda 62 hastaya TOT, 42 hastaya TOT + prolapsus onarımı yapıldı. Hastaların demografik 
verileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Aşırı aktif mesane semptomlarındaki değişim Tablo 2’de ve Şekil 1’ de gösterilmiştir. Tüm 
semptomlar içinde en yüksek oranda iyileşme (kür + iyileşme) %80,8 ile sıkışma tipi üriner inkontinans (SıTİK) gözlendi. Ani 
sıkışma hissi, noktüri ve sık idrara çıkmadaki iyileşme oranları sırasıyla %79,8, %66,3 ve %77,9 idi. Takip eden yıllarda kür ve 
iyileşme oranlarında azalma izlendi. ICIQ-SF, AAM-v8, SEAPI ve IIQ-7 skorlarında yıllara göre değişim Tablo 3’de gösterilmiştir. ICIQ-
SF, AAM-v8, SEAPI ve IIQ-7 skorlarında postoperatif 3. ayda istatistiksel açıdan anlamlı azalma (iyileşme) saptanmıştır (<0.001). 
Takip eden yıllarda istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde tüm skorlama sistemlerinde artma (kötüleşme) saptanmıştır (<0.001). 
 
ÇIKARIMLAR
KTİK tanılı hastalarda ideal bir tedavi yöntemi henüz tanımlanmamıştır. Ancak konservatif tedaviye cevap alınamayan hastalarda 
midüretral sling umut veren bir tedavi yöntemidir. AAM semptomlarındaki iyileşme oranlarının zamanla azaldığını göstermiştir. 

 
 

Tablo 1: Hastaların demografik verileri

Hasta sayısı 104

Yaş ort. ± SS (aralık) 53,04 ± 10,23 (27-78)

Yaş n(%)

0-50 45 0,433

51-60 38 0,365

>60 21 0,202

Parite n(%)

0 2 0,019

1 6 0,058

2 42 0,404

3 27 0,26

>4 27 0,26

VKİ (kg/m2)

<30 47 0,452

30-34,9 31 0,298
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35? 26 0,25

Histerektomi öyküsü n(%) 16 0,154

Ortanca Takip süresi, ay (aralık) 30 (13-52)

Takip süresi (yıl)

1 yıl 29 0,279

2 yıl 26 0,25

3 yıl 49 0,471

Ürodinamik çalışma

Detrüsör aşırı aktivitesi 38(36.5%)

SS: Standard sapma, VKİ: Vücut 
kitle indeksi

Tablo 2. TOT sonrası aşırı aktif mesane semptomlarındaki değişim

Semptomlar Değişim 3. ay 1. yıl 2. yıl 3. 
yıl

n % n % n % n %

Ani sıkışma Kür 56 53,8 52 50 34 45,3 16 32,7

Daha iyi 27 26 30 28,8 24 32 15 30,6

Aynı 16 15,4 16 15,4 12 16 11 22,4

Daha kötü 5 4,8 6 5,8 5 6,7 7 14,3

Sıkışı ile idrar kaçırma Kür 63 60,6 59 56,7 40 53,3 18 36,7

Daha iyi 20 19,2 23 22,1 17 22,7 13 26,5

Aynı 17 16,3 18 17,3 14 18,7 11 22,4

Daha kötü 4 3,8 4 3,8 4 5,3 7 14,3

Sık idrar çıkma Kür 47 45,2 44 42,3 29 38,7 15 30,6

Daha iyi 34 32,7 33 31,7 27 36 18 36,7

Aynı 18 17,3 22 21,2 12 16 7 14,3

Daha kötü 5 4,8 5 4,8 7 9,3 9 18,4

Noktüri Kür 30 28,8 28 26,9 22 29,7 13 26,5

Daha iyi 39 37,5 38 36,5 23 31,1 14 28,6

Aynı 33 31,7 36 34,6 24 32,4 15 30,6

Daha kötü 2 1,9 2 1,9 6 6,8 7 14,3

Toplam 104 104 75 49

Tablo 3: Hastaların preoperatif ve postoperatif inkontinans, aşırı aktif mesane ve hayat kalitesinin sorgulama formları ile değerlendirilmesi

Pre-op 3. ay P değeri 1. yıl 2. yıl 3 yıl P değeri

ICIQ-SF 17.1±2.7 4.9 ± 6.2 <0.001* 5.3 ±6.7 7.4 ± 7.6 8.7 ±8.2 <0.001**

AAM-v8 22.7 ± 7.1 10.5 ± 9.1 <0.001*** 11.4 ± 9.5 12.3 
±9.9 14.6 ± 9.9 <0.001**

SEAPI 28.2 ±8.8 5.8 ±8.7 <0.001* 6.5 ±9.6 8.7 ± 
11.2

10.0 ± 
11.8 <0.001**

IIQ7 15.0 ±5.2 3.1 ± 4.5 <0.001* 3.4 ±4.9 4.6 ± 5.9 6.5 ±7.1 <0.001**

Hayat kalitesinde klinik anlamlı 
iyileşme (SEAPI) 79(104).75 78(104). 75 47(75) 

.62
28(49). 
57

(Hasta sayısı /Toplam, %)

* Wilcoxon T-test

** ANOVA tekrarlayan ölçümler

*** Paired-Samples T-test

ICIQ-SF: İdrar Kaçırma Sorgulama Formu - Kısa form, AAM-v8: 8 soruluk Aşırı Aktif Mesane Sorgulama formu, SEAPI: İnkontinans Hayat Kalitesini Sgorulama 
Formu, IIQ7: İnkontinans Etki Soru Formu
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SS-111
 
ÜST ÜRİNER SİSTEMİN ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPİK VE AÇIK NEFROÜRETEREKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
VOLKAN İZOL(1), MUTLU DEĞER*(1), İSMAİL ÖNDER YILMAZ(1), ANAR MAMMADOV(1), YILDIRIM BAYAZIT(2), ŞABAN DORAN(2), 
MUSTAFA ZÜHTÜ TANSUĞ(1) 
1) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA 
2) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA  

AMAÇ
Üst üriner sistemin ürotelyal karsinomunda (ÜÜSÜK) organ koruyucu yaklaşım artan sıklıkla kullanılsa da, halen altın standart tedavi 
yöntemi radikal nefroüreterektomidir (RNÜ). Bu çalışmamızda ÜÜSÜK nedeni ile açık RNÜ (ARNÜ) ve laparoskopik RNÜ (LRNÜ) 
uygulanan hastaların sonuçları karşılaştırıldı.

YÖNTEM
Kliniğimizde Ekim 2011 – Nisan 2018 tarihleri arasında 51 hastaya ÜÜSÜK nedeni ile ARNÜ veya LRNÜ yapıldı. Hastaların operasyon 
verileri, komplikasyonları, histopatolojik verileri, mesane nüks oranları ve 90 gün içerisinde hastaneye başvurma oranları retrospektif 
olarak değerlendirildi.

BULGULAR
On biri (%22) kadın, 40’ı (%78) erkek olan hastaların ortalama yaşları 63,3±9,8 olarak bulundu. Hastaların 19’una (%37) ARNÜ, 
32’sine (%63) LRNÜ uygulanmıştı. LRNÜ’de kaf eksizyonu için, mesane açılarak ve mesane açılmadan uygulanan iki farklı yöntem 
kullanıldı. ARNÜ ve LRNÜ uygulanan hastaların sırasıyla operasyon süresi 185±66,2 ve 232,8±90,8 dk, kanama miktarı 441,57±615,9 
ve 292,18±190,1 cc, perioperatif komplikasyon gelişen hasta sayısı üç (%15,79) ve üç (%9,3), postoperatif komplikasyon gelişen 
hasta sayısı üç (%15,79) ve dokuz (%28) (Tablo-1), cerrahi sınır pozitifliği dört (%21,05) ve iki (%6,25), perioperatif kan transfüzyonu 
gerektiren hasta sayısı dört (%21,05) ve beş (%15,625), hastane yatış süreleri 118,31±65,5 ve 219,31±206,6 saat, operasyon sonrası 90 
gün içerisinde acil servise veya kliniğimize başvuran hasta sayısı altı (%31) ve dokuz (%28), onkolojik takiplerinde mesane nüksü gelişen 
hasta sayısı yedi (%37) ve beş (%16) olarak bulundu.

ÇIKARIMLAR
ÜÜSÜK’de LRNÜ, kanama miktarı, perioperatif komplikasyon oranı, cerrahi sınır pozitifliği, perioperatif kan transfüzyon oranı gibi 
parametrelerde daha avantajlı bulunmuşken ARNÜ operasyon süresi, postoperatif komplikasyon oranı, yatış süresi gibi parametrelerde 
daha avantajlı bulunmuştur. Artan deneyim ile birlikte ÜÜSÜK’de laparoskopik yöntem etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. 

 
SS-112

UYGULAMALI PELVİK TABAN KAS EGZERZİSİ EĞİTİMİ İLE MOTİVE EDİLEN STRES ÜRİNER İNKONTİNANSLI KADIN HASTALARDA 
İNKONTİNANS SIKLIĞI VE SONUÇLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL KLİNİK ÇALIŞMA
ERCAN YUVANÇ(1), EMEL GÜLNAR(2), DEVRİM TUĞLU(1), İSMAİL BEŞER*(1), MEHMET ÖZAVCI(1), ERDAL YILMAZ(1)
1) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KIRIKKALE 
2) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, KIRIKKALE 

AMAÇ
Stres üriner inkontinans şikayeti ile başvuran kadın hastalarda Üroloji Hemşiresi tarafından Pelvik Taban Kas Egzersizi (PTKE) eğitimi 
verilmesinin ve 8 hafta süreyle periyodik olarak telefonla aranıp egzersiz süre ve sayıları hatırlatılarak egzersizleri düzenli yapmaları için 
desteklenmesinin inkontinans epizodlarına etkisi ve ilgili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlamıştır.

YÖNTEM
Aralık 2016–Ocak 2018 tarihleri arasında Üroloji polikliniğine başvuran 68 kadın stres üriner inkontinans hastanın dahil edilmesi ile 
kesitsel bir klinik çalışma planlandı. PTKE öncesi (Grup l) ve sonrası (Grup ll) sonuçlar kayıt edildi. Hastalar a: hafif SUI, b: orta şiddetli 
SUI ve c: şiddetli SUI olarak alt gruplara ayrıldılar. Tüm hastalara konusunda eğitimli aynı hemşire tarafından uygulamalı PTKE verildi 
ve bilgilendirme broşürü hazırlandı. Hastalar 8 hafta boyunca aynı hemşire tarafından periyodik olarak telefonla aranarak egzersizleri 
düzenli olarak yapmaları konusunda desteklenerek egzersiz süre ve sayıları için hatırlatılma yapıldı. Hastalardan eğitim öncesi ve 
8. hafta sonunda Üriner İnkontinans Sıklık ve Konfor Skalası, 3 günlük İşeme Günlüğü ve Kadın Stres İnkontinans Şiddeti Ölçeği 
doldurmaları istendi.

BULGULAR
Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 47.3±7.3, mean BMI’i 27.3±6.4 idi. BMI’i ideal, kilolu ve obez olarak ayrıldığında 
PTKE sonrası en yüksek faydayı BMI’i ideal sınırlarda olan hasta grubunun aldığı görüldü (p=0.013, p=0.045, p=0.072, sırasıyla). 
Hastaların %21.7’sinin SUI yakınmaları 3-5 yıl arası, %15.3’ünün ise 6 yıl ve fazlası süredir devam etmekte idi. PTKE’den en 
yüksek faydayı SUI yakınması 3 yıldan daha kısa zaman diliminde olanlar olduğu izlendi (p=0.012). PTKE öncesi SUI şiddeti 
hafif, orta ve şiddetli olarak sırasıyla %47.1(n:32), % 39.7(n:27) ve %13.2(n:9) olarak belirmiştir. PTKE sonrası inkontinans 
epizodlarında azalma özellikle hafif ve orta SUI hastalarında izlenmiştir (grup 1a: 10/32 kontinan, %31.25)(p=0.013)(grup 1b: 
5/27 kontinan %18.5, 7/27 hafif SUI’a geriledi %25.9)(p=0.019)(sırasıyla). PTKE ile SUI epizodları istatistiksel olarak anlamlı 
olarak azalmıştır (4.3±2.3’den 2.8±1. 2 epizod/gün)(p=0.013). PTKE öncesi ve sonrası inkontinans şiddet değişimi ile PTKE 
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etkinliği arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (r:0.33, Parsiyel Korrelasyon Analizi, p=0.01). PTKE öncesi ve sonrası 3 günlük 
işeme günlüğü sonucu ile PTKE etkinliği arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (r:0.474, Parsiyel Korrelasyon Analizi, p=0.03). 
 
ÇIKARIMLAR
SUI tedavisinde farmakoterapi öncesi konservatif tedavi önerilmektedir. Klinisyenlerin dikkatini bu konuya çekmek önem arz etmektedir. 
Öte yandan klinikte uygulamalı PTKE veren bir hemşirenin varlığı hasta motivasyonunu arttırmaktadır. Çalışmamız uygulamalı PTKE ve 
motivasyonunun SUI tedavisindeki etkinliğini ortaya koymuştur. Multivariate analizleri düşük BMI, 3 yıldan kısa SUI süresi ve hafif-orta 
SUI şiddetinin PTKE başarısını etkileyen önemli faktörler arasında olduklarını ortaya koymuştur.
 

SS-113

PARKİNSON HASTALARINDAKİ AŞIRI AKTİF MESANE SEMPTOMLARININ TEDAVİSİNDE FESOTERODİN FUMARATIN ETKİNLİK VE 
GÜVENLİLİĞİ: RANDOMİZE, PLASEBO KONTROLLÜ ÇALIŞMA
TARIK YONGUÇ*(1), ERTUĞRUL ŞEFİK(1), MEHMET ERHAN AYDIN(1),
İPEK İNCİ(2), ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ(2), SERDAR ÇELİK(1), SALİH POLAT(3)
1) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
2) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ, İZMİR 
3) S.B.AĞRI DOĞUBEYAZIT DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AĞRI 

AMAÇ
Parkinson hastalığı (PH), substantia nigrada pigmente hücrelerinin progresif dejenerasyonunun neden olduğu ve sıklıkla alt üriner 
sistem semptomlarının (AÜSS) eşlik ettiği bir ekstrapiramidal nörolojik bozukluktur. PH tanısı alan hastalarda AÜSS’nin birlikte görülme 
oranı %27-%80 arasındadır. Fesoterodine fumaratın birçok klinik çalışmada yaşlılarda aşırı aktif mesane (AAM) semptomlarının 
tedavisinde etkili olduğu ve iyi tolere edildiği bulunmuştur. Bu çalışmada AAM semptomları olan ileri yaştaki Parkinson hastalarında 
fesoterodin fumaratın etkinlik ve güvenliliğini araştırmayı amaçladık.
 
YÖNTEM
Çalışma AAM semptomları olan idiopatik PH tanılı hastalarda fesoterodine fumaratın etkinliğini değerlendirmek için açık etiketli uzatma 
fazı bulunan çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışmadır. Hastalar günlük 4 mg fesoterodin fumarat alanlar ve 4 hafta boyunca 
plasebo kullanıp sonrasında 4 haftalık açık etiketli uzatılmış tedavi alanlar olarak randomize edildi. Çalışmanın birincil sonuç değişkeni 
24 saatte ortalama miksiyon sayısının değişimi idi. İkincil sonuç değişkenleri ise ortalama üriner inkontinans sayısındaki değişim, 
ortalama nokturi sayısı, 3 günlük idrar günlüğü ile ölçülen urgency sayısı, International Consultation on Incontinence Questionnaire - 
Short Form (ICIQ-SF) skoru, Over Active Bladder- Validated 8 (OAB-V8) skoru, SEAPI yaşam kalitesi skoru ve kognitif fonksiyonlardaki 
değişimdi. Hastaların kognitif fonksiyonları, her ziyarette mini mental durum değerlendirme (MMSE) testi ile değerlendirildi. 
 
BULGULAR
Çalışmaya 63 hasta (32 4mg fesoterodin, 31 plasebo) dahil edildi. Hastaların ilk vizitteki skorları ve demografik verileri 
Tablo 1 de gösterilmiştir. Çift kör fazda, birincil sonuç değişkeni (24 saatlik periyottaki ortalama miksiyon sayısı), fesoterodin 
fumarat kullanımı ile belirgin olarak düzeldi (p <0.001). Ayrıca fesoterodin grubunda ortalama noktüri ve urgency sayısı 
azaldı. Ayrıca 24 saatlik periyotta ortalama inkontinans sayısı fesoterodin grubunda plasebo alanlara göre anlamlı olarak 
azaldı (p <0,015). Çalışmanın açık etiket fazında noktüri atakları dışında, ortalama günlük miksiyon sayısı, urgency sıklığı 
ve urgency üriner inkontinans (UUI) sıklığında başlangıç noktasına göre anlamlı iyileşme gözlemlenmiştir (Tablo 2). 
MMSE ile değerlendirilen kognitif durum tüm hastalarda başlangıç noktasına göre tedavi süresince stabil olarak seyretti. 
 
ÇIKARIMLAR
Aşırı aktif mesane semptomları olan idiopatik PH’da fesoterodine fumarat, semptomların çoğunda belirgin bir iyileşmeye neden oldu 
ve bu iyileşme açık etiket bölümünde de görüldü. Fesoterodine 4 mg, kognitif fonksiyonlar üzerinde plaseboya kıyasla istatistiksel 
olarak anlamlı bir etki göstermemiştir.
 

Tablo 2. Açık etiketli faza devam eden hastaların plasebo sonrası verileri ile açık etiketli faz sonrası verilerinin karşılaş-
tırılması

Fesoterodin grubu p*

(n=31)

MMSE

Başlangıç MMSE 25.8±2.2 (20-29) -

Açık etiketli faz sonu MMSE 25.5±2.1 (20-29) -

Çift kör faz sonu MMSE 25.4±2.2 (20-29) -

?1 MMSE (Çift kör faz sonu MMSE - Başlangıç MMSE) -0.4±0.6 (-2 - +1) 0.083

?2 MMSE (Açık etiketli faz sonu MMSE – başlangıç MMSE) -0.3±0.5 (-1 - +1)

SEAPI
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Başlangıç SEAPI 25.9±9 (14-45) -

Açık etiketli faz sonu SEAPI 11.9±7.3 (0-30) -

Çift kör faz sonu SEAPI 18.7±7.5 (5-32) -

?1 SEAPI (Çift kör faz sonu - başlangıç SEAPI) -7.2±7.5 (-20 - +6) <0.001

?2 SEAPI (Açık etiketli faz sonu SEAPI - Başlangıç SEAPI) -14±7.6 (-35 - -2)

ICIQ-SF

Başlangıç ICIQ-SF 12.9±4.4 (5-21) -

Açık etiketli faz sonu ICIQ-SF 6.1±4.5 (0-15) -

Çift kör faz sonu ICIQ-SF 10.3±3.9 (2-16) -

?1 ICIQ-SF (Çift kör faz sonu ICIQ-SF - Başlangıç ICIQ-SF) -2.6±2.9 (-12 - +2) <0.001

?2 ICIQ-SF (Açık etiketli faz sonu ICIQ-SF - Başlangıç ICIQ-SF) -6.7±4.4 (-17 - +2)

OAB-V8

Başlangıç OAB-V8 22.1±8.4 (8-39) -

Açık etiketli faz sonu OAB-V8 10.6±5.3 (1-21) -

Çift kör faz sonu OAB-V8 16.6±6.5 (6-28) -

?1 OAB-V8 (Çift kör faz sonu OAB-V8 - Başlangıç OAB-V8) -6.1±8.6 (-31 - +10) <0.001

?2 OAB-V8 (Açık etiketli faz sonu OAB-V8 - Başlangıç OAB-V8) -11.4±8.1 (-31 - +7)

Pollakuri

Başlangıç günlük miksiyon sayısı 9±1.1 (8-12) -

Açık etiketli faz sonu günlük miksiyon sayısı 7.3±1.5 (3-11) -

Çift kör faz sonu günlük miksiyon sayısı 8.6±1.7 (3-11) -

?1 günlük miksiyon sayısı (Çift kör faz sonu günlük miksiyon sayısı - Başlangıç günlük miksiyon sayısı) -0.4±1.5 (-5 - +2) 0.003

?2 günlük miksiyon sayısı (Açık etiketli faz sonu günlük miksiyon sayısı - Başlangıç günlük miksiyon sayısı) -1.6±1.3 (-4 - +1)

Nokturi

Başlangıç günlük nokturi sayısı 3.1±2.5 (0-10) -

Açık etiketli faz sonu günlük nokturi sayısı 2.5±1.8 (0-8) -

Çift kör faz sonu günlük nokturi sayısı 2.7±2.3 (0-9) -

?1 nokturi (Çift kör faz sonu günlük nokturi sayısı - Başlangıç günlük nokturi sayısı) -0.3±0.6 (-2 - +1) 0.095

?2 nokturi (Açık etiketli faz sonu günlük nokturi sayısı - Başlangıç günlük nokturi sayısı) -0.6±1 (-4 - +1)

Urgency sıklığı

Başlangıç günlük urgency epizodu sayısı 1.9±0.8 (1-4) -

Açık etiketli faz sonu günlük urgency epizodu sayısı 1.8±0.7 (1-4) -

Çift kör faz sonu günlük urgency epizodu sayısı 1.5±0.6 (1-3) -

?1 urgency sıklığı (Çift kör faz sonu günlük urgency epizodu sayısı - Başlangıç günlük urgency epizodu sayısı) -0.1±0.5 (-2 - +1) 0.016

?2 Urgency sıklığı (Açık etiketli faz sonu günlük urgency epizodu sayısı - Başlangıç günlük urgency epizodu sayısı) -0.4±0.6 (-2 - 0)

UUI sıklığı

Başlangıç günlük UUI epizodu sayısı 1.6±0.6 (1-3) -

Açık etiketli faz sonu günlük UUI epizodu sayısı 1.1±0.4 (0-2) -

Çift kör faz sonu günlük UUI epizodu sayısı 1.4±0.5 (1-2) -

?1 günlük UUI epizodu sayısı (Çift kör faz sonu günlük UUI epizodu sayısı - Başlangıç günlük UUI epizodu sayısı) -0.2±0.4 (-1 - 0) 0.005

?2 günlük UUI epizodu sayısı (Açık etiketli faz sonu günlük UUI epizodu sayısı - Başlangıç günlük UUI epizodu sayısı) -0.5±0.6 (-2 - +1)

*Paired T test

MMSE: Mini-Mental State Examination 

ICIQ-SF: International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form

OAB-V8: Over Active Bladder- Validated 8

UUI: Urgency urinary incontinence
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SS-114 

YÜKSEK NÖTROFİL-LENFOSİT ORANI AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMUNDA KRONİK İNFLAMASON İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR
MEHMET GÖKHAN ÇULHA(1), RECEP BURAK DEĞİRMENTEPE(1), SAİT ÖZBİR(1), SAMİR AGALAROV(1), MURAT ÖZER*(1), MUAMMER 
BOZKURT(1), ERKAN MERDER(1), FATİH ALTUNRENDE(1) 
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Aşırı aktif mesane (AAM) kronik inflamasyon ile ilişkili olabilir. Bu çalışmanın amacı, AAM semptomları olan kadınlarda ve erkeklerde 
nötrofil lenfosit oranı (NLR) düzeylerinin rolünü değerlendirmektir.

YÖNTEM
Ocak 2017-Şubat 2018 arasında toplam 157 hasta (77 OAB hastası ve 80 kontrol) çalışmaya alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup-
1: AAM hastaları ve grup-2: normal kontroller. Aktif idrar yolu enfeksiyonu geçiren hastalar, önceki pelvik cerrahi öyküsü olan veya 
nörojenik hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya alınan hastalara aşırı aktif mesane anketi (OAB-v8) kullanılarak hem hasta hem de 
kontrol grubu sorgulandı. Total kan sayımı ve serum CRP düzeyleri ilk ziyarette ölçüldü.
 
BULGULAR
Toplam 77 hasta ve 80 kontrol hastası çalışmaya alındı. Yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), sigara içme ve alkol durumu gruplar arasında 
anlamlı farklılık göstermedi (p> 0.05). NLR ortalamaları hasta grubunda 1,73 ± 0,67, kontrol grubunda 1,48 ± 0,75 idi (p <0.001). NLR 
ve CRP düzeyleri AAM hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (CRP için p = 0,03 ve NLR için p = 0,001). 
OABv8 skorları ile NLR arasında pozitif korelasyon vardı (p <0,001, r = 0,415).
 
ÇIKARIMLAR
Çalışma sonunda AAM hastalarında yüksek serum NLR seviyeleri gözlenmiştir. Bizim sonuçlarımız AAM hastalarında mesanenin kronik 
enflamasyonları arasındaki ilişkiyi desteklemektedir.

SS-115

KARIŞIK TİPTE İDRAR KAÇIRMASI OLAN HASTALARDA TRANSOBTURATOR TAPE CERRAHİSİNİN BAŞARISI.
İBRAHİM ERKUT AVCI*(1), SEYFETTİN ÇİFTÇİ(1), CÜNEYD ÖZKÜRKÇÜGİL(1)
1) UNİVERSİTY OF KOCAELİ, SCHOOL OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF UROLOGY, KOCAELİ 
 
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, karışık tipte idrar kaçırması olan hastalara uygulanan transobturator tape (TOT) cerrahisinin sonuçlarını ve 
sonuçları etkileyen faktörleri değerlendirmektir.

YÖNTEM
2009-2017 yılları arasında karışık tipte idrar kaçırması olan ve TOT yapılan104 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 
preop ve postop dönemde ICIQ-SF ve OAB-V8 formları ile değerlendirildi. Postop kaçırma tariflemeyen ve muayene ile 
kaçırması olmayan hastalar “başarılı” (Grup 1), bunun dışındakiler “başarısız” (Grup 2) olarak sınıflandırıldı. Kontrollerde 
sıkışma tarzı idrar kaçırma tarifleyen hastalara antikolinerjik tedavisi başlanarak 1 ay sonra tekrar değerlendirme yapıldı. 
 
BULGULAR
Grup 1’de 76, Grup 2’de 28 hasta vardı (toplam başarıoranı % 73.1). Grup 1’de preop ICIQ-SF ile OAB-V8 skorları anlamlı 
oranda düşük saptanırken, ameliyat öncesi şikayet süresi Grup 2’de anlamlı oranda yüksek saptandı (Tablo 1). Her iki 
grubun preop ped testi işeme günlüğü ve ürodinamik bulguların karşılaştırılması Tablo 2’de özetlenmiştir. Hastaların 83’ü 
(%79.8) preop dönemde antikolinerjik kullanmışken, bu hastaların 58’inde (%69.8) ameliyat başarılı oldu ve postop. AK 
gereksinimi kalmadı. OAB-V8 skorları yüksek olan (urge dominant) hasta grubunda (48 hasta) TOT başarısı %39.5 olarak 
saptandı. Bu hasta grubunda postop. AK kullanan hasta sayısı azalsa da, bu azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi. 
 
ÇIKARIMLAR
Preoperatif dönemde semptom skorları düşük olan (stres dominant) ve şikayet süresi kısa olan hastalarda TOT başarısı daha yüksektir. 
Ayrıca TOT cerrahisi tek başına bu hasta grubunda postop. dönemde AK kullanımını belirgin olarak azaltmaktadır. Ancak urge ağırlıklı 
mikst inkontinansı olan hasta grubunda TOT başarısı istenilen düzeyde olmayıp, bu hasta grubunda postop AK kullanım ihtiyacı da 
azalmamaktadır.
 

Tablo 1. Grup1 ve Grup 2’deki hastaların preop ve postop verilerinin karşılaştırılması.

Grup 1 (n: 76) Grup 2 (n: 28) P

Şikayet Süresi (ay) 6.9 (±5.0) 16.2 (±7.3) 0.001

Preop OAB-V8 23 [11-34] 35 [22-38] 0.01
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Preop ICIQ-SF 14 [7-20] 20 [16-21] 0.01

Postop OAB-V8 5 [2-17] 30 [12-38] 0.01

Postop ICIQ-SF 0 18 [4-21] 0.01

Tablo 2. Grup 1 ve 2’nin ped testi, işeme günlüğü ve ürodinami verilerinin karşılaştırılması.

Grup 1 (n: 76) Grup 2 (n: 28) P

Ped Testi (gr) 40.9 (±51.0) 108 (118.8) 0.007

Maksimum Mesane Kapasitesi (ml) 494 (±168) 396 (±179) 0.016

Fonksiyonel Mesane Kapasitesi (ml) 406 (±159) 319 (±158) 0.016

Kaçırma Noktası Basıncı (ALPP) 88.5 (±37) 61.2 (±37) 0.002

SS-116 

KARIŞIK TİPTE İDRAR KAÇIRMA NEDENİYLE TRANSOBTURATOR TAPE (TOT) UYGULANAN HASTALARDA EŞ ZAMANLI PROLAPSUS 
ONARIMININ POSTOPERATİF AŞIRI AKTİF MESANE SEMPTOMLARINA ETKİSİ 
SALİH POLAT(1), TARIK YONGUC*(2), ERTUĞRUL ŞEFİK(2), ANIL EKER(2), SERDAR ÇELİK(2), ERHAN AYDIN(2) 
1) DOÇ. DOKTOR YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AĞRI 
2) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR  

AMAÇ
Çalışmamızda karışık tipte idrar kaçırma nedeniyle transobturator tape (TOT) uygulanan hastalarda eş zamanlı prolapsus onarımının 
postoperatif aşırı aktif mesane semptomlarına etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde Ekim 2012 – Şubat 2016 yılları arasında stres baskın KTİK nedeniyle 
TOT uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastarın demografik verileri (yaş, vücut kitle indeksi), tıbbi öykü (parite, 
menapoz durumu, histerektomi öyküsü, ek hastalık varlığı), ürodinamik çalışma sonuçları kayıt edildi. Preoperatif ve postoperatif 
3.ay aşırı aktif mesane semptomlarını ve hayat kalitesini değerlendiren AAM-v8 ve SEAPI sorgulama anketi verileri kayıt edildi. AAM 
semptomlarındaki değişim AAM-V8 formu kullanılarak semptom ile ilişkili soruların bazal değeriyle karşılaştırılarak değerlendirildi.

BULGULAR
104 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmamızda 62 hastaya TOT, 42 hastaya TOT + prolapsus onarımı yapıldı. Hastaların demografik 
verileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Gruplara göre hastaların demografik verilerinin ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması ve aşırı 
aktif mesane semptomlarındaki değişim Tablo 2’de gösterilmiştir. Eş zamanlı sistosel onarımı yapılan hastalar ile sadece TOT 
uygulanan hastalar arasında AAM-v8 skoru ve SEAPI skoru değişimi açısından fark saptanmamıştır. AAM semptomlarındaki 
(ani sıkışma hissi, SıTİK, noktüri ve sık idrara çıkma) değişim açısından da istatistiksel açıdan fark saptanmamıştır. 
 
ÇIKARIMLAR
Eş zamanlı sistosel onarımı yapılan hastalar ile sadece TOT uygulanan hastalar arasında hem AAM-v8 skoru ve SEAPI skoru değişimi 
açısından hem de AAM semptomlarındaki değişim açısından fark saptanmamıştır.

Tablo 1: Hastaların demografik verileri ve klinik özellikleri

Hasta sayısı 104

Yaş ort. ± SS (aralık) 53,04 ± 
10,23 (27-78)

VKİ ort. (kg/m2) ± SS (aralık) 30,86 ± 5,64 (19-30)

VKİ (kg/m2)

<30 47 45,2

30-34,9 31 29,8

35? 26 25

Sistosel onarımı n(%)

Var 42 40,4

Yok 62 59,6

Parite ort. ± SS (aralık) 2,80 ± 1,21 (0-7)

Gravite ort. ± SS (aralık) 4,16 ± 1,98 (1-13)
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Menapoz n(%)

Var 65 62,5

Yok 39 37,5

Histerektomi öyküsü n(%)

Var 16 15,4

Yok 88 84,6

Ek hastalık

Var 46 44,2

Yok 58 55,8

Detrüsör aşırı aktivitesi

Var 38 36,5

Yok 66 63,5

SS: Standard sapma, VKİ: Vücut kitle indeksi

Tablo 2: Gruplara göre hastaların demografik verilerinin ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması

TOT TOT+Sistosel onarımı P değeri

Yaş ort. ± SS (aralık) 53,42 ± 10,1 52,48 ± 10,4 0,647*

VKİ ort. (kg/m2) ± SS (aralık) 29,48 ± 5,29 32,99 ± 5,55 0,814**

VKİ (kg/m2) 0,731 #

<30 34 20

30-34,9 14 12

35? 14 10

Parite ort. ± SS (aralık) 2,76 ± 1,2 2,86 ± 1,13 0,832**

Gravite ort. ± SS (aralık) 4,08 ± 1,8 4,29 ± 2,1 0,774**

Menapoz n(%) 0,918 #

Var 39 26

Yok 23 16

Histerektomi öyküsü n(%) 0,055 #

Var 13 3

Yok 49 39

Ek hastalık 0,816 #

Var 28 18

Yok 34 24

Detrüsör aşırı aktivitesi 0,330 #

Var 25 13

Yok 37 29

AAM-v8

Preoperatif 22,76 ± 6,4 22,60 ± 8,1 0,910*

Postoperatif 10,87 ± 9,0 9,14 ± 8,0 0,511**

Skorda azalma 11,89 10,33 13,45 10,86 0,459*

SEAPI

Preoperatif 28,10 8,5 28,26 9,2 0,884**

Postoperatif 6,02 8,5 3,81 7,8 0,138**

Skorda azalma 22,08 11,33 24,45 11,26 0,268**

Ani sıkışma hissi 26 0,197 #

Kür 30 7

İyileşme 20 8

Aynı 8 1

Kötüleşme 4

SıTİK 34 29 0,362 #

Kür 15 5
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İyileşme 10 7

Aynı 3 1

Kötüleşme

Noktüri 16 14 0,823 #

Kür 25 14

İyileşme 20 13

Aynı 1 1

Kötüleşme

Sık idrar çıkma 26 21 0,728 #

Kür 21 13

İyileşme 11 7

Aynı 4 1

Kötüleşme

AAM-v8: Aşırı aktif mesane 8 soruluk sorgulama anketi SS: Standard sapma, VKİ: Vücut kitle indeksi 
SıTİK: sıkışma tipi idrar kaçırma

* Bağımsız T test

** Mann-whitney u

# Pearson ki-kare testi

SS-117 

KLİNİĞİMİZDEKİ ÇOCUK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ
MUSTAFA GÜRSES*(1), SEYİT HALİL BATUHAN YILMAZ(1), MUZAFFER DOĞU TAŞDEMİR(1), ALPER EGE SARIKAYA(1), OZAN 
BOZKURT(1), ÖMER DEMİR(1), AYKUT KEFİ(1), İLHAN ÇELEBİ(1) 
1) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR  

AMAÇ
Bu çalışmada kliniğimizde böbrek taşı sebebi ile Perkütan Nefrolitotomi (PCNL) yaptığımız 1-17 yaş aralığındaki hastaların 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Mart 2005 ve Haziran 2018 tarihleri arasında kliğimizde böbrek taşı sebebi ile PCNL yaptığımız 62 çocuk hastanın kayıtları retrospektif 
olarak değerlendirildi. Hastaların tamamına operasyon endikasyonu Avrupa Üroloji Birliği kılavuzunda belirtilen kriterlere göre koyuldu. 
Preoperatif idrar kültürü tüm hastalardan çalışılmış, idrar kültüründe üremesi olan hastalar uygun antibiyotik tedavisi sonrasında 
operasyona alınmıştı. Taş boyutu taşın en uzun kenarı ile mm olarak tespit edildi. Multipl taşlarda en büyük taş boyutu baz alınmıştır. 
Staghorn tipi taşlar boyut açısından değerlendirilmemiştir.

BULGULAR
Çalışmamız, ortalama yaşı 7 olan 28’i kadın, 34’u erkek toplam 62 hastadan oluşmaktaydı. 34 hastada tek, 25 hastada multiple, 4 
hastada ise staghorn tip taş bulunmaktaydı. Bu taşların 20’si sağ, 42’i sol böbrekte bulunmaktaydı. Ortalama taş boyutu ise 15.8 mm 
idi (7-50 mm) olarak hesaplandı (staghorn tipi taşların boyutu hesaplamaya alınmadı). Hastaların preoperatif hemoglobin, kreatinin, 
hematokrit değerleri sırası ile 11.9 (9.1-14,5) mg/dL, 0.58 (0.2-4.4) mg/dL, 35.3 (27-43.6) idi. Bu değerler postoperatif sırasıyla 10,9 (8,2-
13,5) mg/dL, 0.63 (0.2- 5.6) mg/dL, 33,6 (24-39) olarak bulundu. Hastaların 48’ine kolik ağrı, 4’una üriner enfeksiyon sebebi ile, 10’üne 
ise insidental olarak böbrek taşı tanısı konulmuştu. Bu hastaların 59’sının taşı radyopaktı. 3 hastanın ise taşı radyolüsendi. Ortalama 
ameliyat suresi 105 dakika (30-360) idi. 38 hastada balon dilatasyon ve 24 hastada amplatz dilatasyon kullanıldı. Taş fragmantasyonu 
icin 43 hastada ultrasonik litotriptor kullanılırken, 3 hastada Pnömotik, 16 hastada ise Ho:YAG lazer litotriptor kullanılmıştı. Hastaların 
ortalama yatış suresi 4.1 gün (1-11) idi. Opere ettiğimiz 51 hastaya malekot nefrostomi kateteri konuldu. Malekot nefrostomi 
takılan hastaların ortalama nefrostomi çekilme sureleri 3 (1-13) gün idi. Komplikasyon olarak 4 hastada postoperatif ateş, 1 hastada 
ekstravazasyon, 1 hastada retroperitoneal kanama ve 1 hastada hidronefroz gelişti. 4 hastaya post-operatif dönemde double j stent 
takıldı. 42 hastada post-operatif rezidü taş gözlenmedi.
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ÇIKARIMLAR
Böbrek taş hastalığının tedavisinde PCNL; uygun hasta secimi ve klinik tecrübenin artmasına bağlı olarak yüksek başarı, düşük 
komplikasyon oranları ile pediatrik hasta grubunda güvenle yapılabilmektedir.

E/K: 34/28

Cinsiyet

Yaş 7 (1-17)

Taraf SAĞ/SOL: 20/42

Taş boyutu 15.8mm (9-40)

Lokalizasyon

Renal Pelvis 45

Alt pol 10

Üst pol 3

Staghorn 4

Preoperatif Tanı

Kolik Ağrı 48

Enfeksiyon 4

İnsidental 10

Hemoglobin

Preop 11.9 (9.1-14.5)

Postop 10.9(8.2-13.5)

Hematokrit

Preop 35.3(27-43.6)

Postop 32.6(24-39)

Kreatinin

Preop 0.58(0.2-4.4)

Postop 0.63(0.2-5.6)

Taş fragmantasyonu

Ultrasonik Litotriptör 43

Pnömatik Litotriptör 3

Lazer Litotriptör 16

Dilatasyon

Balon Dilatasyon 38

Amplatz Dilatasyon 24

Taş Özelliği

Radyoopak 59

Radyolüsent 3

Postoperatif Komplikasyon

Ateş 4

Retroperitoneal Kanama 1

Extravazasyon 1

Hidronefroz 1



4. Ürolojik Cerrahi Kongresi

119

Ürolojik Cerrahi Derneği

SS-118
 
AŞIRI AKTİF MESANE SEMPTOMLARI OLAN HASTALARDA ANTİKOLİNERJİK AJAN TEDAVİSİ İLE BİRLİKTE PELVİK TABAN KAS 
EGZERSİZLERİNİN ETKİSİ
MEHMET GÖKHAN ÇULHA(1), SELCEN KANYILMAZ(2), OSMAN CAN*(1), SAİT ÖZBİR(1), ÖMER KURU(2), FATİH ALTUNRENDE(1), 
ALPER ÖTÜNÇTEMUR(1) 
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON, İSTANBUL  

AMAÇ
Aşırı aktif mesane sendromu, genellikle sıklık ve noktüri ile birlikte idrar kaçırmanın olduğu ya da olmadığı sıkışma hissi olarak tanımlanır. 
Antikolinerjik ilaçlarla yapılan farmakoterapi genellikle tek başına veya konservatif terapilere ek olarak uygulanabilir. Farmakolojik 
olmayan terapiler, mesane eğitimi, biofeedback içeren veya içermeyen pelvik taban kas eğitimi, davranışsal modifikasyon, elektriksel 
stimülasyon ve cerrahi girişimlerden oluşur. Bu çalışmanın amacı aşırı aktif mesane (AAM) hastalarında antikolinerjik ve antikolinerjik 
+ pelvik taban kas egzersizleri (PTKE) kombinasyon terapisi arasındaki etkinliğin karşılaştırılmasıdır.

YÖNTEM
Çalışmaya Ocak-ağustos 2018 tarihleri arasında üroloji kliniğine aşırı aktif mesane yakınması ile başvuran kadın hastalar dahil edildi. 
Hastaların ayrıntılı tıbbi öyküsü alındı ve fizik muayeneleri yapıldı. Hastaların şikayetlerini değerlendirmek amacı ile 8 sorudan oluşan 
aşırı aktif mesane sorgulama formu(OAB-V8) ve 3 günlük mesane günlüğü doldurtuldu. Hastalar iki gruba ayrıldı. Bir gruba tedavi için 
sadece oral antikolinerjik ajan tedavisi verilirken, diğer gruba oral antikolinerjik ajan ile birlikte günde 3 kez 10’ar dakika uygulayacağı 
pelvik taban kas egzersizi programı verilmiştir. Tedavi başlangıcından 4 hafta sonra hastaların tedaviye cevapları sorgulama formu 
ve mesane günlüğü ile değerlendirildi. Nörojenik hastalığı olanlar, pelvik cerrahi öyküsü olan, kontrol vizitine gelmeyen hastalar ve 
çalışmayı kabul etmeyen hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.

BULGULAR
Çalışmaya 102 hasta dahil edilmiştir (antikolinerjik tedavi grubu n=52, antikolinerjik + PTKE n=50). Hastaların yaş ortalaması 
49,75±13,08, VKİ ortalaması 28,79±8,82 idi. Her iki grupta da başlangıç değerlerine göre OAB-V8 skorlarında ve inkontinans atak 
sayısında anlamlı düşme izlenmiştir (p<0,001). PTKE ile birlikte antikolinerjik tedavi verilen grupta OAB-V8 skorlarının daha fazla 
düşüş gösterdiği, inkontinans ve sıkışma ataklarının daha fazla düşüş gösterdiği izlenmiştir.(OAB-V8 için p=0,007, İnkontinans atağı için 
p=0,04, frequency için p=0,03) (Tablo-1).

ÇIKARIMLAR
Aşırı aktif mesane kişinin günlük yaşamını ileri derecede etkileyen önemli bir hastalıktır. Tedavide medikal ajan yanında fizyoterapist 
eşliğinde uygun koşullarda öğretilecek ve uygulanacak PTKE’nin aşırı aktif mesane semptomlarını azatlamada etkili olacağı görülmüştür.

Tablo-1: Tedavi öncesi ve sonrası hastaların 
karşılaştırılması Antikolinerjik tedavi alan grup (n=52) Antikolinetjik + PTKE tedavisi alan 

grup(n=50) p

T. öncesi OAB-V8 21,45±8,64 21,47±6,76 >0,05

T. sonrası OAB-V8 12,66±3,91 10,02±2,24 <0,001

T. öncesi ink./gün 2,92±0,75 2,83±0,63 >0,05

T. sonrası ink./gün 1,81±0,23 1,31±0,85 0,04

T. öncesi frequency/gün 3,12±1,01 3,03±0,75 >0,05

T. sonrası frequency/gün 3,01±0,56 1,54±0,23 0,03

SS-119
 
KRONİK PROSTATİT TEDAVİSİNDE UPOINT SİSTEMİNE GÖRE ANTİKOLİNERJİK TEDAVİNİN YERİ  
1) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, KADIKÖY HASTANESİ ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) KARTAL DR LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) KARTAL DR LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 4) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR 
ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL  
KAMİL FEHMİ NARTER*(1), UTKU CAN(2), ALPER COŞKUN(3), FATİH TARHAN(3), BORA ÖZVEREN(4), NİYAZİ LEVENT TÜRKERİ(4) 

AMAÇ
Kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu (CP/CPPS) yaygın bir hastalık olup, hayat kalitesini (QoL) olumsuz etkiler. Çalışmamızda 
UPOINT sisteminin üriner fenotipindeki kronik prostatitli hastalarda hayat kalitesi ve işeme semptomlarına değişik tedavi 
metotlarının etkisini araştırmayı amaçladık. Bu sistemde hasta semptomlarına göre 6 fenotip gruba ayrılmaktadır. ((U) idrar 
semptomları, (P) psikososyal disfonksiyon, (O) organa özgü semptomlar, (I) infeksiyoz sebepler, (N) nörojenik disfonksiyon ve (T) 
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pelvik taban adelelerinde hassasiyet). Dahası bu hasta grubunda fibromiyalji ve irritabl barsak sendromu gibi komorbiditeler de sık 
görülmektedir. Son zamanlarda (S) seksüel disfonksiyon domaini de (UPOINT(S)) ilave bir klinik fenotip olarak tanımlanmıştır. Biz 
bu çalışmada ilk defa depresyon ile ilişkisi açısından BECK depresyon ölçeğini de kullanarak ilave bir domain tanımlamaya çalıştık. 
 
YÖNTEM
NIH tip II, III kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromlu 96 hasta prospektif çalışmaya dahil edildi. Anamnez, fizik muayene ve laboratuar 
ile tanı konulan hastalarda tanı sonrası NIH kronik prostatit Semptom Indeksi (NIH-CPSI), Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS), Aşırı 
aktif mesane sorgulama anketi (OAB-V8), ve BECK depresyon ölçeği hastalar tarafınca dolduruldu. Üriner fenotipli hastalar alfa bloker, 
antikolinerjik ve kombine (alfa-bloker ve antikolinerjik) özgün tedavi gruplarına UPOINT sisteminin önerdiği şeklinde ayrıldı. Uygulanan 
bütün bu sorgulama formları tedavinin başarısını tekrar değerlendirebilmek için hastalar tarafınca bir ay sonra yeniden doldurulmuştur. 
 
BULGULAR
UPOINT sınıflandırılmasına göre hastalardan 73 (76%) adedi üriner fenotip grubunda idi. Yine 23 hasta (%24) diğer fenotipler grubunda 
değerlendirildi. NIH-CPSI, IPSS ve OAB-V8 sorgulamalarına göre üriner fenotipli grupta tüm tedavi modalitelerinde tedavi öncesi ve 
sonrası kıyaslandığında anlamlı iyileşmeler saptandı. Özellikle NIH-CPSI’nın ağrı subdomaininde istatistiksel anlamlı (p=0.031) ve IPSS 
skorunda (p=0.053) dikkate değer yüzdesel değişim farkları antikolinerjik tedavi grubunda elde edildi. Üriner fenotipli grupta her üç tedavi 
modalitesinde de BECK depresyon ölçeğinse göre istatistiksel anlamlılık antikolinerjik tedavi grubunda saptanamamıştır. (p=0.387). 
 
ÇIKARIMLARU-POINT klasifikasyonu kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda tedavi metodunun seçiminde yararlı bir 
araçtır. Bu grup hastalarda klasik kronik prostatit tedavi algoritmalarında antikolinerjik tedavi seçeneği yer almasa da, biz bu tedavinin 
etkili ve hasta için yararlı bir tedavi alternatifi olduğu gözlemledik. Semptomatik iyileşmenin ötesinde bu faydanın elde edilmesinde, 
etkili mekanizmanın prostat dokusundaki kolinerjik reseptörler aracılığı ile olduğu kanaatindeyiz. Bu konuda dha geniş serili randomize 
prospektif klinik çalışmalara ve histolojik olarak prostat dokusunda kolinerjik sistemin etkinliğinin gösterildiği temel çalışmalara  ihtiyaç 
bulunmaktadır.
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SS-120

MESANE KANSERİNİN YENİDEN EVRELEMESİNDE PET/BT’NİN HASTA YÖNETİMİNE ETKİSİ
İSA BURAK GÜNEY(1), KADİR ALPER KÜÇÜKER*(1)
1) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI, ADANA
 
AMAÇ
Bu çalışmada PET/BT’nin mesane kanserinin yeniden evreleme sürecinde hasta yönetimine olan katkısı araştırıldı.

YÖNTEM
Çalışmaya mesane kanseri tanısı almış ve takipleri esnasında radyolojik olarak ilk defa şüpheli metastatik lezyon saptandıktan sonra 
kliniğimize PET/BT görüntülemesi amacıyla yönlendirilmiş 83 hasta (12 kadın;%14.5, 71 erkek; %85.5, ortalama yaş 66.08±9.84) 
dahil edildi. Çalışma grubu, hastane veritabanında yeterli patolojik bilgisi ve PET/BT öncesi torakal, abdominal ve pelvik bölgelere 
yönelik bilgisayarlı tomografi (BT) ya da manyetik rezonans görüntülemesi (MRI) bulunan hastalardan oluşturuldu. Hastaların tüm 
görüntüleme yöntemlerindeki pozitif lezyonları bölgesel olarak karşılaştırıldı ve ortalama SUVmax değerleri hesaplandı.

BULGULAR
Literatürde mesane kanserinin en sık sırasıyla lenf nodları, akciğer, karaciğer, kemik ve adrenal bezlere metastaz yaptığı bilinmektedir. 
Bizim calışmamızda da literatür ile uyumlu olarak hastalar arasında PET/BT görüntüleriyle metastazın en sık görüldüğü lokalizasyon 
lenf nodları olup (37/83; %44.5) lenf nodu metastazları en sık pelvik bölgede saptanmıştır (20/83; %24). Morfolojik görüntüleme 
yöntemlerinde bu oranlar sırasıyla BT’de %35 (28/80) ve %17.5 (14/80), MRI’da %31.5 (6/19) ve %15.7 (3/19) olarak bulunmuştur. PET/BT 
görüntülerinde, lenf nodu metastazlarını sırasıyla akciğer (22/83; %26.5) ve kemik metastazları (21/83; %25.3) izlemektedir. BT ve MRI 
kemik lezyonlarını sırasıyla %8.7 (7/80) ve %15.7 (3/19) hastada saptayabilmiştir. Tüm hastalar içinde morfolojik yöntemlerle saptanan 
toplam 35 şüpheli akciğer lezyonunun 27 tanesinde malignite düzeyinde aktivite tutulumu bulunmuştur. PET/BT görüntüleme, 83 
hastanın 29’unda (%34.9) hastanın evrelemesini ve dolayısıyla tedavi yönetimini değiştirmiştir. Bu 29 hastanın 16’sında (%19.3) evreyi 
yükseltip tedavi protokolünün değişmesini sağlamıştır. Evresi yükseltilen 16 hastanın 9’unda morfolojik görüntüleme yöntemlerinde 
belirtilen lezyonlara ek yeni lezyonlar bulunmuştur. 29 hastadan 13’ünde ise (%15.6) şüpheli lezyonlarda metabolik aktivite artışı 
saptanmamış ve evresi yükselmemiştir.

ÇIKARIMLAR
FDG’nin idrar ekskresyonu nedeniyle mesane kanserinin primer tanısı ve lokal evrelemesinde PET/BT’nin yeri sınırlıdır. Ancak PET/
BT, konvansiyonel görüntüleme yöntemlerinde tespit edilen şüpheli metastatik odakların metabolik değerlendirilmesinde ve uzak 
metastaz taramasında oldukça etkin bir yöntem olarak görülmektedir ve çalışmamız göstermiştir ki, nodal, uzak organ ve kemik 
metastazlarında PET/BT konvansiyonel görüntülemeye göre daha duyarlı bir yöntemdir. PET/BT konvansiyonel görüntülemelerin 
gösteremediği metastatik lenf nodlarını göstererek radyoterapi alanını değiştirebilmektedir. Bu bağlamda mesane kanseri tanısı ile 
takip edilen hastalarda yeniden evreleme amacıyla PET/BT’nin etkin kullanımının özellikle metastatik lenf nodlarını ve uzak metastazları 
gösterebilme gücü nedeniyle hasta yönetimine önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz.

SS-122

NOKTÜRİ ŞİDDETİ SINIFLAMASI: ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ-EGE ÇALIŞMA GRUBU NOKTÜRİ ÇALIŞMASI 
OZAN BOZKURT*(1), BORA İRER(2), FUAT KIZILAY(3), OĞUZCAN ERBATU(4), VOLKAN ŞEN(5), ÖNDER ÇİNAR(6), ŞAKİR ONGÜN(7), 
AHMET CİHAN(8), TURAN ÖZDEMİR(3), MUZAFFER DOĞU TAŞDEMİR(1), OKTAY ÜÇER(4)
1) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 
2) EŞREFPAŞA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İZMİR 
3) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 
4) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, MANİSA
5) MANİSA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, MANİSA 
6) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ZONGULDAK 
7) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DAL, BALIKESİR
8) ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, NİĞDE 

AMAÇ
Noktüri yakınması olan hastalarda noktüri şiddetinin standardizasyonu sağlanarak tanı ve tedavi aşamasında kolaylık sağlanması. 
 
YÖNTEM
Etik kurul onayı alınmasından sonra çalışmaya katılan merkezlerde Üroloji polikliniklerine başvuran hastalar noktüri açısından 
sorgulanarak noktürisi olan ve çalışmaya katılmak isteyen tüm hastalar bilgilendirilmiş gönüllü onam formu alındıktan 
sonra çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, sistemik hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar, geçirilmiş 
operasyon öyküsü, sigara-alkol kullanımı gibi demografik verileri kayıt altına alındı. Hastalara aşırı aktif mesane (AAM) 
sorgulama formu, noktüri yaşam kalitesi (N-QoL) formu, ICIQ-MLUTS, ICIQ-FLUTS formları yardımı ile alt üriner sistem 
semptomları değerlendirildi, 3 günlük sıklık-hacim çizelgesi verildi ve maksimum akış hızı ölçüldü. Noktüri şiddeti hafif 
(1-2/gece), orta dereceli (3-4/gece) ve şiddetli (>4/gece) olarak sınıflandırıldı ve gruplar karşılaştırmalı olarak analiz edildi. 
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BULGULAR
Mart 2018- Ağustos 2018 tarihleri arasında 8 merkezden toplam 379 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %89,7’si erkek (n=340) 
ve %10,3’ü kadındı (n=39). Hastaların %41’inde hafif (n=155), %45’inde orta dereceli(n=167) ve %15’inde şiddetli (n=57) noktüri 
mevcuttu. Noktüri şiddetindeki artış ile beraber yaş artışı, alt üriner sistem semptomu skorlarında artış, gece idrar hacminde artış, 
akşam sıvı tüketiminde artış ve yaşam kalitesinde önemli ölçüde azalma olduğu saptandı.Bunun yanında noktüri şiddetlendikçe 
gruplarda noktürnal poliüri, global poliüri, düşük mesane kapasitesi ve beta blokör kullanım oranlarının arttığı tespit edildi. Her üç 
grubun karşılaştırmalı analizi Tablo 1’de özetlenmiştir.

ÇIKARIMLAR
Sonuç olarak hafif, orta dereceli ve şiddetli noktüri gruplarında noktüri ile ilişkili faktörler önemli derecede değişiklik göstermektedir. 
Bu sınıflamanın tanısal yaklaşımda ve hastaların tedavisinde standardizasyon sağlama açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
 

Tablo 1. Hafif , orta ve şiddetli noktüri hastalarının demografik verileri ve noktüri ile ilişkili faktörlerin karşılaştırmalı analizi

Hafif (n=155) Orta dereceli (n=167) Şiddetli (n=57) p

Yaş (yıl) 54.0±13.3 58.2±11.7 58.6±12.1 0.005

BMI (kg/m2) 28.2±4.8 28.8±5.2 28.4±4.8 0.595

Sigara (paket/yıl) 12.2±16.4 12.2±18.7 16.2±18.9 0.286

ICIQ-MLUTS işeme skoru 6.5±4.5 8.5±5.1 8.5±4.8 0.001

ICIQ-MLUTS depolama skoru 3.0±3.2 3.9±3.4 5.1±5.0 0.002

ICIQ-FLUTS işeme skoru 7.8±2.9 9.3±3.3 13.0±2.9 0.005

ICIQ-FLUTS depolama skoru 5.1±3.4 9.2±4.4 10.1±6.9 0.033

ICIQ-NqoL

Soru 1-5, 7 (uyku/enerji) 9.0±6.6 13.7±7.2 17.7±7.2 <0.001

ICIQ-NqoL <0.001

Soru 6, 8-12 (endişe/rahatsızlık) 5.8±4.6 10.3±5.0 12.7±5.5

AAM skoru 11.6±6.2 16.5±7.4 20.2±8.3 <0.001

Gündüz idrar sıklığı 5.7±2.2 6.5±2.4 8.0±4.4 <0.001

Noktüri frekansı 1.5±0.4 3.3±0.4 6.1±2.3 <0.001

Gündüz idrar hacmi 1534.2±479.6 1461.7±563.9 1440.7±708.9 0.397

Gece idrar hacmi 458.7±257.5 710.7±302.2 898.1±538.9 <0.001

Toplam idrar hacmi 1992.9±578.9 2172.5±719.3 2343.0±1069.1 0.005

Gündüz maksimum idrar hacmi 361.9±143.3 288.4±100.0 236.8±114.6 <0.001

Gündüz sıvı tüketimi (ml) 2031.6±652.7 1939.1±889.7 2177.1±1164.7 0.180

Akşam sıvı tüketimi (ml) 792.7±366.9 849.5±659.7 1060.8±707.3 0.010

Toplam sıvı tüketimi (ml) 2824.3±887.4 2788.6±1417.0 3238.0±1702.7 0.063

ICIQ-MLUTS 14a (noktüri sayısı) 1.7±0.9 3.0±0.8 3.6±0.6 <0.001

ICIQ-MLUTS 14b (yaşam kalitesi) 4.8±3.0 6.4±2.9 7.4±2.6 <0.001

ICIQ-FLUTS 13b 1.5±3.1 1.3±3.2 4.2±4.4 0.156

ICIQ-NqoL <0.001

Soru 12 (noktüri yaşam kalitesi) 1.4±1.3 2.9±3.4 3.0±1.2

ICIQ-NqoL <0.001

Soru 13 (genel yaşam kalitesi) 2.0±1.1 2.6±1.0 3.0±1.1

Cinsiyet

Erkek 142 148 50 0.587

Kadın 13 19 7

Sistemik hastalık (%) 30,8 59,3 66,7 <0.001

Noktürnal poliüri (%) 45,2 84,4 82,5 <0.001

Global poliüri (%) 3,9 10,8 15,8 0.011

Azalmış mesane kapasitesi (%) 50,3 70,7 82,5 <0.001

Mikst noktüri (%) 18,1 57,5 66,7 <0.001

Diüretik kullanımı (%) 6,5 6,6 5,3 0.936

Beta blokör kullanımı (%) 1,9 10,8 14 0.002
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SS-123 

AKUT BAKTERİYEL PROSTATİT HASTALARINDA ÜRETRAL SONDA VE SUPRAPUBİK KATETERİN İYİLEŞME SÜRECİNE VE UZUN 
DÖNEM SONUÇLARINA ETKİLERİ: PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA
ERCAN YUVANÇ(1), DEVRİM TUĞLU(1), İSMAİL BEŞER*(1), MEHMET ÖZAVCI(1), ERDAL YILMAZ(1) 
1) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KIRIKKALE  

AMAÇ
Prostatit Üroloji polikliniklerine yapılan ziyaretlerin % 25’ini oluşturur. Bu olguların %10’u NIDDK/NIH kriterlerine göre kategori I:Akut 
Bakteriyel Prostatit (ABP) olarak kabul edilir ve ürosepsis riski taşımaktadır. ABP hastalarında üriner drenaj amacıyla yerleştirilen 
üretral sonda (ÜS) veya suprapubik kateterin (SPK) hastalığın iyileşme süreci ve komplikasyonları üzerine etkisi araştırılmıştır.

YÖNTEM
Nisan2013–Nisan2018 tarihleri arasında ABP tanısıyla üriner drenaj uygulanan 52 hasta ile prospektif klinik çalışma planlandı. Hastalar 
ÜS takılanlar (Grup I,n:25) ve SPK yerleştirilenler (Grup II,n:27) olarak ayrıldılar. Başvuru anında WBC, CRP, PSA, TiT, idrar ve kan kültürü 
alınarak hastaneye yatırılıp i.v. antibiyotik, antienflamatuar ve alfa-bloker başlanıldı. Günlük WBC ve CRP değerleri kayıt edildi. 3 ay 
sonra kontrole çağırılarak kronik prostatit gelişimi açısından değerlendirildiler. Nicel veriler Student t-testi ve Mann-Whitney testi, 
niteliksel veriler χ2 veya Fisher testi kullanılarak karşılaştırıldılar.

BULGULAR
Mean yaş grup I’de 52,7±6,2 grup II’de 53,2±5,6 idi (p=0.075). Gruplar arasında ilk geliş WBC, CRP, PSA arasında istatistiksel fark yoktur 
(grup I vs grup II)(15,9vs16,3 x103/uL, p=0.742; 53,8vs49,8 mg/L, p=0.788; 20,5vs21,3 ng/mL, p=0.54; sırasıyla). İstatistiksel fark ÜS 
ve SPK takıldıktan sonra takip değerlerinde izlendi. Grup l’de 1. gün CRP artışı şiddetli iken (53,8’den 158,8’e)(p<0.001), grup ll’de ılımlı 
bir CRP artışı (49,8’den 73,6’ya)(p=0.02) izlendi (158,8vs73,6 mg/L; p< 0.001). WBC’de gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı idi 
(11,4vs8,9 x103/uL; p< 0.001). ÜS ile ciddi CRP artışı arasında pozitif korelasyon izlendi (r:0.471, p=0.014, Parsiyel Korrelasyon Analizi). 
Tedavinin devamında WBC ve CRP değerlerinde düzelme eğilimi Grup II’de Grup I’e göre daha hızlıydı. Grup I’de 2 olguda CRP ve WBC 
değerlerindeki düşüş beklenin altında olduğu için antibiyotik değiştirildi. Yatış süresinin Grup l’de daha olduğu görüldü (Grup I:7±3 
gün; Grup ll:5±2 gün, p=0.042). 3. ay kontrolde grup l’de (n=5/25) kronik prostatit şikayetleri grup ll (n= 2/27) ile karşılaştırıldığında 
anlamlı fazla idi (p=0.05). 3. ay kontrolde Grup II’de PSA inişi daha hızlıydı (grup I:5,2±3,2 vs grup ll:3,9±2,2 ng/mL, p=0.048).

ÇIKARIMLAR
Kategori I ABP’de obstrüktif semptomları ön planda ve rezidü idrarı olan hastalarda tedavinin hızlı sonuç vermesi amacıyla üriner 
drenaj önerilmektedir. Bu amaçla kibar ÜS ile SPK’den hangisinin tercih edilmesi konusunda net bir veri yoktur. Bilgilerimiz ışığında 
bu çalışma, ABP’te üriner drenaj çeşitlerinin tedavi sürecine ve tedavi sonrası kronik prostatit gelişimine etkisini kapsamlı bir şekilde 
araştıran ilk çalışmadır. Çalışmamız ABP’de tedavi süresinin kısaltılmasında üriner drenajı desteklemekle beraber suprapubik drenajın 
kısa ve uzun dönem avantajlarını ortaya koymuştur.

SS-124

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA YAPISAL BEYİN DEĞİŞİKLİKLERİ İLE AZALMIŞ SERUM TESTOSTERON DÜZEYLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ:OLGU KONTROLLÜ ÇALIŞMA
HASAN ANIL ATALAY(1), MURAT AKARSU(2), OSMAN CAN*(1), SAMİR AGALAROV(3)
1) OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, DAHİLİYE, İSTANBUL
3) S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Uzun süreli serum düşük testosteron (T) düzeylerinin yapısal beyin değişiklikleri ile ilişkili olduğunu gösteren birçok çalışma vardır. 
Ayrıca tip 2 diabetes mellitus (T2D) olan hastalarda sağlıklı bireylere göre daha düşük serum testosteron düzeyleri saptanmıştır. Bu 
çalışmada amacımız, uzun süreli T2D’li hastaların serum T düzeyleri ve intrakranial doku hacimlerini (gri madde ve beyaz madde) yaş 
uyumlu sağlıklı bireyler ile karşılaştırmaktı. Ayrıca serum T düzeyleri, beyin hacimleri ve T2D süresi arasındaki ilişkiler de araştırıldı. 
 
YÖNTEM
Uzun süreli kötü glisemik kontrollü (HbA1c>% 7.5) olan 35 T2D hastası ile ve sağlıklı 45 erkek çalışmaya dahil edildi. Hasta ve sağlıklı 
erkekler, sorgulama formlarını doldurulması, klinik parametrelerinin (boy, kilo ve vücut kitle indeksi) ölçülmesi ve 20 mL sabah venöz 
kan örneklerinin toplanması ile değerlendirildi. Testosteronun düzeyinin doğru değerlendirilebilmesi için hastalardan 08: 00-10: 00 
saatleri arasında kan örnekleri alındı. Beyin yapısal analizi, beynin T1 ağırlıklı MR görüntüleri kullanılarak voksel-tabanlı morfometri 
yöntemi ile yapıldı. Gruplar arasındaki parametreler karşılaştırıldı ve serum T düzeyleri ile beynin beyaz ve gri madde hacimleri ile T2D 
süresi arasındaki ilişki araştırıldı.

BULGULAR
Gruplar arasında medyan yaş ve vücut kitle indeksi açısından fark bulunmadı. Serum total T düzeyleri T2D hastalarının% 54.2’sinde(19 
hasta) ve sağlıklı bireylerin % 11.1’inde düşük olarak saptandı (<240 ng / dL). Sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında, T2D hastalarında 
frontal ve temporal lobüllerde daha azalmış beyaz madde volümü gözlendi (p <0.05). Gruplar arasında gri cevher hacimleri açısından 
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bir farklılık gözlenmedi. Beyaz cevher hacimleri, diabetes mellitus süresi ve T düzeyleri arasında anlamlı, güçlü negatif korelasyon 
bulundu (r = - 0.765, p <0.05; r = -0.785, p <0.05).
 
ÇIKARIMLAR
Bu çalışmada T2D hastalarında yüksek oranda düşük serum T düzeyleri saptanmış ve çeşitli beyin bölgelerinde beyaz cevher atrofisi 
saptanmıştır. Ayrıca, beyaz madde hacimleri ve T düzeyleri arasında anlamlı negatif ilişki bulunmuştur.

 
 

 

SS-125

VARİKOSELLİ ERKEKLERDE SPERM HÜCRESİ TARAFINDAN SÜPEROKSİT ANYON ÜRETİMİ: VARİKOSELİN DERECESİ İLE SEMEN 
PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
1) S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) ÖZEL MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
İLTER ALKAN(1), OSMAN CAN*(1), MEHMET MURAD BAŞAR(2)

AMAÇ
Varikoseli olan erkeklerin sperm hücreleri tarafından üretilen süperoksit anyon ve Total Reaktif Oksijen Türlerinin (ROS) patofizyolojik 
rolünü ve bu değerlerin varikosel derecesi ile semen parametreleri arasındaki ilişkisini araştırmak.

YÖNTEM
Bu ileriye dönük araştırmaya, fertilite durumlarına bakılmaksızın grade 2/3 varikoseli olan 34 erkek hasta dahil edildi. 13 sağlıklı erkek 
kontrol grubunu oluşturdu.Semen analizleri 2010 Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre değerlendirildi.Semen örnekleri Swim-up metodu 
ile yıkandı.Semen total ROS ve süperoksit anyon ölçümleri sırasıyla luminol ve lüsigenin bağımlı kemolüminesans yöntemleri ile yapıldı. 
 
BULGULAR
Varikoseli olan hastalarda ölçülen total ROS ve süperoksit anyon seviyeleri sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulundu 
(luminol bağımlı kemolüminesans ile 2.9±0.4 relative light unit (RLU) vs. 2.4±0.1 RLU, p=0.001 ve lüsigenin bağımlı kemolüminesans 
yöntemi ile 2.8±0.4 RLU vs. 2.3±0.2 RLU, p=0.002 ). Grade III varikoseli olan hastalarda ölçülen süperoksit anyon ve total ROS değerleri, 
grade II varikoseli olan hastalara ve kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0.001). Süperoksit anyon ve total ROS 
seviyeleri tüm semen parametreleri ile negatif korele bulundu.

ÇIKARIMLAR
Varikoseli olan hastalarda sperm hücreleri tarafından üretilen süperoksit anyon seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı 
şekilde yüksektir. ROS üretimi ileri grade’li varikosel, düşük sperm konsantrasyonu ve anormal semen morfolojisi ile ilişkili 
bulunmuştur. Bulgularımız varikoseli olan hastalarda, aşırı süperoksit anyon üretiminin sperm hücrelerindeki ROS ile ilişkili hasar 
mekanizmasında ve bunun sonucunda semen parametrelerindeki bozulmada önemli bir adım olabileceğini düşündürmektedir. 
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SS-126

BÖBREK BOYUTUNUN XSANTAGRANÜLAMATÖZ PYELONEFRİT İÇİN YAPILAN NEFREKTOMİ SONUÇLARINA ETKİSİ
ERDEM KISA(1), OKAN NABİ YALBUZDAG*(2), MEHMET ZEYNEL KESKİN(2), CEM YUCEL(2), MUSTAFA KARABIÇAK(2), YUSUF OZLEM ILBEY(2) 
1) S.B. TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, UROLOJİ, İZMİR 
2) S.B. TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Kliniğimizde Xsantagranülamatöz Pyelonefrit (XGP) nedeniyle açık ya da laparoskopik nefrektomi yaptığımız hastaların klinik 
özelliklerini, cerrahi sırasında karşılaşılan zorlukları, ve böbrek boyutunun komplikasyonlara olan etkisini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
2008 Ocak-2018 Mayıs tarihleri arasında üroloji kliniğimizde nefrektomi yapılan hastaların patoloji raporları retrospektif tarandı. 
Patoloji sonucu XGP gelen ve verileri tam olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Her hasta cerrahi öncesi kontrastsız-kontrastlı CT ve 
sintigrafi ile değerlendirildi. Tüm hastaların demografik verileri, operasyon sırasındaki değişiklikler, cerrahi sonuçlar hasta kayıtlarından 
elde edildi. Hastaların ortalama böbrek hacim değeri hesaplanarak, bu değerin altında (Grup 1) ve üstünde (Grup 2) kalanlar olarak 2 
gruba ayrıldı. Grupların operasyon süreleri, operasyon öncesi-sonrası hemoglobin ve kreatinin değerleri, hastanede yatış süreleri ve 
komplikasyonları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

BULGULAR
Patoloji sonucu XGP raporlanan 21 hasta çalışmaya dahil edildi. Grup 1 de hasta sayısı 12, grup 2 de ise 9 idi. Hastaların ortalama 
böbrek boyut hacimleri 33.4cm3 ± 26.0cm3 idi. Grup 1 de ortalama hacim 15.86cm3± 9.97cm3 iken, grup 2 de 56.8cm3 ± 21.83cm3 idi. 
Grupların operasyon süreleri, operasyon öncesi-sonrası hemoglobin ve kreatinin değerleri, hastanede yatış süreleri ve komplikasyonları 
karşılaştırıldığında istatistiksel fark saptanmadı (Tablo 1).

ÇIKARIMLAR
Operasyon öncesi XGP düşünülen hastaların tanısında klinik, laboratuvar ve görüntüleme özelliklerinin önemli bir yeri vardır. Operasyon 
öncesi bilgisayarlı tomografide böbrek boyutundan ziyade, bobreğin çevre doku ve komşu organlarla olan ılışkisi iyi değerlendirilmelidir. 
Bu hastalara nefrektomi planlandığında, cerrahi sürecin zorluğundan ve cerrahi komplikasyonlardan dolayı multıdisipliner yaklaşılması 
gerekmektedir.
 

Sütun1 Group I Group II p

N=12 N=9

Renal volume, mm3

Mean ± SD 158.6 ± 99.7 568 ± 218.3 -

Age, years

Mean ± SD 49.1 ± 22.9 53.5 ± 10.4 0.72

Hgb Preop-Postop, g/L

Mean ± SD 1.41 ± 1.6 1.22 ± 0.73 0.8

Cre Preop-Postop, µmol/L

Mean ± SD 0.025 ± 0.12 0.033 ± 0.11 0.31

Operative time, min.

Mean ± SD 167.5 ± 52.2 135.5 ± 24 0.13

Hospitalization, days

Mean ± SD 3.75 ± 1.35 4.56 ± 1.59 0.21

Complications (Clavien complication rates)

Grade1 n (%) 2 2

Grade2 n (%) 2 1

Grade3 n (%) 0 1 0,684

Grade4 n (%) 1 0

Overall complication rates (%) 5 4
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SS-127 

TESTİS TORSİYONU VE EPİDİDİMO-ORŞİT AYIRICI TANISINDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN ROLÜ VE TESTİS TORSİYONU 
TANISINI ÖNGÖRME YETENEKLERİ
CEM YÜCEL*(1) 
1) S.B. TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR  

AMAÇ
Testis torsiyonu ve epididimo-orşit ayırıcı tanısında hematolojik parametrelerin rolünü ve testis torsiyonu tanısını öngörme 
yeteneklerini araştırmaktır.

YÖNTEM
2006 ile 2018 yılları arasında kurumumuz üroloji kliniğine veya acil servise akut skrotal ağrı şikayeti ile başvuran 12-81 yaş aralığındaki 
hastaların medikal verileri retrospektif olarak gözden geçirildi. Skrotal doppler ultrason ile testis torsiyonu tanısı konulan bu sebepten 
dolayı orşiektomi veya cerrahi detorsiyon operasyonu olan 85 hasta ile epididymo-orşit tanısı konulan 72 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Skrotal ağrının başlaması ile hastaneye başvuru süresi arasında 6 saatten fazla süre olan hastalar, manuel detorsiyon yapılıp daha 
sonra fiksasyon operasyonu olan hastalar, appendiks testis torsiyonu olan hastalar, karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan 
hastalar, hematolojik hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Kontrol grubu olarak 78 sağlıklı erkek birey rastgele olarak seçildi. 
Hastaların demogratif özellikleri ve hastaneye ilk başvuru anında alınan tam kan sayımı sonuçları kaydedildi. Gruplar yaş, hematolojik 
parametreler, nötrofil lenfosit oranı (NLR), monosit euzinofil oranı (MER) ve platelet lenfosit oanı (PLR) açısından karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Torsiyon ve epididimo-orşit grupları arasında yaş ve monosit değerleri açısından istatistiksel anlamlı farklılık saptandı (p<0.001). 
Torsiyon ve epididimo-orşit grupları arasında NLR, MER ve PLR değerleri açısından istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı. NLR, MER ve 
PLR değerleri açısından kontrol grubu ile torsiyon ve epididimo-orşit grupları arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptandı (p<0.001). 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda testis torsiyonu ve epididimo-orşit ayırıcı tanısında sadece monosit sayısının istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
gözlenmiştir. Testis torsiyonu tanısını öngörmede NLR, PLR ve MER gibi hematolojik parametrelerin faydalı olabileceği gösterilmiştir. 
 

Değişkenler Torsion (a) Orşit (b) Kontrol (c) P değeri

Yaş 19 (12-81)b,c 28 (15-79) 31 (15-45) <0.001

Beyaz kan hücreleri (x103µL-1) 12.3 (5.2-20.7) 12.6 (4.7-31.5) 7 (3.9-16.2)a,b <0.001

Nötrofil (x103µL-1) 9.7 (2.7-68) 10.15 (2.8-27.3) 4 (0.1-9.5)a,b <0.001

Lenfosit (x103µL-1) 1.9 (0.5-51.4) 1.8 (0.7-6.3) 2.35 (0.1-6)a,b <0.001

Monosit (x103µL-1) 0.6 (0.1-10) 0.8 (0.1-5)a,c 0.6 (0.1-2.1) <0.001

Euzinofil (x103µL-1) 0.1 (0-9.8) 0.1 (0-1.3) 0.2 (0-1.6) 0,825

Bazofil (x103µL-1) 0.1 (0-0.8) 0.1 (0-0.5) 0 (0-0.5) 0,94

Platelet (x103µL-1) 255 (69.5-481) 272 (139-592) 226.5 (90-360) a,b <0.001

MPV 8.1 (5.5-12.3) 8.15 (6.4-12.5) 8.3 (5.1-12.7) 0,541

NLR 4.91 (1-28.4) 5.74 (0.73-32.3) 1.696 (0.75-4.08) a,b <0.001

MER 5 (0.6-370) 6 (0.73-27) 3 (0.44-50) a,b <0.001

PLR 145.7 (6.44-676) 136.7 (57.3-845.7) 89.32 (35.2-2300) a,b <0.001
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SS-128 

YÜKSEK DERECELİ BÖBREK TRAVMALARI HİPERTANSİYON GELİŞİMİNİ 7 KAT ARTIRIYOR: 750 GENİTO ÜRİNER TRAVMANIN 
RETROSPEKTİF ANALİZİ: 25 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ
AYHAN DALKILIÇ(1), CUMHUR YEŞİLDAL*(1), SİNAN LEVENT KİREÇCİ(1), HÜSEYİN CİHAN DEMİREL(1), AHMET TEVFİK ALBAYRAK(1), 
MUSAB İLGİ(1) 
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Çalışmamızın amacı, travmatik renal hasarın derecesi ile hipertansiyon gelişimi arasında bir ilişki olduğunu göstermektir. 
 
YÖNTEM
1986 -2011 yılları arasında kliniğimize başvuran 750 genitoüriner travmalar retrospektif olarak incelendi. CT görüntülerine 
ve telefonla ulaşılabilen 380 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar telefonla aranarak travma sonrasında hipertansiyon tanısı 
alıp almadığı sorgulandı. Total Renal yaralanmalarda revise AAST skorlama sistemi kullanılmış olup grade 4 ve 5 yüksek gradeli 
yaralanma olarak kabul edilmiştir. Nonrenal genitoüriner yaralanmalar (mesane, üreter, üretra, penis) kontrol grubu olarak 
değerlendirilmiştir. Travma öncesinde hipertansiyonu olanlar çalışma dışı bırakılmıştır. Travma sonrasında hipertansiyon 
gelişen hastalardaki risk faktörleri ( yüksek BMI, sigara, DM) multivariate regresyon analizde ayrıca değerlendirilmiştir. 
 
BULGULAR
Böbrek travması geçiren 246 kontrol grubunda 134 hastaya ulaşıldı. Böbrek travması grubunda 62, kontrol grubunda 16 hasta daha 
önceden hipertansiyon tanısı olması nedeniyle çalışmadan çıkartıldı. Hastalar ortalama 3.1 yıl takip edildi. Yaş ortalaması 28’idi. Renal 
travma grubunda izlemde 28 (% 15.2), kontrol grubunda 3 (% 2.54) hasta yeni yüksek tansiyon tanısı aldı. (P = 0,03) Gradelere göre Grade 
1-2: 61 (%33.1) hastada grade 1-2 travma mevcuttu. Takipte 6 (%9.8) hastada hipertansiyon saptanıldı. Grade 3: 57 (%30.97) hastada 
grade 3 travma mevcuttu. Takipte 9 (%15.7) hastada hipertansiyon saptanıldı. Grade 4: 54 (%29.34) hastada grade 4 travma mevcuttu. 
Takipte 10 (%18.5) hastada hipertansiyon saptanıldı. hastaların 40’ı (%74) opere edilmeden tedavi edilirken 14 hasta operasyona alınmış 
ve 9 hastaya nefrektomi yapılırken 5‘i nefrorafi ile tedavi edilmiştir. (hemodinamisi bozulan grade 4 travmalı hastalara büyük oranda 
intraoperatif nefrektomi kararı alınmıştır.) Grade 5: 12 (%6.52) hastada grade 5 travma mevcuttu. Takipte 3 (% 25) hastada hipertansiyon 
saptanıldı. (grade 5 yaralanması olan hastaların 9 una nefrektomi yapılmıştır) Grade 3-4-5 dikkate alındığında: 123 (%66) hastada grade 
3-4-5 travma mevcuttu. Bu hastaların takiplerinde 22 (%17.88)‘sinde hipertansiyon gelişmişken kontrol grubunda 3 (%2.54) hastada 
hipertansiyon gelişmiştir. Renal travma sonrası hipertansiyon kontrol grubuna kıyasla 7 kat anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda Renal Travmalar sonrasında artan hipertansiyon oranına dikkat çekilmektedir. Renal yaralanma grade’i ile hipertansiyon 
gelişimi arasında istatiksel anlamlı korelasyon saptanılmıştır. Renal travmalı hastaların evrelemesinin ve yüksek grade’li yaralanmaların 
ileri dönem hipertansif risk belirlemesindeki önemi ve bu hastaların uzun dönem takip edilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır.
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SÖZLÜ SUNUM – IX 
( SS129-SS148 )

SS-129

PEDİATRİK PYELOPLASTİ SONRASI NÜKS OLAN HASTALARIN YÖNETİMİ
ERMAN CEYHAN*(1), HASAN SERKAN DOĞAN(1), SERDAR TEKGÜL(1)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 

AMAÇ
Rekürren üreteropelvik darlık yönetimi zor bir hastalıktır ve özellikle de pediyatrik popülasyonda etkin tedavinin yapılması büyük 
önem taşımaktadır. Çalışmamızda rekürren pediyatrik pyeloplastisi için yapılan cerrahilerin sonuçları incelenmiştir.

YÖNTEM
Çalışmamıza rekürren üreteropelvik bileşke darlığı sebebiyle opere edilen 41 renal ünite dahil edilmiştir. Retrospektif olarak pyeloplasti, 
endopyelotomi ve balon dilatasyon yapılan ilk cerrahiler ve tekrarlayan cerrahilerin sonuçları incelenmiştir.

BULGULAR
Çocukların rekürrens sonrası uygulanan ilk cerrahi sırasındaki yaş ortalaması 45.9 (±46.4) aydır. Uygulanan ilk cerrahi sonrası takip 
süremiz 46.9 (±46.6) aydır. Erkek/kız oranı 25/15 olarak bulunmuştur. İlk cerrahi kararı 28 (%68,3) çocukta ilerleyen hidronefroz, 9 
(%22) çocukta sintigrafide kötüleşme, 2 (%4.9) çocukta ağrı ve 2 (%4.9) çocukta taş oluşumu sonucunda verilmiştir. Nüks sonrası 
uygulanan ilk cerrahilerdeki genel başarı oranımız %48,7 (20/41)’dir. İlk cerrahilerin başarı oranları piyeloplasti, endopiyelotomi 
ve balon dilatasyon için sırasıyla %83,3, %50 ve %30,8 olarak bulunmuştur. En yüksek başarı piyeloplasti ile sağlansa da cerrahi 
yöntemler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. İlk müdahaleye kadar geçen süreler değerlendirildiğinde 
açık cerrahinin ilk 6 ayda daha az tercih edildiği dikkati çekmiştir. Nüks sonrası, yapılan ilk cerrahilerin başarı durumuna göre 
farklı ek işlemler yapılmıştır. Bütün bu girişimler değerlendirildiğinde en etkin tedavi yöntemi %78,9 (15/19) başarı oranı ile 
piyeloplasti ile sağlandığı görülmüştür. Genel başarı oranları JJ stent ile %46,1, endopiyelotomi ile %38,8 ve balon dilatasyon ile 
%29,4 olarak bulunmuştur. Takip süresince 6 çocukta böbreğin atrofiye gittiği ve 5 çocukta nefrektomi yapıldığı görülmüştür. 
 
ÇIKARIMLAR
Rekürren üreteropelvik bileşke darlığı tedavisinde en iyi sonuçlar pyeloplasti ile sağlanmaktadır. Daha düşük başarı oranlarına 
rağmen minimal invaziv tedavi yöntemleri olan endopyelotomi ve balon dilatasyon, seçilmiş olgularda alternatif olarak kullanılabilir. 
 

SS-130

ÇOCUK HASTALARDA RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, ANKARA 
OĞUZHAN KAHRAMAN(1), HASAN SERKAN DOĞAN(1), TARIK JAMAL ABDELJABER ASİ*(1), HAKAN BAHADIR HABERAL(1), SERDAR 
TEKGÜL(1)

AMAÇ
Çocukluk çağı böbrek taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahinin (RIRC) başarısını etkileyen faktörlerin araştırılması 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Ağustos 2014- Temmuz 2018 tarihleri arasında 20 mm’den küçük taşı olan ve RIRC yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. 
RIRC için 28 hastada 4.9 F ve 8 hastada 7,5 F fleksibl üreteroskop (F-URS) cihazı kullanıldı. 3 mm ve altındaki rezidüler, klinik önemsiz 
rezidü (KÖR) ve üstündekiler başarısızlık olarak kabul edildi. Yaş, taş boyutu, taş lokalizasyonu, taşın Hounsfield unit (HU) değerine göre 
tam taşsızlık (SF), SF+KÖR oranları ve komplikasyonlar değerlendirildi.

BULGULAR
Ağustos 2014 – Temmuz 2018 tarihleri arasında 18 yaşından küçük 36 hastaya RIRC uygulandı. Yaş, cinsiyet, taş boyutu ve skopi süresi 
bilgileri Tablo-1’de verilmiştir. Taş 13 hastada alt pol, 23 hastada alt pol dışı yerleşimli olup 5 hastada birden çok taş mevcuttu. Tam 
taşsızlık oranı %58,8, KÖR+SF %88,2 olarak hesaplanmıştır. Gerek SF, gerekse de SF+KÖR açısından karşılaştırıldığında yaş, preoperatif 
hidronefroz varlığı, operasyon süresi, RIRC öncesi double-J stent yerleştirilmesi, tekli ya da çoklu taş olması durumu, üreteral akses kılıfı 
kullanımı, taş boyutu ve lokalizasyonunda farklılık saptanmadı (Tablo-2). SF açısından karşılaştırıldığında kullanılan F-URS tipi (7,5 F için 
%25 ve 4,9F için %69, p=0,042) ve HU (SF için 615,75+258, rezidülüler için 983+364, p=0,012)’nin etkili olduğu görüldü. SF+KÖR için 
bu iki faktör etkili değildi (Tablo-2). İşlem sayısı ortanca değeri 2 idi (min1, maks 5). Ek işlem olarak 2 hastada üreterorenoskopi (%5,6), 
6 hastada perkütan nefrolitotomi (%16,7), 4 hastada ise re-RIRC (%11,1) uygulanmıştır. Komplikasyon olarak 3 hastada postoperatif 
ateşli üriner sistem enfeksiyonu görüldü.
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ÇIKARIMLAR
Çocukluk çağı böbrek taşı tedavisinde RIRC, minimal invaziv yöntemler içerisinde, düşük komplikasyon oranları ile kullanılabilen bir 
tedavi yöntemidir. Serimizde HU değeri düşük taşlarda ve 4,9 F F-URS kullanılan vakalarda daha yüksek taşsızlık oranı izlenmiştir. Taş 
lokalizasyonu ve taşsızlık durumu arasındaki ilişki açısından daha geniş serilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Tablo-1

Erkek/Kız n(%) 24(%66,7)/12(%33,3)

Yaş, ay, ortanca (min-maks) 70,5 (6-214)

Taş boyutu, mm, ortanca (min-maks) 9 (3-20)

Skopi süresi, sn, ortanca (min-maks) 12,5 (1-120)

Tablo-2

Parametre SF p değeri SF+KÖR p değeri

Cins Erkek 12 0,141 21 1,0

Kadın 8 9

Preop HN Var 9 0,315 16 1,0

yok 11 14

Preop DJS Var 7 1,0 10 1,0

yok 13 20

Lokalizasyon Alt pol 7 1,0 11 1,0

Alt pol dışı 13 19

F-URS 4,9F 18 0,042 22 0,0551

7,5F 2 8

Taş sayısı 1 16 0,681 21 0,55

>1 4 8

Akses kılıfı Var 4 0,252 9 1,0

Yok 16 21

SF SF dışı P değeri SF+KÖR Rezidü P değeri

Yaş 64 (6-192) 60,5 (17-207) 0,319 71,5 (6-207) 28,5 (17-70) 0,595

Taş boyut 8 (3-17) 10 (5,5- 21) 0,784 9 (3-21) 9 (6-10) 0,595

HU 615,75 + 258 983 + 364 0,012 783 + 374 780 + 81 0,993

SS-131

ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİNE REFERE EDİLEN VE ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARI OLAN PARKİNSON HASTALARINDA GÖRÜLEN 
ÜRİNER ENFEKSİYON PATOJENLERİ
TARIK YONGUÇ*(1), ERTUĞRUL ŞEFİK(1), SERDAR ÇELİK(1), ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ(2), İPEK İNCİ(2), SALİH POLAT(3) 
1) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, UROLOJİ, İZMİR 
2) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ, İZMİR
3) AĞRI DOĞUBEYAZIT DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AĞRI  

AMAÇ
Parkinson hastalığında alt üriner sistem semptomlarına oldukça sık rastlanılmaktadır. Hastaların %35-70’inde işeme disfonksiyonu 
bulunmaktadır. Sıklıkla (%50-75) aşırı aktif mesane kliniği ile karşımıza çıkmaktadır. Buna nokturi, sık idrara çıkma ve sıkışma tipi 
inkontinans sıklıkla eşlik eder. Bununla birlikte alt üriner sistem semptomları ile yönlendirilen parkinson hastalarında altta yatan olası 
bir üriner sistem enfeksiyonunu atlamamak gerekmektedir. Parkinson hastaları ileri yaş hastalar olup ürosepsis riski akılda tutulmalı 
ve olası bir üriner enfeksiyon mutlaka değerlendirilmelidir.

YÖNTEM
Parkinson hastalığı nedeniyle takip edilmekte olan ve herhangi bir ürolojik şikayetle üroloji polikliniğine yönlendirilen 64 hastanın 
verileri prospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalardan başvuru anında idrar kültürü alınarak verileri kaydedilmiştir. Verilerin 
aritmetik ortalaması ve standart sapmaları hesaplanmıştır.

BULGULAR
Ortalama yaşları 67,63 +- 9,15 olan 63 hasta çalışmada değerlendirildi. 31’i erkek 32’si kadın olan hastaların parkinson hastalığı 
nedeniyle ortalama takip süresi 6,43 +- 4,42 ay olarak saptandı. Başvuru anında alınan idrar kültürleri değerlendirildiğinde 56 hastanın 
idrar kültüründe üreme olmaz iken 3 hastanın idrar kültürü kontamine, 4 hastanında idrar kültüründede üreme var olarak raporlandığı 
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görüldü. Kültüründe üremesi olan hastaların 3’ünde etken olarak Streptococcus Agalactia saptandı. 1 hastada E.coli üremesi saptandı. 
Streptococcus Agalactia üreyen hastların tamamının antibiogramında üreyen suşun Penisilin G duyarlı eritromisin dirençli olduğu 
görüldü. Demografik veriler tablo 1’de özetlenmiştir.

ÇIKARIMLAR
Parkinson hastalığında alt üriner sistem semptomlarına sıkça rastlanmaktadır. Alt üriner sistem semptomlarına sebep olabilen üriner 
enfeksiyonlar hastanın yaşıda düşünüldüğünde gözden kaçırılmamalıdır. 63 hastanın verisinin incelendiği bu çalışmada yanlızca 4 
hastanın idrar kültüründe üreme olmuş ve hastaların neredeyse tamamında üreyen etken bakteri Streptococcus Agalactia olarak 
bulunmuştur. Bu hastaların öncesinde herhangi bir ürolojik girişim öyküsü bulunmamaktadır. Yenidoğan sepsisi, korioamniyonit, 
endometrit ve erişkin üriner sistem enfeksiyonlarına neden olduğu bilinen bu etkenin parkinson hastalığında ki üriner enfeksiyonlarda 
yeri daha çok araştırılmaya ihtiyaç duymaktadır.

ÜREME VAR ÜREME YOK

SAYI (n) 4 (%6,34) 59 (%93,65)

YAŞ 68,33 +- 8,38 68,03 +- 0,38

CİNSİYET ERKEK 3 (%75) 28 (%50)

KADIN 1 (%25) 28 (%50)

TAKİP SÜRESİ (AY) 5,33 +- 2,08 6,5 +- 4,6

SS-132

SÜNNET SIRASINDA MEGAMEATUS İNTAKT PREPİSYUM HİPOSPADİAS GÖRÜLME SIKLIĞI VE BU OLGULARA YAKLAŞIMIMIZ; TEK 
MERKEZDE 39 OLGUNUN SONUÇLARI
OZAN EFESOY*(1), BARIŞ SAYLAM(1)
1) MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İÇEL 

AMAÇ
Megametus intakt prepisyum (MIP) nadir görülen bir anterior hipospadias varyantıdır. Hipospadias onarımlarının yaklaşık %3’ünü 
oluşturan MIP’nin sıklığı prepisyumun tamamen normal olması ve genellikle fonksiyonel bozukluğa yol açmaması nedeniyle 
hastaların doktora müracaat etmemeleri bazen de sünnet sırasında cerrahi girişim yaralanması olarak değerlendirilmesi nedeniyle 
tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı MIP’nin sünnet sırasında görülme sıklığının ve bu hastaların tedavi sonuçlarının 
değerlendirilmesidir.

YÖNTEM
Ocak 2016 – Haziran 2018 tarihleri arasında sünnet istemi ile kliniğimize başvuran ve poliklinik muayenesinde genital anomali ile 
geçirilmiş penil cerrahi öyküsü olmayan 4641 olgunun kayıtları retrospektif olarak incelendi. Sünnet sırasında MIP tanısı konulan 39 
olgu çalışmaya dahil edilerek olguların yaşı, meatus lokalizasyonu, uygulanan cerrahi onarım tekniği, başarı ve komplikasyon oranları 
değerlendirildi.

BULGULAR
Sünnet sırasında MIP görülme sıklığı %0,84 (39/4641) ve olguların yaş ortalaması 30,8±22,3 ay (dağılım: 3–88 ay) olarak hesaplandı. 
Aile tercihine bağlı olarak olguların 32’sine cerrahi onarım ve sünnet, 6’sına onarım yapılmaksızın yalnızca sünnet yapılırken 1’ine 
ise herhangi bir cerrahi işlem gerçekleştirilmediği ve cerrahi onarım tekniği olarak meanın glandüler lokasyonda olduğu olgularda 
glans aproksimasyon prosedürü (GAP), koronal ve subkoranal lokasyonda olduğu olgularda ise tübülarize insize plak üretroplastisi 
(TIPU) yöntemi tercih edildiği saptandı. Genel başarı oranı %84,4 (27/32) olarak hesaplandı. Komplikasyon olarak 2 hastada (%6,2) 
meatal stenoz, 3 hastada (%9,4) üretrokutanöz fistül gözlendi. Olguların meatal lokasyonlarının, uygulanan cerrahi teknik ve 
komplikasyonlarının dağılımı Figür 1.de sunulmuştur

ÇIKARIMLAR
Sünnet öncesi tam bir genital muayene yapılmalı ve üretral meanın görülmesine özen gösterilmelidir. Fimozis nedeniyle üretral 
meanın değerlendirilemediği çocuklarda sünnet sırasında MIP ile karşılaşılabileceği akılda tutulmalıdır. Bu olgularda sünnetin distal 
hipospadias konusunda eğitimli hekimler tarafından ve ameliyathane şartlarında yapılması uygun olacaktır.
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SS-133

ENDOTELİAL GLİKOKALİKS HASARI VEZİKOÜRETRAL REFLÜSÜ OLAN ATEŞLİ İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONU HASTALARINDA BÖBREKTE 
SKAR OLUŞUMUNDA ETKİLİ MİDİR?
HÜSEYİN TARHAN*(1), İLKER AKARKEN(1), ÖZGÜR ÇAKMAK(2), FATMA DEMET ARSLAN(3),
SERDAR SARITAŞ(4), ÖNDER YAVAŞCAN(4), HAYRETTİN ŞAHİN(1), SERDAR TEKGÜL(5)
1) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA 
2) TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
3) TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, BİYOKİMYA, İZMİR 
4) TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, PEDİATRİK NEFROLOJİ, İZMİR 
5) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 

AMAÇ
Endothelial glikokaliks bütün endovasküler sistemin lümeni boyunca yayılır. Glikolipitler, glikoproteinler ve proteoglikanlardan oluşan 
bir bariyerdir ve endotoksinler, TNF-a, okside LDL, atriyal natriüretik peptit, hiperglisemi ve hipervolemi gibi inflamatuar ajanlar ya 
da patojenlere maruz kalırsa hasar görür. Oluşan hasar eGK yapısında hasara ve bu hasar da anormal nötrofil agrerasyonuna, lökosit 
adezyonunda artmaya ve sitokinlerde up-regülasyona neden olur. Sonuç olarak kontrolsüz bir inflamatuar süreç oluşur. Böyle bir hasar 
sonucunda, eGK bileşeni olan heparan sülfat ve sindekan-1 dolaşımda saptanabilir. Çalışmamızda böbrek hasarı olan VUR hastaları, 
böbrek hasarı olmayan VUR hastaları ve sağlıklı kontrol grubu eGK bileşenleri açısından değerlendirildi.

YÖNTEM
VUR’ u olup böbrek hasarı olmayan 30 ateşli İYE hastası (Grup-1), VUR’u ve böbrek hasarı olan 30 ateşli İYE hastası (Grup-2) ve 30 
sağlıklı kontrol (Grup-3) çalışmaya dahil edildi. Hastalardan alınan kan örnekleri heperan sülfat ve sindekan-1 için ELİSA metoduyla 
değerlendirildi.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 49.7±18,0 ay olarak bulundu. Grup-2 ile diğer gruplar arasında ortalama heparan sülfat ve sindekan-1 
değerleri açısından anlamlı fark izlendi (p=0,001). Heparan sülfat için kestirim değeri 35,17 idi ve bu değerdeki duyarlılık %63, özgüllük 
ise %86 olarak bulundu. Sindekan-1 için kestirim değeri 29,99 idi ve bu değerdeki duyarlılık %70, özgüllük ise %80 olarak saptandı.

ÇIKARIMLAR
Heparan sülfat ve sindekan-1 böbrek hasarı olan hastalarda, böbrek hasarı olmayan VUR hastaları ve kontrol grubuna göre anlamlı 
olarak yüksek bulduk. eGK bariyerindeki bozulmanın böbrek hasar oluşum mekanizmasındaki kritik bir yolak olduğunu ortaya çıkaran 
bu çalışmanın, gelecek çalışmalar için temel olabileceğini düşünüyoruz.
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SS-134 

PEDİATRİK MESANE TAŞLARININ YÖNETİMİNDE 10 YILLIK DENEYİM: PERKÜTAN SİSTOLİTOTOMİ VS TRANSÜRETRAL 
SİSTOLİTOTRİPSİ  
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ AD, KONYA  
MEHMET MESUT PİŞKİN(1), MUZAFFER TANSEL KILINÇ*(1), YUNUS EMRE GÖGER(1), MEHMET GİRAY SÖNMEZ(1), GİRAY 
KARALEZLİ(1) 

AMAÇ
Mesane taşları üriner taşların % 5’ini oluşturur ve günümüzde çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Bu çalışmada mesane taşı bulunan 
çocuklardaki perkütan sistolitotomi ve transüretral sistolitotripsi deneyimlerimizi sunuyoruz.

YÖNTEM
Ocak 2007 ile Ağustos 2018 arasında kliniğimizde mesane taşı nedeniyle tedavi edilen hastaların verileri retrospektif olarak tarandı. 
Hastaların demografik özellikleri, cerrahi yöntemleri, taş boyutu, ameliyat süresi, cerrahi sonuçları, hastaneye yatma süresi ve 
komplikasyonları değerlendirildi. Açık cerrahi veya mikroperkütan sistolitotripsi ile tedavi edilen ve aynı anda üst üriner sistem taş 
ameliyatı geçiren hastalar çalışma dışı bırakıldı.

BULGULAR
Ocak 2007 ile Ağustos 2018 arasında kliniğimizde tedavi edilen 72 mesane taşlı çocuğu değerlendirdik. 72 hastanın 2’sinde açık 
sistolitotomi ve 3’ünde mikroperkütan sistolitotripsi, 10 hastada da mesane taşı ile eş zamanlı üst üriner sistem taşı cerrahisi 
uygulandığı tespit edildi ve bu hastalar çalışma dışı bırakıldı.Çalışmaya dahil edilen 57 hastanın 1 tanesinde augmentasyon sistoplasti 
öyküsü mevcuttu. Hastaların 6’sı kız, 51’i erkek idi. Hastaların ortalama yaşı 5.6 ± 4 (1-16) idi. Hastalar 2 gruba ayrıldı. Grup 1 deki 
hastalar (n = 22) perkütan sistolitotomi, grup 2 (n = 35) deki hastalar ise transüretral sistolitotripsi ile tedavi edildi. Gruplar arasındaki 
yaş ortalamaları arasında anlamlı fark yoktu (Grup 1: 5.1 ± 4; Grup 2: 5.9 ± 4.5). Ortalama taş boyutu Grup 1’de 17.4 ± 7.6 mm, 
Grup 2’de 11.2 ± 5 mm idi (P <0.05). Grup 1’deki taşsızlık oranı% 100, grup 2’de %97 idi. Taşsızlık sağlanamayan 1 olgu daha önce 
augmentasyon sistoplasti yapılmış olgu idi. Ameliyat süresi grup 1 (36 ± 12 dakika), grup 2 (44 ± 17 dakika) idi (p <0.05). Hastanede 
yatış süreleri arasında anlamlı fark yoktu (3.1 ± 2 gün ile 2.4 ± 2 gün). Toplam 4 olguda komplikasyon izlendi. Grup 1’deki bir hastada 
uzamış hematüri vardı ve Grup 2’deki hastaların 3’ü rekürren üriner retansiyon nedeniyle tekrar hastaneye yatırıldı.

ÇIKARIMLAR
Perkütan sistolitotomide operatif süre, taş boyutu daha büyük olmasına rağmen, daha kısadır. Her iki endoskopik yöntem de çocuk 
mesane taşlarının çoğunlunun tedavisinde etkin ve güvenlidir.
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SS-135

LİPOMİYELEOMENİNGOSEL ONARIMI SIRASINDA KULLANILAN İNTRA-OPERATİVE NÖROFİZYOLOJİK MONİTÖRİZASYON 
SONUÇLARININ MESANE VE BAĞIRSAK FONKSİYONLARI AÇISINDAN DEĞERİ: PROSPEKTİF LONGİTUDİNAL ÇALIŞMA
CEM AKBAL*(1), GÜLDEN DEMİRCİ OTLUOĞLU(2), MÜGE KOÇAK(3), ELİF ILGAZ AYDINLAR(4), AHMET ŞAHİN(1), M.MEMET ÖZEK(5)
1) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 
2) ACIBADEM SAĞLIK GURUBU, BEYİN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI, PEDİATRİK NÖROŞİRURJİ BÖLÜMÜ, İSTANBUL 
3) ACIBADEM SAĞLIK GURUBU, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 
4) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 
5) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, BEYİN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI, PEDİATRİK NÖROŞİRURJİ 
BÖLÜMÜ, İSTANBUL 

AMAÇ
Lipomiyelomeningosel tamiri sırasında uygulanan intra-operative nörofizyolojik monitörizasyonun (İONM) amacı takip sırasında 
oluşabilecek nörolojik komplikasyonları önlemektir. İONM ile ameliyat sırasında sakral motor nöronların fonksiyonlarının 
değerlendirilerek mesane ve bağırsak fonksiyonlarının korunması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada lipomiyelomeningosel tamiri 
yapılan 13 hastanın prospektif takipleri sırasında mesane ve bağırsak fonksiyonlarının değerlendirildi.

YÖNTEM
2016-2018 tarihleri arasında aynı cerrah tarafından Lipomiyelomeningosel tamiri ve duraplasti yapılan hastalar çalışmaya dahil 
edildi. Standart İONM tüm hastalarda uygulandı ve motor uyarılar direkt sinir kökü uyarımı ve bulbokavernoz refleks alımına göre 
değerlendirildi. Hastaların üç ay aralıklarla yapılan üriner sistem ultrasonları ve idrar yolu enfeksiyonları kayıt edildi. İONM de patoloji 
saptananlarda, takipte ultrasonda bozulma ve/veya sık ateşli İYE geçiren hastalara videoürodinami uygulandı. Kabızlık ‘’Bristol Stool 
Scale’’ ile değerlendirildi.

BULGULAR
Yaş ortalaması 18,4 ay (9-31 ay) 7 erkek, 6 kız hasta ortalama 15 ay (12-18 ay) süre ile takip edildi. İONM da sinir iletimi 1 hasta 
dışında hepsinde alına bildi. Geçici sinir ileti bozukluğu sadece 2 hastada saptandı. Bunlardan 1 inde >1 İYE, birinde üst üriner sistem 
bozulmamasına rağmen yüksek rezidülü işeme saptandı. Kabızlık sadece 2 hastada rapor edildi. Hiçbir hastada üst üriner sistemde 
bozulma saptanmadı.

ÇIKARIMLAR
Lipomiyelomeningosel tamiri sırasında kullanılan İONM mesane ve bağırsak fonksiyonların kısa-orta dönemde bozulması hakkında 
fikir verebilir. Perop sinir iletimi problemli olan hastalar izle gör yerine daha sıkı ve invaziv takip edilirken normal iletimi olan hastalar 
sadece ultrason ile takip edilip gerektiğinde invaziv metodlar kullanabilir.

SS-136

TAŞ PROTOKOL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE HOUNSFİELD ÜNİTESİ ÖLÇÜMÜNÜN BÖBREK TAŞLARINDA ESWL BAŞARISINI 
ÖNGÖRMEDE PEDİATRİK HASTALARDA KLİNİK ÖNEMİ VARMI?
ÇAĞRI AKPINAR*(1), PERVİZ HAJİYEV(2), MURATCAN KARABURUN(1), AYKUT AKINCI(1), GÜNAY EKBERLİ(2), TARKAN SOYGÜR(2), BERK 
BURGU(2)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 
2) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ HASTANESİ, PEDİATRİK ÜROLOJİ BİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
Erişkinlerde yapılan çalışmalarda taş dansitesine göre Hounsfield Ünitesi (HÜ) değeri ile ESWL başarısı arasında bir cut-off değeri 
olduğu bilinmektedir. Genellikle 1000 HÜ üzeri taş dansitesi, başarısız ESWL için prediktif faktör olarak kabul edilmektedir. Bu 
çalışmada erişkin çalışmalarına paralel olarak, çocuklarda ESWL başarısını öngörmede taş dansitesini belirlemenin klinik olarak yararlı 
olup olmadığı araştırılmıştır.

YÖNTEM
Çalışmaya 2008-2017 yılları arasında ESWL tedavisi için <20 mm renal pelvis taşı olan 119 hasta dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı; 
Birinci grupta bulunan 38 hasta ESWL öncesi Taş Protokol BT ile değerlendirildi. İkinci grupta bulunan 81 hastada ise ESWL öncesi BT 
ile değerlendirme yapılmadı. Her iki grup tek seans ESWL sonrası taş boyut, lokalizasyon ve taşsızlık oranı (SFR) açısından karşılaştırıldı. 
Ayrıca BT uygulanan grupta HÜ ölçümü ile maksimum taş dansitesi kaydedildi. BT ile değerlendirilen grup ile direk ESWL uygulanan 
grup ortalama radyasyon maruziyeti açısından karşılaştırıldı. Her hastada spot idrar Ph not edildi. Bilinen sistin taşı olan hastalar 
çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalara taş dansitesinden bağımsız olarak ESWL uygulandı.

BULGULAR
BT uygulanan grupta ortanca taş boyutu 13.5 mm(8 -19 mm), diğer grupta ise 12.6 mm(6-17 mm) idi. ESWL sonrası ikinci haftada, 
BT uygulanan ve uygulanmayan gruptaki taşsızlık oranları sırasıyla %78.9 (30/38) ve % 81.4 (66/81) (p> 0.05) olarak belirlendi. Taş 
kompozisyonu ve boyutu açısından her iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark izlenmedi. Sadece 7 (%18.4) hastada taş dansitesi 
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1000 HÜ’den yüksek olarak ölçüldü ve bunların 3’ünün (%7.8) tek seans ESWL sonrası stone-free olduğu görüldü. Pediatrik ESWL’lerin 
çoğu, herhangi bir radyasyona maruz kalmaksızın US taraması ile gerçekleştirildi. 119 hastadan sadece 28’inde (%23.5) floroskopi 
kullanıldı ve ortalama radyasyon doz maruziyeti 2,6(1–3,4) mSv olarak ölçüldü.

ÇIKARIMLAR
Taş Protokol BT taraması teorik olarak taş kompozisyonu hakkında bilgi verir ve ESWL’nin etkinliği öngörebilir. Bununla birlikte klinik 
uygulamalarda ekstra radyasyon maruziyeti ve 1000 HÜ’den yüksek, sınırlı sayıda taş olması bu adımın karar vermede gereksiz 
olduğunu ve bundan kaçınılması gerektiğini göstermektedir.

SS-137

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SOLİTER BÖBREKLİ MEGAÜRETERLERDE AKILCIL BİR ÇÖZÜM: GEÇİCİ LOOP ÜRETEROKÜTANOSTOMİ
SERDAR TEKGÜL(1), BURAK ÇITAMAK*(2), HASAN SERKAN DOĞAN(1)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 
2) BOLVADİN DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AFYON 

AMAÇ
Soliter böbreği olan ve üreterovezikal (UV) birleşke darlığının eşlik ettiği hastalarda, böbreği olası komplikasyonlardan koruma ve 
mesane gelişimini bozmadan tedavi etmeyi amaçlayan yeni tekniği tanımlamak hedeflenmiştir.

YÖNTEM
Soliter böbreği olan ve obstrüktif paterne sahip 2 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar tanı sonrası antibiyotik proflaksisine başlandı. 
Hastalara tanıdan sonra 1. Ayda pelvikalisiyel sistemi rahatlatmak ve obstrüksiyonu azaltmak için loop kutanostomi açıldı. Ardından 6F 
kateter ile kutanostomi yoluyla mesane günde 1 kez olmak üzere 10 cc ile irrige edildi. 2. Aydan sonra irrigasyon 20 cc’ye arttırılarak 
devam edildi. Mesane kapasitesi yeterli kapasiteye ulaştığında(ortalama 6. Ayda veya sistoskopik değerlendirme yapılarak), 
üreteroüretorostomi ve DJS takılarak undiversiyonları yapıldı.

BULGULAR
Undiversiyon sonrası kontroller periyodik olarak ultrasonografik ve renal fonksiyon testleri ile değerlendirildi. Hastaların takibinde 
mesane disfonksiyonu veya renal yetmezlik gelişmezken, 15. Ve 30. Ay kontrollerinde renal fonksiyon testleri yaşları ile uyumlu olarak 
izlendi.

ÇIKARIMLAR
Soliter böbrekli ve UV darlığı olan hastalarda acil diversiyon ihtiyacı vardır. Diversiyon sonrası mesane kapasite ve fonksiyonlarını 
korumak, mesane disfonksiyonunu önlemek amacıyla mesane irrigasyonu yapılabilir. Ardından yapılan uygun undiversiyon ile de olası 
komplikasyonlar ve böbrek yetmezliği önlenebilir.

SS-138

İDİOPATİK JUVENİL ÜRETRİTLİ OLGULARA YAKLAŞIM
MEHMET MESUT PİŞKİN(1), MEHMET SERKAN ÖZKENT*(1), YUNUS EMRE GÖĞER(1), MEHMET GİRAY SÖNMEZ(1), MEHMET 
BALASAR(1)
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, KONYA 

AMAÇ
İdiopatik üretrit genellikle 5-15 yaş arası erkek çocuklarda görülen; hematüri , disüri, üretroroaji semptomları ile karşımıza çıkan bir 
patolojidir. Her ne kadar kendini sınırlayan bir durum olarak tanımlansa da bir grup hastada üretra darlığı gelişebileceği gösterilmiştir. 
Çocuk Ürolojisi Kliniğimizde idiopatik juvenil üretrit sebebi ile sistoskopi yapılan hastalarımızın bulgularını, uzun dönem sonuçlarını 
paylaşmayı amaçladık.

YÖNTEM
2010 ve 2017 yılları arasında çocuk ürolojisi polikliniğimize başvuran ve yapılan sistoskopi sonrası juvenil üretrit tanısı alan olgular 
retrospektif olarak tarandı. Hastaların preoperatif tam idarar tetkikleri, idrar kültürleri, hemogram, böbrek fonksiyon testleri, üriner 
sistem ultrasonografileri üroflowmetrileri değerlendirildi. Ayrıca sistoskopik değerlendirme Ninan Sınıflandırmasına göre yapıldı.

BULGULAR
Veriler retrospektif olarak tarandıktan sonra tanı alan 11 hasta olduğu tespit edldi. Hastaların ortalama yaşı 10 (7-14) idi. 8 hastamızın 
başvuru şikayeti hematüri iken 3 hastamız işeme güçlüğü şikayetli ile başvurdu. Tam idrar tetkiki ,hemogram ve böbrek fonksiyon 
testleri normaldi. İdrar kültüründe üreme izlenmedi. 6 hastamızın üroflowmetrik değerlendirilmesi bulundu. Bu olguların 3’ünde 
anormal işeme paterni izlendi. Genel anestezi altında yapılan sistoskopi sonrası Ninan sınıflamasına göre 4 hastamız grade 1 ile uyumlu 
‘ membranöz üretrada inflamasyon, epitel bozulmuş ve üzeri beyaz fibrotik dokular ile kaplı’ olarak izlendi. 4 hastamız grade 2 ‘ sfinkter 
proksimaline uzanan inflamasyon, epitelde bozulma ve fibrotik dokular’ ile uyumlu iken 3 hastamızda Grade 3 ile uyumlu olarak 
‘membranöz üretrada darlık ve fibrozis görünümü’ mevcuttu. Hastalarımızın hiçbirinde grade 4 üretrit izlenmedi. Kuş gözü darlık olan 
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1 hastaya internal üretrotomi , 2 hastaya üretra dilatasyonu ve intraüretral steroid uygulaması yapıldı. Grade 2 olan 4 hastamıza sadece 
üretra dilatasyonu yapıldı. Grade 1 olan hastalara sistoskopi haricinde ek işlem yapılmadı. Hastalarımızın takiplerinde şikayetlerinde 
gerileme olduğu ve ilerleyen dönemlerde patoloji olmadığı izlendi. Olgularımızın postoperatif 3. Ay , 6.ay ve 1.yıl takiplerinde nüks 
darlık izlenmedi.

ÇIKARIMLAR
Etyolojisi tam aydınlatılmamış olsa da üretral darlık gibi önemli patolojiye yol açabilen jüvenil üretrit tanısında endoskopi kararı 
verilirken üroflovmetri kullanılmasının, tedavi planlamasında Ninan sınıflamasının kullanılmasının faydalı olabileceği kanaatindeyiz. 

 

 
SS-139

PEDİATRİK TAŞ OLGULARINDA PNL
ÖNDER ÖZDEN(1), KASIM EMRE ERGÜN(1), MURAT GÜLŞEN*(2), YAKUP BOSTANCI(2), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(2), ALİ FAİK 
YILMAZ(2), ENDER ÖZDEN(2), ŞABAN SARIKAYA(2)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 
2) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 

AMAÇ
Bu çalışmada pediatrik hasta grubunda PNL deneyimimizi sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Ocak 2002- Eylül 2018 tarihleri arasında hastanemizde üroloji kliniğinde 17 yaş ve altı toplam 260 hastaya PNL 
uygulandı. Litotomi pozisyonunda böbreğe üreter katateri takıldıktan sonra hastalara prone pozisyon verildi 
ve C kollu floroskopi altında perkütan girişim yapıldı. Dilatasyon olarak 14 F veya 20 F dilatatör kullanılarak 
giriş yolu oluşturuldu. Taşlar Holmium:YAG lazer veya pnömotik litotriptör kullanılarak fragmante edildi. 
 
BULGULAR
Ocak 2002 ve Eylül 2018 tarihleri arasında PNL yapılan 17 yaşından küçük 260 hastanın kayıtları retrospektif olarak analiz 
edildi. Hastaların 117’i kız, 143’i erkek idi. Yaş ortalaması 7,4±4,9 yıl, ortalama operasyon süresi 73,8±34,7 dk idi. 49 hastanın 
preoperatif operasyon öyküsü mevcut idi. Tablo 1’de hastaların demografik, preoperatif ve peroperatif verileri verilmiştir. 
 
ÇIKARIMLAR
Çocukluk çağı böbrek taşlarının tedavisinde PNL güvenilir ve etkili bir yöntemdir.
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SS-140

FOSFODİESTERAZ - 4 İNHİBİTÖRÜ OLAN ROLİPRAMIN SIÇANLARDA TESTİKÜLER TORSİYON-DETORSİYON
HASARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
DENİZ ABAT(1), YILDIRIM BAYAZIT(2), ARBİL AÇIKALIN(3), KENAN DAĞLIOĞLU(4), EBRU DÜNDAR YENİLMEZ(5), ADEM ALTUNKOL*(6), 
ŞEYDA ERDOĞAN(7), ABDULLAH TULİ(8) 
1) SAĞLIK BAKANLIĞI, İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ,, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, HATAY 
2) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, ADANA 
3) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ ANA BİLİM DALI, ADANA 
4) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ,, DENEYSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ, ADANA 
5) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, BİYOKİMYA ANA BİLİM DALI, ADANA 
6) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ADANA 
7) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,, PATOLOJİ ANA BİLİM DALI, ADANA
8) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,, BİYOKİMYA ANA BİLİM DALI, ADANA 

AMAÇ
Çalışmamızın amacı fosfodiesteraz - 4 inhibitörü olan Rolipramın sıçanlarda testiküler torsiyon-detorsiyon hasarı üzerine olan etkisini 
araştırmaktır.

YÖNTEM
Altmış tane genç erkek sıçan beş gruba ayrıldı. Her gruptaki altı sıçanın sağ testislerine detorsiyondan dört saat sonra biyokimyasal 
analiz için orşiektomi yapıldı. Diğer altı sıçanın sağ testislerine de detorsiyondan 24 saat sonra patolojik değerlendirme için orşiektomi 
yapıldı. Grup 1’deki sıçanlara sağ orşiektomi torsiyon yapılmadan uygulandı, sağ testisler biyokimyasal ve patolojik analiz için 
laboratuvara gönderildi. Grup 2’ deki sıçanların sağ testislerine 60 dakika torsiyon uygulandı ve ardından detorsiyon yapıldı. Rolipram 
verilmedi. Grup 3’teki sıçanların sağ testislerine 60 dakika torsiyon uygulandı. Detorsiyon yapılmadan 30 dakika önce 1 mg/kg dozunda 
Rolipram intraperitoneal uygulandı. Grup 4’teki sıçanların sağ testislerine 60 dakika torsiyon uygulandı ve detorsiyon sırasında 1 
mg/kg dozunda Rolipram intraperitoneal uygulandı. Grup 5’teki sıçanların sağ testislerine 60 dakika torsiyon uygulandı. Detorsiyon 
yapıldıktan 30 dakika sonra 1 mg/kg dozunda Rolipram intraperitoneal uygulandı. Malondialdehit ve nitrik oksit seviyelerine bakıldı. 
Nekroz ve apoptozis oranları patolojik olarak değerlendirildi.
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BULGULAR
Malondialdehit seviyeleri torsiyon yapılan gruplarda (2., 3., 4. ve 5. gruplar) torsiyon yapılmayan grup 1’e göre yüksekti (p=0,004). 
Nitrik oksit seviyeleri açısından gruplar arasında farklılık yoktu (p=0,182). Apoptozis seviyeleri 2.,3. ve 4. grupta 1. gruba göre yüksekti. 
Ancak apoptozis seviyeleri 1. ve 5. gruplarda benzerdi (p=0.122). Birinci gruptaki nekroz seviyesi 4. ve 5. gruptaki nekroz seviyeleriyle 
benzerdi (p=0,194 ve p=0,847)

ÇIKARIMLAR
Testiküler iskemi reperfüzyon hasarında Rolipram uygulaması nekroz ve apoptozis oranlarını azaltabilir.
 

SS-141

KRONİK BÖBREK HASTALIĞININ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARINA ETKİSİ
MUTLU DEĞER(1), VOLKAN İZOL(1), FESİH OK*(1), YILDIRIM BAYAZIT(1), NİHAT SATAR(1), İBRAHİM ATİLLA ARIDOĞAN(1) 
1) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, ADANA 

AMAÇ
Perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonu 2 cm ve üzerindeki böbrek taşlarının tedavisinde altın standart olarak uygulanan minimal 
invaziv cerrahi bir yöntemdir. Çalışmamızda PNL ile tedavi edilen hastaların preoperatif böbrek fonksiyonlarına göre özelliklerini ve 
sonuçlarını karşılaştırdık.

YÖNTEM
Kliniğimizde Eylül 2007-Haziran 2018 tarihleri arasında PNL uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak incelenedi. Glomerüler 
filtrasyon oranı(GFR); serum kreatinin düzeyine dayanarak böbrek hastalık formülasyonunda diyet modifikasyonu (MDRD) kullanılarak 
ölçüldü. Hastalar GFR düzeylerine göre kronik böbrek hastalığı (KBH) evre 0/I/II (GFR≥60 ml/dk/1.73 m2), evre III (GFR 30-59 ml/
dk/1.73 m2) ve evre IV/V (GFR<30 ml/dk/1.73 m2) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri, preoperatif bulguları 
ve postoperatif sonuçları değerlendirildi.

BULGULAR
KBH evre 0/I/II grubunda 203, evre III grubunda 54 ve evre IV/V grubunda 18 olmak üzere toplam 275 hasta incelendi. Ağır KBH 
olan hasta grubu klinik olarak azınlıktaydı. Diğer iki grup ile kıyaslandığında bu gruptaki hastalar istatistiksel olarak anlamlı derecede 
daha düşük yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ) ile daha uzun nefrostomi çekilme süresi sonuçlarına sahipti. Hastaların preoperatif ve 
postoperatif diğer parametleri değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 1 ve 2). 
 
ÇIKARIMLAR
Operasyon süresi, hastanede kalış süresi, taşsızlık oranı ve diğer birçok parametre sonuçları her üç KBH grubunda benzer 
bulundu. PNL operasyonu KBH hastalarında yüksek taşsızlık oranı ve düşük komplikasyon oranlarıyla güvenle uygulanabilmaktedir. 
 

Tablo 1 P değeri

EVRE EVRE EVRE 0/I/II vs III 0/I/II vs 
IV/V III vs IV/V

0/I/II III IV/V

Hasta sayısı 203 54 18
Yaş ± SD 50,54±14,946 59,83±16,671 47,17±15,764 0 0,362 0,006
Cinsiyet (%): 0 0,001 0,553
M 175(86,2) 28(51,9) 9(50,0)
F 28(13,8) 26(48,1) 9(50,0)
VKİ ± SD 27,8 ± 4,44 28,67± 5,69 25,58± 3,54 0,245 0,04 0,034
Preop kreatinin (mg/dl)± SD 1,4± 0,2 1,98± 0,55 3,63± 1,09 0 0 0
Taş boyutu (mm2) ± SD 608,1±733,23 537,9± 534,2 546,1± 411,1 0,515 0,724 0,953
Geçirilmiş PNL (%) 18(8,9) 3(5,6) 2(11,1) 0,581 0,67 0,593
Geçirilmiş ESWL (%) 20(9,9) 7(13,0) 1(5,6) 0,465 1 0,67
Geçirilmiş 19(9,4) 2(3,7) 1(5,6) 0,264 1 1
ABTC (%)
Soliter(%) 23(11,3) 9(16,7) 2(11,1) 0,352 1 0,719

PNL: perkütan nefrolitotomi, ABTC: açık böbrek 
taşı cerrahisi
ESWL: ekstracorporeal shock wave lithotripsy



138

4. Ürolojik Cerrahi Kongresi Ürolojik Cerrahi Derneği

Tablo 2 P değeri

EVRE 0/I/II EVRE EVRE IV/V 0/I/II vs III 0/I/II vs 
IV/V III vs IV/V

III
Hasta sayısı 203 54 18
Operasyon süresi(dk) 84,82±44,92 89,36±50,27 86,39±46,8 0,522 0,888 0,825
± SD
Skopi süresi(dk) 11,69±7,22 12,75±8,76 12,22±8,25 0,364 0,768 0,822
± SD
Nefrostomi çekilme süresi(gün) ± SD 2,07±1,61 2,70±2,54 3,93±4,57 0,035 0,001 0,183
Hastanede kalış süresi(gün) ± SD 4,08±3,42 4,76±3,28 5,20±4,57 0,213 0,239 0,68
Taşsızlık oranı(%) 126(62,1) 33(61,1) 12(66,7) 1 0,697 0,782
Ateş(%) 14(6,9) 6(11,1) 2(11,1) 0,389 0,626 1
Kan transfüzyon oranı(%) 13(6,4) 5(9,3) 1(5,6) 0,547 1 1
% Clavien skoru:
I
II 80(39,4) 26(48,1) 7(38,9) 0,278 1 0,59
IIIA 1(0,5) 0 0
IIIB 0 1(1,9) 0
IVA 0 1(1,9) 0
IVB 0 0 0
V 0 0 0
Toplam komplikasyon oranı(%) 81(39,9) 28(51,9) 7(38,9) 0,124 1 0,419

SS-142 

PEDİATRİK HASTALARDA LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ
MURAT GÜLŞEN*(1), KASIM EMRE ERGÜN(1), ENDER ÖZDEN(1), YAKUP BOSTANCI(1), ALİ FAİK YILMAZ(1), ŞABAN SARIKAYA(1) 
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN  

AMAÇ
Bu çalışmada, pediatrik yaş grubundaki hastalardaki benign ve malign üst üriner sistem hastalıkları için uyguladığımız laparoskopik 
nefrektomi deneyimimizi sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
2009-2018 yılları arasında 22 pediatrik yaş grubundaki hastanın demografik, operatif ve patolojik verileri retrospektif olarak incelemeye 
alındı.

BULGULAR
22 hastanın yaş ortalaması 13 ± 5,4 yıl, 7 tanesi kız, 14 tanesi erkekti. Nefrektomi endikasyonuna baktığımızda 14 hastada atrofik ve 
hidronefrotik non fonksiyone böbrek(%63,3), 3 hastada taşlı non fonksiyone böbrek, 3 hastada vezikoüreteral reflüye sekonder non 
fonksiyone böbrek(%13,6) ve 2 hastada böbrek tümörü(%9,09) nedeniyle nefrektomi uygulandı. Hastaların etyolojileri nedeniyle 17 
tanesine basit nefrektomi, 3 tanesine nefroüreterektomi ve 2 tanesine de radikal nefrektomi planlandı. Olguların 12 tanesine sol, 9 
tanesine sağ nefrektomi yapıldı. 10 olguda transperitoneal, 9 olguda retroperitoneal yaklaşım tercih edildi. 1 olguda atnalı böbrek 
mevcuttu ve bu olguda transmezokolik yaklaşım tercih edildi. Operasyon süresi ortalama 69,7 ± 32,4 dk idi. Hastalarda postoperatif 
komplikasyon izlenmedi. Ortalama yatış süresi 3,3 ± 1,1 gün idi. Preoperatif kreatinin değerlerinin ortalması 0,65 ± 0,28 mg/dl iken 
postoepratif kreatinin değerleri de 0,66 ± 0,29 mg/dl olmak üzere benzer idi. Preoperatif hemoglobin değerleri ortalaması 12,4 ± 
1,8 g/dl, postoperatif hemoglobin 11,4 ± 1,4 g/dl idi. Patoloji sonuçlarına bakıldığında 14 hastada kronik pyelonefritik değişiklikler, 3 
hastada kistik renal displazi, 2 hastada hipoplazik böbrek, 1 hastada multiksitik displastik böbrek olarak raporlandı. Tümör nedeniyle 
opere edilen iki hastadan birinde translokasyon tipi renal hücreli karsinom, fuhrman grade 2 izlenirken, yakın zamanda yapılan ikinci 
hastanın patolojisi henüz sonuçlanmadı.

ÇIKARIMLAR
Pediatrik yaş grubunda laparoskopik yöntem üst üriner sistem hastalıklarına sekonder nefrektomi gerektiren patolojilerde düşük 
komplikasyon oranı ve iyi kozmetik sonuçları ile güvenle uygulanabilir bir yöntemdir.
 

SS-143

ÇOCUKLARDA ÜRETER TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ÜRETERORENOSKOPİK LİTOTRİPSİ SONUÇLARI
KASIM EMRE ERGÜN(1), MURAT GÜLŞEN*(2), YAKUP BOSTANCI(2), ENDER ÖZDEN(2)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 
2) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 
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AMAÇ
Kliniğimizde son 10 yılda çocuk hastalardaki üreter taşı nedeni ile yapılan semi-rijit üreterorenoskopi (URS) sonuçlarının incelenmesi 
 
YÖNTEM
Çalışmamızda Şubat 2009 ile Eylül 2018 arasında kliniğimizde üreter taşı nedeni ile semi-rijit URS yapılan pediatrik yaş grubundaki 125 
hasta retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR
Çalışmadaki 125 hastanın ( 53 kız, 72 erkek) ortalama yaşı 6,1 yıl (6 ay-16,8 yıl) idi. Sağ üreterde 53 (%42,2) adet, sol üreterde 67 
(%53,6) adet ve 5 (%4) adet de bilateral taş saptanırken distal, orta ve proksimal üreterde sırasıyla 93 (%74,4), 17 (%13,6) ve 15 
(%12) adet taş tespit edildi. Ortalama taş boyutu ise 8,48 mm (3-20 mm) olarak bulundu. Operasyonlarda 7,5 F ve 4,5 F semi-rijit 
üreterorenoskoplar ve litotripsi için de Holmium: YAG laser kullanıldı. Toplam 139 üreterorenoskopik girişim yapılırken 8 hastada 
üreter alt uç darlığı, 2 hastada üreter darlığı, 2 hastada üreteral kink ve 2 hastada rezidü fragman kalması nedeni ile ikinci seans girişim 
gerekliliği meydana geldi. Tek seans sonunda taşsızlık oranı %89,9 olarak bulunurken ikinci seans sonrası %100 taşsızlık elde edildi. 139 
girişimin 98’inde (%70,5) işlem sonrası JJ stent takılırken ortalama stent çekilme süresi 24 gün (1-90 gün) olarak bulundu. Herhangi bir 
intraoperatif komplikasyon görülmezken, 8 (%5,75) girişim sonrasında ateş yüksekliği tespit edildi.
 
ÇIKARIMLAR
Yeterli deneyim kazanıldıktan sonra çocuklarda her yaş grubunda ve taş lokalizasyonunda semi-rijit URS kabul edilebilir başarı ve 
komplikasyon oranları ile etkili ve güvenli bir yöntem olarak gözükmektedir.
 
 
SS-144
İMPAKTE ÜRETER TAŞLARIN ÖNGÖRÜSÜNDE YENİ BİR YÖNTEM: ÖZBİR İMPAKTE TAŞ FORMÜLÜ
SAİT ÖZBİR*(1), OSMAN CAN(1)
1) S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Preoperatif kontrastsız bilgisayarlı tomografi (NCCT) bulgularına dayanarak üreteral taş impaksiyonu için öngörücü faktörleri araştırmak. 
 
YÖNTEM
URS uygulanan 238 hastanın verileri analiz edildi. Taşın büyüklüğü, taş yerleşimi,taş dansitesi (HU) değeri, üreteral 
duvar kalınlığı (UWT) ve hidronefroz derecesi kaydedildi. Taşın proksimal ve distalinde ölçülen dansite (HU) değerleri 
kaydedildi. Daha sonra, taş impaksiyonunun daha doğru bir şekilde tahmin edilebilmesi için UWT, proksimal ve distalde 
ölçülen dansite (HU) değerleri ve hidronefroz derecesini kullanarak bir formül oluşturuldu. Formül, Özbir’in İmpakte Taş 
Formülü (ISF) olarak adlandırıldı. Taş impaksiyonu endoskopik olarak doğrulandı. İmpakte taş için öngörücü faktörler, tek 
değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon analizleri kullanılarak değerlendirildi. Taş impaksiyonu için ROC analizi yapıldı. 
 
BULGULAR
Genel olarak, çalışmaya 196 hasta dahil edildi. Çok değişkenli regresyon analizinde HU alt / üst oranının, UWT’nin ve hidronefroz 
derecesinin taş impaksiyonu için en önemli prediktif faktörleri olduğu gösterilmiştir (OR 20.53, p <0.001; OR 10.55, p <0.001; OR 5.95, 
p = 0.004; sırasıyla). ROC analizi, ISF için 15.15 (AUC 0.958, p <0.001, duyarlılık% 91.0, özgüllük% 97.7) eşik değerini ortaya koymuştur.

ÇIKARIMLAR
ISF, üreteral taşlı hastalarda impakte taşların en önemli preoperatif belirleyicisidir. ISF, preoperatif planlama ve perioperatif klinik seyir 
açısından tedaviden önce ürolog tarafından önemli bir enstrüman olarak kullanılabilir.
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SS-145

YENİ TEK KULLANIMLIK DİJİTAL FLEXİBLE ÜRETRESKOP VE NONDİSPOSABLE FİBER-ÜRETRESKOP: ÜROLOJİ ASİSTANI EĞİTİMİNDE 
FİYAT-PERFORMANS VERİMLİLİĞİ KARŞILAŞTIRMASI
CUMHUR YEŞİLDAL*(1), ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN(1), HÜSEYİN CİHAN DEMİREL(1), SİNAN LEVENT KİREÇCİ(1), MUSAB ILGİ(1), 
AHMET TEVFİK ALBAYRAK(1), AYHAN DALKILINÇ(1), SEMİH TÜRK(1)
1) S.B. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL
 
AMAÇ
Bu çalışmada, tek kullanımlık dijital flexible üreteroskop olan Pusen PU3022’yi, üroloji asistanı eğitiminde fiyat-performans verimliliği 
hakkında Storz Flex X2 ile karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Pusen PU3022 sadece tek kullanımlık olmasına karşın Storz Flex X2 yeterli sterilizasyon işleminden sonra birçok kez kullanılabilir. 
Elimizde toplamda 10 adet tek kullanımlık Pusen PU3022 vardı. Bunlardan 7’si 5 kere, 1’i 4 kere, 1’i 2 kere, 1’i 3 kere kullanıldı. Her biri 
genel bir sterilizasyon sürecinden geçti. Dönme kabiliyetinin kullanılıp kullanılmadığına karar verdik.

BULGULAR
10 adet tek kullanımlık üreteroskop ile toplam 44 operasyon ve Storz Flex X2 ile 44 operasyon gerçekleştirildi. Storz Flex X2 ile yapılan 
flexible URS antrenman eğrisinde, son 300 vakada bir cihazın ortalama ömrü 28 vaka olarak belirlendi. Bu verilere göre 44 vaka için, 
kesinlikle 2. kovansiyonel flexible URS gereksinimi oluşmaktadır. Her ikisi de benzer taşsızlık ve komplikasyon oranlarına sahip. Pusen 
PU3022’nin piyasa değeri her bir üreteroskop için 600 Euro olmak üzere hepsinin toplam değeri 6000 Euro’dur ve Storz Flex X2’nin 
toplam değeri 19.000 Euro’dur.

ÇIKARIMLAR
Tek kullanımlık üreteroskop, fiyat-performans açısından oldukça verimli bulunmuştur. Özellikle deneyimsiz ellerde konvansiyonel 
üreteroskoplar çok kolay hasar görebilir ve çok miktarda para kaybına sebep olabilir. Ancak tek kullanımlık üreteroskoplar da kolayca 
zarar görebilmesine rağmen, oluşan kayıp bir eğitim kliniği için önemli değildir.

SS-146

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN KADIN CİNSEL FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ
MUSTAFA AYDIN*(1), ALPER BİTKİN(1), LOKMAN IRKILATA(1)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ÜROLOJİ, SAMSUN 

AMAÇ
Huzursuz bacak sendromu ile kadın cinsel disfonksiyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.

YÖNTEM
Çalışmaya cinsel aktif olan ve nöroloji kliniği tarafından huzursuz bacak sendromu tanısı almış 45 hasta ve kontrol grubu 
olarak benzer yaş grubunda 42 sağlıklı kadın dahil edildi. Olguların cinsel fonksiyonları Türkçe validasyonu yapılmış olan Kadın 
Cinsel Fonksiyon İndeksi (Female Sexual Function İndex-FSFI) ile değerlendirildi ve sonuçlar gruplar arasında karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Çalışmaya alınan husursuz bacak sendromu tanısı almış 45 hastanın ve kontrol grubundaki 42 olgunun yaş ortalaması arasında istatiksel 
olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,062). Husursuz bacak sendromu olanlar ile kontrol grubunun vücut kitle indeksi açısından 
değerlendirilmesinde her iki grubun ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p=0,473). Olguların FSFI skorları 
incelendiğinde ise huzursuz bacak sendromu olanların hem total hem de FSFI alt grup skorları kontrol grubuna göre anlamlı derecede 
düşük bulundu (p<0.001).

ÇIKARIMLAR
Bu çalışma, huzursuz bacak sendromunda, normal popülasyona göre daha fazla kadın cinsel işlev bozukluğu olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu sebeple huzursuz bacak sendromu tanısı konan hastaların cinsel disfonksiyon açısından da değerlendirilmeleri önemlidir. 

HBS (n=45) Kontrol (n=42) P

Total FSFI 16,26 ± 4,37 26,42 ± 3,29 <0,001

Cinsel istek 2,82 ± 1,38 4,59 ± 0,78 <0,001

Uyarılma 2,32 ± 1,23 4,40 ± 1,02 <0,001

Lubrikasyon 3,04 ± 1,56 4,25 ± 1,12 <0,001

Orgazm 2,75 ± 1,04 4,13 ± 1,08 <0,001

Memnuniyet 2,28 ± 1,50 4,50 ± 1,24 <0,001

Ağrı 3,05 ± 1,12 4,55 ± 1,06 <0,001
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SS-147
 
ÜRETRİTTE POLİMİKROBİAL ENFEKSİYON PREVELANSI
MEHMET SARİER*(1) 
1) MEDİCAL PARK HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANTALYA  

AMAÇ
Üretrit erkeklerde en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıktır, ve patojenlerine göre gonokoksik ve non gonokoksik üretrit olarak 
sınıflandırılmaktadır. Son yıllarda artan üretrit vakaları polimikrobial enfeksiyon varlığını da gündeme getirmiştir. Real Time Multilex 
Polimeraz Chain Reaction (Rt-MPCR) yöntemi klasik kültür ortamında tespit edilmesi zor üretrit patojenlerini tek bir örnekte, çok daha 
kısa sürede ve yüksek duyarlılıkla tespitine olanak sağlamaktadır. Literatürde, üretritte polimikrobial enfeksiyon prevelansına yönelik 
yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı üroloji polikliniğinde üretrit tanısı alan hastalarda Rt-MPCR sonuçlarına göre 
polimikrobial enfeksiyon prevelansının araştırılmasıdır.

YÖNTEM
2016-2018 yılları arasında üroloji polikliniğinde üretrit tanısı alan, Rt-MPCR sonucu en az 1 patojen tespit edilen 124 hastanın dataları 
retrospektif incelendi. Rt-MPCR olarak DNA Technology (Moskova, Rusya) firmasının 10 patojen tespit eden PCR kiti kullanıldı. Neisseria 
Gonorrhoeae, Chlamydia Trachomatis, Mycoplasma Genitalium, Trichomonas Vaginalis ve HSV Tip 1-2 nin mutlak varlığı poztif kabul 
edildi. Oportunistik patojen olarak kabul edilen Ureoplasma Urealyticum, Ureoplasma Parvum, Gardnerella Vaginalis, Candida türleri 
ve Mycoplasma Hominis de ise >104 mikrobiyal yük, üretici fima önerisi doğrultusunda pozitif kabul edildi.

BULGULAR
Çalışmaya alınan 124 hastanın ortalama yaşı 33.8 (19-56) idi. Rt-MPCR sonucuna göre 29 hastada (23.3%) polimikrobial enfeksiyon 
mevcuttu. 24 (19.3%) hastada 2 patojenli , 5 (4%) hastada ise 3 patojenli polimikrobial üretrit mevcuttu. Üretrit patojenlerinin genel 
dağılımı ise Chlamydia Trachomatis 22.9% Neisseria Gonorrohoea 21.7% Gardnerella Vaginalis 16.8% Ureoplasma Urealyticum 14.2% 
Mycoplasma Genitalium 10.5% Ureoplasma Parvum 4.7% Mycoplasma Hominis 3.7% Trichomanas Vaginalis 3.1% Candia Albicans 
1.8% ve Herpes Tip-2 1.2% idi.

ÇIKARIMLAR
Üretrit içerisinde polimikrobial enfeksiyon 23.3% ile oldukça sık görülmektedir. Rt-MPCR analizi üretritte polimikrobial enfeksiyon 
varlığını tespiti için oldukça etkili bir yöntemdir. Klinisyenin tedavi planlaması yaparken üretritte polimikrobial enfeksiyon varlığını da 
göz önünde bulundurması gerekmektedir.

SS-148

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONRASI KAN TRANSFÜZYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
SAİT ÖZBİR*(1)
1) S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Büyük böbrek taşlarının tedavisinde perkütan nefrolitotomi (PCNL) önerilmektedir. PCNL, büyük böbrek taşları için etkin bir tedavi 
seçeneği olmasına rağmen, komplikasyon riski yüksektir. Kan transfüzyonu gerektiren kanama bu komplikasyonlardan biridir. 
Çalışmamızda transfüzyon oranlarını etkileyen faktörleri inceledik.

YÖNTEM
Yaş, cinsiyet, BMI, trakt uzunluğu (mm), taş boyutu (mm), taş yoğunluğu (HU), taşlı kaliks sayısı, akses sayısı, taş kompleksitesi (Guy taş 
skoru I –II ‘ye karşı III-IV) dahil olmak üzere transfüzyon için risk faktörlerini değerlendirdik.

BULGULAR
Toplamda 141 (92 erkek ve 49 kadın) hasta çalışmaya dahil edildi. PCNL monoterapisi için transfüzyon oranı %14.8 idi. Multipl akses 
yapılan, büyük ve kompleks taşları olan, BMI değeri yüksek olan ve düşük yoğunlukta (HU) taşları olan hastalarda daha yüksek 
transfüzyon oranları gözlenmiştir.

ÇIKARIMLAR
Transfüzyon oranları daha büyük ve kompleks taşlar ile ve multipl akses yapılan hastalarda artmaktadır. Daha yüksek BMI ve düşük taş 
yoğunlukta (HU) taşları olan hastalar, transfüzyon için artmış risk altında olabilir.
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SÖZLÜ SUNUM – X 
( SS149-SS168 ) 

 
SS-149

PELVİK FLEBOLİTLERİN DİSTAL ÜRETER TAŞLARINDAN AYRIMINDA HOUNSFİELD ÜNİTELERİNİN KULLANIMI
SAİT ÖZBİR*(1)
1) S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) üriner sistem taş hastalığında altın standart görüntüleme yöntemidir. Fakat distal üreter 
taşlarının pelvik yerleşimli flebolitlerden ayrımı zor olabilmektedir. Çalışmamızın amacı kemik pelviste yerleşik opasitelerin ayrımında 
BT’ deki Hounsfield ünitesi (HU) ölçümlerine dayanarak pelvik flebolitlerin distal üreter taşlarından ayrımının yapılıp yapılamayacağını 
incelemektir.

YÖNTEM
Ureterorenoskopi yapılan ve eş zamanlı hem üreter taşı hem de fleboliti bulunan hastalar retrospektif olarak yeniden değerlendirildi. 
Her pelvik kalsifikasyonun BT’de hem boyutu hem de Hounsfield ünitesi olarak dansitesi ölçüldü. Konfismasyon postoperatif 1. Gün 
yapılan DÜSG ile yapıldı.

BULGULAR
Toplam 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Taşın ortalama çapı 10.3±3.5 ve ortalama dansitesi ise 987±212.3 HU idi. Flebolit ortalama çapı 
7.0±3.5 iken ortalama dansitesi 638±352.0 HU idi. Hem taş çapı hem de dansitesi açısından her 2 grupta istatistiksel olarak anlamlı 
fark saptandı (p=0.000, p=0.000; sırasıyla).

ÇIKARIMLAR
Çalışmamız göstermiştir ki pelvik flebolitler ile distal üreter taşlarının gerek dansite ve gerekse çap ölçümleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark mevcuttur. Daha sonra yapılacak daha geniş ölçekli çalışmalarla pelvik kalsifikasyonların ayrımında bu parametrelerin 
kullanılabilip kullanılamayacağı teyit edilebilir.

SS-150

KLİNİĞİMİZDE SWL TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA II. VE III. JENERASYON LİTOTRİPTÖRLERİN BAŞARI ORANLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI 
1) CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 
2) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
ÇETİN DEMİRDAĞ(1), SİNHARİB ÇİTGEZ(1), BERİN SELÇUK(1), NEJAT TANSU(2), UĞUR AFERİN*(1), ZÜBEYR TALAT(2)

AMAÇ
Üriner sistem taşlarının SWL ile tedavisi sırasında II. (Lithostar) ve III. jenerasyon (Lithoskop) litotriptörlerin başarı oranlarının 
karşılaştırılması.

YÖNTEM
Ocak 2003 ve Aralık 2008 tarihleri arasında Lithostar ile SWL uygulanan 1664 hasta ile Ocak 2012 ve Mart 840 tarihleri arasında Lithoskop 
ile SWL uygulanan 840 hasta retrospektif olarak incelendi. Tedavi sonrası başarı oranları hem yaş hem de taş yükleri açısından cihazlar 
için ayrı ayrı değerlendirildi. Sonuçlar, taşsızlık ve başarısızlık olarak iki gruba alındı. Klinik önemsiz rezidüel fragmanlar başarısız olarak 
kabul edildi.

BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması II. ve III. jenerasyon cihazlar için benzerdi (ortalama 41, p>0.96). Her iki cihazın toplam başarı oranları 
sırasıyla %82 ve %69 olarak saptandı (p<0.001). Taş yükü II. jenerasyon litotriptörün kullanıldığı hasta grubunda daha yüksek ve gruplar 
arasında anlamlı olarak farklı bulundu (p<0.001). Taş yüküne göre alt grup analizi yapıldığında başarı oranları 0-1 cm2 için (69% vs 
72%) III. Jenerasyonun daha başarılıdır. 1,1-2 cm2 arası (25%-24%) ve 2 cm2 ve üstü taş yükü olan hastalar (6% vs 4%) için litotriptörler 
arasında başarı oransal olarak aynıdır. Seans sayısının, ortalama enerjinin ve ortalama şok dalga sayısının II. Jenerasyonunda anlamlı 
daha düşük olduğu tespit edildi (p<0.001). Taş yolunun oransal olarak II. Jenerasyonda daha fazla olduğu görüldü (n=126 vs n=18).

ÇIKARIMLAR
II. ve III. jenerasyon litotriptörlerin başarı oranları birbirine yakın olmakla birlikte III. Jenerasyon litotriptörün başarısının daha düşük 
olduğu tespit edilmiştir.
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SS-151

FOURNİER GANGRENİ TEDAVİSİNDE VAKUM YARDIMLI KAPAMANIN GELENEKSEL YARA YERİ BAKIM YÖNTEMLERİYLE 
KARŞILAŞTIRILMASI
Z.ULAŞ BALİ(1), CANER BUĞRA AKDENİZ*(2), TALHA MÜEZZİNOĞLU(2), OKTAY ÜÇER(2), ERAY KARA(3)
1) MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ, PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ AD, 
MANİSA 
2) MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ, ÜROLOJİ AD, MANİSA 
3) MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ, GENEL CERRAHİ AD, MANİSA 

AMAÇ
Fournier gangreni birçok risk faktörü olan ,agresif ve progresif olan bu tablo yüksek bir mortalite oranına sahiptir. Nekrotize alanların 
debridmanını takiben yara yeri bakımı oldukça önemli olup vakum yardımlı kapama yöntemi (VAC) günümüzde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Çalışmamızda, vakum yardımlı kapama yöntemlerinin , geleneksel yara yeri bakım yöntemleriyle, yara yeri iyileşme 
süreçleri, klinik seyir, morbidite ve mortalite ilişkili olan durumlar açısından kıyaslanması amaçlanmıştır.

YÖNTEM
2001-2018 yılları arasında hastanemizde Fournier gangreni nedeniyle cerrahi ve sonrasında medikal tedavi uygulanmış 29’u erkek, 
4’ü kadın 33 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 16 hastaya Fournier gangreni nedeniyle debridman sonrası geleneksel yara yeri bakım 
yöntemleriyle takip yapılmışken, 17 hastaya vakum yardımlı kapama yöntemleri uygulanmıştır. Fournier gangreni yayılım alanları 4 
grup olarak ayrılmış olup bunlar, izole skrotum tutulumu olanlar, skrotum ve penis tutulumu olanlar, skrotumdan perineye yayılım 
olanlar ve abdomen duvarına uzanım gösterenler olarak belirlenmiştir. Tüm hastaların yaş, ek hastalıklar, laboratuvar sonuçları, yatış 
süreleri, redebridman gereklilikleri, rekonstrüksiyon yöntemleri, hastane yatış süreleri, antibiyoterapi rejimi ve süresi, pansuman 
yöntemi ve süresi, Fournier Gangrene Severity Index (FGSI) skorları ve mortalite ilişkili verileri çalışmada kullanılmış olup, gruplar 
arasında bu veriler doğrultusunda istatistik analizler yapılmıştır.

BULGULAR
VAC uygulanan hastalar ile uygulanmayan hastalar kıyaslandığında, ortalama hastane yatış süresi VAC yapılmayanlarda daha uzun 
olmasına rağmen (24,68-23,11) istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Mortalite açısından iki grup kıyaslandığında VAC 
uygulananlarda 1 hasta(%5,9), uygulanmayanlarda ise 3 hastada(%18,8) mortalite görülmüş olup istatistiksel fark bulunamamıştır 
(p=0,265). VAC uygulanan hastaların uygulanmayan hastalara göre redebridman ihtiyacı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha az 
bulunmuştur (p<0,05).

ÇIKARIMLAR
Çalışma verileri değerlendirildiğinde, VAC yöntemlerinin hastane yatış süresini kısaltma veya mortaliteyi önlemesi açısından geleneksel 
yöntemlere göre üstünlüğü olmadığı görülmüştür ancak VAC yöntemlerinin hasta takibi sırasında redebridman ihtiyacını anlamlı oranda 
azalttığı ortaya konmuştur. Günümüzde kullanımı yaygınlaşan VAC yöntemlerinin Fournier gangreni debridmanı yapılan hastaların 
takiplerinde kullanılmasının, hastalığın seyri üzerine etkisinin daha kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve geleneksel yöntemlere kıyasla 
avantajları ve dezavantajlarının daha net olarak ortaya konulması için hasta sayılarının daha fazla olduğu çalışmaların yapılmasına 
ihtiyaç vardır.

SS-152

ALTI AYLIK SİLODOSİN VE TAMSULOSİN KULLANIMININ KOROİDAL KALINLIK ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
MAHMUT TAHA ÖLÇÜCÜ*(1), HATTİCE SELEN KANAR(2), İBRAHİM ÖZDEMİR(3), KEREM TEKE(1), SERDAR YALÇIN(4), KADİR YILDIRIM(5)
1) S.B. AĞRI DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AĞRI 
2) S.B. AĞRI DEVLET HASTANESİ, GÖZ HASTALIKLARI, AĞRI 
3) S.B. SAKARYA YENİKENT DEVLET HASTANESİ, GÖZ HASTALIKLARI, SAKARYA 
4) GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ-GATA, ÜROLOJİ, ANKARA
5) S.B. ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ELAZIĞ 

AMAÇ
Selektif α-1A reseptör antagonistleri (silodosin vs tamsulosin) kullanan hastaların Optik koherens tomografi yardımıyla koroidal 
kalınlıklarının karşılaştırılması.

YÖNTEM
Benign prostat hiperplazisi (BPH) tanısı alan 120 hastanın gözleri prospektif olarak incelendi. Subfoveal koroidal kalınlıkları (SFKK) optik 
koherense tomografi ve retrobulbar oküler kan akımları ise doppler ultrasoundla başlangıç ve 6 . Ay Sonuçlar istatiksel olarak analiz 
edildi.

BULGULAR
Takipleri yapılan silodosin grubu (n=63) ve tamsulosin grubu (n=57) olarak görüldü. Ortalama yaş silodosin vs tamsulosin kullanlarda 
sırasıyla 57.17 ± 7.49 ve 58,21±6,49 yıl olarak görüldü.Ve gruplar açısından yaş açısından istatistiksel olarak fark yoktu. (P= 0.092). 
Başlangıç SFKK silodosin vs tamsulosin 275,8±26,6 µm ve 276,34±23,4 µm idi. Başlangıç SFKK açısından istatistiksel fark görülmedi 
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(p=0,078). Altınca ayda yine sırasıyla SFKK 276,4±24,6 µm ve 282,2±22,8 µm idi. Altıncı ay SFKK ölçümleri arasındada istatistiksel fark 
yoktu (p=0,068) . (Tabl0 1 ). Retrobulbar kan akımı ölçümleri için gruplar arasında hiçbir değerlendirmede anlamlı fark görülmedi. 
 
ÇIKARIMLAR
BPH sı olan hastalarda Tamsulosin ve silodosinin gözde koroidal kalınlık üzerine 6. Ayda istatistiksel olarak anlamlı farkı olmadığı 
görüldü. Bu sonucların daha ileriki çalısmalarla desteklenmesı gerekmektedir.

Silodosin Tamsulosin P Değeri

Hasta Sayısı (n) 63 57 -

Ortalama Yaş (yıl) 57.17 ±7.49 58,21 ±6,49 0.092

Başlangıç subfoveal koroidal kanlıklık (µm)

275,8 ±26,6 276,34 ±23,4 0,078

6. Ay Subfoveal koroidal kalınlık (µm)

276,4 ±24,6 282,2 ±22,8 0,068

SS-153 

FSH DEĞERİ 6 MI/ML ÜZERİNDE OLAN AZOSPERMİK HASTALARDA MİKROTESE SONRASI PATOLOJİ SONUÇLARIYLA BİRLİKTE 
SPERM ELDESİ VE GEBELİK ORANLARINI SUNMAK
ÜNAL ÖZTEKİN*(1) 
1) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, YOZGAT  
 
AMAÇ
Bu çalışmada FSH düzeyleri 6 mIU/ml’den yüksek olan azospermik hastalarda mikroTESE cerrahisi ile sperm ve gebelik elde etme 
oranlarını sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Non-obstrüktif azospermisi olan ve FSH düzeyleri ≥6 mIU/ml olan ve cerrahi öncesi herhangi bir hormon tedavisi almayan 100 hasta 
retrospektif olarak incelendi. Tüm cerrahi prosedürler aynı ürolog tarafından yapıldı. MikroTESE prosedürü, mikroskop görüntüsü 
altında gerçekleştirildi. Tunika Albuginea’nın antimezenterik tarafı açıldı. Örnekler nispeten daha parlak ve büyük seminifer tübüllerden 
testislerin hem üst hem orta hem de alt kutuplarından alındı. Spermatozoalar enzimatik yöntemle veya el ile ayırt edildi. Tüm 
örnekler histopatolojik olarak incelendi. Olgular aynı patolog tarafından Sertoli-Cell Only Sendromu (SCOS), maturasyon arresti (MA), 
hipospermatogenez ve tübüler hyalinizasyon olarak sınıflandırıldı. Sperm elde edilen vakalara, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu 
(ICSI) prosedürü uygulandı.

BULGULAR
FSH’nin ortalama değeri 20.86 mIU/ml idi. Olgular histopatolojik olarak SCOS %56, MA %14, hipospermatogenez %7 ve tübüler 
hyalinizasyon %6 olarak saptandı. 16 hastanın histopatolojik sonuçları ise elde edilemedi. Sperm elde etme oranı %32 idi. Transferden 
sonra 17 olguda (tüm grupta %17, transfer grubunda %53,1) gebelik elde edildi.

ÇIKARIMLAR
FSH düzeyleri ≥6 mIU/ml olan azospermik hastalarda mikroTESE güvenilir bir cerrahi işlemdir. Kliniğimizin sonucu literatürle uyumludur. 
 
 
SS-154

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ AMELİYATI SONRASI ANJİYOEMBOLİZASYON YAPILAN HASTALARIMIZIN KLİNİK VERİLERİ 
ÖMER YILMAZ(1), MUHAMMED CİHAN TEMEL(1), CANER EDİZ(1), SERKAN AKAN(1),
UMUT SARIOĞULLARI(1), HÜSEYİN HAYİT(1), YUNUS EMRE KIZILKAN*(1), FERHAT ATEŞ(1)
1) SULTAN ABDULHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ SERVİSİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Perkütan nefrolitotomi(PNL), böbrek taşlarının güncel tedavisinde sık kullanılan bir yöntemdir. İşlemin en ciddi komplikasyonlarından 
olan uzamış veya geç postoperatif kanamanın nedeni sıklıkla arteriyovenöz(AV) fistül veya pseudoanevrizmadır(PA). Peroperatif veya 
erken postoperatif kanamalar nefrostomi tüpünün klemplenmesi, Kaye balon kateter tamponadı gibi yöntemlerle kontrol altına 
alınmaya çalışılır ancak hemodinamiyi bozan, yüksek miktarda transfüzyon gerektiren kanamalar için anjiografi ve embolizasyon 
gereksinimi vardır. Bu çalışmada kliniğimizde 4 yıl içerisinde PNL yapılan ve kanama nedeni ile anjioembolizasyon uygulanan hastaların 
klinik verileri incelenmiştir.

YÖNTEM
Kliniğimizde son 4 yıl içerisinde yapılan 194 PNL ameliyatından kan transfüzyonu ile kontrol altına alınamayan uzamış/geç kanamalı, 
anjiyoembolizasyon yapılan 4 hastanın klinik verileri Tablo-1’de özetlenmiştir.
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BULGULAR
PNL ameliyatı yapılanlarda transfüzyon gerektiren kanama oranı %0.5-4 olup çoklu giriş, interkostal giriş, uzamış ameliyat süresi, 
pelvis perforasyonu, balon dilatasyonu haricinde trakt dilatasyonu ve geniş trakt dilatasyonu kanamayı artırabilecek faktörlerdendir. 
PA veya AV gibi anjiyoembolizasyon gerektiren durumlar <%0.5 görülmektedir. Bizim 194 sayılık PNL serimizde anjiyoembolizasyon 
oranımız %2.06 olup fark, standart 30 Fr dilatasyon yapmamıza bağlı olabilir. Bu gruptaki hastaların tümüne en az riskli kabul 
edilen posterior alt kaliks tek giriş yapılmasına rağmen yine de anjiyoembolizasyon gerektiren vasküler patoloji oluşmuştur. Bu 
komplikasyon aşamalı dilatasyon yapılanlarda daha sık ortaya çıkmış olup tüm hastaların hastanede kalış sürelerini belirgin artırmıştır. 
 
ÇIKARIMLAR
PNL prosedürünün önemli komplikasyonlarından olan ve anjiyoembolizasyon ile tedavi edilebilen kanamalar için hiçbir zaman risk 
tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. Uzayan veya geç postoperatif dönemde ortaya çıkan kanamalarda anjiyografi ve gereklilik 
halinde embolizasyon fazla geciktirilmeden gündeme getirilmelidir.

Yaş Cinsiyet Taş 
boyutu

Ta-
raf Lokalizasyon Hidro-

nefroz
Ameli-
yat

Dilatas-
yon

Dilatas-
yon

Dilatas-
yon

Gi-
riş

Gi-
riş

Hemoglo-
bin

Yatış 
süresi

Antiko-
agülan 
kullanımı

(mm) Süresi(-
dk)

Süresi(-
dk) şekli Çapı(Fr) ka-

liksi
sa-
yısı Düşüşü (gün)

(mg/dl)

58 E 35 Sağ Alt Yok 35 6 Tek 
sefer 30 Alt 1 1.8 14 Yok

31 K 30 Sağ Staghorn Yok 100 7 Aşamalı 30 Alt 1 4.36 14 Yok

71 E 20 Sağ Orta Yok 45 5 Aşamalı 30 Alt 1 5 15 Yok

20 E 20 Sağ Alt Yok 65 7 Aşamalı 30 Alt 1 4 12 Yok

SS-155 

TESTİS VE SKROTUM YARALANMALARI:SON 5 YILLIK DENEYİMLERİMİZ 
RECEP ERYILMAZ(1), RAHMİ ASLAN(1), MURAT DEMİR(2), KEREM TAKEN*(1) 
1) YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, VAN 2) S.B. VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 
ÜROLOJİ, VAN  

AMAÇ
Testisler batın ve kemik pelvis dışında bulunduğundan dolayı diğer ürogenital organlara göre travmaya daha açıktır. Bu çalışmada, 
skrotal ve testis yaralanmalarının klinik özelliklerinin vurgulanması amaçlanmıştır

YÖNTEM
Kliniğimizde 2011-2016 yılları arasında yatırılan edilen 94 skrotum ve testis yaralanması olan hasta retrospektif olarak incelenmiştir. 
Hastaların hepsine skrotal dopler ultrasonografi çekilmiş olup major yaralanması olan hastalar operasyona alınmıştır.

BULGULAR
Testis veya skrotum yaralanması olan 94 hastanın yaş ortalaması 24.8 (±14.8) yıl idi. Hastaların ortalama yatış süreleri 1.9 (±3.1) gün idi. 
Bu hastalardan 18’i (%19.1) ateşli silah yaralanması, 28’i (%29.8) düşme, 21’i spor yaralanması (%22) 6’sı (%6.4) araç dışı trafik kazası, 
6’sı (%6.4) araç içi trafik kazası, 8’i (%8.5) bıçaklanma, 7’si (%7.4) diğer nedenlerle yaralanmıştı. Bu hastaların 2’sinde vaz deferens 
yaralanması mevcut idi. Hastaların 20’si (%21.2) operasyona alınırken 44’üne (%46.8) lokal müdahale edilmiştir, diğer 30 (%31) hastaya 
ise konservatif yaklaşılmıştır. Operasyona alınan 20 hastanın 14’üne (%70) orşiektomi yapılırken, 4 (%20) hastaya testis onarımı, vaz 
deferens yaralanması olan 2 (%10) hastaya ise vazovazostorum yapıldı. Testis ve skrotum yaralanmasına 6 pelvis kırığı, 4 femur kırığı, 4 
humerus kırığı, 4 kafa yaralanması, 6 toraks yaralanması eşlik etmiştir. Çalışmamıza dahil olan hastaların hiçbirinde exitus olmamıştır. 
 
ÇIKARIMLAR
Testis ve skrotum yaralanması ile ilgili ülkemizde yeterince yayın bulunmamaktadır, özellikle travma konusunda kliniklerin verilerini 
derleyip paylaşması gerektiğini düşünmekteyiz.

Testis Ve Skrotum Yaralanmalarında Etyolojik faktörler

Travma Şekli Sayı

Ateşli Silah Yaralanması 18

Spor Yaralanması 21

Düşme 28

Araç Dışı Trafik Kazası 6

Araç İçi Trafik Kazası 6

Diğer Nedenler 7
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SS-156 

NESFATİN-1’İN RATLARDA TESTİS TORSİYON MODELİNDE KORUYUCU ETKİSİNİN DOKU DÜZEYİNDE ARAŞTIRILMASI
MEHMET ÇETİNKAYA(1), ÖMER ERDOĞAN*(1), HAYRETTİN ŞAHİN(1), HASAN DELİKTAŞ(1), YELDA DERE(2), MUSTAFA YILMAZ(3), 
KÜRSAD TOSUN(4), SERDAR AKTAŞ(5) 
1) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA
2) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ, MUĞLA 
3) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, BİYOKİMYA, AYDIN 
4) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, BİYOİSTATİSTİK, MUĞLA
5) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, VETERİNERLİK, AYDIN  

AMAÇ
Testis torsiyonu esnasında oluşan iskemik hasarın etiyolojisinde ortamda bulunan reaktif oksijen radikallerine (ROS) bağlı oksidatif 
stres ve inflamasyon süreci yer alır. Nesfatin-1, ilk defa Oh ve arkadaşları tarafından 2006 yılında tanımlanan hipotalamusta bulunan bir 
tokluk molekülüdür. Nesfatin-1 sadece beyin dokularında değil aynı zamanda adipoz doku, mide, pankreas adacıkları, karaciğer, testis 
gibi periferal dokularda da bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan iskemireperfüzyon (I/R) çalışmalarında nesfatin-1 in antiapoptotik, 
antiinflamatuar ve antioksidan etkisi kalp ve böbrek üzerinde gösterilmiştir. Bu çalışmada nesfatin-1’in iskemi reperfüzyona uğramış 
testis dokusu üzerine koruyucu ve tedavi edici özelliğini araştırmak amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Çalışmaya Wistar Albino cinsi erişkin 28 erkek ratdahil edildi ve ratlar 4 gruba ayrıldı (Grup 1:Sham grubu n:8, Grup 2: I/R grubu 
n:8, Grup 3: I/R+ serum fizyolojik (SF) uygulanan n:8, Grup 4: I/R + Nesfatin-1 uygulanan grup). Deneysel sol testis torsiyon/
detorsiyon modeli (transperitoneal eksplorasyon yapılıp sol testisin saat yönünün tersine 720º torsiyone edilerek 4 saatlik iskemi 
oluşturulduktan sonra detorsiyon) uygulandı. Detorsiyondan 30 dk önce grup 3’e serum fizyolojik, grup 4’e Nesfatin-1 intraperitoneal 
olarak uygulandı. 1 saatlik reperfüzyon sonrası sol testis orşiektomize edilerek dokuda histopatolojik inceleme yapıldı. Mikroskopik 
değerlendirme 20’lik büyütmede her bir lamdaki testis dokusundan 20 adet seminifer tübül rastgele seçilerek tübül çapları ölçüldü. 
Ayrıca tübüllerde lümene dökülen germ hücrelerinin varlığı, çok çekirdekli dev hücre ve dejenere hücrelerin bulunup bulunmadığı 
not edildi ve bunların sayısına göre gruplandı. Sonuçlar, Welch t-testi testi ve Fisher’s Exact testi kullanılarak analiz edildi. 
 
BULGULAR
Elde edilen veriler ve sonuçlar tablo -1 de özetlenmiştir.

ÇIKARIMLAR
İskemi reperfüzyon yapılan gruplarda tübül çapının azaldığı, diğer değerlerin anlamlı derecede arttığı ancak Nesfatin-1 verilen grupta 
hedef dokuda histopatolojik hasarın değişmediği ortaya konulmuştur bu da bize bu maddenin testisde iskemi reperfüzyonda koruyucu 
etkisinin olmadığını göstermiştir. Grup 1 in diğer gruplar ile yapılan karşılaştırmalarında elde edilen istatiksel anlamlılık ise deneysel 
çalışmanın doğruluğunu teyit etmiştir.

Tablo-1:Gruplar arası histopatolojik bulgular

Gruplar Tübül çap ortalama ± SD Dev hücre Dejenere hücre Epitele dökülen hücre

Grup 1 252,04±1,4 - - -

Grup 2 214,48±3,2 0,1 0,3 0,6

Grup 3 232,27±2,4 0,15 0,55 0,3

Grup 4 234,72±2,3 0,1 0,4 0,5

Tablo 2:Gruplar arası histopatolojik bulguların istatistiksel sonuçları

P value P value P value P value P value

Grup 2 and Grup 1 Grup 3 and Grup 1 Grup 4 and Grup 1 Grup 4 and Grup 3 Grup 4 and Grup 2

Tübülçapı P<0.0001 P<0.0001 P<0.357 P<0.126 P<0.532

Dev hücre P<0.0001 P<0.0001 P<0.268 P<0.423 P<0.341

Dejenere hücre P<0.0001 P<0.0001 P<0.396 P<0.320 P<0.251

Epitele dökülen hücre P<0.0001 P<0.0001 P<0.420 P<0.612 P<0.429
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SS-157

RATLARDA TESTİS İSKEMİ VE REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE NESFATİN-1’İN KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
ÖMER ERDOĞAN*(1), MEHMET ÇETİNKAYA(1), HAYRETTİN ŞAHİN(1), HASAN
DELİKTAŞ(1), YELDA DERE(2), MUSTAFA YILMAZ(3), KÜRŞAD TOSUN(4), SERDAR AKTAŞ(5)
1) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA 
2) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ, MUĞLA 
3) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, BİYOKİMYA, AYDIN 
4) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, BİYOİSTATİSTİK, MUĞLA 
5) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, VETERİNERLİK, AYDIN 

AMAÇ
Testis torsiyonu esnasında oluşan iskemik hasarın etyolojisinde ortamda bulunan reaktif oksijen radikallerine (ROS) bağlı oksidatif 
stres ve inflamasyon süreci yer alır. Nesfatin-1, ilk defa Oh ve arkadaşları tarafından 2006 yılında tanımlanan hipotalamusta 
bulunan bir tokluk molekülüdür. Nesfatin-1 sadece beyin dokularında değil aynı zamanda adipoz doku, mide, pankreas 
adacıkları, karaciğer, testis gibi periferal dokularda da bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan iskemireperfüzyon (I/R) çalışmalarında 
nesfatin-1 in antiapoptotik, antiinflamatuar ve antioksidan etkisi kalp ve böbrek üzerinde gösterilmiştir. Bu çalışmada 
nesfatin-1’in iskemireperfüzyona uğramış testis dokusu üzerine koruyucu ve tedavi edici özelliğini araştırmak amaçlanmıştır. 
 
YÖNTEM
Çalışmaya Wistar Albino cinsi erişkin 28 erkek ratdahil edildi ve ratlar 4 gruba ayrıldı (Grup 1:Sham grubu n:8, Grup 2: I/R grubu n:8, 
Grup 3: I/R+ serum fizyolojik (SF) uygulanan n:8, Grup 4: I/R + Nesfatin-1 uygulanan grup). Deneysel sol testis torsiyon/detorsiyon 
modeli (transperitonealeksplorasyon yapılıp sol testisin saat yönünün tersine 720⁰ torsiyone edilerek 4 saatlik iskemi oluşturulduktan 
sonra detorsiyon) uygulandı. Detorsiyondan 30dk önce grup 3’e serum fizyolojik, grup 4’e Nesfatin-1 intraperitoneal olarak uygulandı. 
1 saatlik reperfüzyon sonrası sol testis orşiektomize edilerek doku homojenatından elde edilen süpernatant ile malonildialdehit 
(MDA), katalaz (CAT), miyeloperoksidaz (MPO), süperoksitdismutaz (SOD), total antioksidan status (TAS), total oksidanstatus (TOS) 
testleri çalışıldı. Sonuçlar, Kruskal-Wallis test, ikili karşılaştırmalarda ise Wilcoxon–Mann–Whitney test kullanılarak analiz edildi. 
 
BULGULAR
Elde edilen veriler ve sonuçlar tablo -1 de özetlenmiştir.

ÇIKARIMLAR
Nesfatin-1 in etkinliği göstermek için için yapılan araştırmada grup 4’ün grup 3 ve 2 ile karşılaştırmasında istatiksel olarak anlamlı 
fark bulunamamıştır, bu da bize bu maddenin testisde iskemi reperfüzyonda koruyucu etkisinin olmadığını göstermiştir. Grup 1 in 
diğer gruplar ile yapılan karşılaştırmalarında elde edilen istatiksel anlamlılık ise deneysel çalışmanın doğruluğunu teyit etmiştir. 

Median/ IQR/ Min/ Max p-value p-value p-value p-value p-value p-value

Grup 4 Grup 4 Grup 4 Grup 3 Grup 2

vs vs vs vs vs

Grup 3 Grup 2 Grup 1 Grup 1 Grup 1

MDA Grup 1 0.96/ 0.15/ 0.93/ 1.58

Grup 2 1.00/ 0.12/ 0.91/ 1.35

Grup 3 0.97/ 0.09/ 0.90/ 1.24

Grup 4 1.08/ 0.25/ 0.92/ 1.76 0,327 0,083 0,207 0,226 0,678 0,833

TAS Grup 1 3.66/ 0.50/ 2.99/ 4.19

Grup 2 3.25/ 0.51/ 2.69/ 3.74

Grup 3 3.56/ 0.69/ 2.74/ 4.22

Grup 4 3.50/ 0.45/ 2.99/ 5.25 0,619   0.916 0,27   0.371  0.645  0.050

TOS Grup 1 168.5/ 13.0/ 118.0/ 179.0

Grup 2 278.0/ 31.5/ 205.0/ 368.0

Grup 3 286.5/ 53.0/ 178.0/ 328.0

Grup 4 277.5/ 21.0/ 127.0/ 314.0 0,462   0.834   0.916   0.007  <0.001  <0.001

OSI Grup 1 41.95/ 7.25/ 33.68/ 59.70

Grup 2 82.22/ 18.24/ 71.09/105.75

Grup 3 74.69/ 20.06/ 50.86/110.62

Grup 4 79.54/ 12.84/ 40.06/103.18  0.466  0.879   0.721  0.021  <0.001  <0.001

MPO Grup 1 20.6/ 1.1/ 18.9/21.1

Grup 2 31.20/5.98/ 25.00/ 41.20
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Grup 3 28.45/ 4.20/ 26.40/ 40.60

Grup 4 34.15/ 3.85/ 31.20/ 51.80  0.335  0.052   0.195  <0.001  <0.001  <0.001

CAT Grup 1 13.25/ 2.55/ 11.90/ 19.40

Grup 2 15.80/ 2.78/13.00/ 19.50

Grup 3 15.80/ 2.78/13.00/ 19.50

Grup 4 13.25/2.55/11.90 /19.40  0.403  0.105   0.161  0.021  0.195  0.161

SOD Grup 1 14.75/ 2.40/ 10.90/15.90

Grup 2 10.85/1.58 /8.00/14.60

Grup 3 12.2 /3.9 /7.6 /15.6

Grup 4 12.20 /3.97 /7.60 /15.70  0.528  0.574  0.958 0,083  0.009  0.074

SS-158 

SIÇANLARDA TESTİSİN DENEYSEL İSKEMİ / REPERFÜZYON HASARINDA ELLAGİC ASİT’İN KORUYUCU ETKİSİ 
ÇAĞRI AKIN ŞEKERCİ*(1), HASAN RIZA AYDIN(2), AYTEN LİVAOĞLU(3), TUNCAY TOPRAK(4), AHMET ÖZGÜR GÜÇTAŞ(2), SEYFİ 
KARTAL(5), SEYHAN SÜMEYYA AŞÇI(5), YILÖREN TANIDIR(6) 
1) S.B.Ü. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK ÜROLOJİSİ, TRABZON
2) S.B.Ü. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, TRABZON 
3) S.B.Ü. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, PATOLOJİ, TRABZON 
4) İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
5) S.B.Ü. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, TRABZON 
6) S.B. MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Testis torsiyonu yaygın bir sorun olmakla beraber günümüzde detorsiyon ve fiksasyon sonrası testis fonksiyonlarını korumaya yönelik 
kullanımda olan bir etkin madde yoktur. Bu çalışmamızın amacı Ellagic Asit’ in (EA) erkek sıçanlarda testis dokusunda ki iskemi/
reperfüzyon (İ/R) hasarı üzerine koruyucu etkinliğinin araştırılmasıdır.

YÖNTEM
Çalışmamızda cinsel olgunluğa erişmiş 21 adet Sprague Dawley türü erkek rat kullanıldı. Hayvanlar sham, İ/R, İ/R+EA 
olmak üzere üç gruba randomize edilerek ayrıldı. Tüm deney hayvanlarına ilk işlemde sol skrotal eksplorasyon uygulandı. 
Sham grubu hariç diğer tüm gruplara saat yönünde 720 derece çevrilerek sol testis torsiyonu ile 3 saatlik iskemi sonrası 
ve detorsiyon ile 3 saatlik reperfüzyon uygulandı. Reperfüzyon öncesi Ellagic Asit grubuna 10 mg/kg EA intraperitoneal 
yoldan uygulandı. Ardından sol orşiektomi işlemi yapılarak deney sonlandırıldı. Testis dokularında Cosentino testis 
hasarı histolojik derecelendirme sistemi ile Johnsen spermatogenez skorlama sistemi ile histolojik inceleme yapıldı. 
 
BULGULAR
Grupların histolojik inceleme sonuçları Tablo 1’ de gösterilmiştir. Cosentino derecelendirmesine göre sham grubu 
ile İ/R ve İ/R+EA grupları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanırken (p<0,001,p:0,036) , İ/R ve İ/R+EA grupları 
arasında bir fark saptanmadı (p:0,319). Johnsen spermatogenez sınıflamasına göre ise sham ve İ/R grupları arasında 
istatistiksel fark saptanırken (p<0,001), sham ve İ/R+EA grupları arasında istatistiksel fark saptanmadı (p:0,063). 
 
ÇIKARIMLAR
Ellagic Asit’in sıçanlarda testiste germ hücre hasarını azaltarak iskemi / reperfüzyon hasarına karşı koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir. 
 

DENEK Sham Grubu İ/R grubu İ/R+

HAYVAN (n:7) (n: 6) EA Grubu (n:7)

NOSU Cosentino Johnsen Cosentino Johnsen Cosentino Johnsen

Derecesi Skoru Derecesi Skoru Derecesi Skoru

1 1 9,5 Testis dokusu değerlendirile-
medi

Testis dokusu değerlendirile-
medi 3 8

2 1 9,5 3 6 2 9

3 1 10 3 6 2 8

4 1 10 3 6 2 8

5 1 9,5 3,5 5,5 2 7

6 1 9,5 4 5,5 3 7

7 1 10 3,5 5,5 3 6
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SS-159 

TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN SIÇAN ÜRETRAL DARLIK MODELİNDE KORUYUCU ETKİSİ
HASAN HÜSEYİN TAVUKÇU(1), ÖMER AYTAÇ(2), FATİH ATUĞ(2), BURÇİN ALEV(3), ÖZGE ÇEVİK(4), NURDAN BÜLBÜL(5), AYŞEN 
YARAT(6), ŞULE ÇETİNEL(7), GÖKSEL ŞENER(3), HALUK KULAKSIZOĞLU*(2) 
1) SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 
2) İSTANBUL FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 
3) MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ, FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 
4) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, BİYOKİMYA ANABİLİM DALI, AYDIN 
5) MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 
6) MARMARA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, BİYOKİMYA ANABİLİM DALI, İSTANBUL 
7) MARNARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL  

AMAÇ
Üretral darlık (US), üretraya herhangi bir travma veya yaralanma sonrası aşırı kollajen üretimi sonrası gelişen fibrotik reaksiyon ile 
oluşmaktadır. Trombositten zengin plazmanın(PRP) daha önce yapılan çalışmalarda aşırı fibrozis gelişimini azaltıcı etkisi bildirilmiştir. 
Bu çalışmada sıçan üretral darlık modelinde PRP etkileri araştırıldı.
 
YÖNTEM
Üretral darlık, erkek sıçan üretrasında nokta uçlu koter uygulaması ile oluşturuldu. Kontrol (C), C+PRP uygulanmış, US ve US+ PRP 
olmak üzere 4 grupta toplam 24 sıçan incelendi. PRP, darlık veya sham operasyonu sonrası hemen US+PRP ve C+ PRP gruplarına 
uygulandı. İşlemler sonrası 14. günde sıçanlardan elde edilen üretra dokularında, kollajen tip I (col I), kollajen tip III (col III), trombosit 
kökenli büyüme faktörü A (PDGF-A), trombosit kökenli büyüme faktörü B (PDGF-B) ve transforming growth faktör-B (TGF-B) açısından 
kantitatif real-time PCR ve Western blot analizleri yapıldı. Üretral hasar ve iyileşme col I/col III oranlarına incelenerek tespit edildi. 
 
BULGULAR
Üretral darlık oluşturulmuş gruplarda fibrozis oluşumuna bağlı col I artışı belirgin şekilde gösterildi. Üretral darlık grubunda col I/
col III oranı diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek saptanırken (*, p=0,000), US+PRP grubundaki oran C grubuna yakın (p=0,999) 
olup anlamlı bir fark saptanmadı. (Grafik 1) Grupların col I, col III, PDGF-A, PDGF-B ve TGF-B sonuçları tablo 1’ de gösterilmiştir. 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamızın sonuçları PRP uygulamasının üretra darlık oluşumunda koruyucu olabileceğini göstermektedir. Ancak PRP’ nin üretra 
darlık gelişimi açısından koruyucu etkileri insanlarda yapılacak çalışmalar ile desteklenmelidir.
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SS-160 

PSA YÜKSEKLİĞİ İLE BAŞVURAN HASTALARDA PLAZMA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ İLE D VİTAMİNİ RESEPTÖR GEN 
POLİMORFİZMLERİNİN PROSTAT KANSERİ TANISI ARASINDAKİ İLİŞKİSİ
HACI MURAT AKGÜL*(1), ÖZGÜR BAYKAN(2), DORUK KAAN(3), GONCAGÜL HAKLAR(2), İLKER TİNAY(4)
1) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, TEKİRDAĞ 
2) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, BİYOKİMYA, İSTANBUL 
3) SABANCI ÜNİVERSİTESİ, GENETİK, İSTANBUL 
4) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Vitamin D düzeylerinin ve vitamin D reseptör (VDR) genindeki BsmI, FokI, TaqI ve ApaI polimorfizmlerinin Türk hasta 
popülasyonunda prostat kanseri oluşumundaki etkilerini araştırmak, tümör evresi ve Gleason skorları ile ilişkilerini incelemek 
 
YÖNTEM
Polikliniğimize PSA yüksekliği nedeniyle başvuran ve prostat biyopsisi planlanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalardan 12 saat 
açlık sonrası toplam 3 adet EDTA’lı tüpe kan örnekleri alındı. Vitamin D düzeyleri ECLIA yöntemi ile belirlendi. VDR gen polimorfizmleri, 
restriksiyon fragmanı uzunluk polimorfizmi analizi ile saptandı.
 
BULGULAR
Değerlendirmeye toplam 76 hasta (38 prostat kanseri – 38 selim prostat hiperplazisi) dahil edildi. Prostat kanseri ve selim 
prostat hiperplazisi için BsmI, FokI, TaqI ve ApaI genotip sıklıkları tablo 1’de gösterilmiştir. Her iki grup arasında vitamin D 
düzeyleri arasında farklılık saptanmamıştır. Prostat kanseri tanısı alan hastalar, ISUP Gleason derece gruplamasına göre 
değerlendirildiğinde, sadece bsml Bb genotipinin yüksek riskli grupta (ISUP 4 ve 5) daha sık görüldüğü saptanmıştır. Metastatik 
prostat kanseri tanısı alan hastalarda; bsml Bb genotipi, apal Aa genotipi ve taql Tt genotiplerinin daha sık görüldüğü saptanmıştır. 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda VDR bsml gen polimorfizmi ile yüksek riskli prostat kanseri tanısı ilişkili olarak saptansa da, bu çıkarımı desteklemek 
ve Türk hasta popülasyonu açısından ortaya koymak için daha fazla hasta sayısı içeren çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

benign malign

bsml Bb % 47,3 % 37,8

BB % 18,4 % 8,1

bb % 34, 3 % 54,1

fokl Ff % 43,5 % 48,6

FF % 48,7 % 37,8

ff % 7,8 % 13,6

apal Aa % 47,1 % 38,9

AA % 32,3 % 30,5

aa % 20, 6 % 30,5

taql Tt % 50,0 % 44,4

TT % 35,3 % 47,2

tt % 14,7 % 8,4

SS-161 

UZUN SÜRELİ SERTİNDOL VE ASENAPİN TEDAVİLERİNİN FARE DETRUSOR KASI ÜZERİNE ETKİLERİ
MEHMET HANİFİ TANYERİ*(1), MEHMET EMİN BÜYÜKOKUROĞLU(2) 
1) YENİKENT DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, SAKARYA 
2) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI, SAKARYA  

AMAÇ
Mesane işlevi ve innervasyon açısından çok karmaşık bir organdır. Mesanede normal olarak dolum fazında hiçbir kasılma veya aktivite 
görülmez. Mesane dolduğunda idrara çıkma isteği ve masanede kasılmalar başlar, mesane boşalana kadar devam eder. Aşırı aktif 
mesanede; dolum fazında detrusorda spontan refleks kasılmalar görülür. Bu kasılmalar inhibe edilmezse, idrar kaçırma görülür. Bu 
çalışmanın amacı; şizofreni tedavisinde sıklıkla kullanılan ilaçlardan ikisi sertindol ve asenapinin farelerin mesane düz kası üzerine 
etkilerini organ banyosu sistemi kullanarak göstermektir.
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YÖNTEM
Bu çalışmada 7 haftalık 35 erkek fare kullanıldı. Bütün ilaçlar % 0.9 fizyolojik salin içinde çözüldü. Sertindol ve asenapin farelerin 
10g vücut ağırlığı başına 0.1 ml’lik bir hacimde intraperitoneal(i.p.) yolla uygulandı. Çalışmamızda fareler beş deney grubuna ayrıldı 
(n=7): salin; sertindol 1.3 mg/kg, sertindol 2.5 mg/kg, asenapin 0.05 mg/kg ve asenapin 0.075 mg/kg. 21 gün boyunca i.p. ilaç 
enjeksiyonları uygulandı, % 0.9 salin, i.p. alan fareler kontrol grubu olarak adlandırıldı. Farelerin mesaneleri açılarak uzunlamasına 
şeritlere ayrıldı, mesane solüsyonuna koyuldu. Şeritler % 95 O2 ve % 5 CO2 sürekli havalanan, pH 7.4 olan organ banyolarına 
yerleştirildi. Dokular, dört kanallı transdüser veri toplama sistemi aracılığıyla izometrik kuvvet ölçümü için bir bilgisayara bağlandı. 
1g bazal gerilimde tutulan izole detrusor şeritlerinde karbakol ile indüklenen kasılmaların izoproterenolle gevşeme tepkileri üzerinde 
ilaçların etkileri araştırıldı. İlk önce detrusor şeritleri 80mM KC1 ile uyarılmış, daha sonra dokular 30 dk yıkanmış ve karbakol 
konsantrasyonu (3x10−6 M) uygulanmıştır. Kasılma platoya ulaştığında, izoproterenole (10−8 ila 10−4 M) kümülatif konsantrasyon-
cevap eğrileri elde edildi. Sonunda 10-4 M papaverin uygulandı. İstatistik tek yönlü ANOVA post-hoc Tukey-Kramer testi uygulandı. 
 
BULGULAR
Sertindol ve asenapin tedavisinin isoproterenole ve papaverine bağlı gevşemeleri kontrol grubuna göre anlamlı şekilde arttırdığını 
gözlemledik, bu durum söz konusu ilaçların mesane kapasitesi artırabileceğini göstermekte ve aşırı aktif mesanede kullanılabileceğine 
ışık tutmaktadır.
 
ÇIKARIMLAR
Aşırı aktif mesane detrusor yeterli mesane dolumu olmadan sık sık idrara çıkmaya ve hatta idrar kaçırmaya neden olur. Bizim 
yaptığımız çalışmada sertindol ve asenapinin detrusorün izoproterenol ile gevşemesini arttırdığını gördük. Bu gevşeme aşırı aktif 
mesaneli hastalardaki mesane kasılmalarını azaltarak tedavide faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Antipsikotik olarak kullanılan her iki 
ilaç özellikle psikotik ilaç kullanması gereken ve aşırı aktif mesanesi olan hastalarda bir tedavi seçeneği olabilir. Ayrıca aşırı aktif mesane 
nedeniyle antikolinerjik veya mirabegron kullanan hastalarda bu ilaçlar beraber kullanıldığında birbirlerinin mesane üzerine etkilerini 
potansiyalize olabileceğini düşündürmektedir.

 
SS-162

RATLARDA UNİLATERAL TESTİS TORSİYONU MODELİNDE İSKEMİ REPERFÜZYON HASARININ ÖNLENMESİNDE OZONUN ETKİNLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
EMRAH DEMİRCİ(1), EYÜP BURAK SANCAK*(2)
1) YOZGAT DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, YOZGAT 
2) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ AD, ÇANAKKALE 

AMAÇ
Testis torsiyonu testiste ileri düzeyde iskemiye sebep olan akut seyirli, her yaşta görülebilen ve teşhis sonrasında hızlı şekilde 
tedavi gerektiren acil ürolojik bir durumdur. Spermatik kord torsiyonu olduğunda, damar obstrüksiyonuna ve uzayan iskemi ile 
birlikte testiküler hasara yol açar. Torsiyon-detorsiyon sonrasında meydana gelen iskemi ve reperfüzyon süreçleri testiküler hasara 
neden olur. Bu çalışmanın amacı torsiyon sonrası oluşan testiküler hasarı biyokimyasal, immünohistkimyasal, histopatolojik olarak 
belirlemek ve ratlarda testis torsiyonuna bağlı gelişen iskemi reperfüzyon hasarında ozonun koruyucu etkisinin araştırılmasıdır. 
 
YÖNTEM
Deney için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulundan gerekli onay alındı. 40 adet Wistar albino cinsi erkek 
rat (ağırlık: 250-300 gr) randomize şekilde 5 gruba ayrıldı. 1.Grup sham grubu olarak belirlendi. 2.Grupta sol testis torsiyonu ve detorsiyon 
oluşturuldu. 3.Grupta 2.Gruba uygulanan prosedüre ek olarak torsiyonun 30. dakikasında intraperitoneal olarak 4 mg/kg ozon uygulandı. 
4.Grupta 2.Gruba uygulanan prosedüre ek olarak torsiyonun 30. dakikasında intratestiküler olarak 4 mg/kg ozon uygulandı. 5. grupta 
2. gruba uygulanan prosedüre ek olarak torsiyonun 30. dakikasında intratestiküler ve intraperitoneal olarak 4 mg/kg ozon uygulandı. 
Sham grubu hariç diğer gruplara 60 dakika süren torsiyon sonrasında detorsiyon (reperfüzyon) uygulandı ve 240 dakika reperfüzyon için 
beklendi. Daha sonra sol orşiektomi yapılıp ratlardan biyokimyasal değerlendirme için kan ve doku, histopatolojik ve immünohistokimyasal 
değerlendirme için ise doku örnekleri alındı. Ratlar servikal dislokasyon uygulanarak sakrifiye edildi. İşlem sonlandırıldı. 
 
BULGULAR
Serum ve dokuda elde edilen MDA, TOS ve OSİ değerleri tedavi gruplarında iskemi/reperfüzyon (İ/R) grubuna göre düşük bulundu(p<0,001). 
TAS ve SOD değerleri incelendiğinde tedavi ve İ/R grupları arasında farklılık saptanamadı (p>0,05). İMA ve İMAR değerlerinin İ/R 
grubunda tedavi gruplarına göre yüksek olduğu tespit edildi (p<0,001). Histopatolojik değerlendirmede tedavi gruplarında İ/R grubuna 
göre daha düşük skorlar elde edildi (p<0,001). Histopatolojik olarak tedavi grupları arasında etkinlik açısından anlamlı fark saptanmadı 
(p>0,05). İmmünohistokimyasal değerlendirmede iNOS ve eNOS tutulumunun tedavi gruplarında İ/R grubuna göre anlamlı şekilde 
düşük tespit edildi (p<0,001). İmmünohistokimyasal olarak tedavi grupları arasında etkinlik açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). 
 
ÇIKARIMLAR
Testis torsiyonu sonrasında oluşan iskemi reperfüzyon sürecinde farklı veriliş yöntemleri ile uyguladığımız ozon tedavisinin oluşan 
hasarı önlemede etkili olduğunu gördük. Ancak klinik uygulamara geçiş öncesinde yapılacak daha geniş kapsamlı deneysel çalışmalarla 
desteklenmesi gerekmektedir.
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SHAM (n=8) İR (n=8) İR+İP (n=8) İR+İT (n=8) İR+İP+İT (n=8) p

Ort.±ss Ort.±ss Ort.±ss Ort.±ss Ort.±ss

MDA(S) 20,0±5,6 41,7±16,3 21,2±5,0 16,6±3,9 16,4±3,1 <0,001

TOS(S) 9,3±3,3 15,4±12,6 13,3±3,7 9,3±1,4 12,1±4,4 0,124

TAS(S) 1,1±0,2 0,8±0,3 1,3±0,1 1,1±0,3 1,1±0,4 0,017

OSİ(S) 8,8±3,8 18,4±9,7 9,9±2,6 8,9±2,1 12,8±5,9 0,026

SOD(S) 93,6±2,1 93,1±2,2 96,8±2,8 92,2±2,7 94,0±3,9 0,017

IMA(S) 0,6±0,1 0,6±0,1 0,5±0,1 0,5±0,04 0,4±0,1 <0,001

IMAR(S) 0,2±0,02 0,2±0,1 0,1±0,01 0,2±0,02 0,1±0,02 0,001

SS-163 

EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİ AĞRI YÖNETİMİNDE İNTRAKUTANÖZ STERİL SU ENJEKSİYONUNUN DİKLOFENAK 
SODYUM İLE ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
MURAT GÜL*(1), ABDULLAH GUL(2) 
1) AKSARAY UNİVERSİTY SCHOOL OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF UROLOGY, AKSARAY 2) VAN TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL, 
UROLOGY, VAN  
 
AMAÇ
Ekstrakorporal şok dalgası ile litotripsi (ESWL) ‘ deki en son gelişmelere rağmen, hastalar işlem sırasında hala ağrı çekmektedir; 
bu nedenle optimal bir taş fragmantasyonu ve hasta memnuniyeti elde etmek için işlem sırasında yeterli analjezi gereklidir. 
Intrakutanöz steril su enjeksiyonu (ISWI), günümüzde doğum eyleminde kadınlar için özellikle sırt ve bel ağrılarında hızla 
popülerlik kazanan bir ağrı kesici yöntemdir. Ayrıca, renal kolik ağrısını ihmal edilebilir yan etkilerle etkili bir şekilde inhibe ettiği 
gösterilmiştir. Prosedür ucuz ve güvenlidir, düşük teknoloji gerektirir ve neredeyse her sağlık merkezinde gerçekleştirilebilir. Bununla 
birlikte, ISWI ile ilgili çalışmalar çoğunlukla doğum ağrısı ile ilişkili olup özellikle ESWL esnasında kullanımı ile ilgili literatürde 
herhangi bir çalışma yoktur. Sonuç için çok önemli olmakla birlikte, ESWL’de en etkili analjezik protokolü belirlenmemiştir. 
Günümüzde en çok kullanılan ajanlar diklofenak sodyum, tramadol ve petidin gibi ilaçlardır. Biz bu çalışmamızda, ESWL sırasında 
ağrının yönetimi için ISWI’nin diklofenak sodyum - bir NSAID’ye- karşı etkinliğini ve güvenliğini karşılaştırmayı amaçladık. 
 
YÖNTEM
Böbrek taşı olan toplam 526 hasta, steril su enjeksiyonuna (grup I, n = 223) ve diklofenak sodyum (grup II, n = 317) grupları olmak üzere 
2 gruba randomize edildi. Enjeksiyonlar, 0.5 ml steril su ile 1 ml’lik insülin şırıngası kullanılarak, yüzüstü pozisyondaki en ağrılı veya en 
ağrılı bölgeye uygulandı. (Şekil 1). Ağrı skorları, görsel bir analog skala kullanılarak (VAS) her voltaj artışında değerlendirildi. Ek olarak, 
her hasta için kurtarma analjezi, taş boyutu, verilen toplam şok dalgaları, ESWL süresi ve voltaj gereksinimi gibi veriler toplanmıştır. 
 
BULGULAR
İki grup arasında yaş (41.45 ± 10.74 vs. 39.73 ± 11.48; p=0.782),cinsiyet (E/K:125/98 vs 176/131), VKİ (26.1 ± 3.4 vs. 25.4 ± 3.3;p=0.496),taş 
boyutu (15.58 ± 2.34 vs. 14.73 ± 3.35;p=0.385), total şok sayısı ( 2,680 ± 256 vs 2,576 ±312; p=0.546), voltaj değerleri ( 21.98 ± 1.62 vs. 21.01 
± 1.50 ;p=0.234) ve ESWL süreleri ( 25.53 ± 2.33 vs. 24.90 ± 3.20 ;p=0.652) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. 
Ek olarak, işlem öncesi ve her bir voltaj artışları sonrası bakılan VAS skorları benzerdi ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmadı. Bununla birlikte, diklofenak grubunda kurtarma analjezi ve yan etki oranları gerektiren hasta sayısı daha yüksekti (Tablo I). 
 
ÇIKARIMLAR
ESWL sırasında meydana gelen ağrının tedavisinde kullanılan analjezik ajanların yan etkilerinin önemini göz önünde bulundurarak, 
ESWL seansları sırasında ISWI’nin ağrıyı hafifletmede etkili, güvenli ve ucuz bir seçenek olabileceğini öneriyoruz. Ancak en yüksek 
hasta memnuniyeti ile en optimal analjezik etkiyi elde etmek için optimal doku derinliği ve steril su miktarı gibi ISWI tekniklerinin 
aydınlatılması gereklidir.
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TABLE I. Summary of VAS scores during ESWL and complication rates

Group I Group II P value

VAS score

at the injection site (just after injection) 52.73 ± 8.48 50.28 ± 9.75 0.231

at 14 kv 47.08 ± 6.75 46.63 ± 5.47 0.452

at 16 kV 44.52 ± 7.58 43.25 ± 10.03 0.645

at 18 kV 45.78 ± 8.72 45.63 ± 8.56 0.524

at 20 kV 45.34 ± 6.53 44.85 ± 7.42 0.643

at 22 kV 46.21 ± 5.20 45.34 ± 6.35 0.498

at 24 kV 46.58 ± 5.23 47.67 ± 4.44 0.412

Adverse effects (n)

Requiring rescue analgesia 3 5 0.272

Gastrointestinal complaints 0 4 p<0.005

Hypersensitivity reactions 0 2 p<0.005

Intense burning sensation at injection area 1 0 p<0.005

VAS : Visual analog scale

SS-164 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BÖBREK NAKİL MERKEZİ İLK SONUÇLAR 
HASAN ANIL KURT*(1), CABİR ALAN(1) 
1) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD., ÇANAKKALE  

AMAÇ
Son dönem böbrek yetmezliğinin tedavisinde böbrek nakli, hem sağkalım avantajı hem de yaşam kalitesini artırması nedeniyle 
daha çok tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Bursa bölgesine bağlı olarak 2015 yılında açılan 
Organ Nakli Merkezimizde yapılan kadaverik böbrek nakillerinde hastaların sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmektir. 
 
YÖNTEM
Temmuz 2015- Temmuz 2016 ve Nisan 2017- Nisan 2018 tarihleri arasında kadavradan böbrek transplantasyonu uygulanan 53 hasta 
demografik veriler, rejeksiyon durumu, greft kaybı, hasta kaybı, postoperatif cerrahi komplikasyonlar, posttransplant malignensi 
açısından değerlendirildi.

BULGULAR
Alıcıların ve donörlerin Ortalama yaşı sırası ile 51.84±12.79 (25-74) ve 55.83±20.11 (16-87) yıldı. Erkek/Kadın oranı alıcı ve donörlerde 
sırası ile 33/20 ve 29/24 idi. Alıcı ve verici HLA uyumu ortalama olarak 1,81±1,04 idi. Soğuk iskemi süresi ortalama 10 saat idi. Her alıcıya 
standart olarak 12 cm 4.8F double-J kateter yerlestirildi, Ortalama 28 günde çekildi. Üç hastada biyopsi ile kanıtlanmış, akut rejeksiyon 
izlendi. Hastalar uygulanan antirejeksiyon tedaviye yanıt vermediler. Posttransplant dönemde lenfosel dört, hematom bir, kreatin 
yüksekliği beş ve idrar yolu enfeksiyonu dört hastada gözlendi ve hastalar yatırılarak takip edildi. Bir olgu ise erken dönemde kaybedildi. 
 
ÇIKARIMLAR
Böbrek transplantasyonu programımız gelişim aşamasındadır. Ancak kısa dönem sonuçlar literatür ile uyumlu görünmektedir. 
Hastalarımızın iki yıllık sağkalım oranları ve greft sağkalımları aynı dönemler için %99 olarak hesaplanmıştır. Uzun süreli takip sonuçları 
ile daha anlamlı sonuçlar elde edilebilir.
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SS-165

BÖBREK TRANSPLANTASYONUNUN KADIN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNA
ETKİLERİ: HEMODİYALİZ VE KONTROL GRUBU İLE KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA 
FATİH OSMAN KURTULUŞ(1), MEHMET YILMAZ SALMAN*(2), ADEM FAZLIOĞLU(3), BUKET FAZLIOĞLU(4)
1) KOLAN INTERNATİONAL HOSPİTAL, UROLOJİ, İSTANBUL 
2) SANCAKTEPE ŞEHİT PROF.DR. İLHAN VARANK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, UROLOJİ, İSTANBUL 
3) MEDİCALPARK GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
4) YENİ YUZYİL UNİVERSİTESİ GAZİOSMANPASA HASTANESİ, AİLE SAĞLIĞI VE CİNSEL DANIŞMAN, İSTANBUL 

AMAÇ
Cinsel fonksiyon bozukluğu, son dönem böbrek hastalığına sahip kişilerde sık görülen bir sorundur. Kronik böbrek yetmezliği ve 
uygulanan uzun dönem tedavi seçenekleri seksüel fonksiyon ve depresyon açısından negatif etkiler döstermektedir. Literatürde 
uygulanan böbrek transplantasyonu sonrası cinsel fonksiyonu hemodiyaliz (HD) hastaları ile karşılaştıran kısıtlı çalışma mevcuttur. Biz 
bu çalışmamızda başarılı transplantasyon uygulanmış ve HD tedavisi gören kadın hastaları cinsel fonksiyon ile depresyon açısından 
karşılaştırdık. Böbrek transplantasyon uygulanmasının cinsel disfonksiyon ve depresyon üzerine düzeltici etkisi olup olmadığını 
öngörmeye çalıştık.

YÖNTEM
Çalışmada, 23 böbrek transplantasyon uygulanmış hasta, 29 HD uygulanan hasta ve 30 kontrol grubu mevcuttu. Tüm hastalara genel 
ve ürojinekolik değerlendirme yapıldı. HD grubu hastalarına en az 6 ay hemodiyaliz sonrasında ve transplantasyon grubu hastalarına 
ise transplantasyon sonrası 6.ayda Kadın Seksüel Fonksiyon İndeksi (FSFI) ve Beck Depresyon İndeksi (BDI) soruları cevaplandırıldı. 
 
BULGULAR
Kadın cinsel disfonksiyon oranları kontrol, HD ve transplantasyon gruplarında sırasıyla %56,7, %89,7 ve %73,9 olarak izlendi. HD 
grubundaki Toplam FSFI puanı, kontrol ve transplantasyon grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. FSFI alt parametrelerdeki 
ortalama puanlarda HD grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark izlenirken, Transplantasyon grubu ile kontrol grubu arasında 
anlamlı fark izlenmemiştir. BDI skorları HD grubunda 23,24 ve kontrol grubunda 14,17 olarak bulundu ve bu değerler anlamlı 
olarak farklıydı (p<0,005). Trasplantasyon grubunda ise BDI skorları 16,65 olarak bulundu ve kontrol grubuyla anlamlı fark yoktu. 
 
ÇIKARIMLAR
Kadın cinsel disfonksiyonu kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda rutin olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. HD ve 
Transplantasyon grubunda BDI ve FSFI açısından anlamlı farklar izlenmiştir. Böbrek transplantasyon uygulamasının cinsel fonksiyon ve 
depresyon üzerine olumlu etkisinin olduğunu düşündürmektedir.

SS-166

RENAL TRANSPLANTASYON YAPILAN HASTALARDA ÜRETERAL JET AKIM DİNAMİKLERİNİN POSTRENAL OBSTRÜKSİYONU ÖNGÖRÜ 
DEĞERİ: PROSPEKTİF KÖR KOHORT ÇALIŞMA
SERDAR CELİK*(1), TURKER ACAR(2), CENK SİMSEK(3), ARDA YESİLOVA(1), IBRAHİM HALİL BOZKURT(1), YUSUF KADİR TOPCU(1), 
ERTUGRUL SEFİK(1), ISMAİL BASMACİ(1), ISMAİL CAN TERCAN(3), SERKAN YARİMOGLU(1), TANSU DEGİRMENCİ(1), ADAM USLU(3) 
1) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
2) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, RADYOLOJİ, İZMİR 
3) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, TRANSPLANTASYON, İZMİR 

AMAÇ
Kronik böbrek yetmezliği (KBY) nedenli renal transplantasyon (RTx) yapılan hastalarda double J stent (DJS) çekilmesi sonrası postrenal 
obstrüksiyonu ve buna bağlı böbrek yetmezliğini öngörmek, renal ve prerenal nedenlerden ayırmak amaçlı üreteral jet akım 
dinamiklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM
Kasım 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında RTx uygulanan hastalar prospektif kohort olarak değerlendirildi. RTx sonrası DJS’i çekildikten 
sonra hastalara doppler USG (D-USG) yapıldı. D-USG’de hastaların renal arter resistif indeksi (RA-Ri), renal pelvis anterior-posterior 
çapı (RP-APÇ), dilatasyon varlığı ve üreteral jet akım dinamikleri (Maksimum ve ortalama Jet akım hızı (JETmax ve JETave) ile jet akım 
resistif indeksi (JETRi)) incelendi. Ayrıca RTx öncesi ve DJS çekilmesi sonrası tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR), akut rejeksiyon 
varlığı, hemodiyaliz (HD) süresi, BMI ve hasta yaşı çalışmada incelendi. Hastalar takiplerinde pelvikalisiyel dilatasyon saptanmayan 
(Grup 1) ve saptanan (Grup 2) hastalar diye iki gruba ayrıldı. Dilatasyon saptanan hastalar da postrenal obstrüksiyon saptanan (Grup 
2a) ve saptanmayan (Grup 2b) hastalar diye iki alt grupta incelendi. Mevcut veriler gruplar arası karşılaştırılarak değerlendirildi. 

BULGULAR
Toplam 31 hastanın dahil edildiği çalışmada 28 hasta değerlendirildi. Ortalama yaşı 42,7±13,6 yıl ve BMI’i 23±3,7 kg/m2 olan hastaların 8’i 
kadın 20’si erkekti. Ortalama HD süresi 52±50,7 ay olan KBY hastalarının operasyon öncesi eGFR’si 12±6 iken, DJS çekilmesi sonrası 56,9±14 
idi. Hastaların 12’sinde akut rejeksiyon saptandı. Takiplerinde pelvikalisiyal dilatasyon saptanmayan hastaların DJS çekilmesi sonrası 
D-USG yapılma süresi 41,3±8,7 gün iken, dilatasyon saptananların 37,7±19,9 gündü. İki grup verileri karşılaştırıldığında HD süresi ve RP-APÇ 
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Grup 2’de anlamlı olarak daha yüksekti. Dilatasyon saptanan hastalar değerlendirildiğinde, DJS çekilmesi sonrası D-USG yapılma süresi 
postrenal obstrüksiyon saptanan hastalarda 23±15,9 gün iken, obstrüksiyon saptanmayanlarda 52,3±9,8 gündü. Veriler karşılaştırıldığında, 
RTx operasyon süresi Grup 2a’da daha kısa, akut böbrek yetmezliği oranı yüksek saptandı. Akut rejeksiyon oranı ve DJS çekilmesi sonrası 
eGFR düzeyleri ise benzerdi. HD süresi ise Grup 2a’da daha yüksek olmakla birlikte istatistiksel fark saptanmamıştır. D-USG verileri 
incelendiğinde, RA-Ri’i ve RP-APÇ gruplar arası benzer iken, JETave ve JETmax değerleri Grup 2a’da anlamlı olarak daha düşük saptandı. 
 
ÇIKARIMLAR
RTx sonrası pelvikalisiyel dilatasyon saptanan (özellikle de akut rejeksiyon şüphesi olan, eGFR düzeyi düşük ve dilatasyonun eşlik 
ettiği) hastalarda, postrenal obstrüksiyonu ayırdetmek amacıyla üreteral jet akım dinamiklerinin incelenmesi önemli bilgiler 
verebilmektedir. RTx sonrası düşük klerens gözlenen ve akut rejeksiyon şüphesi olan hasta grubunda DJS çekilmesi sonrası üreteral jet 
akım dinamiklerinin rutin değerlendirilmesi hasta yönetiminde faydalı bilgiler verebilir.

Dilatasyon olmayan 
hastalar (Grup 1) 
(n=22)

Dilatasyon olan 
hastalar (Grup 2) 
(n=6)

p

Dilatasyon olan ve 
postrenal obstrüksi-
yon gelişen hastalar 
(Grup 2a) (n=3)

Dilatasyon olan 
ve postrenal 
obstrüksiyon 
gelişmeyen 
hastalar (Grup 
2b) (n=3)

p

Yaş (yıl) 41,1±14 (22-63) 48,5±11,2 (38-67) 0,3 52,7±14,5 (38-67) 44,3±7,1 (38-52) 0,376

Cinsiyet, n Kadın 5 3 0,19 1 2 0,414

Erkek 17 3 2 1

BMI (kg/m2) 22,7±3,2 (17,5-29,6) 23,7±5,4 (18,4-
33,8) 0,867 22,8±2 (20,6-24,3) 24,6±8 (18,4-

33,8) 0,827

RTx öncesi 
eGFR (ml/
dk/1,73m2)

12,6±5,6 (5,3-27,8) 10,1±7,7 (5,3-
25,3) 0,138 7,4±2,5 (5,3-10,1) 12,8±10,9 (5,6-

25,3) 0,827

HD öyküsü, 
n (%) 20 (91) 6 (100) 0,443 3 (100) 3 (100) 1

HD süresi (ay) 36,1±33,4 (0-84) 110,3±63 (2-192) 0,006 136±50 (96-192) 84,7±73,8 (2-
144) 0,513

RTx operasyon 
süresi (dk) 202,7±18,8 (180-240) 205±15,2 (180-

220) 0,67 193,3±11,5 (180-
200)

216,7±5,8 (210-
220) 0,043

RTx yeri, n Sağ 16 4 0,771 2 2 1

Sol 6 2 1 1

Donör, n Kadav-
ra 12 4 0,595 2 2 1

Canlı 10 2 1 1

Rejeksiyon 
varlığı, n (%) 8 (36,4) 4 (66,7) 0,184 3 (100) 1 (33,3) 0,083

DJS çekilme 
süresi (gün) 52,9±42 (23-230) 43,8±17,7 (30-78) 0,674 48,7±25,5 (32-78) 39±8,2 (30-46) 0,827

DJS çekil-
mesi sonrası 
eGFR (ml/
dk/1,73m2)

57,6±13,7 (20-77) 53,8±16,6 (28-74) 0,552 43±21,2 (28-58) 61±11,5 (52-74) 0,546

DJS çekilmesi 
sonrası ABY 
varlığı, n (%)

5 (22,7) 3 (50) 0,19 3 (100) 0 (0) 0,004

RP-APÇ (mm) 5,5±1,5 (2,8-8,1) 16,6±4,5 (12,2-23) <0,001 16,6±4,6 (12,2-21,3) 16,7±5,5 (13-23) 0,827

RA-Ri 0,75±0,09 (0,61-0,92) 0,84±0,08 (0,76-
0,94) 0,056 0,87±0,1 (0,76-0,94) 0,82±0,06 (0,76-

0,87) 0,376

JETRi 0,68±0,12(0,19-0,92) 0,62±0,2(0,33-
0,91) 0,4 0,67±0,22(0,49-0,91) 0,57±0,21(0,33-

0,72) 0,827

JETave (cm/s) 18,5±12,8 (7,1-58,1) 14,6±8,2 (5,8-
25,3) 0,595 7,8±3,4 (5,8-11,7) 21,5±4 (17,3-

25,3) 0,011

JETmax (cm/s) 29,3±20 (8-85,6) 21,1±9,1 (7,8-32) 0,37 13,8±5,3 (7,8-17,7) 28,5±4,4 (23,6-
32) 0,022

JETpattern, n Monofa-
zik 6 1 0,645 1 0 0,428

Bifazik 2 1 0 1

Trifazik 2 0 0 0

Polifazik 0 0 0 0

Skuare 6 2 1 1

Kontinu 6 2 1 1
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SS-167 

ZORLU VAKALAR MOTİVASYONU YÜKSEK BİR TRANSPLANT TAKIMINI YENEMEZ; İKİ YILLIK TECRÜBE
ALİ İHSAN DOKUCU(1), CUMHUR YEŞİLDAL(2), SİNAN LEVENT KİREÇCİ(2), MUSAB ILGİ(2), MESUT DEMİR(1), YENER KOÇ(1), TANER 
BAŞTÜRK(1), KADİR CEM GÜNAY*(2) 
1) S.B. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK CERRAHİSİ, İSTANBUL 
2) ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Renal transplant alanında karşımıza çıkan birçok zorluk vardır. Pediyatrik hastalar, sağ böbrek donör nefrektomi, kısa renal ven, birden 
fazla arter/üreter, yüksek VKİ(vücut-kitle indeksi), yaşlı donörler ve geçirilmiş cerrahiler bunların sadece bir kısmı. Özellikle son dönem 
böbrek yetmezliği ile birlikte reflüsü ya da nörojen mesanesi olan pediyatrik hasta grubunun yönetilmesi oldukça güç olabilir. Bu 
posterde sizinle ilk tecrübelerimizi paylaşıyoruz.

YÖNTEM
Temmuz 2015 ve Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 27 vakalık böbrek transplantı serimizden edindiğimiz 
tecrübelerimizi sizinle paylaşıyoruz.

BULGULAR
Temmuz 2015 ve Ağustos 2017 arasında 26 laparoskopik ve 1 açık donör nefrektomi gerçekleştirildi. 20 hastada transperitoneal, 6 
hastada retroperitoneal yaklaşım kullanıldı. Hastaların 17’si erkek, 10 tanesi kadın, 5’i de öyküsünde reflü sebebi ile birden fazla STING 
operasyonu olan pediatrik hasta idi. Ek olarak iki hastada mesane augmentasyonu(biri Monti prosedürü) öyküsü, birinde de kolon 
kanseri sebebiyle miles operasyonu geçmişi vardı ve TAK kullanıyordu. 27 transplantın 21’i canlı donörden, kalanları ise kadavradan 
gerçekleştirildi. 6 donör böbrek sağ taraftan alındı, 6 hastada birden fazla arter mevcuttu ve ikisinde de üreter duplikasyonu izlendi. 
Donörlerden 7 tanesinin VKİ 30’un üzerindeydi. Ameliyat sırasında ve postoperatif dönemde komplikasyon görülmedi. Akut red 
sebebiyle 1 kadavra böbrek çıkartıldı.

ÇIKARIMLAR
Geçirilmiş multipl STING operasyonu ya da üriner diversiyonu olan, nörojen mesaneli ya da reflülü hastalara güvenli ve etkili bir şekilde 
böbrek transplantasyonu yapılabilir. Allogreft fonksiyonunu korumada operasyon öncesi mesane yönetimi ve postoperatif dönemde 
düzenli uygulanan temiz aralıklı kateterizasyon çok önemlidir.

SS-168

PEDİATRİK BÖBREK NAKİLLERDE ÇOKLU ARTER SORUNUNA VASKÜLER ÇÖZÜMLER 
ALİ İHSAN DOKUCU(1), CUMHUR YEŞİLDAL*(2), SİNAN LEVENT KİREÇCİ(2), HASAN
DEMİRKIRAN(1), MESUT DEMİR(1), ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN(2), NURVER AKİNCİ(3)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, COCUK CERRAHİSİ, İSTANBUL
2) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, ÜROLOJİ, İSTANBUL
3) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, NEFROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Pediatrik yaş gurubunda böbrek nakilleri başlı başına problemdir. Bu hasta grubunda vasküler ve ürolojik komplikasyon riski daha 
fazladır. Literatürde yetişkin böbrek nakillerinde çoklu damar anastomozları çözümlemeleri tariflenmiş olmakla birlikte pediatrik 
nakillerde bu konuda sınırlı yayın mevcuttur. Pediatrik nakillerde damar çapı uyumsuzluğu, donör böbreğin yerleştirileceği alan 
darlığı gibi teknik zorlukların yanında renal hipoperfüzyon, artmış tromboz riski gibi durumlar bu grup hastaların tedavisinde önem 
arz eder. Pediatrik donör sayılarının sınırlı olması, genellikle önceden plan yapılamayan kadaverik donörlerden gelen greftlerin 
kullanılması anlık cerrahi çözümler gerektirmektedir. Burada merkezimizde son 1 yıl içinde karşılaştığı çoklu renal arterli 4 olguda 
yapılan pediatrik nakillerde karşılaştığımız vasküler varyasyonlar ve cerrahi çözümlerimiz ve elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. 
 
YÖNTEM
Aortik vasküler (2 arter) patch uygulaması: 12 yaşında erkek çocuğu, kadaverik greftte saptanan 2 arter ‘aortik patch’ olarak 
hazırlanmış ve common iliak artere uç yan anastoz edilmiştir. Hasta postoperatif 9 ay takip edilmiştir. Son serum kreatinin 
değeri 0.82 mg/dl. Çift Renal Arter / Uç-yan Anastomozu: 15 yaşında kadaverik nakil yapılan erkek çocuk. Alt pol + üreteri 
beslediği saptanan yaklaşık 2 mm çaplı 2. renal arter backtable esnasında ana artere uç-yan anastomoz yapılmış ve tek 
olarak iliak artere anastomoz edilmiştir. Hasta post operatif 9 ay takip edilmiştir. Son serum kreatinin değeri 0.75 mg/dl. 
 
BULGULAR
Aortik vasküler (3 arter) patch uygulaması: 14 yaşında kadaverik nakil yapılan kız çocuğunun greftinde 2’si aynı ağzı açılan 3 arter ve 
arasından geçen renal ven saptanmıştır. Backtable’da hazırlanan aortik patch (30 mm) sağ commun iliac arter ön yüzüne anastomoz 
edilmiştir. Renal ven donörde olduğu gibi arterlerin arasındaki pencereden geçecek şekilde iliac vene anastomoz edilmiştir. Postoperatif 
komplikasyon gelişmeyen hastada 6. Ay serum kreatinin değeri: 0.9 mg /dl. Üst pol renal arter –a. sacralis mediana anastomozu: 12 
yaşında kız çocuğu; canlı vericiden (baba) nakil yapılan olguda greftin üst polü besleyen 3 mm çaplı, 20 mm uzunluğunda bulunan 
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poler arter, iliaca communis anteriordan çıkan sacralis media transpoze edilerek uç-uça anastomoz edilmiştir. Postperatif komplikasyon 
gelişmeyen hastada 6. Ay kreatinin: 0,7 mg/dl.
 
ÇIKARIMLAR
Renal transplantasyon yapılan merkezlerde greft böbreğinde görülen vasküler varyasyonlar sık karşılaşılan durumlardandır. Pediatrik renal 
transplantasyon olgularında bu varyasyonlar cerrahi tamiri daha nitelikli hale getirecektir. Multipl arteryel yapı gösteren greftin pediatrik 
bir olguya nakil edilmesi söz konusu ise greft ve olgunun anatomik durumuna uygun kişiye özel vasküler çözümler bulmak gerekecektir. 
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SÖZLÜ SUNUM – XI 
( SS169-SS188 ) 

SS-169

ÜRETEROSKOPİK TAŞ CERRAHİSİ SONRASI JJ STENT, ENDOSKOPİK YÖNTEMLE Mİ ÇIKARILMALIDIR?
ÖNDER ÇİNAR*(1), MUSTAFA SUAT BOLAT(2)
1) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, ZONGULDAK 2) S.B. SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, SAMSUN 

AMAÇ
Dört-altı haftada düşmeyen, bir santimetreden küçük semptomatik taşlar için müdahale önerilmektedir. Üreteroskopik taş tedavisi, 
düşük komplikasyon oranı ile en etkin tekniklerden biridir. Postoperatif çekincelerle kullanılan JJ stent, hematüri, sık idrar hissi, yan ağrısı, 
dizüri ve pelvik ağrıya neden olmaktadır. Tedavi maliyeti taş cerrahisinin önemli bileşenlerinden biridir. Bu çalışmada, iki farklı JJ stent 
yerleştirme tekniğinin (ipli ve ipsiz) postoperatif sonuçlara; hasta konforuna, semptomlarına ve tedavi maliyetlerine etkilerini araştırdık. 
 
YÖNTEM
Endoskopik üreter taşı cerrahisi (EÜTC) yapılan, cinsel aktif erişkin 122 erkek ve 44 kadın, toplam 166 olgu Çalışma (n=60) 
ve Kontrol (n=106) gruplarına ayrıldı. EÜTC sonrasında çalışma grubunun JJ stenti, ucundaki ipi korunmuş şekilde üretradan 
çıkartılarak suprapubik bölgeye tespit edildi. Kontrol grubuna ise JJ stent, ipsiz olacak şekilde yerleştirildi. Postoperatif dönemde 
çalışma grubunda JJ stent, klinisyen tarafından hasta supin pozisyonda iken manuel olarak ipinden tutularak yavaşça çekilerek 
çıkartıldı. Kontrol grubunda ise JJ stent ayrı bir seansta sistoskopik olarak çıkartıldı. Her iki grupta erkek hastaların alt üriner 
sistem semptomları (AÜSS), yaşam kalitesi, erektil ve ejakülatuvar fonksiyonları, sırasıyla, Uluslararası prostat semptom skoru 
(IPSS), erkek alt üriner semptom skoru (M-LUTS) ve yaşam kalite skoru (QoL), uluslararası erektil fonksiyon indeksi (IIEF) ve erkek 
cinsel kalite skoru (MSHQ) ile; kadınların ise AÜSS ve cinsel fonksiyonları, sırasıyla, kadın alt üriner semptom skoru (F-LUTS) 
ve kadın cinsel fonksiyon indeksi (FSFI) ile preoperatif ve postoperatif değerlendirildi. Depresif semptomlar Beck depresyon 
skoru ile, ağrı algısı ise vizüel analog skala ile (VAS) ölçüldü. Grupların preoperatif dönemde ilk taş atağı sırasındaki ağrı şiddeti 
ve postoperatif JJ stentli iken ve stent çekilirken hissettiği ağrı kaydedildi. Üriner infeksiyon varlığı idrar kültürü ile teyit edildi. 
 
BULGULAR
Grupların demografik verileri Tablo 1’de verilmiştir. Grupların yaş, VKİ, taş yükü ve ameliyat süreleri benzerdi (p <0.05). 
Erkeklerde preoperatif ve postoperatif IPSS, QoL, IIEF ve MSHQ skorları her iki grupta benzerdi (p<0.05). Kadınlarda; preoperatif 
ve postoperatif FSFI skorları benzerdi (p<0.05). Postoperatif VAS skorları her iki grupta preoperatif seviyelere göre anlamlı 
düşüktü ve bundaki düşüş her iki grupta da benzerdi (p=0.05). Preoperatif ve postoperatif Beck’s skorları ve enfeksiyon oranları 
gruplarda benzerdi (p<0.05). Cerrahinin tedavi maliyeti, Çalışma ve Kontrol gruplarında sırasıyla 154,9 USD ve 200 USD idi. 
 
ÇIKARIMLAR
JJ stent tedavi maliyetlerini düşürecek şekilde ipli olarak kullanıldığında postoperatif dönemde erkek ve kadınlarda AÜSS, cinsel 
fonksiyonlar, ağrı ve depresif semptomlarda artışa neden olmaksızın kabul edilebilir komplikasyon oranlarıyla güvenle uygulanabilir. 

Çalışma Grubu 
(n=60)

Kontrol Grubu 
(n=106) p

Yaş (yıl, ortalama±standart sapma) 44,2±13,0 48,4±14,8 0,18

Cinsiyet (n,%)

Kadın 19 (31,7) 25 (23,6) -

Erkek 41 (68,3) 81 (76,4) -

VKİ* (Kg/m2) 27,6±4,0 27,7±3,0 0,29

Komorbidite (n,%) 7(11,7) 16(15,1) -

Medeni Hali

Evli 57 (95,0) 99 (93,4)

Bekar 2 (3,3) 6 (5,7)

Dul 1 (1,7) 1 (0,9)

Taş boyutu (mm², ortalama±standart sapma) 74,4±42,3 73,9±49,6 0,94

Beck Depresyon skoru

Preoperatif 11,6±8,8 12,3±10,6 0,66

Postoperatif 8,4±7,0 11,8±10,2 0,05
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IPSS**

Preoperatif 9,3±6,5 8,9±5,0 0,79

Postoperatif 9,6±7,1 12,8±6,0 0,13

QoL*** skoru

Preoperatif 4,1±1,2 3,8±1,1 0,28

Postoperatif 2,5±1,5 3,1±1,4 0,12

VAS#

Preoperatif 8,2±2,6 7,3±3,2 0,11

Postoperatif 2,9±2,7 3,0±2,2 0,85

IIEF& skor

Preoperatif 21,4±6,8 22,8±6,4 0,41

Postoperatif 19,7±7,9 18,5±8,2 0,61

MSHQ+ skor

Preoperatif 15,9±4,9 15,2±5,0 0,52

Postoperatif 15,8±4,8 13,5±5,4 0,11

FSFI ++skor

Preoperatif 11,6±10,5 10,1±10,4 0,69

Postoperatif 6,3±10,8 3,8±6,1 0,47

Üriner enfeksiyon (n,%)

Preoperatif - - -

Postoperatif 2 (3,3) 2 (1,8) -

İnkontinans (n,%) 1 (1,7) 1 (0,9) -

Hematüri (n,%) 4 (6,7) 9 (8,4) -

Postoperatif ateş (n,%) - - -

Operasyon süresi (dakika, ortalama±standart sapma)

Anestezi süresi 34,2±13,7 36,6±11,9

Cerrahi süresi 29,5±3,9 31,4±4,2

Tedavi maliyeti (Ameikan doları) 154,9 200

** IPSS, uluslararası prostat semptom skoru; ***QoL, yaşam kalitesi skoru; #VAS, vizüel analog 
skoru; &IIEF, uluslararası erektil fonksiyon indeksi; +MSHQ, erkek cinsel sağlığı skoru; ++FSFI, kadın 
cinsel sağlığı skoru.

SS-170 

SUPİN POZİSYONDA YAPILAN MİNİ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SIRASINDA LAZER LİTOTRİPTÖR İLE PNÖMATİK LİTOTRİPTÖRÜN 
ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
MEHMET AKİF DİRİ(1), MURAT GÜL*(2) 
1) AKSARAY UNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, AKSARAY 
2) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, AKSARAY  

AMAÇ
Perkütan nefrolitotomi (PNL) günümüzde böbrek taşlarıın tedavisinde etkin kullanılan yöntemlerden birisidir. Ancak işlemin etkliniğinin 
yanı sıra komplikasyonları da ürologların rüyasını kaçırabilir. Bu komplikasyonlarını minimalize etmek için mini-PNL (miniperc) yetişkin 
hastalarda kullanımı tarif edilmiştir. Zamanla, miniperc ve konvansiyonel PNL’nin benzer taş temizlenme oranlarına sahip olduğu 
ancak komplikasyon oranlarının miniperc grubunda daha düşük olduğu gösterilmiştir. Mini PNL hem prone hem de supin pozisyonda 
uygulanabilir ve intrakorporeal litotripsi bu cerrahi yöntemin başarı oranını etkileyen en önemli adımlardan biridir. Günümüzde 
pnömatik, ultrasonik ve lazer litotriptörler, mini PNL sırasında yaygın olarak kullanılan enerji kaynaklarıdır. Bununla birlikte, bizim 
bildiğimiz kadarıyla, sırtüstü pozisyonda miniperk sırasında lazerle pnömatik litotriptörün etkinliğini karşılaştıran yayınlanmış bir çalışma 
yoktur. Bu nedenle, supin pozisyonda mini-PNL sırasında pnömatik ve lazer litotripsi tekniklerinin başarı oranlarını karşılaştırmayı 
amaçladık.

YÖNTEM
Bu retrospektif analizde, miniperk ile tedavi edilen 20 ardışık hastanın tıbbi kayıtları değerlendirildi. Tüm operasyonlar tek bir 
deneyimli cerrah tarafından gerçekleştirildi ve hastalar işlem sırasında kullanılan litotriptör tipine göre sınıflandırıldı. 12 hastada 
(grup-1) pnömatik litotriptör, 8 hastada (grup-2) Ho: YAG lazer litotriptör kullanıldı. Hastaların özellikleri, operatif ve postoperatif 
parametreler kaydedildi ve karşılaştırıldı.
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BULGULAR
Preoperatif demografik hasta özellikleri ve pnömatik ve lazer litotripsi grupları arasındaki postoperatif parametrelerin karşılaştırılması 
Tablo 1’de yer almaktadır. İki grup arasında ameliyat öncesi hasta özellikleri açısından istatistiksel olarak fark saptanmadı. Postoperatif 
verilerle ilgili olarak, iki grup arasında sadece toplam operasyon süresinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlendi. (Tablo 1)

ÇIKARIMLAR
Hem pnömatik hem de lazer litotripsinin supin pozisyonunda miniperc sırasında güvenilir ve etkili litotripsi yöntemleri 
olduğunu sonucuna vardık. Pnömatik litotripsi, sırtüstü pozisyonda miniperc operasyonları sırasında lazer litotripsinden daha 
hızlı bir litotripsi yöntemi olarak görünmektedir, ancak bu ön sonuçları desteklemek için daha büyük seriler gerekmektedir. 
 

Table 1. Demographic data, pre and post- operative characteristics.

p value

Age (yr) 41.5 ± 10.6 43.8 ± 9.2 0.572

Stone size (mm) 18.11 ± 5.6 19.62 ± 4.3 0.485

BMI (kg/m2) 25.2 ± 3.4 26.1 ± 3.3 0.496

Post-operative

Hemoglobin drop(mg/dl) 1.05 ± 1.0 0.83 ± 1.10 0.680

Hospitalization time (hrs) 72.3 ± 12.5 71 ± 10.9 0.549

Success rate at post-operative first day 93.9 % 95.2 % 0.376

Success rate at post-operative 3 95.5 % 96.6 % 0.232

months (with KUB or IVU)

Mean operation time (min) 57.2 ± 24.6 85 ± 19.6 0.001

Mean fluoroscopy time (min) 2.5 ± 3.6 2.1 ± 2.5 0.247

SS-171 

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN KAN TRANSFÜZYONU İHTİYACI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ENGİN DENİZHAN DEMİRKIRAN*(1), REHA GİRGİN(1) 
1) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, ZONGULDAK  
 
AMAÇ
Çalışmamızda perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonunun operasyon öncesi ve sonrası verileri incelenerek postoperatif dönemde 
transfüzyon gereksinimine yol açan değişiklikler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Kliniğimizde ocak 2014 ile ekim 2017 tarihleri arasından böbrek taşı nedeniyle PNL uygulanan 151 adet hastanın verileri retrospektif 
olarak incelendi. Hastaların tümü preoperatif abdominopelvik BT ile incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, taraf, vücut kitle indeksi 
(VKİ), aynı taraf geçirilmiş renal cerrahi, geçirilmiş ESWL, yakın zamanlı İYE öyküsü, antikoagulan kullanımı, ASA riski, komorbiditeler, 
taş lokalizasyonu, taş sertliği (HU), hidronefroz derecesi, akses lokalizasyonu ve sayısı, kullanılan nefrostomi tipi, kan transfüzyonu 
gereksinimi, hastanede kalış süreleri not edildi. Kan tranfüzyonu yapılan ve yapılmayan hastaların preoperatif ve postoperatif verileri 
karşılaştırılarak değerlendirildi.

BULGULAR
151 hastanın 134(%88,7)üne postoperatif transfüzyon uygulanmazken, 17(%11,3) sinde postoperatif dönemde transfüzyona ihtiyaç 
duyuldu. Transfüzyon yapılanlarla yapılmayanlar arasında parankim kalınlığı, aynı taraf geçirilmiş renal cerrahi, geçirilmiş ESWL, yakın 
zamanlı İYE öyküsü, antikoagulan kullanımı, ASA riski, eşlik eden diabet, hipertansiyon, taş lokalizasyonu, taş sertliği, hidronefroz 
derecesi, akses lokalizasyonu ve sayısı, kullanılan nefrostomi tipi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Preoperatif 
Hb, preoperatif Htc, preoperatif Mcv, preoperatif Mch, postoperatif Hb, postoperatif Hct, postoperatif Mcv, postoperatif Mch, 
postoperatif Ca ve taburculuk günü açısından gruplar arasında anlamlı fark izlenmiştir. Her iki grupta preoperatif ve postoperatif 
değerlerin eşleştirilmiş örneklem karşılaştırmasında Hb ve Htc değişimleri anlamlı bulunmuştur. Tranfüzyon yapılan grupta Vücut kitle 
indeksinin daha düşük olduğu ve bu durumun istatiksel olarak anlamlı olduğu görüldü.

ÇIKARIMLAR
PNL sırasında ve sonrasında transfüzyon gereksinimi kararı verilirken laboratuvar değerlerden çok klinik tablo ve semptomlar göz önünde 
bulundurulmalıdır. PNL uygulanan hafif şişman gruptaki hastalarda, normal kilolu hastalara göre daha az transfüzyon ihtiyacı ortaya çıktığı 
sonucuna ulaşılmış olup cerrahi öncesi zayıf ve normal kilolu hastalarda transfüzyon gereksinimi açısından daha dikkatli olunmalıdır. 
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Transfüzyon yapılan (n:17) Transfüzyon yapılmayan (n:134) p
Yaş 49,8 ± 13,7 45,4 ± 17,9 0,233
Parankim kalınlığı (mm) 18,9 ± 5,4 18,7 ± 5,5 0,882
VKİ (kg/m2) 27,8 ± 5,6 23,4 ± 4,3 0,001
Taş HU 875,3 ± 365,3 1004,8 ± 360,7 0,156
Preop Hb 13,7 ± 1,4 12,6 ± 1,9 0,03
Preop Htc 42,1, ± 4,2 38,9 ± 5,4 0,006
Preop Plt 261,7 ± 67,8 291,3 ± 102,6 0,246
Preop Mcv 86,4 ± 5,8 82,3 ± 7,2 0,022
Preop Mch 28,3 ± 2,1 26,6 ± 2,7 0,008
Preop PMI 2284,9 ± 542,5 2519,1 ± 694,4 0,143
Preop Ca 9,58 ± 0,5 9,8 ± 0,7 0,309
Postop Hb 12,7 ± 1,6 10,6 ± 2,1 0
Postop Hct 38,9 ± 4,9 32,7 ± 6,5 0
Postop Plt 234,0 ± 70,5 229,4 ± 75,8 0,864
Postop Mcv 86,6 ± 5,9 82,2 ± 7,0 0,011
Postop Mch 28,3 ± 2,2 26,7 ± 2,6 0,01
Postop PMI 2049,6 ± 570,7 1968,0 ± 501,0 0,575
Postop Ca 8,7 ± 0,5 8,3 ± 0,8 0,007
Taburculuk Günü 3,6 ± 1,2 4,4 ± 1,3 0,02
Cinsiyet n(%)
Erkek 67(%50) 7(%41,2) 0,669
Kadın 67(%50) 10(%58,8)
Taraf n(%)
Sağ 66(%49,3) 13(%76,5) 0,063
Sol 68(%50,7) 4(23,5)
DM n(%)
Yok 104(%77,6) 16(%94,1) 0,198
Var 30(%22,4) 1(5,9)
HT n(%)
Yok 88(%65,7) 12(%70,6) 0,895
Var 46(%34,3) 5(%29,4)
ASA n(%)
1 25(%18,7) 3(%17,6) 1
2 82(%62,1) 11(%64,7)
3 27(%20,1) 3(%17,6)
Geçirilmiş Renal Cerrahi n(%)
Yok 72(%53,7) 11(%64,7) 0,55
Var 62(%46,3) 6(%35,3)
Yakın zamanlı İYE öyküsü n(%)
Yok 114(%85,1) 16(%94,1) 0,469
Var 20(%14,9) 1(%5,9)
Geçirilmiş ESWL n(%)
Yok 84(%62,7) 14(%82,4) 0,183
Var 50(%37,3) 3(%17,6
Antikoagulan Kullanımı n(%)
Yok 121(%90,3) 15(%88,2) 0,678
Var 13(%9,7) 2(%11,8)
Renal anomali varlığı n(%)
Yok 129(%96,3) 17(%100) 1
Var 5(%3,7) 0(%0)
Taş Yeri n(%)
Staghorn 53(%39,6) 8(%47,1) 0,621
Alt 26(%19,4) 1(%5,9)
Orta 11(%8,2) 1(%5,9)
Üst 5(%3,7) 1(%5,9)
Pelvis 39(%29,1) 6(35,3)
Giriş Yeri n(%)
Alt 104(%77,6) 12(%70,6) 0,662
Orta 19(%14,2) 3(%17,6)
Üst 6(%4,5) 1(%5,9)
İkili 5(%3,7) 1(%5,9)
Nefrostomi n(%)
Rat Tail 55(%41,0) 6(%35,3) 0,847
Foley 79(%59,0) 11(%64,7)
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SS-172 
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI TANI VE TAKİBİNDE DÜŞÜK DOZ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ PROTOKOLÜ 
SELÇUK KESKİN*(1), İLTER TÜFEK(2), BURAK ARGUN(2), MUSTAFA BİLAL TUNA(3), ERCAN KARAASLAN(4), ALİ RIZA KURAL(2), AHMET 
ŞAHİN(2)
1) DİĞER, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) ACIBADEM MASLAK HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
4) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, RADYOLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Üriner sistem taş hastalığının tanı, tedavi ve takibi esnasında hastalar yüksek miktarda iyonizan radyasyona maruz kalmaktadırlar. 
Bilgisayarlı tomografi (BT) tanıda ve tedaviyi planlarken, bazende takipte ultrason gibi radyasyon içermeyen görüntüleme yöntemlerine 
göre daha üstündür. Bu çalışmada, radyasyona maruziyeti azaltmak için düşük dozlu tomografi protokolünün, taş hastalarında 
kullanımı inceledik.

YÖNTEM
Aralık 2009 mart 2018 tarihleri arasında 76 taş hastasına 82 düşük doz BT yapıldı. Yetmiş bir hastada renal kolik nedeniyle, 3 hastda 
genel kontrol amaçlı yapılan kontrollerde ve iki hastada hematuri araştırması nedeniyle ilk BT’de taş saptanmıştı. Bu hastalara 
konzervatif izlem sonrası veya tedavi sonrası çekilen control BT’ler düşük doz protokolü ile çekildi. Maruz kalınan radyasyon BT çekimi 
esnasında elde edilen DLP verilerinden mSv olarak hesaplandı.

BULGULAR
Ortalama hasta yaşı 41,53((±12,86) idi. Ortalama taş boyutu 5,95 (±2,95) mm. idi. On beş hastada takip esnasında taş spontan olarak 
düştü. Kırkiki hastaya üreterorenoskopi yapıldı. Sekiz hastaya ESWL tedavisi uygulandı. Onbir hasta konzervatif izlendi. İlk BT ve kontrol 
BT’lerde ortalama radyasyon maruziyetleri sırasıyla 9,09 (±11,07) ve 1,64 (±3,45) DLP idi. Radyasyon dozunda %83,3’lük bir azalma 
sağlandı.

ÇIKARIMLAR
Düşük doz BT protokolü, taş hastalarının takibinde kullanılabilecek etkin bir yöntemdir ve radyasyona maruziyeti önemli ölçüde 
azaltmaktadır.

SS-173

MULTİPARAMETRİK PROSTAT MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN PATOLOJİK EKSTRAPROSTATİK UZANIM VE SEMİNAL 
VEZİKÜL İNVAZYONUNU SAPTAMADA BAŞARISI
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA
2) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 
EMIN MAMMADOV*(1), TARIK JAMAL ABDELJABER ASİ(2), AHMET AŞCI(2), CENK YÜCEL BİLEN(2), MUSTAFA SERTAÇ YAZICI(2)

AMAÇ
Bu çalışmada multiparametrik MRG bulgularını radikal prostatektomi spesimeninin histopatolojisi ile karşılaştırarak SVİ ve EPU’u 
saptama başarısı ve MRG’de lezyon boyutu ≥15 mm olmasının başarıya etkisi araştırıldı.
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YÖNTEM
Ekim 2011 ile Nisan 2018 tarihleri arasında radikal prostatektomi yapılan hastalardan prostat MRG ile kognitif füzyon biyopsisi 
yapılmış ve kanser saptanmış 84 hasta çalışmaya dahil edildi. 6 hastaya robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi, 78 
hastaya açık retropubik radikal prostatektomi ameliyatı yapıldı. 84 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Prostat MRG 
sonucunda ekstrakapsüler uzanım, seminal vezikül invazyonu, PIRADS sınıflaması belirtildi. Tek değişkenli analizde nominal veriler 
için ki-kare testi, parametrik değişkenler için t-testi, nonparametrik değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Çok değişkenli 
analizde binary lojistik regresyon analizi kullanıldı. Veriler SPSS 23.0 programında analiz edildi. Anlamlı değer olarak p<0.005 alındı. 
 
BULGULAR
Ekim 2011 ile Nisan 2018 tarihleri arasında radikal prostatektomi yapılan hastalardan prostat MRG ile kognitif füzyon biyopsisi 
yapılmış ve kanser saptanmış 84 hasta çalışmaya dahil edildi. 6 hastaya robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi, 78 
hastaya açık retropubik radikal prostatektomi ameliyatı yapıldı. 84 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Prostat MRG 
sonucunda ekstrakapsüler uzanım, seminal vezikül invazyonu, PIRADS sınıflaması belirtildi. Tek değişkenli analizde nominal veriler 
için ki-kare testi, parametrik değişkenler için t-testi, nonparametrik değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Çok değişkenli 
analizde binary lojistik regresyon analizi kullanıldı. Veriler SPSS 23.0 programında analiz edildi. Anlamlı değer olarak p<0.005 alındı. 
 
ÇIKARIMLAR
Multiparametrik MRG’nin SVİ ve EPU için duyarlılığı düşük olsa da, özgüllüğü, PPD, NPD ve doğruluğu yüksektir. Lezyon boyutunun ≥15 
mm olması durumunda MRG’de SVİ duyarlılığı ve doğruluğu artmaktadır.

SS-174

STANDART PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ, MİNİPERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ VE FLEKSİBLE ÜRETEROSKOPİ KULLANILARAK 
UYGULANAN BÖBREK TAŞI CERRAHİLERİNİN BÖBREK PARANKİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRİLMESİ
ELNUR ALLAHVERDİYEV*(1), TARIK EMRE ŞENER(1), YILÖREN TANIDIR(1)
1) MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Standart perkütan nefrolitotomi (sPNL), simultane bilateral endoskopik cerrahi (SBEC) (bilateral simultane endoskopik cerrahi (SBEC)) , 
ultra miniperkütan nefrolitotomi(umPNL), miniperkütan nefrolitotomi (mPNL) ve fleksible üreteroskopi (FURS) kullanılarak uygulanan 
böbrek taşı cerrahilerinin böbrek parankimi üzerindeki olası etkilerinin ortaya konması, uygulanan böbrek taşı cerrahilerinin böbrek 
parankimi üzerindeki etkilerinin değerlendirmesi amaçlandı.

YÖNTEM
Aralık 2017 - Haziran 2018 tarihleri arasında böbrek taşı nedeniyle operasyon gerçekleştirilen ardışık 7 çocuk ve 70 erişkin hasta 
çalışmaya dahil edildi. Her hastadan preoperatif dönemde, postoperatif 2.saatte ve postoperatif 1. ayda idrar örnekleri alındı. Örnekler 
4 derecede 15 dakika santrifüj edildikten sonra -80oC’ de saklandı. Hastaların postoperatif 1. aydaki radyolojik değerlendirmeleri 
üriner sistem ultrasonografi (USG) veya kontrastsız tüm batın bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemeleri ile yapıldı. Radyolojik 
değerlendirmede üst, orta ve alt polden böbrek parankimal kalınlığı, antero-posterior ve kranio-kaudal olarak böbrek uzunluğu 
ölçümleri gerçekleştirildi. Rezidüel taş hacimleri ölçüldü. Hastaların belirtilen 3 değişik zamanda serum kreatinin, sistatin C, değerlerleri 
ölçüldü. İdrar örneklerinde ELISA yöntemi ile NGAL seviyeleri çalışıldı ve serum kreatinini ile normalize edildi.

BULGULAR
Çalışmaya katılan hastaların kadın erkek oranı 0,97, ortanca yaşı 41,00 (1,00 - 80,00), ortanca boy 165,00 (80 - 180) cm, ortanca 
ağırlıkları 72,00 (7 - 108) kg olarak hesaplandı. Hastaların ortanca boy ve ortanca yaş değerlerinde istatistiksel anlamlı fark saptandı 
(boy için p=0,011; yaş için p=0,018). Çalışmaya dahil edilen hastaların idrar NGAL, serum kreatinin, serum Sistatin C düzeyleri ve EGFR 
düzeyleri ile böbrek parankim ve uzunluk ölçümleri karşılaştırıldı. umPNL grubu ile RİRC grubu arasında ortanca kreatinin düzeyinde 
istatistiksel anlamlı fark saptandı (p= 0,029). Tüm hastaların %15,6’ sında bilateral taş cerrahisi uygulandığı tespit edildi. Pre-operatifv 
umPNL grubu ile sPNL grubu arasında ortanca antero-posterior böbrek uzunluklarının istatistiksel anlamlı fark gösterdiği saptandı. 
(p= 0,024). Pre-operatifv ultra mini PNL grubu ile SBEC grubu karşılaştırıldığında, ortanca antero-posterior böbrek uzunluklarında 
istatistiksel anlamlı fark saptandı (p= 0,017).
 
ÇIKARIMLAR
Çalışma sonucunda hastaların kreatinin, sistatin C, idrarda NGAL seviyesi ve EGFR değerlerinin benzer olduğu, umPNL 
grubu ile sPNL grubu karşılaştırıldığında, preoperatifv ve post-operatifv ortanca antero-posterior böbrek uzunluklarında 
istatistiksel anlamlı fark olduğu saptandı. umPNL grubu ile SBEC grubu karşılaştırıldığında, preoperatifv ve post-operatifv 
antero-posterior böbrek uzunluklarında istatistiksel anlamlı fark saptandı. Buradan taş nedeni ile yapılan minimal invaziv 
cerrahilerde kullanılan enstrumanların boyutunun böbrek parankim hasarı ile doğru orantılı olabileceği sonucuna varıldı. 
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SS-175

METABOLİK SENDROM İLE MESANE KANSERİ İLİŞKİSİ
EMRAH YAKUT*(1), SERDAR AYKAN(2)
1) MEMORİAL ANKARA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA 2) ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Kanser gelişimi ve kansere bağlı ölümde yakın ilişkisi birçok çalışmada gösterilen metabolik sendromun dünya genelinde olduğu gibi 
ülkemizde de insidansı her geçen gün artmaktadır. Kliniğimizde mesane tümörü nedeniyle değerlendirdiğimiz hastalarda; metabolik 
sendrom ve metabolik sendrom bileşenlerinin; mesane kanserinin evresi, derecesi, CIS (Carsinoma İn Situ) varlığı ve nüks sayısına olan 
etkilerini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Üroloji Kliniği’nde, Temmuz 2010 – Temmuz 2013 tarihleri arasında mesane kanseri ön tanısı ile sistoskopi ve doku rezeksiyonu yapılan 
hastalar değerlendirildi. İlk kez kliniğimizde mesane kanseri tanısı alan, 100’ü metabolik sendromlu ve 100’ü metabolik sendromlu 
olmayan toplam 200 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, ailede kanser öyküsü, HT, metabolik sendrom, 
metabolik sendrom bileşenleri (bel çevresi, trigliserid, HDL ( High Density Lipoprotein), kan basıncı, açlık kan şekeri), BMI (Body Mass 
İndex) parametrelerinin; mesane kanseri evresi, derecesi, CIS varlığı ve nüks sayıları ile ilişkisi retrospektif olarak değerlendirildi.

BULGULAR
Metabolik sendrom ve metabolik sendrom bileşenlerinin mesane kanseri evresi, derecesi, CIS varlığı ve nüks sayısına olan etkilerini 
istatistiksel olarak değerlendirdiğimiz çalışmaya katılan hastaların 25’i kadın 175’i erkek olup yarısında metabolik sendrom tanısı 
mevcuttu. Yaş ortalaması 63±12 yıl olan hastaların 40’ında diyabet, 70’inde hipertansiyon, 49’unda ailede kanser öyküsü, 125’inde 
sigara kullanım hikayesi mevcuttu. Hastaların ortalama; sistolik kan basıncı 127±10 mmHg, diastolik kan basıncı 82±8 mmHg, Bel çevresi 
97±10 cm, BMI 25,5±2,3 kg/m2, açlık kan şekeri 104±24 mg/dl, HDL 47±9 mg/dl, trigliserid 163±64 mg/dl olarak saptandı. Mesane 
tümörü patolojisi; 24 hastada Ta, 135 hastada T1 ve 41 hastada T2 iken tümör derecesi; 125 hastada düşük grade, 75 hastada yüksek 
grade saptandı. CIS (+)’liği 58 hastada saptandı. Ortalama 18±4,2 aylık takipte; 55 hastada mesane tümör nüksü gerçekleşmezken, 87 
hastada 1 kez, 49 hastada 2 kez ve 9 hastada ise 3 kez nüks gerçekleşti.

ÇIKARIMLAR
Mesane kanseri evresi için, 40 paket/yıl üzeri sigara kullanımı (p=0,001) ve 60 üstü yaş (p=0,024) bağımsız risk faktörleri olarak 
belirlenirken; mesane kanseri derecesi için ise aile öyküsü (p=0,003) ve 40 paket/yıl üzeri sigara kullanımı (p=0,012), bağımsız 
risk faktörleri olarak belirlendi. 18±4,2 aylık takipte metabolik sendromun tüm tanı kriterleri ile bir bütün olarak, mesane kanseri 
parametreleri ile ilişkisi saptanmamıştır. Fakat sistolik kan basıncı yükseklikleri, düşük trigliserid ve HbA1c düzeyleri, mesane kanseri 
seyrini olumsuz yönde etkilemektedir.
 

SS-176

OSMANGAZİ UNİVERSİTY SCORE TO REDUCE İONİZİNG RADİATİON İN RENAL COLİC PATİENTS İN EMERGENCY DEPARTMENT
BARBAROS BAŞESKİOĞLU*(1), ENGİN ÖZAKIN(2), HAKAN DOLGUN(2), EBUBEKİR
ASLAN(2), NURDAN ACAR(2), MUZAFFER BİLGİN(3), ERTUĞRUL ÇOLAK(3)
1) OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, UROLOJİ, ESKİŞEHİR
2) OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ACİL SERVİS, ESKİŞEHİR 
3) OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, BİYOİSTATİSTİK, ESKİŞEHİR 

AMAÇ
Computerized tomography remains the gold standard imaging in renal colic patients. In this study, we develop a scoring system to 
select patients in emergency department for unnecessary computerized tomography imaging in order to decrease radiation exposure. 
 
YÖNTEM
Computerized tomography imaging of patients with renal colic in emergency department were retrospectively reviewed. Symptoms, 
laboratory results were recorded. Significant parameters were determined by univariate and multivariate analysis. Coefficients were 
found to obtain score points and receiver operating curve was used to find a cut-off value.

BULGULAR
A total of 123 patients with a mean age of 42years (18–75 years) were enrolled in the study. About, 20.3% of patients were stone-free 
in computerized tomography. Mean stone size was 6.1±1.89mm. According to analysis, four parameters were significant; nausea, 
stone history, creatinine, and hematuria with a total score 9 called as Osmangazi University STONE score. Cut-off value was found as 
>3, which computerized tomography imaging is recommended.
 
ÇIKARIMLAR
Osmangazi University STONE score is useful and simple tool in emergency department to reduce unnecessary computerized 
tomography imaging in renal colic patients and also lowers cost and ionizing radiation exposure.
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SS-177 

ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIĞI VE NEFROLİTİAZİS BİRLİKTELİĞİNDE LASER ENDOPYELOTOMİ SONRASI RETROGRAD 
İNTRARENAL CERRAHİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
IBRAHİM KARTAL*(1), HAMİT ERSOY(1) 
1) SAĞLIK BİLMLERİ ÜNİVERSİTESİ, DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,, ÜROLOJİ, ANKARA  

AMAÇ
ÜPB darlığı ve renal taşların tedavisinde endikasyonların giderek minimal invaziv yöntemlere doğru genişlediği de göz önüne alındığında; 
ÜPB darlığı ve taş hastalığı nedeniyle; holmium:YAG laser endopiyelotomi (LEP) yapılıp, sonrasında yapılan retrograd intrarenal cerrahinin 
(RIRS) etkinliği, güvenilirliğini ve başarıyı etkileyen faktörleri değerlendirmek amacıyla bu vaka-kontrol çalışması tasarlanmıştır. 

YÖNTEM
Ocak 2012-Haziran 2017 arasında ÜPB darlığı ve nefrolitiazisi olan 31 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. LEP sonrası en erken 
6. haftada RIRS yapılmak üzere 4 hastanın taş yükü fazla olması nedeniyle 27 hasta operasyona alındı. Üreteral stent çekimi sonrası 
retrograd piyelogram çekilen hastalardan 1’inde daha darlığın devam etmesi ve/veya fleksibl üreterorenoskopun renal pelvise 
geçirilememesi nedeniyle taşı kırılamayan hasta haricinde, 26 hastaya RIRS yapıldı. UPB darlığı ve taşı olan hastalar ile daha önce 
anatomik anomalisi olmayan primer tedavi olarak RIRS uygulanan hastalar eşleştirildi. Kontrol grubundaki vakalar RIRS’ta tedavi 
başarısını etkileyen taş boyutu, taşın konumu, taş sayısı birebir olarak LEP sonrası RIRS yapılan hastalarla aynı sayıda ve eleştirilmiş 
olarak seçildi. Ayrıca diğer demografik faktörler birebir olmasa da vaka grubuna benzer olarak seçilmeye çalışıldı. Bu iki grup operatif 
ve postoperatif özellikler açısından karşılaştırıldı. Vaka grubunda; preoperatif ve postoperatif olarak bilgisayarlı tomografi ve/veya 
intravenöz piyelografi ile dinamik nükleer sintigrafi ile değerlendirilen hastaların klinik özellikleri ve tedavide başarıyı etkileyen 
faktörler değerlendirildi.

BULGULAR
Toplam olarak LEP sonrası RIRS yapılan 27 hasta ve kontrol grubu arasında yapılan karşılaştımada demografik özellikler arasında fark 
bulunmamaktaydı. Operatif özellikler arasında yapılan karşılaştırmada operasyon süresi vaka grubunda anlamlı olarak daha uzundu 
(p=0.004). Kontrol grubu ile LEP sonarası RIRS grubunda taşsızlık açısında fark bulunmazken, kontrol grubunda 1 hastada İYE, vaka 
grubunda takiple gerileyen hematüri ve 2 iye olarak komplikasyon gözlendi (Tablo 1). Demografik, darlık özellikleri ve taşın özellikleri 
bakıından LEP sonrası RIRS’da başarıyı etkileyen faktörler değerlendirildiğinde darlığın etyolojisi, darlığın uzunluğu, taş sayısı ve taşın 
boyutu istatistiksel açıdan anlamlı olarak bulundu (Sırasıyla p=0.047, p=0.030, p=0.030, p=0.003). 3. ay sonunda 22 hastada (%81.5) 
taşsızlık ve UPB darlığı tedavisinde başarı sağlandı. Taşsızlık sağlanmasına rağmen 1 hastada 6. ayda ve 1 hastada 1. yılda semptom 
gelişmesi ve bunun üzerine yapılan dinamik sintigrafide obstrüktif paternin görülmesiyle median 32 (14-72) ay takip süresinde %74.1 
overal başarı oranı elde edildi.

ÇIKARIMLAR
ÜPB darlığı ve renal taşı olan olan hastalarda LEP sonrası RIRS; özellikle de darlığı <1cm olan ve <2 cm’lik tek taşa sahip hastalarda, 
taşın konumu da göz önüne alınarak, güvenli şekilde kullanılabilecek etkin bir tedavi yöntemidir.
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SS-178
AT NALI BÖBREKTE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ
SEDAT ÖNER(1), SİNAN AVCI(1), EFE ÖNEN(1), METİN KILIÇ(1), VOLKAN ÇAĞLAYAN(1), MURAT DEMİRBAŞ(1), ERDEM TOPRAK*(1),
MURAT ŞAMBEL(1)
1) S.B. BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, UROLOGY, BURSA 

AMAÇ
At nalı böbrek anomalisi en sık görülen konjenital böbrek anomalisidir. At nalı böbrekte perkütan nefrolitotomi (PNL), böbreğin 
aşağıda ve ortada yer alması, toplayıcı sistemin konumu ve anormal damar yapısı nedeniyle farklılık arz etmektedir. At nalı böbrekler 
alt pol kaliksleri koronal planda mediale doğru uzandığı için direk giriş yapmak için nadiren uygundurlar. Üst poller daha arkada ve 
lateralde olduğu için PNL girişi için uygun ve daha güvenli bir yol sağlar. Bu çalışmamızda kliniğimizde 77 at nalı böbrekli hastaya 
yapılan perkütan nefrolitotomi vakasının sonuçları sunulmuştur.

YÖNTEM
Kasım 2003-Haziran 2018 tarihleri arasında 77 at nalı böbrekli hastaya C kollu floroskopi altında prone pozisyonunda PNL operasyonu 
yapıldı. Tüm hastalara amplatz dilatatörlerle giriş yolu genişletilerek ve 30 F Amplatz sheat yerleştirildi. Perkütan taş kırma işlemi için 
26 F rigid nefroskop ve tek tip litotriptör (pnömotik litotriptör) kullanılmıştır. Hastalar yaşları, cinsiyetleri, daha önceki PNL ameliyatları, 
taş yükleri incelenmiştir. Taş lokalizasyonuna göre tek kalikste olan taşlar simple, birden fazla kalikste olan taşlar kompleks ve pelvis 
ve en az iki kaliksi dolduran taşlar ise staghorn olarak sınıflandırılmıştır. Cerrahi süre, anestezi süresi ve floroskopi süreleri hesaplandı 
Ayrıca hastalar taşsızlık oranları ve komplikasyonlarına göre sınıflandırıldılar.
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BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 45,5±14,6 idi. Hastaların 10’u kadın, 67’si erkek ve taraf olarak 34’ü sağ , 43’si sol böbrek olarak tespit 
edilmiştir. PNL için ameliyata alınan hastaların 56’si primer (%73), 17’i sekonder (%22), 3’ü tersiyer (%4), 1’i quarternerdi (%1). 
Taş lokalizasyonuna göre 33 (%42,9) hastada simple taş,43 (%55,8) hastada kompleks taş, 1 (%1,3) hastada ise staghorn taş 
mevcuttu. 48 hasta (%62,3) genel anesteziyle 29 hasta (%37,7) ise rejiyonel anestezi ile opere edilmiştir.İki boyuttan hesaplanan 
ortalama taş alanı 410 mm2 dir (88–3500). Anestezi süresi ortalama 90,1 dakika (45–230), ameliyat süresi ortalama 50,2 dk 
(15–180), ortalama floroskopi süresi 3,05 dakika (0,5-16,7) olarak gerçekleşmiştir. Vaka başına 1.4 renal akses (1-4) yapılmıştır. 
55 (%71,4) hastaya tek akses yapılırken 22 (%28,6) hastada birden fazla akses uygulanmıştır. 44 (%57,1) hastada üst pol aksesi 
yapılırken 33 (%42,9) hastada üst polden akses yapılmamıştır. PNL sonrası taşsızlık 67 böbrekte (%87) sağlanmıştır. 5 hastada 
(%6,5) <4 mm rezidü fragmanlar tespit edilirken, 5 hasta (%6,5) ise başarısız olarak değerlendirilmiştir. Sadece 1 (%1,3) hastaya 
kan transfüzyonu yapılmıştır Hastaların nefrostomili geçirdikleri süre 2,1 gün (0-13) ve yatış süreleri 2,9 gün (1-15) olmuştur. 
 
ÇIKARIMLAR
PNL at nalı böbrekli hastalarda da güvenle uygulanabilmektedir. Ancak operasyon sırasında böbreklerin farklı konumu göz önünde 
bulundurulmalıdır.

SS-179

ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINA ÜRETERORENOSKOPİK YAKLAŞIMDA PERİOPERATİF ALINAN SIVI ÖRNEĞİNİN KİMYASAL İNCELEMESİNİN 
TAŞ ANALİZİNDEKİ YERİ
İBRAHİM ETHEM ARSLAN*(1), HAKAN KILIÇARSLAN(2), MEHMET ÇAĞATAY
ÇİÇEK(2), KADİR ÖMÜR GÜNSEREN(2), GÖKHAN OCAKOĞLU(3), ONUR KAYGISIZ(2)
1) S.B. BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, BURSA
2) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, BURSA 
3) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, BİYOİSTATİSTİK, BURSA 

AMAÇ
Böbrek ve üreter taşları için üreterorenoskopik yaklaşım, son yıllarda artan sıklıkta, taş tedavisinde kullanılmaktadır ve hastaların 
büyük çoğunluğunda analiz yapılabilecek taş elde edilememektedir. Bu çalışmanın amacı; üreterorenoskopik yaklaşım ile tedavi edilen 
hastalarda, perioperatif alınan taş tozu içeren sıvının, taş öngörüsündeki yerini araştırmaktır.

YÖNTEM
Kliniğimizde, taş hastalığı için, üreterorenoskopik yaklaşımla tedavi edilen 109 hasta alındı. Perioperatif taş tozu içeren sıvı, 10ml’lik 
enjektör ile alındı, ameliyat sonunda üreterorenoskop çıkarılırken, 3mm’lik fragman basket kateter ile alındı. Taş tozu içeren sıvının 
kimyasal incelemesi yapıldı, taş fragmanı X-Işını Kırınımı (XRD) yöntemi ile ayrı bir merkezde incelendi. İki merkez de diğer merkezin 
sonuçlarını bilmiyordu. Testlerin duyarlılık, özgüllük, doğrulukları hesaplandı. XRD ile kimyasal analiz sonuçları arasındaki uyuma, 
Cohen’in Kappa Katsayısı ile bakıldı.

BULGULAR
16 hasta, taş fragmanı elde edilemediği için, çalışma dışı bırakıldı. Kalan 93 hastanın tümünde karşılaştırmalı analizler yapılabildi. Strüvit 
taşları %100, kalsiyum oksalat taşları ve ürik asit taşları %99, “kalsiyum oksalat+ürik asit” taşları %98, “kalsiyum oksalat+kalsiyum fosfat” 
taşları %94 doğruluk oranı ile tespit edildi. Taşların, dansite değerlendirmesinde; “Kalsiyum oksalat+ürik asit” taşlarının dansitesi, 
“whewellite” grubundan anlamlı düşük çıktı. Bununla birlikte taş dansitesi, taş yapısı hakkında, kimyasal analize ek bilgi sağlayamadı. 
Çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nden finansal destek alınmıştır(proje no: HDP(T)2017/43). 
 
ÇIKARIMLAR
Üst üriner sistem taş hastalığının, üreterorenoskopik lazer litotripsi tedavisi sonrasında, taş fragmanı elde edilemeyen hastalarda, 
perioperatif alınan sıvının kimyasal analizi, taş yapısını yüksek doğrulukta belirlemektedir. Taş tozu içeren sıvının, kolaylıkla ve tüm 
hastalardan, perioperatif elde edilebilmesi, kimyasal analizin, taş fragmanıyla yapılan analizlere üstünlüğünü oluşturmaktadır. 
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SS-180
BÖBREK TAŞLARINDA ESWL DENEYİMLERİMİZ
SERHAN ÇİMEN*(1)
1) S.B. MALATYA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MALATYA 

AMAÇ
Erişkin yaş grubunda böbrek taşlarına uygulanan ESWL deneyimlerimizin değerlendirilmesi amaçlandı.
 
YÖNTEM
Kliniğimizde Ocak 2015–Ocak 2018 yılları arasında böbrek taşlarına ESWL işlemi uygulanan 1211 hasta değerlendirildi. Cinsiyet 
dağılımı, yaş ortalaması, önceki ESWL öyküsü, ESWL uygulanan taraf, taş yükü, daha önce geçirilmiş taş cerrahisi, başarı, kanama, ateş, 
enfeksiyon ve diğer komplikasyon oranları retrospektif olarak değerlendirildi.
 
BULGULAR
Hastaların 867’si (%71.6) erkek, 344’ü (%28.4) kadın olup yaş ortalaması 32.4 idi. ESWL öncesi herhangi bir zamanda ESWL 
hikayesi olan 76 hasta mevcuttu. Daha önce geçirilmiş taş cerrahisi olan 103 (%8.5) hasta mevcuttu. Taşlar 674 (%55.6) hastada 
sağ böbrekte, 537 (%44.6) hastada ise sol böbrekte yerleşimliydi. Böbrek taşına ESWL uygulanan hastaların 974’ unda (%80. 
4) tam taşsızlık sağlandı. Hastaların ortalama taş yükü 1.23 cm2 idi. Hastaların hiçbirinde kan transfüzyonu gerektirecek kanama 
olmadı. Ateş yüksekliği 12 (%0.9) hastada oluşurken, 14 (%1.1) hastada ise hastaneye yatarak tedavi gerektiren idrar yolu 
enfeksiyonu gelişti. 16 (%1.3) hastada ESWL sonrası cerrahi gerektiren taş yolu meydana geldi. Başka komplikasyona rastlanmadı. 
 
ÇIKARIMLAR
Üriner sistem taş hastalığı tedavisinde minimal invaziv bir tedavi yöntemi olan ESWL böbrek taşlarında deneyimli klinikler tarafından 
başarı ile uygulanabilir.

 
SS-181

ÜRETEROSKOPİK TAŞ TEDAVİSİ DENEYİMİMİZ
SERHAN ÇİMEN*(1)
1) S.B. MALATYA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MALATYA 

AMAÇ
Kliniğimizde yapılan üreterorenoskopik taş tedavisi sonuçlarımızı değerlendirdik.

YÖNTEM
Kliniğimizde Ocak 2015-Ocak 2018 yıl içinde yapılan 4145 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelendi. Üreterorenoskopi işlemi 8 
ve 9,5 FR çaplı semirijid üreterorenoskop ile yapıldı.
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BULGULAR
Renal kolik nedeniyle acil servise ve/veya polikliniğimize başvuran 4145 taş hastası değerlendirmeye alındı. Hastaların 1287’si (%31,1) 
kadın iken, 2858 hasta (%68,9) erkek cinsiyete sahipti. Hastaların 2543’ ünde (% 61,3) taş sol üreterde iken, 1481’ inde (% 35,7) sağ 
üreterde, 121 inde (% 3) ise bilateral taş mevcuttu. 2466 hastada taş distal üreterde, 1005 hastada orta üreterde ve 674 hastada 
proksimal üreterde idi. Yaş ortalaması 46,8 (9-97)olarak tespit edildi. Hastaların tedavisinde semirijid üreterorenoskop kullanıldı. 
Taşın fragmantasyonu için pnömotik litotriptör kullanıldı. Taşın ekstraksiyonu için üreterorenoskopi forsepsi ve basket kullanıldı. 
Hastaların 3646’sında (% 87,9) tam taşsızlık sağlandı. Hastaların % 92 sine (üretra dilatasyonu yapılan olgularda, taşın böbreğe push 
back olduğu durumlarda, ESWL gibi ek işlem düşünülen hastalarda, mukoza hasarı oluşan hastalarda, diğer böbreğin afonksiyone veya 
hipofonksiyone olduğu durumlarda ve uzun süreli hidronefroz mevcut olan olgulara) DJ stent takıldı. Ortalama operasyon süresi 26 
dakika ve hastanede ortalama kalış süresi 2,1 gün olarak tespit edildi. Hastanede yatarak intravenöz antibiyotik tedavisi gerektiren İYE 
44 (% 1,3) hastada görüldü.

ÇIKARIMLAR
Minimal invaziv bir yöntem olan üreterorenoskopik litotripsi düşük komplikasyon oranları, daha kısa hastanede kalış süresi, uygun taş 
olgularında yüksek taşsızlık oranları ile güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir.

SS-182
CİDDİ HİDRONEFROZ VARLIĞININ TEK AŞAMALI DİLATASYON YÖNTEMİ İLE YAPILAN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ
SONUÇLARINA ETKİSİ
CEM YÜCEL(1), ERDEM KISA*(1)
1) S.B. TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Tek aşamalı dilatasyon tekniği ile perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonu olan hastalarda ciddi hidronefroz varlığının PNL sonuçlarına 
etkisini araştırmaktır.

YÖNTEM
Kurumumuzda 2012 ile 2018 yılları arasında PNL operasyonu olan 989 hastanın medikal verileri retrospektif olarak gözden geçirildi. 
Çalışmaya 18 yaş üstü, üriner sistem anamolisi olmayan, daha önce geçirilmiş açık taş operasyonu olmayan, renal pelvis taşı sebebiyle 
PNL operasyonu olan 373 hasta dahil edildi. Medikal verileri eksik olan, operasyon öncesi opaksız abdomen tomografi (NCACT) 
çekilmemiş olan, eş zamanlı üreter taşı olan, üreteropelvik bileşkede taşı olan, pelvis taşına ek böbreğin diğer kalikslerinde taşı olan, 
üriner sistem anamolisi olan, daha önce geçirilmiş açık taş operasyonu veya pyeloplasti hikayesi olan, hafif düzey hidronefrozu olan 
(grade 1-2) hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar NCACT’de pelvis taşı ile birlikte ciddi hidronefrozu (grade 3-4) olanlar (Grup 1) ve 
olmayanlar (Grup 2) olarak iki gruba ayrıldı. Bu iki grup yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, taş sayısı, taş yükü, ameliyat süresi, fluoroskopi 
zamanı, hastanede kalış süresi, hemaglobin ve kreatin değişimi ve taşsızlık oranı açısından karşılaştırıldı.

BULGULAR
Grup 1’de ortalama hemoglobin değişimi 1.5 g/dL, grup 2’de ise 1.1 g/dL idi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.006). 
Grup 1’de 2 (1.4%) hastaya grup 2’de ise 3 (1.2%) hastaya intraoperative kan transfüzyonu yapıldı. Grup 1’de 3 (2.1%) 
hastaya, Grup 2’de ise 12 (5.1%) hastaya postoperatif kan transfüzyonu yapıldı. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı. 
 
ÇIKARIMLAR
PNL operasyonu olan hastalarda ciddi hidronefroz varlığının sadece hemoglobin değişimi ve postoperatif kan transfüzyonu ile ilişkili 
olduğu sonucuna ulaşıldı.

Değişkenler Grup 1 Grup 2 p değeri

(n=140) (n=233)

Yaş (yıl) 50.8 ± 10.4 50.4 ± 11.6 0,847

BMI (kg/m2) 27.8 ± 6.3 28.2 ± 8.4 0,798

Erkek n (%) 96 (68.6%) 156 (67%) 0,746

Kadın n (%) 44 (31.4%) 77 (33%)

Sağ böbrek n (%) 64 (45.7%) 107 (45.9) 0,969

Sol böbrek n (%) 76 (54.3%) 126 (54.1%)

Taş sayısı 1.1 ± 0.8 1.05 ± 0.6 0,478

Taş yükü (mm2) 243.47 ± 145 240.33 ± 192 0,426

Taş dansitesi (HU) 1095.5 ± 689 1057 ± 905 0,401

Parankim kalınlığı 8.4 ± 6.7 16.1 ± 2.4 <0.001

Operasyon zamanı (dak) 65 (40-180) 75 (45-240) 0,595

Fluoroskopi zamanı (san) 206 ± 212 186 ± 162 0,451
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Hastanede kalış süresi (gün) 2 (1-6) 2 (1-12) 0,412

Hemaglobin değişimi 1.1 (-0.4-5) 1.5 (-1.8-6.3) 0,006

Kreatin değişimi 0 (-1.06-0.20) 0 (-1.06-0.4) 0,488

İntraoperative kan transfüzyonu 2 (1.4%) 3 (1.2%) 0,52

Postoperatif kan transfüzyonu 3 (2.1%) 12 (5.1%) <0.001

Postoperatif ateş 7 (5%) 8 (3.4%) 0,672

Taşsızlık oranı 117 (83.6%) 193 (82.8%) 0,854

SS-183 

LAPAROSCOPİC TRANSPERİTONEAL NEPHRECTOMY İN NON-FUNCTİONİNG SEVERE HYDRONEPHROTİC KİDNEYS WİTH OR 
WİTHOUT RENAL STONE
CEM YÜCEL(1), ORÇUN ÇELİK*(1) 
1) S.B. TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR  

AMAÇ
To investigate the effects of the additional presence of nephrolithiasis in patients with severe hydronephrotic non-functional kidneys 
on the results of laparoscopic simple nephrectomy.

YÖNTEM
A total of 43 patients in whom severe hydronephrosis (grade 4) had been determined on the spiral computerized tomography, who 
had a renal function of lower than %10 according to the dimercaptosuccinic acid (DMSA) renal scintigraphy, and who had undergone a 
laparoscopic simple nephrectomy due to persistent renal pain and/or recurrent urinary tract infection and/or unresolved hypertension 
with multi drug treatment, were included in the study. All surgical operations had been performed through a transperitoneal approach. 
The patients were divided into 2 groups based on presence of renal stone as those with (Group 1) and those without stone formation 
(Group 2). The groups were compared with regard to the patients’ demographic characteristics, operation durations, pre-post-
operative hemoglobulin and creatinine levels, percentage of change of postoperative hemglobulin levels, complications, transfusion 
requirements, and durations of hospitalization. The postoperative complications were evaluated using the modified Clavien system.

BULGULAR
Overall, there were 43 patients including 19 patients in group 1 and 24 patients in group 2. Although the durations of operations, the 
durations of hospitalization and the rates of change of hemoglobulin were higher in the patients in group 1, these differences were 
not statistically significant. Postoperative complications were observed in 21 (48.8%) of the 43 patients. Postoperative complications 
were observed in 13 patients in group 1 and in 8 patients in group 2. This difference was determined to be statistically significant 
(p<0.01). All procedures were completed without the need for open conversion. Intraoperative bowel damage was observed in one 
patient in Group 1 and one patient in Group 2. The mean stone density in group 1 was 643±373 HU and the mean size of the stone 
was 24.7±8.8 mm. 3 patients in group 1 had a history of extracorporeal shock wave therapy (ESWT), 1 had a history of pyelolihtotomy 
and 2 had a history of ureterorenoscopy.

ÇIKARIMLAR
We observed that except for the postoperative complication rates, the laparoscopic nephrectomy results in patients with hydronephrtic 
non-functional kidneys with or without stone were similar.

Variables Overall Group 1 Group 2 p value

(n=43) (n=19) (n=24)

Mean age (years) 46.1±16.3 46.2±17.8 46.0±15.5 0,982

Gender (n, %)

Male 22 (51.2) 8 (42.1) 14 (58.3) 0,29

Female 21 (48.8) 11 (57.9) 10 (41.7)

Side (n, %)

Right 20 (46.5) 7 (36.8) 13 (54.2) 0,258

Left 23 (53.5) 12 (63.2) 11 (45.8)

Mean BMI (kg/m2) 25.7±1.4 25.4±1.3 26.1±1.7 0,826

Operation time (min) 211±72 228±84 200±61 0,48

Length of hospital stay (days) 3.86±1.4 3.89±1.6 3.83±1.3 0,899

Preoperative hemoglobin (g/dL) 13.9±1.6 13.5±1.7 14.2±1.4 0,091

Postoperative hemoglobin (g/dL) 11.8±1.5 11.4±1.7 12.0±1.3 0,209

Hemoglobin change (%) 15.2±7.3 15.6±4.8 14.8±6.2 0,25
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Preoperative creatinine (mg/dL) 1.0±0.3 1.0±0.3 1.1±0.4 0,976

Postoperative creatinine (mg/dL) 1.1±0.4 1.0±0.6 1.2±0.1 0,785

Drainage left (days) 2.9±1.6 2.8±1.2 3.1±1.5 0,885

Intraoperative complications (n, %) 2 (4.6) 1 (2.3) 1 (2.3) 1.0b

Requirement for transfusion (%) 6 (13.9) 2 (4.6) 4 (9.3) 0.38b

Postoperative complications (n, %) 21 (48.8) 13 (30.2) 8 (19.6) <0.01a

Clavien classification

grade 1 8 (18.6) 6 (13.9) 2 (4.6) 0.25b

grade 2 10 (23.2) 4 (9.3) 6 (13.9) 0.42b

grade 3 3 (6.9) 3 (6.9) 0 NA

grade 4 0 0 0 NA

grade 5 0 0 0 NA

a Chi-square test; b Fisher’s exact test; NA, not applicable

SS-184 

ROBOT YARDIMLI RETROPERİTONEAL LENF NODU DİSEKSİYONUNDA İLK TECRÜBELERİMİZ 
MAHMUT EKREM İSLAMOĞLU*(1), MURAT SAVAŞ(1) 
1) S.B.Ü. ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANTALYA  

AMAÇ
Kemoterapi sonrası uyguladığımız robot yardımlı retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu (RPLND) ameliyatlarının cerrahi ve klinik 
sonuçlarını bildirmektir.

YÖNTEM
Eylül 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında kliniğimizde, kemoterapi sonrası robot yardımlı RPLND uygulanan 4 hastanın verileri incelendi. 
Hastaların tümü orşiektomi sonrası non-seminamatöz germ hücreli tümör tanısı almış olup, yapılan taramalarında hastalıklarının klinik 
evre Ⅱa - Ⅲ olması sebebiyle kemoterapi almışlardı. Tüm hastaların kemoterapi sonrası tümör markerları normale dönmüş olup 
retroperitonda 1 cm’den büyük lenfadenopati saptanmıştı

BULGULAR
Hastaların cerrahi öncesi çekilen bilgisayarlı tomografilerinde saptanan ortalama tümör boyutu 4,7 cm idi. Üç hastaya modifiye sol RPLND, 
1 hastaya modifiye sağ RPLND uygulandı. Tüm ameliyatlar robotik olarak bitirildi, açık cerrahiye dönülme ihtiyacı olmadı. Ortalama 
ameliyat süresi 190 dakika (130-240) idi. Hiçbir hastada vasküler yapı ya da organ yaralanması olmadı. Bir hastada rezidüel kitle böbrek 
vasküler yapılarını sardığından böbrek ile birlikte çıkartıldı. Patoloji spesmenlerine bakıldığında 2 hastada nekrotik doku, 2 hastada da 
matür teratom bulunduğu raporlandı. Ortalama takip süresi 8,5 (4-11) aydı ve hiçbir hastada retroperitoneal rekürrens gözlenmedi. 
 
ÇIKARIMLAR
Robot yardımlı RPLND uygulanabilir ve onkolojik açıdan güvenli bir yöntemdir. Ancak bu teknik, RPLND ameliyatının komplikasyon 
gelişimine açık bir cerrahi olduğu düşünüldüğünde, robotik cerrahi tecrübesinin yüksek olduğu merkezlerde uygulanmalıdır. 
 
SS-185

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ UYGULANAN HASTALARDA AXESS SAYISININ VE YERİNİN AKUT BÖBREK HASARI ÜZERİNE ETKİSİNİN 
KIM-1 (KİDNEY İNJURY MOLECULE-1) ÖLÇÜLEREK KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
AHMET TUGAY YILDIRIM*(1), MEHMET HAKAN ÜSTÜN(2), EFE ÖNEN(3), SEDAT ÖNER(4), MURAT DEMİRBAŞ(2), KADİR
ACIBUCU(2), MUSTAFA MURAT AYDOS(5), VOLKAN ÇAĞLAYAN(2), METİN KILIÇ(2), BARAN TAN(2), UĞUR AKGÜN(2)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS E.A.H, ÜROLOJİ, BURSA
2) S.B. BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, BURSA
3) S.B. BURSA YÜKSEK İHTİSAAS EAH, ÜROLOJİ, BURSA 
4) S.B. BURSA YÜKSEK İHTİSAS E.A.H., ÜROLOJİ, BURSA 
5) S.B. BURSA YÜKSEK İHTİSAS E.A.H, ÜROLOJİ, BURSA 

AMAÇ
perkütan nefrolitotomi uygulanan hastalarda axess yerinin ve giriş sayısının akut böbrek hasarı oluşturup oluşturmadığını kan KIM-1 
molekülü kullanarak sorgulamayı amaçladık

YÖNTEM
18-55 yaş böbrek taşı saptanan ve perkütan nefrolitotomi planlanan 96 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların herbirinden yaklaşık 
5cc operasyon öncesi, operasyondan 1 saat sonra ve operasyondan 24 saat sonra venöz kan örnekleri alınmıştır. Bunlar biyokimya 
laboratuvarında -80 C de saklanarak KIM-1 düzeyi ölçülmüştür.. Bu hastalara yatışlarının ertesi gününde perkütan nefrolitotomi yapılmış 
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ve böbreğe giriş yerleri ve sayıları kaydedilerek ve ölçülen KİM-1 düzeyi karşılaştırılmıştır.Verilerin analizinde SPSS 22 kullanılmıştır. 
Anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR
Çalışmada 96 kişinin yaş ortalaması 44.70±10.14’dür (min:20-max:55). Hastaların %43.8’i kadın, %56.3’ü erkektir.96 hastanın 68 ‘i ne 
genel anestezi 28’ine ise epidural anestezi uygulandı.Operasyonun 52’si sağ,44’ü ise sol böbreğe uygulandı..96 hastanın 27 ‘si pelvis 
taşı,25’i pelvis alt pol, 12 ‘ si staghorn,6’sı pelvis üst pol,11’i izole alt pol,6’sı proximal üreter taşı,5’i üst orta ve alt pol,2’si izole üst 
ve diğer 2’si de izole orta pol de yer almaktaydı.96 hastanın ortalama KIM-1 değerleri preoperatif 107.4±75.5 pg/ml, postoperatif 
1.saat 127.9±92.8 pg/ml,postoperatif 24.saat 104.6±74.8 pg/ml olarak ölçülmüştür.İstatiksel olarak anlamlı fark bulunamamış olsa 
da p=0.052(p<0.05) postoperatif 1.saat KIM-1 değerleri operasyon öncesine ve postoperatif 24.saate göre yüksek bulunmuştur.42 
kadın hastamızın ölçülen ortalama preoperatif KIM-1 değeri 102.5±56.4 pg/ml,54 erkek hastamızın ölçülen preoperatif ortalama 
KIM-1 değeri 111.2±87.9 pg/ml ölçülmüş olup istatiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.(p=0.592) Kadın hastalarımızın ölçülen 
ortalama postoperatif 1.saat KIM-1 değeri 128.5±89.0 pg/ml, erkek hastalarımızın ölçülen ortalama postoperatif 1.saat KIM-1 değeri 
127.4±96.4 pg/ml ölçülmüş olup istatiksek olarak anlamlı fark saptanmamıştır.(p=0.682)Kadın hastalarımızın ölçülen ortalama 
postoperatif 24.saat KIM-1 değeri 110.2±76.7 pg/ml,erkek hastalarımızın ölçülen postoperatif 24.saat KIM-1 değeri 100.1±73.3 pg/
ml ölçülmüştür ve istatiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.(p=0.287)Hastalarımızı tek giriş yapılanları kendi arasında giriş yerine 
göre gruplandırıp(üst,orta,alt) ve çoklu giriş yapılanlar ile kıyasladığımızda ölçülen preoperatif,postoperatif 1.saat ve 24.saat KIM-1 
değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.Hastalarımızdan 46 tanesi çoklu giriş ile opere edilirken,50 hasta tek giriş 
yapılarak opere edilmişdir. 2 grup hasta arasında postoperatif 1.saat ve postoperatif 24.saat KIM-1 ölçümleri arasında istatiksel olarak 
anlamlı fark saptanmamıştır.

ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda böbreğe yapılan giriş sayısının artmasının böbreğe ek bir hasar getirmeyeceğini gösterdik böylece yapılacak yeni axessler 
ile taşsızlık rahatlıkla sağlanabilecektir.

SS-186
BÖBREK ALT POL ORTA BOY TAŞLARIN TEDAVİSİNDE ŞOK DALGA TEDAVİSİ, RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ VE MİKRO PERKÜTAN 
NEFROLİTOTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
GÖKSEL BAYAR(1), MEHMET YILMAZ SALMAN*(1) 
1) SANCAKTEPE ŞEHİT PROF DR ILHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Böbrek alt polünde olan 1-2 cm arası taşların tedavisinde şok dalga tedavisi, retrograd intrarenal cerrahi ve mikroperkütan 
nefrolitotominin etkinlik, güvenlik ve maliyetini karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Tek böbreği, beraberinde idrar yolu enfeksiyonu, herhangi bir sebepten double-j stent veya nefrostomisi, şok dalga tedavisine 
uygun olmayan kalis anatamosi olanlar hariç tutularak; böbrek alt polünde 1-2 cm arası taşı ve tedavi endikasyonu olan hastalar 
prospektif olarak çalışmaya alındı. Her grupta 35 hasta olmak üzere 105 hasta çalışmaya alındı. Grup A: şok dalga tedavisiyle, 
Grup B: retrograd intrarenal cerrahiyle ve Grup C: mikro perkütan nefrolitotomiyle tedavi yapılan hastalardan oluşturuldu. Başarı 
tam taşsızlık sağlanması yada klinik anlamsız 3 mm ve altında taş kalması kabul edildi. Komplikasyon evrelemesi Clavien-Dindo 
sınıflamasına göre yapıldı. Maliyet analizi için tek kullanımlık materyaller (sonda, kateter vs), günlük yatak ücreti, hastanede ve ayakta 
aldığı ilaçlar (antibiyotik, analjezik vs), ekstra harcamalar (kan transfüzyonu, yoğun bakım vs) ve gereğinde ek müdahalelerin maliyeti 
dahil edildi. Şok dalga tedavisinde ortalama tamir bakım ücreti, retrograde intrarenal cerrahi için kullanılan fleksibil üreteroskopun 
ve mikro perkütan nefroskopun ortalama vaka başı maliyeti her vakaya eklendi. Ortalama yaş, vücut kitle indeksi, taş yüzey alanı, 
operasyon ve floroskopi süresi, hastanede kalma süresi, iş gücü kaybı, maliyet, başarı ve komlikasyon oranları karşılaştırıldı. İstatistiksel 
analiz için tek yönlü ANOVA, post-HOC analiz için Tukey testi kullanıldı; p değerinin 0,05’den küçük olması anlamlı kabul edildi. 
 
BULGULAR
Takipte kaybolan 7 hasta çıkarıldığında son analize 98 hasta dahil edildi. Ortalama yaş, vücut kitle indeksi ve taş yüzey alanı gruplar 
arasında benzerdi. Taşsızlık oranı Grup A’da (% 47); Grup B (% 80,5) ve C’ye (% 77) göre daha düşüktü (p< 0,001). Hastanede kalış süresi 
ve iş günü kaybı sırasıyla Grup A’da (0,47), (2); Grup B (1,36), (3,9) ve Grup C’ye (1,95), (5,5) göre daha düşüktü (p=0,001) (p< 0,001). 
Ortalama girişim sayısı Grup A için 2,1, Grup B 1,55 ve Grup C için 1 olarak bulundu ve üç grup da birbirinden farklıydı (p<0,001). Ortalama 
maliyet Grup A 169, Grup B 1450, ve Grup C 962 € olarak bulundu ve birbirinden farklıydı (p<0,001). Komplikasyon oranları benzerdi. 
 
ÇIKARIMLAR
Böbrek alt polünde 1-2 cm arası taşı olanlarda retrograd intrarenal cerrahi ve mikro perkütan nefrolitotominin başarısı şok dalga 
tedavisine göre daha üstündür. Kalis anatomisi uygun olanlarda düşük maliyet ve iş gücü kaybı düşünülerek şok dalga tedavisi 
denenebilir; başarısız olduğunda retrograd intrarenal cerrahi veya mikro perkütan nefrolitotomi eşit etkinlik ve güvenle yapılabilir. 

Şok Dalga Tedavisi Retrograd İntrarenal Cerrahi Mikro Perkütan Nefrolitotomi p değeri

Hasta sayısı (n) 30 33 35

Ortalama yaş (yıl)±ss 45±11,2 48,1±13,1 42,8±13,5 0,237
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Ortalama vücut kitle indeksi (kg/m²)±ss 25,8±3 25,4±2,8 25,1±3 0,582

Taş yüzey alanı (mm²)±ss 190,6±77 201±42,5 212±82 0,852

Ortalama girişim sayısı ±ss 2,1±0,9 1,55±0,75 1±0 <0,001

Ortalama floroskopi süresi (saniye)±ss 46,1±30,3 34,3±22,4 127,8±59 <0,001

Ortalama hastanede kalış süresi 
(gün)±ss 0,47±1,8 1,36±1,5 1,95±1,1 0,001

Başarı (%) 0,477 0,805 0,77 <0,001

İşgünü kaybı (gün)±ss 2±3,7 3,9±2,5 5,5±3,6 <0,001

Ortalama maliyet (€)±ss 169±193 1450±505 962±365 <0,001

Komplikasyon (Clavien 2-5) 0,067 0,12 0,086 0,438

SS-187

RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ SÜRESİ CERRAHIN REFLEKSLERİNİ NASIL ETKİLER?
CENK YAZICI(1), MURAT AKGÜL(1), FATİH ŞAHİN*(1), ENES ALTIN(1), RIDVAN ÖZCAN(1)
1) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, TEKİRDAĞ 

AMAÇ
Retrograd intrarenal cerrahi(RIRS), son 10 yıl içerisinde yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranlarıyla birçok klinik tarafından 
etkili ve güvenli taş cerrahisi yöntemi olarak kabul görmüştür. Ancak kullanılan ekipman ve sarf malzemeler nedeniyle yüksek 
maliyetler oluşturmaktadır. Ekipman kaybının engellenmesi için fleksible üreteroskopu kullanan cerrahın oldukça konsantre 
olması ve tekniğe odaklanması gerekmektedir. RIRS operasyonu sırasında uzun süre aynı pozisyonda çalışılması cerrahi 
sırasında yapılan hataları artırmakta, cihaz kaybına ve maliyetin yükselmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmada RIRS 
cerrahisi yapan cerrahın, cerrahi süresince olası konsantrasyon ve dikkat azalmasının dolaylı olarak incelenmesi planlanmıştır. 
 
YÖNTEM
Çalışmada, RIRS cerrahisi öncesinde ve operasyon sırasında cerrahiyi uygulayan cerrahın refleks süreleri ‘Reflex Test’ 
isimli 2.2.4 sürümlü applikasyon kullanılarak ölçüldü. Cerrahiye başlamadan hemen önce ilk refleks ölçümü yapılarak, 
cerrahinin süresine bağlı olacak şekilde her 10 dakikada bir refleks ölçümü tekrarlandı. Cerrahın refleks ölçümü, 
renk değiştiren görsele tepki olarak cerrahın işaret parmağıyla aplikasyondaki kare şeklindeki dokunma noktasına 
temasıyla gerçekleştirildi. Çalışma standardizasyonu amacıyla birden fazla taşı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 
 
BULGULAR
Çalışmaya toplam 30 hasta dahil edildi. Ölçümler ameliyathane personeli yardımıyla aynı hekimin refleks süreleri ölçülerek 
gerçekleştirildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların taş boyutları 3 ile 20 mm(ortalama 15,2 ± 5,1 mm) arasında değişmekteydi. 
Taş lokalizasyonları 6 hastada alt pol, 9 hastada orta pol, 2 hastada üst pol, 9 hastada renal pelvis ve 4 hastada proksimal 
üreter yerleşimliydi. Ortalama refleks ölçümleri; cerrahi öncesi 0,308 ± 0,054 saniye olup 10. dakikada 0.334 ± 0.054, 20. 
dakikada 0.360 ± 0.065, 30.dakikada 0.356 ±0.043 ve 40.dakikada 0.371 ± 0.056 olarak tespit edildi (p<0.001)(Şekil-1). 
Cerrahi süresi 40 dakikadan daha uzun süren cerrahi sayısı 4 olduğundan bu süreden sonrası değerlendirmeye alınmadı. 
ÇIKARIMLAR
Çalışmada RIRS süresi uzadıkça cerrahın refleks sürelerinin de uzadığı tespit edilmiştir. Bu durum cerrahın cihaz güvenliğini korumada 
hata yapabileceğini ve olası dikkat eksikliği nedeniyle cerrahi süresi uzadıkça cihazın işlevselliğini bozabileceğini göstermektedir. 
Yüksek maliyetli RIRS cihazlarını kullanan hekimlerin cerrahi süre uzadıkça daha dikkatli olmaları veya mümkünse ikinci deneyimli bir 
cerrahtan destek almaları gerekmektedir.
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SS-188
RETROPERİTONEOSKOPİK DÖNOR NEFREKTOMİ
MURAT GÜLŞEN*(1), ENDER ÖZDEN(1), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(1), ERTUĞRUL KÖSE(1), YAKUP BOSTANCI(1), ŞABAN SARIKAYA(1)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 

AMAÇ
Bu çalışmada kliniğimizde uygulanan laparoskopik dönor nefrektomi deneyimimizi sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Aralık 2009 ve eylül 2018 tarihleri arasında laparoskopik dönor nefrektomi uygulanan 158 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. 
Operasyon öncesi değerlendirmede bütün olgulara BT anjiyografi yapıldı ve böbreklerin vasküler yapıları değerlendirmeye alındı. 
Ardından olgular 90 derece lateral dekubit pozisyonuna alındı ve retroperitoneal yaklaşım tercih edildi. Sadece 5 olguda transperitoneal 
yaklaşım tercih edildi.

BULGULAR
Olguların demografik ve operatif bilgileri tablo 1’de verilmiştir. Toplam 3 olguda peroperatif komplikasyon gelişti. Bu komplikasyonların 
bir tanesinde renal arter diseksiyonu sırasında vena cava inferiorda ve renal veni içerisine alan laserasyon izlendi. Bu olguda açık 
cerrahiye geçildi ve defekt 5-0 prolen ve vasküler yama ile onarıldı. Bunun dışında bir olguda stapler ile renal vaskuler yapıların 
kontrolu sırasında kanama meydana geldi. Bu olguda böbreğin batın dışına alınması sonrasında renal pedikul prolen ile sütürize 
edildi. Her iki olguya da peroperatif kan replasmanı yapıldı ve her iki olgu da ilk 15 olgu içerisinde izlendi. Postoperatif dönemde 
ise 2 olguda komplikasyon izlendi. iki hastada insizyon hattında enfeksiyon gelişmesi üzerine açık yara pansumanı ile takip edildi. 
Diğer olguda ise uzamış şilöz drenaj gelişti ve konservatif izlem ile geriledi. Alıcı olguların ise yaş ortalaması 39,7 ± 14,66 yıl idi. 
Alıcıların preoperatif ve postoperatif kreatinin değerleri tablo 2.de gösterilmiştir. Postoperatif rejeksiyon şüphesi ile 44 hastaya greft 
böbrekten biyopsi yapıldı.Biyopsi yapılan hasaların 12 tanesinde akut hücresel rejeksiyon, 3 tanesinde akut hümöral rejeksiyon, 2 
tanesinde BK virüs nefropatisi, 1 tanesinde akut tübüler nekroz, 1 tanesinde akut interstisyel nefrit, 1 tane borderline değişiklikler, 
1 tanesinde kogülasyon nekrozu, 23 tanesinde de minimal değişiklikler lehine raporlanmış. 3 hastaya greft nefrektomi yapıldı. 
3 hasta postoperatif dönemde ilk 6 ay içerisinde pnömoni, sepsis ve hematemez sonrası aspirasyon nedeniyle eksitus oldu. 

ÇIKARIMLAR
Dönor nefrektomide retroperitoneoskopik laparoskopik yaklaşım tecrubeli merkezlerde güvenle tercih edilebilecek bir yöntemdir. 

Tablo 1.Olguların operatif ve demografik verileri

Olgu sayısı (N) 158

Ortalama yaş (yıl) 43,62 ± 10,73

Cinsiyet (K/E) 94/64

Yön(sağ/sol) 40/118

Retroperitoneal/transperitoneal 153/5

Cerrahi süre (dk) 78,66 ± 24,84

Sıcak iskemi süresi (sn) 138,03 ± 70,9

Takip süresi (ay) (ortanca) 39,5

Preoperatif kreatinin (mg/dl) 0,79 ± 0,67

postoperatif kreatinin (mg/dl) 1,04 ± 0,86

Preoperatif hemoglobin (g/dl) 13,45 ± 1,80

postoperatif hemoglobin 12,32 ± 1,93

Hastanede kalış süresi (gün) 2,85 ± 1,45

Tablo 2.Alıcıların preoperatif ve postoperatif kreatinin değerleri

Olgu sayısı (N) 155

Preoperatif kreatinin (mg/dl) 6,45 ± 2,37

Postoperatif 1.gün kreatinin (mg/dl) 1,85 ± 1,47

Postoperatif 6. ay kreatinin (mg/dl) 1,21 ± 1,04

postoperatif 24. ay kreatinin (mg/dl) 1,17 ± 0,52
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SÖZLÜ SUNUM – XII 
( SS189-SS208 ) 

SS-189 

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ YÜKSEK HASTA GRUBUNDA AÇIK VE LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZIN 
KARŞILAŞTIRILMASI. 
VOLKAN İZOL(1), MUTLU DEGER(2), KADİR KARKİN(3), ELNUR ZİYADOV*(1), YILDIRIM BAYAZIT(4), ŞABAN DORAN(4), MUSTAFA 
ZÜHTÜ TANSUĞ(1) 
1) DİĞER, ÜROLOJİ, ADANA 
2) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA 
3) DİĞER, ÇUKUROVA ÜROLOJİ, ADANA 
4) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA  

AMAÇ
Non-metastatik prosat kanserinde radikal prostatektomi için açık (ARP), laparoskopik (LRP), ve robotik cerrahi (RYRP) seçenekleri 
mevcuttur. Bu cerrahi yöntemlerin sonuçlarını etkileyebilecek faktörlerden biri de vücut kitle indeksidir (VKİ). Bu çalışmamızda, vücut 
kitle indeksi yüksek hasta grubunda ARP ve LRP uyguladığımız hastaların perioperatif ve erken postoperatif sonuçlarını karşılaştırdık.

YÖNTEM
Ekim 2011–Haziran 2018 arasında kliniğimizde radikal prostatektomi uygulanan ve VKİ30 olan 44 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 
ARP ve LRP uygulananlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar operasyon süresi, kanama miktarı, kan transfüzyon gereksinimi, yatış 
süresi, bağırsak motilitesinin normale dönüş süresi, cerrahi sınır, çıkarılan lenf nodu sayısı, lenf nodu pozitifliği ve maliyet açısından 
karşılaştırıldı.

BULGULAR
Çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşı 60,3±5,9 yıl idi. Yirmi altı (%59,1) hastaya ARP, 18 (%40,9) hastaya ise LRP uygulandı. ARP 
LRP gruplarında sırası ile ortalama operasyon süresi 222,7±38,6 ve 292,2±69,7 dakika, ortalama kanama miktarı 831,2±656,8 ml ve 
308,9±116,9 ml, kan transfüzyon oranları %23,1 ve %5,6, hastanede ortalama yatış süresi 107.8±41,3 ve 110,2±49,5 saatti. Bağırsak 
motilitesi normoaktif hale dönüş süresi ARP grubunda ortalama 15,5±6,2, LRP grubunda ise 15,5±6,2 saatte döndü. Ortalama maliyet 
ARP grubunda 3371±1336 LRP grubunda 4902,5±1377, TL idi. ARP yapılan hastaların 6’sında (%23) ve LRP’lerin de ise 8’ inde (%44) 
cerrahi sınır pozitifliği görüldü. ARP yapılan hastaların 2’sinde (%11.5) ve LRP’lerin de ise 3’ünde (%16,6) lenf nodu pozitifliği görüldü.

ÇIKARIMLAR
VKİ yüksek olması postoperatif iyileşme döneminin olumsuz etkilendiği, cerrahi riskin ve maliyetin yüksek olduğu bilinen prostat 
kanserli hastalardaki çalışmamızda, ortalama operasyon süresinin ve operasyon maliyetinin ARP lehine olduğu fakat kanama, kan 
transfüzyon gereksinimi ve postoperatif bağırsak motilitesi dönüşünün LRP lehine olduğu görüldü. İki grup arasında, hastanede yatış 
süreleri açısından anlamlı farklılık bulunmadı. Her iki yöntem de, kendine özgü avantajları göz önünde bulundurularak VKİ’si yüksek 
hastalarda güvenle uygulanabilir.

SS-190

BRİGANTİ, MEMORİAL SLOAN KETTERİNG VE PARTIN NOMOGRAMLARININ RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONRASI LENF NODU 
POZİTİFLİĞİNİ ÖNGÖRMEDEKİ ROLLERİ
ALPEREN YILDIZ*(1), SEYİT HALİL BATUHAN YILMAZ(1), MUZAFFER DOĞU TAŞDEMİR(1), MÜSLİM DOĞAN DEĞER(1), OZAN
BOZKURT(1), ÖMER DEMİR(1), AYKUT KEFİ(1), GÜVEN ASLAN(1), UĞUR MUNGAN(1), İLHAN ÇELEBİ(1), AHMET ADİL ESEN(1)
1) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 

AMAÇ
Briganti, Memorial Sloan Kettering Ve Partın Nomogramları; radikal prostatektomi planlanan hastalarda lenf nodu pozitifliğini 
öngörme ve preoperatif lenfadenektomi kararının alınmasında yardımcı olan nomogramlardır. Biz bu çalışmamızda bu nomogramların 
karşılaştırmalı pozitif ve negatif prediktif değerlerini ölçmeyi amaçladık.

YÖNTEM
Ocak 2015 ile Temmuz 2017 yılları arasında kliniğimizde radikal prostatektomi yapılan 112 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Preoperatif rektal muayene bulguları, psa değerleri, prostat biyopsi gleason skorları, pozitif kor sayısı, yaş bulgularına göre 
Briganti, Memorial Sloan Kettering, PARTIN nomogramlarına göre lenf nodu pozitifliği ihtimalleri hesaplandı. Bu hastaların 
radikal prostatektomi ve lenfadenektomi patoloji sonuçlarına göre lenf nodu pozitiflikleri değerlendirildi ve karşılaştırıldı. 
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BULGULAR
Hastalarımızın ortalama yaşı 64, ortalama psa değeri 9,01ng/ml olarak saptandı. Prostat biyopsi gleason skorları 34 hastanın 
3+3(%30,35), 51 hastanın 3+4(%45,53), 1 hastanın 3+5(%0,89), 12 hastanın 4+3(%10,7), 6 hastanın 4+4(%5,35), 6 hastanın 4+5(%5,35), 
2 hastanın 5+5(%1,78) olarak saptandı. Radikal prostatektomi ve lenf nodu disseksiyonu yapılmış olan 112 hastanın 11’inin (%9,8) 
patoloji sonucunda lenf nodu pozitifliği saptandı. Radikal prostatektomi sonucunda patolojik evre 47 hastada ;(%41,9) T2, 53 hasta 
(%47,3) T3a, 10 hasta (%8,9) T3b, 1 hasta (%0,8) T4 olarak saptandı. Her üç test için sensitivite, spesifite, pozitif prediktif değer ve 
negatif prediktif değerleri hesaplandı. PARTIN Nomogramı’nın sensitivitesi %81,8, spesifitesi %77,2, pozitif prediktif değeri %28,1, 
negatif prediktif değeri %97,5 olarak hesaplandı. Briganti Nomogramı’nın sensitivitesi %81,8, spesifitesi %72,2, pozitif prediktif değeri 
%24,1, negatif prediktif değeri %97,3 olarak hesaplandı. Memorial Sloan Kettering Nomogramı’nın sensitivitesi %90.9, spesifitesi 
%64,3, pozitif prediktif değeri %21,7, negatif prediktif değeri %98,4 olarak hesaplandı.

ÇIKARIMLAR
Partın, Memorial Sloan Kettering ve Briganti nomogramlarının prostat kanseri lenf nodu pozitifliğini öngörmede negatif ve pozitif 
prediktif değerleri benzer olmakla birlikte, Memorial Sloan Kettering nomogramının sensitivitesi Partın nomogramı ve Briganti 
nomogramına göre daha yüksektir.

TABLO 1:

SENSİTİVİTE* SPESİFİTE* POZİTİF PREDİKTİF DE-
ĞER*

NEGATİF PREDİKTİF DE-
ĞER*

PARTIN NOMOGRAMI 81,8 77,2 28,1 97,5

BRIGANTİ NOMOGRAMI 81,8 72,2 24,3 97,3

MEMORİAL SLOAN KETTETİNG NOMOG-
RAMI 90,9 64,3 21,7 98,4

*Yüzde olarak hesaplanan değer

SS-191 

RADYASYON SİSTİTİ VE İNTERSTİSYEL SİSTİT İLE İLİŞKİLİ İNATÇI HEMATÜRİ OLGULARINDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN 
ETKİNLİĞİ
SEYİT HALİL BATUHAN YILMAZ*(1), ALPEREN YILDIZ(1), MÜSLİM DOĞAN DEĞER(1), MUHAMMED SELÇUK ÖZER(1), OZAN 
BOZKURT(1), ÖMER DEMİR(2), AYKUT KEFİ(2), AHMET ADİL ESEN(2) 
1) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 
2) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR  
 
AMAÇ
Hemorajik sistit pelvik malignite dolayısıyla uygulanan radyoterapinin ya da kronik interstisyel sistitin nadir ancak ciddi bir 
komplikasyonudur. Hiperbarik oksijen tedavisi, radyasyonun ve interstisyel sistitin doku bütünlüğünü bozucu etkilerine karşın, 
dokularda parsiyel oksijen basıncını artırarak ve anjiyogenesisi uyararak doku tamirine katkıda bulunur. Bu çalışmada diğer 
konvansiyonel tedavilere yanıt vermemiş hemorajik sistitli olgularda hiperbarik oksijen tedavisinin etkinliğini göstermeyi amaçladık.

YÖNTEM
Mart 2016 ve Mayıs 2018 tarihleri arasında kliniğimize masif hematüri nedeniyle başvuran ve sistoskopi ve alınan biyopsi sonucunda 
patolojik olarak radyasyon sistiti ve interstisyel sistit tanıları alan ve hiperbarik oksijen tedavisi alan 5 hasta çalışmamıza dahil edildi. 
Hastaların demografik verileri, eritrosit replasman sayısı, hematüri başlamadan önceki tanıları, sistoskopik biyopsi tanıları (HBO 
endikasyonu), hiperbarik oksijen tedavisi seans sayısı, sistoskopi öncesi semptomları, sistoskopik bulguları, hiperbarik oksijen tedavisi 
sonrası takiplerindeki semptomları değerlendirildi.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 71 olarak saptandı. Hastaların 3’ü prostat kanseri, 1’i ise serviks kanseri tanılarıyla pelvik radyoterapi öyküsü 
mevcuttu. Hastaların tamamına sistoskopi ve biyopsi yapıldı. Tüm hastaların sistoskopilerinde mesanede yaygın hiperemi, vaskülerite 
artışı ve kanama odakarı tespit edildi. Radyoterapi öyküsü olan 4 hastanın patolojik tanısı radyasyon sistiti, diğer hastanın ise patolojik 
olarak insterstisyel(kronik) sistit olarak saptandı. Hastaların 3’ünün (%60) transfüzyon ihtiyacı oldu. Hastaların ortalama transfüzyon 
ihtiyacı 2,4 ünite olarak saptandı. Hastalara 2,5atm basınçla hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı. 4 hastaya 30 seans, 1 hastaya 25 
seans tedavi uygulandı. Ortalama takip süremiz 16,6 aydı. Tedavi sonrası takiplerinde 4 hastada makroskopik hematüri gözlenmedi. 
1 hastada ise tedavi sonrası 3. ayında 1 kez makroskopik hematüri olduğu gözlendi. Hastalarda tedaviye bağlı herhangi bir yan etki ve 
komplikasyona rastlanmadı.

ÇIKARIMLAR
Hiperbarik oksijen tedavisi, radyasyon sistiti ya da kronik interstisyel sistit tanılı hastalarda, diğer konvansiyonel yöntemlere yanıtsız 
hemorajik sistitte güvenle kullanılabilecek bir tedavi seçeneğidir.
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SS-192

İDİYOPATİK SKROTAL KALSİNOZİS VAKA SERİSİ
MEHMET HAMZA GÜLTEKİN*(1)
1) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ BİLİM DALI, ERZİNCAN 

AMAÇ
Amacımız nadir görülen bir hastalık olan İdiyopatik Skrotal Kalsinozis hastalığının, uygun bir cerrahi teknik ile olumlu kozmetik sonuçlar 
alınarak tedavi edilebilecek bir hastalık olduğunu göstermek ve bu hastalığa yönelik farkındalığı arttırmaktır.

YÖNTEM
Ekim 2011-Ocak 2018 tarihleri arasında altta yatan herhangi bir hastalığı olmayan, skrotumlarında kozmetik olarak rahatsızlık oluşturan 
lezyonları bulunan 3 hasta kliniğimize başvurdu. İdiyopatik Skrotal Kalsinozis ön tanısı ile cerrahi eksizyon ve rekonstrüksiyon uygulandı.

BULGULAR
Hastaların hiçbirinin ayrıntılı hikayesinde skrotal travma ve inflamasyon ya da cinsel yolla bulaşan hastalık geçmişi bulunmamaktaydı. 
Yapılan fizik muayenelerinde skrotum cildinde sayıları 10’dan fazla, en büyüğü 2 cm çapında, sarı, sert nodüller görülmekteydi. Kan 
sayımı, serum kalsiyum, fosfor, parathormon, kalsitonin ve 25 OH D vitamin değerleri normaldi. Patolojik incelemelerinde eksizyon 
materyalinde benign epitelyal hiperplazi, benign kistik gelişim ve kalsinozis olduğu rapor edildi.

ÇIKARIMLAR
İdiyopatik skrotal kalsinozis, skrotumun nadir, kalsifiye, çoklu, ağrısız, sert, kozmetik kaygılar haricinde asemptomatik, kalsiyum ve 
fosfor mekanizmasında herhangi bir bozukluk olmadan ortaya çıkan, benign bir hastalığıdır. Uygun cerrahi eksizyon ve rekonstrüksiyon 
tekniği ile tatmin edici kozmetik sonuçlar alınabilmektedir.
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SS-193

TRANSREKTAL İĞNE BİYOPSİSİ YAPILAN HASTALARDA HEMOGRAM VERİLERİ BİYOPSİ SONUÇLARINI KESTİREBİLİR Mİ ?
İLKE ONUR KAZAZ(1), FATİH ÇOLAK(1), YASİN CANSEVER*(1), GAMZE ÇAN(2), RASİN ÖZYAVUZ(1)
1) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, TRABZON 
2) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, HALK SAĞLIĞI AD, TRABZON 

AMAÇ
Prostat kanseri tanısında kullanılan transrektal ultrasonografi eşliğinde transrektal prostat iğne biyopsisinin histopatolojik inceleme 
sonuçlarını kestirmede olguların demografik özellikleri ve hemogram verilerinin etkinliklerini ortaya koymak amaçlanmıştır.

YÖNTEM
2016 yılının ilk ayından başlayarak toplamda 30 ayda merkezimizde transrektal ultrasonografi eşliğinde transrektal prostat iğne 
biyopsisi yapılan hastalar retrospektif olarak tarandı. Olguların demografik özellikleri, hemogram verileri ve histopatolojik inceleme 
sonuçları (ISUP derecelendirmesi) incelendi. ISUP derecesi ile hemogram verileri arasında olası ilişkiyi aramak için istatistiksel analizler 
yapıldı (Spearman Korelasyon Analiz yöntemi kullanıldı).

BULGULAR
ISUP derecesi ile hemogram parametrelerinden “hemoglobin değeri” ve “lenfosit sayısı” arasında ters yönde ilişki bulundu (p değerleri 
sırası ile <0,001 ve p=0,006). Diğer parametrelerden “trombosit sayısı”, “nötrofil sayısı” ve “eozinofil sayısı” ile ISUP derecesi arasında 
ilişki ortaya konulamadı.

ÇIKARIMLAR
Bu ön çalışmamızın bulguları, yaş ve PSA değeri gibi bilenen değişkenler dışında hemogram parametrelerinin de transrektal 
ultrasonografi eşliğinde transrektal prostat iğne biyopsisinin histopatolojik inceleme sonuçlarını kestirmede yararları olabileceğini 
düşündürmektedir. Ancak net sınırların ortaya konabilmesi için daha ileri çalışmalara gerek duyulduğu kanısına varılmıştır. 
 
 
SS-194

MESANE KANSERİ NÜKSÜ TAKİBİNDE YENİ BİR İDRAR BİYOMARKERININ ETKİNLİĞİNİN İDRAR SİTOLOJİSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
ÖMER YÜKSEL*(1), ÇAĞATAY TOSUN(2), ŞÜKRÜ KUMSAR(1), GÜLİSTAN GÜMRÜKÇÜ(3), ÖMER ERGİN YÜCEBAŞ(1)
1) HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, PATOLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Mesane kanseri sıklığı ve mortalitesiyle en önemli halk sağlığı sorunlarındandır. Tespiti ve tekrarlayabilmesi nedeniyle takibi için 
invaziv olmayan tahliller geliştirilmeye çalışılmaktadır. Cell Detect®, hücrelerin morfolojik değerlendirilmesinin yanında kanser 
hücreleri ve normal hücreler arası renk ayrımı yapabildiğini ifade eden yeni bir tahlildir. İdrar sitolojisi ile tespiti çok zor olan düşük 
dereceli tümörlerde de yüksek duyarlılık oranlarına sahip olduğu belirtilmektedir. Çalışmanın amacı, yeni bir idrar biyomarkerının (Cell 
Detect®) tanı ve takipte etkinliğini ölçmek ve etkinliğini idrar sitolojisi ile karşılaştırmaktır.

YÖNTEM
Mesane kanseri nedeniyle takip amaçlı sistoskopi yapılacak olan veya herhangi bir nedenden sistoskopi yapılacak 15 kadın ve 89 erkek 
toplam 104 hastadan sistoskopi öncesi idrar örneği alınarak sitoloji ve Cell Detect® çalışıldı. Mesane diversiyonu veya üriner sistem 
taş hastalığı bulunan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların işlem öncesi idrar kültürleri sterildi. Elde edilen bulgular karşılaştırıldı.

BULGULAR
Sistoskopi sonuçlarına göre; vaka grubunda Cell Detect®’ in duyarlılığı %60, özgüllüğü %95.3 olarak saptanmıştır. Sitolojinin duyarlılığı 
%40, özgüllüğü %87.5 saptanmıştır. Vaka grubunda iki tahlil arasında anlamlı fark izlenmemiştir (p>0.05). Kontrol grubunda ise 
Cell Detect®’ in duyarlılığı %75, özgüllüğü %95.5 olarak saptanmıştır. Sitolojinin ise duyarlılığı %87.5, özgüllüğü ise %95.5 olarak 
belirlenmiştir. Yine bu grupta iki tahlil arasında anlamlı fark saptanamıştır (p>0.05). Düşük dereceli tümörlerde Cell Detect®’ in 
duyarlılığı %62.5, sitolojinin duyarlılığı ise %25 olarak saptanmıştır. Sitoloji ile tespiti zor bu grupta sonuçlar anlamlı tespit edilmiştir 
(p<0,005). Yüksek dereceli tümörlerde ise Cell Detect®’ in duyarlılığı %70, sitolojinin ise %90 olarak saptanmıştır.

ÇIKARIMLAR
Sonuç olarak çalışmamızda Cell Detect® biyomarkerının mesane tümörü tespit etmede sitolojiye üstünlüğü düşük dereceli tümörlerde 
gösterilmiştir. Diğer gruplarda sitoloji ile arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Patologlar için de yeni bu idrar biyomarkerının daha optimal 
şartları tespit edilip deneyim de artırılarak daha geniş serili çalışmalarla çok yakın bir gelecekte kullanılabileceği çalışmamızda öngörülmüştür. 
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SS-195

PATOLOJİ KLİNİĞİMİZDE TANI ALAN MESANE ÜROTELYAL KARSİNOM OLGULARININ HİSTOPATOLOJİK VE KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ
YILMAZ BAŞ(1), MUSTAFA ŞAHİN(2), HAVVA HANDE KESER ŞAHİN(3), MUHARREM ÖZKAYA*(4)
1) HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, PATOLOJİ ANABİLİM DALI, ÇORUM 
2) S.B. HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI, ÇORUM 
3) S.B. HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, PATOLOJİ KLİNİĞİ, ÇORUM 
4) SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, SİNOP 

AMAÇ
Bu çalışma, patoloji kliniğimizde tanı alan mesane ürotelyal karsinom olgularında yaş, cins, evre, derece, tümör paterni, damar 
invazyonu, skuamöz diferansiasyon, nekroz, nüks ve başvuru şikayeti dağılımlarını araştırmayı amaçlamıştır.

YÖNTEM
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji kliniğimizde 01.01.2016-30.06.2018 tarihleri arasında tanı alan 
mesane ürotelyal karsinom olgularına ait kayıtlar elektronik veri tabanından ve patoloji kliniği arşiv kayıtlarından tarandı. Mesane 
ürotelyal karsinom tanısı almış ve çalışmanın amacında belirtilen yaş, cins, evre, derece, tümör paterni, damar invazyonu, skuamöz 
diferansiasyon, nekroz, nüks ve başvuru şikayet bilgilerini taşıyan 133 olgu çalışmaya dahil edildi. Nüks olan olgularda sadece en son 
biyopsi tanısı çalışmaya alındı. DSÖ 2016 mesane ürotelyal karsinom sınıflandırması ve son literatürlerdeki bilgiler dikkate alınarak 
biyopsiler tekrar incelendi.

BULGULAR
Ürotelyal karsinom tanısı alan olguların % 85.7 (n=114) erkek, % 14.3 (n=19) kadındı (E/K=6). 20-29 yaş grubunda hiç olgu saptanmadı. 
30-39 yaş grubunda 1 olgu vardı. Olgular 70-79 yaş grubunda (n=42, %31.6) pik yapıyordu. Tümör hacmi ortalama 3.8 cc’ydi. İnfiltratif 
ürotelyal karsinom 74 (% 55.6), non-invazif düşük dereceli papiller ürotelyal karsinom 43 (% 32.3) ve non-invazif papiller yüksek 
dereceli ürotelyal karsinom 16 (% 12.0) olguda mevcuttu. Mikropapiller patern 113 (% 84.7), “nested” patern 9 (% 6.8), mikst (nested 
+ mikropapiller) patern 6 (% 4.5), “poorly” diferansiye patern 2 (% 1.5), sarkomatoid patern 1 (% 0.8), “clear cell” patern 1 (% 0.8) ve 
taşlı yüzük hücreli patern 1 (% 0.8) olguda izlendi. Nüks 28 (% 21.1)olguda mevcuttu. Damar invazyonu 10 (%7.5) olguda saptandı. 
Noninvazif karsinom (Ta) 58 (%43.6), lamina propria (subepitelyal bağ dokusu) invazyonu (T1) 59 (% 44.3), muskularis propria invazyonu 
(T2) 21 (% 15.8) olguda vardı. Skuamöz diferansiasyon (tümör kitlesinin %30’undan az) 18 (% 13.5) olguda vardı ve bu olguların 17’i 
(% 12.9) yüksek dereceli ürotelyal karsinomdu. Nekroz izlenen 12 (% 9.0) olgu yüksek dereceli karsinoma sahipti. Dizüri 27 (% 20.3), 
hematüri 86 (% 64.7) olguda mevcuttu ve 8 (% 6.0) olgu da insidental olarak tanı almıştı.

ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda ürotelyal karsinomların erkeklerde baskın olarak izlendiği, 7. dekatta pik yaptığı, genel olarak mikropapiller patern 
sergilediği görülmüştür. Tanı aldığında kas invazyonu oranı % 15.8’di. Skuamöz diferansiasyon ve nekroz yüksek dereceli ürotelyal 
karsinomlarda mevcuttu. Hematüri en yaygın şikayetti. Çalışmamız Çorum iline ait histopatoloji verileri içeren ilk ürotelyal karsinom 
serisi olduğu için saptanan verilerin anlamlı olduğunu düşünüyoruz.

SS-196

BÖBREK TÜMÖRLERİNDE NÖTROFİL / LENFOSİT ORANIN BÖBREK PATOLOJİSİ İLE BİR İLİŞKİSİ VAR MI?
AHMET ÇAMTOSUN*(1)
1) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, MALATYA 

AMAÇ
Böbrek tümörlerinde preop bakılan tam kan sayımı parametrelerinin böbrek patoloji ile olan ilişkisini araştırmak. 
 
YÖNTEM
1998- 2014 tarihleri arasında kliniğimizde, metastatik olmayan böbrek tümörü nedeniyle radikal nefrektomi yapılan hastaların 
dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların preop tam kan sayımı ile böbrek patolojileri açısında karşılaştırmada Kruskal-Wallis 
H testi kullanıldı. Çoklu Karşılaştırmalarda Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi kullanıldı. P< 0.05 değeri anlamlı kabul edildi. 
 
BULGULAR
Dosyaları incelenen hastalardan patolojisi 222 hasta cleer cell (grup-1) ,62 papiller (grup-2), 16 kromofob (grup-3), 17 hasta 
diğer patolojiler (grup-4) olarak dört gruba ayrıldı. Gruplar arasında grup-1 ile grup- 3 arasında white blood cell (WBC), 
platelet (PLT), Lenfosit, Nötrofil sayısında anlamı fark saptandı (p=0,005, p=0,008, p=0,004, p=0,011). Grup-2 ve grup-
4 arasında mean corpuscular hemoglobin ( MCH), mean corpuscular volüme (MCV) değerlerinde anlamlı fark saptandı 
(p=0,006,p=0,03). Gruplar arasında Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR) değerleri açısında anlamlı bir fark saptamadık. 
 
ÇIKARIMLAR
Metastatik olmayan RCC vakalarında tümör patolojisi ile NLR arasında bir ilişki saptayamadık. Kesin sonuç için daha geniş serili 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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SS-197

SEGMENTAL RENAL ARTER KONTROLÜ İLE YAPILAN ROBOTİK PARSİYEL NEFREKTOMİ
CEM BAŞATAÇ*(1), HALUK AKPINAR(1)
1) İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu çalışmada robotik parsiyel nefrektomide tümörü besleyen segmental renal arterlerin klemplenmesi ile yapılan vasküler kontrolün 
güvenilirliği ve etkinliği analiz edildi.

YÖNTEM
2013 ve 2017 yılları arasında segmental renal arter kontrolü ile robotik parsiyel nefrektomi yapılan 36 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 
demografik verileri, tümor karakteristikleri, operatif ve erken post operatif sonuçları prospektif olarak kaydedildi.

BULGULAR
Ortalama hasta yaşı 57 yıldı. Ortalama tümor boyutu 40 milimetre ve RENAL nefrometri skoru 6,74 idi. Ortalama operasyon zamanı, 
tahmini kan kaybı ve sıcak iskemi süresi sırasıyla 162 dakika, 236 mililitre ve 16 dakika idi. Ortalama segmental arterlerin diseksiyon 
süresi 17 dakika idi. Bir hastada renal ven yaralanması, 5 hastada ise post operatif komplikasyon izlendi. Renal fonksiyonlarda ameliyat 
öncesi değerler ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı değişiklik görülmedi. 34 hastada segmental renal arter kontrolü 
ile robotik parsiyel nefrektomi başarı ile tamamlandı. Ancak yüksek RENAL nefrometri skoru olan ve tamamen endofitik büyüme 
paternine sahip 2 hastada tümor yatağından kanama sebebiyle ana renal arter kontrolü yapıldı. Böylece, cerrahi başarı %94.4 (34/36) 
olarak belirlendi.

ÇIKARIMLAR
Robotik parsiyel nefrektomi esnasında tümörü besleyen segmental arterlerin klemplenmesi güvenilir ve etkin bir renal vasküler 
kontrol yöntemi olarak görülebilir. Ancak, renal nefrometri skoru ve büyüme paterni gibi tümör karakteristikleri, cerrahi başarıyı 
etkileyebileceğinden, ameliyat öncesi dikkatlice incelenmelidir.

SS-198

RATLARDA RENAL İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINDA İNTRAPERİTONEAL BUTEİN UYGULAMASININ ETKİLERİ
MEHMET AKİF RAMAZANOĞLU(1), TUNCAY TOPRAK*(2), ÇAĞRI AKIN ŞEKERCİ(3), GÜLİSTAN GÜMRÜKÇÜ(4), HATİCE KÜÇÜK(5)
1) KAÇKAR DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, RİZE 
2) FATİH SULTAN METMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK ÜROLOJİSİ, TRABZON 
4) S.B. HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, TIBBİ PATOLOJİ, İSTANBUL
5) S.B. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, TIBBİ PATOLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Renal iskemi/reperfüzyon hasarı akut renal hasarın yaygın bir nedenidir. Bu çalışmanın amacı buteinin renal iskemi/reperfüzyon hasarı 
üerine etkisini belirlemektir.

YÖNTEM
27 adet Wistar-Albino cinsi erkek rat (8 hafta ve 200-250 gr ağırlıkta) rastgele olarak sham grubu (İskemi/reperfüzyon hasarı 
oluşturulmayan sadece cerrahi stress yapılan gup), kontrol grubu (İskemi/reperfüzyon hasarı oluşturulup tedavi verilmeyen grup), 
ve tedavi grubu (İskemi/reperfüzyon hasarı oluşturulup iskemi öncesi intraperitoneal yoldan butein verilen grup) olarak 3 gruba 
ayrıldı (n=9). Renal iskemi/reperfüzyon hasarı sol renal arterin 45 dakika süre ile klempe edilmesi ardından 24 saat reperfüzyonu ile 
oluşturuldu. Ratlar 24 saat sonrasında sakrifiye edilerek böbrek dokuları histopatolojik inceleme için alındı.

BULGULAR
Sham grubunda tüm renal dokular histopatolojik açıdan normal olarak değerlendirildi. Kontrol grubunda 2 (%22.2) dokuda küçük lokal 
hasarlı alan, 1(%11.1) dokuda < %10 kortikal hasar, 5 (%55.6) dokuda %10-25 arası kortikal hasar ve 1(%11.1) dokuda %25-75 kortikal 
hasar saptandı. Butein grubunda 1 (%11.1) normal böbrek dokusu, 2 (%22.2) küçük lokal hasarlı alan, 4 (%44.4) <%10 kortikal hasar 
ve 2 (%22.2) %10-25 arası kortikal hasarı olan dokular mevcuttu. Sham grubundaki doku hasarı kontrol grubu ve butein grubuna göre 
anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.01). Kontrol ve butein grupları arasında histopatolojik açıdan istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
izlenmedi (p> 0.05).

ÇIKARIMLAR
Deneysel renal iskemi/reperfüzyon hasarı modelinde intraperitoneal olarak verilen buteinin histopatolojik incelmede renal doku 
hasarı üzerine istatistiksel olarak etkisinin olmadığı görüldü. Çalışmamız bildiğimiz kadarıyla literatürde renal iskemi/reperfüzyon 
hasarı üzerinde buteinin etkisini araştıran ilk çalışma olması bakımından önemlidir.
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SS-199

MESANE KANSERİ HASTALARINDA PSİKOLOJİK STRESİN DEPRESYON VE ANKSİYETE SEMPTOMLARI İLE İLİŞKİSİ VE SIKLIĞI: KESİTSEL 
KLİNİK ÇALIŞMA
ERCAN YUVANÇ(1), DEVRİM TUĞLU(1), İSMAİL BEŞER*(1), MEHMET ÖZAVCI(1), SEHER ÇAKMAK YUVANÇ(2), ERDAL YILMAZ(1)
1) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KIRIKKALE 
2) SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EAH., PSİKİYATRİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Kanser hastaların psikolojik durumlarına olan artan ilgi ile beraber kanserli hastaların anksiyete veya depresyon için uygun şekilde 
tanımlandığında ancak yarısından azının tedavi edilmekte olduğu gerçeği ile yüzleşilmiştir. Mesane kanseri hastalarında depresyon ve 
anksiyete belirtilerinin prevalansı ve ilgili faktörler iyi tanımlanamamıştır. Bu çalışma, mesane kanseri hastalarında psikolojik stresin 
depresif ve anksiyete belirtileri ile ilişkisini ve sıklığını araştırmayı amaçlamaktadır.

YÖNTEM
Eylül 2016-Eylül 2017 yılları arasında yeni tanı almış 55 mesane kanseri hastası ile kesitsel klinik çalışma planlandı. Psikolojik durum, 
anksiyete ve depresyonu değerlendirmek için hastalara Epidemiyolojik Araştırma Merkezi-Depresyon Ölçeği (CES-D), Zung Self-
Rating Anksiyete Skalası, Algılanan Stres Ölçeği-10, Beck Depresyon Envanteri, SF-10, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) 
dolduruldu. İstatistiksel analiz olarak Chi-square test, univariate ve multivariate logistik regresyon analizleri kullanıldı.

BULGULAR
Mesane kanseri hastalarının yaş ortalaması 65.57 (SD=11.75) ve %76.7’si erkekti. Hastalarda depresyon ve anksiyete prevalansı %67.0 
ve %70.5’tür. Psikolojik stres depresyon ve anksiyete belirtileri ile pozitif yönde ilişkiliyken, direnç bu belirtilerle negatif ilişkiliydi. 
Depresyon belirtilerinin ortalama puanı 25.37, prevalansı %76.0 idi. Anksiyete belirtilerinin ortalama puanı 52.57, prevelansı %73.1 idi. 
Pearson korelasyon analizleri, mesane kanseri hastalarında psikolojik stresin depresyon ve anksiyete ile pozitif yönde ilişkili olduğunu, 
esnekliğin mesane kanseri hastalarında depresyon (-0.509, p <0.01) ve anksiyete belirtileriyle (-0.499, p <0.01) negatif olarak ilişkili 
olduğunu ortaya koymuştur. Psikolojik stres negatif olarak esneklik ile ilişkiliydi (r:-0.437, p<0.01). İleri evre mesane kanseri hastaları, 
düşük evre ile karşılaştırıldığında en anksiyetik kişilik endeksine sahip gruptu (p=0.04). Anksiyete ve depresyonun klinik düzeyleri 
(HADS≥11 puan) %9.8 ve %3.6 vakada saptanmıştır. Ayrıca, örneklemin %24.5’inde HADS kaygısı 8-10 puan (HADS 8-10 puan klinik 
olmayan depresyonu işaret eder) ve %25.7 psikolojik sıkıntı varlığını temsil ediyordu.

ÇIKARIMLAR
Mesane kanseri hastaları arasında depresyon ve anksiyetenin yüksek prevalansı dikkat çekicidir. Depresyon ve anksiyete belirtilerini 
azaltmanın yanı sıra, esneklik-direnç gelişimi ile depresyon ve anksiyete önleme ve tedavi stratejilerine dahil edilmelidir. Hastaların 
psikolojik durumları bazı hastalar için tedavi kararlarını hekimlerine bırakmalarını sağlamasına rağmen bazıları daha çok dahil olmayı 
veya reddetmeyi tercih edebilmektedir. Tedaviyi reddeden hastaların psikolojik durumlarının profesyonellerce değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Öte yandan üroonkoloji pratiğinde mesane kanserli olguların en anksiyöz kişilik yapısına sahip hastalar oldukları 
izlenmektedir. Bu çalışma ileri evre mesane kanserli hastaların en anksiyetik kişilik endeksine sahip grup olduğunu da ortaya koymuştur.

SS-200

KONJENİTAL ANOMALİLİ BÖBREK LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ SONUÇLARINI ETKİLİYOR MU?
MEHMET NECMETTİN MERCİMEK*(1), ENDER ÖZDEN(2), YAKUP BOSTANCI(2), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(2), ŞABAN SARIKAYA(2)
1) LİV HOSPİTAL, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, SAMSUN 
2) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN

AMAÇ
Konjenital yapısal anomalili böbreklerde laparoskopik parsiyel nefrektomi (LPN) sonuçlarını, normal böbrek anatomisine sahip 
hastalarda uygulanan LPN sonuçları ile karşılaştırmak.

YÖNTEM
Kliniğimizde Aralık 2009 ile Eylül 2017 arasında 309 hastada 318 LPN yapıldı. Bilateral renal kitle, soliter böbrekte kitle ve transplante 
böbreklerde kitle nedeniyle LPN yapılan hastalar değerlendirme dışı bırakıldı. Ayrıca retroperitoneal ve non-iskemik LPN yöntemleri 
ile ameliyat edilen hastalarda çalışmaya dahil edilmedi. Atnalı böbrekte kitle olan 4 hasta ile pelvik ektopik böbrekte kitlesi olan 
2 hasta anomalili böbrekler olarak tanımlandı ve grup 1 olarak, geriye kalan kontraleteral böbreği normal olan 232 hasta grup 2 
olarak değerlendirildi. Hastaların hepsine LPN yapıldı. Sıcak iskemi süresinin 20 dakikanın altında olması, cerrahi sınır negatifliği ve 
komplikasyon olmaması trifekta olarak tanımlandı. Her iki grupta preoperatif ve postoperatif veriler ile trifekta karşılaştırıldı. Hastaların 
demografik, perioperatif ve postoperatif verileri tablo 1’de özetlenmiştir.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı grup 1 ve 2 de sırasıyla 52.67 ± 12.2 ve 56.16 ± 12.8 yıl idi. Ortalama R.E.N.A.L nefrometri skoru grup 1 de 6.40 ± 1.5, 
grup 2 de 7.29 ± 1.7 idi. Ortalama tümör boyutu grup 1’de 36.66 ± 8.2 mm, grup 2’de 35.42 ± 14.0 mm idi. Ortalama ameliyat süresi grup 1’de 
88.17 ± 15.1 dakika, grup 2’de 98.67 ± 32.7 dakika idi. Hastaların ortalama takip süresi grup 1 ve grup 2 de sırasıyla, 17.20 ± 18.4 ve 31.29 ± 
20.7 ay idi. Trifekta final patoloji sonucu malign olarak gelen hastaların grup 1’de 4’ünde (%100), grup 2’ de ise 160’ında (%86.48) sağlandı.
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ÇIKARIMLAR
Yapısal anomaliye sahip böbreklerde tespit edilen kitlelere de etkin ve güvenli bir şekilde LPN uygulanabilir. Böbrekteki yapısal anamoli 
varlığı LPN sonuçları açısından dezavantaj oluşturmamaktadır.
 

Tablo 1: Demografik, Preoperatif ve Postoperatif Data

Grup 1 Grup 2 p

Yaş (yıl) 52.67 ± 12.2 SD 56.16 ± 12.8 SD 0.521

Cinsiyet 0.218

K(n) (4) 66.7% (98) 42.2%

E (n) (2) 33.3 % (134) 57.8%

Hipertansiyon 0.601

Var (n) (3) 50% (109) 47%

Yok (n) (3) 50% (123) 57%

Diabetes Mellitus 0.734

Var (n) (1)16.7% (39) 16.8%

No (n) (5)83.3% (193) 83.2%

Koroner arter hastalığı 0.663

Var (1)16.7% (38) 16.4%

Yok (5)83.3% (194) 83.6%

R.E.N.A.L nefrometri skoru 6.40 ± 1.1 7.29 ± 1.7 0.261

(ortalama ± SD)

Tümor boyutu

(mm) 36.66 ± 8.2 35.42 ± 14.0 0.734

Preop. e-GFR 0.557

(mean ± SD) 105 ± 34.0 96.72 ± 4

Postop. 1. Gündeki e-GFR değişimi -10.25 ± 13.4 -12.47 ± 18.5

(mean ± SD, mL/min/1.73 m²) 0.456

Postop. 1. Yıldaki e-GFR değişimi - 0.50 ± 23.9 - 9.93 ± 19.6

(mean ± SD, mL/min/1.73 m²) 0.241

Postop. 1. Gün ortalama e-GFR

(mL/min/1.73 m²) 96.25 ± 37.3 84.24 ± 25.8 0.505

Postop. 1. Yıl ortalama e-GFR

(mL/min/1.73 m²) 105.0 ± 22.2 86.78 ± 28.7 0.102

Cerrahi süre

(dakika) 88.17 ± 15.1 98.67 ± 32.7 0.158

Sıcak iskemi süresi

(dakika) 16.0 ± 6.4 14.10 ± 4.7 0.504

Tahmini kan kaybı

(mL) 168.33 ± 74.9 144.59 ± 85.5 0.477

Hastanede kalış süresi

(Gün) 2.83 ± 0.9 3.11 ± 1.1 0.527

Takip süresi

(Ay) 17.20 ± 18.4 32.29 ± 20.7 0.164
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SS-201

PEROPERATİF ULTRASONOGRAFİ KULLANIMININ LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİDE YERİ NEDİR?
ENDER ÖZDEN(1), İLKAY ÇAMLIDAĞ(2), SÜLEYMAN ÖNER*(1), ŞABAN SARIKAYA(1) 
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI , SAMSUN 
2) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN  

AMAÇ
Bu çalışmada, laparoskopik parsiyel nefrektomi sırasında kullanılan ultrasonografinin trifektaya ulaşmada etkinliğini belirlemek 
amaçlanmaktadır

YÖNTEM
Kasım 2009 – Eylül 2018 tarihleri arasında böbrek tümörü ön tanısıyla laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan 215 hastanın peroperatif 
kayıtları ve preoperatif radyolojik görüntüleme yöntemleri tekrar değerlensdirildi. Hastaların BT ve/veya MR görüntüleri operatif verilerden 
habersiz şekilde radyolog tarafından ve peroperatif verileri ise radyolojik verilerinde habersiz olarak iki ürolog tarafından değerlendirildiler. 
Radyolojik olarak, RENAL nefrometri skoru, renal hilus seviyesinde ölçülen posterior perirenal yağ kalınlığı (PPYK), Lateral perirenal yağ kalınlığı 
(LPYK), perinefritik yağ inflamasyon derecesi (stranding), “Mayo Adhesive Probability “(MAP) skoru; tüm hastaların parsiyel nefrektomi 
video kayıtları tekrar izlenerek operasyon süresi, vasküler diseksiyon süresi, perinefritik yağ diseksiyon süresi, sıcak iskemi süresi kaydedildi. 
Hastalar peroperatif laparoskopik USG yapılanlar (Grup 1) ve yapılmayanlar (Grup2) olarak ikiye ayrıldı.

BULGULAR
Her iki grubun karşılaştırmalı verileri tabloda verilmektedir. Benzer yaş ortalamasına sahipken, grup 1 de erkek cinsiyetin daha fazla 
olduğu dikkat çekmektedir. Hastalar benzer yaş, VKİ, hipertansiyon ve sigara içme öyküsüne sahiptiler. Her iki gruptaki hastaların kitle 
boyutları benzerken, USG kullanılan gruptaki kitleler daha kompleks ve perinefritik yağ dokusunun MAP skoru daha yüksek olduğu 
gözlendi. Vasküler diseksiyon, perinefritik yağ dokusu diseksiyon ve sıcak iskemi süreleri her iki grupta benzer iken, operasyon süresi 
USG kullanılan grupta daha kısa olarak saptandı. Komplikasyon ve Trifekta oranları her iki grupta da benzerdi.

ÇIKARIMLAR
Peroperatif USG kullanımı, operasyon sırasında avantajlar sağlamaktadır.

SS-202

ÜRETER TAŞLARININ TEDAVİSİNDE VÜCUT DIŞI ŞOK DALGALARI İLE HOLMIUM LASER ÜRETERORENOSKOPİNİN BİRÇOK YÖNDEN 
DETAYLANDIRILMIŞ KARŞILAŞTIRILMASI 
TUNCER BAHÇECİ*(1), FUAT KIZILAY(2), ADNAN ŞİMŞİR(2), ÇAĞ ÇAL(2)
1) S.B. ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ŞANLIURFA 
2) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı minimal invaziv tedavi yöntemlerinden olan Ureterorenoskopy (URS) ve Ekstrakorporal shock wave lithotripsy’yi 
(ESWL) taş lokalizasyonuna ve taş boyutuna göre tam taşsızlık oranları, komplikasyon oranları, hastanede kalış süreleri ve maliyet 
açısından karşılaştırmaktır

YÖNTEM
Ocak 2012 ile Ocak 2016 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde üreter taşı nedeni ile ESWL ya da URS 
yöntemlerinden herhangi biri uygulanan ve verilerine ulaşılabilen hastalardan ESWL grubunda 184,URS grubunda 702 hasta olmak 
üzere toplamda 886 hasta randomize olarak seçilerek çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, taş tarafı, taş boyutu, taşın 
üreterdeki lokalizasyonu, peroperatif ve postoperatif komplikasyonları, hastanede kalış süreleri, double j stent kullanımı ve çıkarılma 
süreleri, taşsızlık oranları, ikincil tedavi gereksinimleri ve maliyetleri kaydedildi ve karşılaştırıldı. İstatistiksel analizler SPSS for Windows 
versiyon 22.0 paket programı kullanılarak yapıldı.

BULGULAR
Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve taraf açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05).Tüm taş boyutları ortalamasına göre 
tedavi başarısı açısından anlamlı fark saptanmadı (p:0.257). Taş büyüklüğüne göre tedavi başarısında iki grup arasında <10mm taşlarda 
ESWL URS’den istatiksel olarak anlamlı başarılı saptanırken (p:0.026 ), ≥10mm taşlarda iki grup arasında istatiksel anlamlı farklılık 
saptanmadı (p: 0.462). Gruplar arası taş büyüklüğü ve lokalizasyonuna göre tedavi başarısında <10mm üst üreter taşlarında iki grup 
arasında ESWL lehine anlamlı fark saptanırken (p:0,018), mid ve distal üreter taşlarında iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı.(p:1, 
p:0,655) Her iki grubun da komplikasyon oranları düşük saptanırken, major komplikasyon iki grupta da izlenmedi. Gruplar arasında 
maliyet açısından istatiksel anlamlı olarak ESWL daha düşük maliyetli saptandı. (p<0,001)

ÇIKARIMLAR
Üreter taşları tedavisinde ESWL <10mm üst üreter taşlarında yüksek taşsızlık oranı, düşük komplikasyon oranları ve düşük maliyeti 
nedeniyle istatiksel olarak ilk seçenek tedavi yöntemi olarak önerilebilirken diğer üreter lokalizasyonları ve taş boyutlarında da etkili 
bir tedavi yöntemi olarak önemini korumaktadır.
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SS-203

LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİDE İMPRİNT SİTOLOJİNİN YERİ
MEHMET ÖZEN*(1), ENDER ÖZDEN(1), FATİH KOCAMANOĞLU(1), YAKUP BOSTANCI(1), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(1), ŞABAN 
SARIKAYA(1)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 

AMAÇ
Laparoskopik Parsiyel nefrektomi, renal kitlelere yönelik tedavi modaliteleri arasında yer almaktadır. Tümör boyutu 4 cm’den küçük olan 
kitlelerde öncelikli olarak tercih edilen yöntemdir. Ayrıca 4 cm’den büyük boyutlu kitlelerde de başarılı şekilde uygulanabilmektedir. 
Bununla birlikte bazı olgularda yetersiz tümör rezeksiyonu, cerrahi sınır pozitifliğine yol açabilir. İmprint sitoloji tekniği hızlı, kolay 
ve maliyeti düşük bir yöntemdir. Birçok tümör cerrahisinde rutin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca doku kaybı oluşturmamaktadır. 
Tekrarlanabilir özellikte olması diğer bir avantajıdır. Bu çalışmamızda laparoskopik parsiyel nefrektomi esnasında imprint sitoloji 
tekniği ile cerrahi sınırın değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
: Kliğimize başvuran hastalar arasında renal kitle tespit edilen ve laparoskopik parsiyel nefrektomiye karar verilen 67 olguda toplam 
70 kitle çalışmaya dahil edildi. Operasyon sonunda kitle dışarı alındıktan sonra kitlenin böbreğe bakan yüzüne lam bastırılarak çekildi. 
Ardından kitle içerisinden tru-cut biyopsi iğnesi ile örnek alındı ve örnekler üzerine lam bastırılarak çekildi. Her iki lam %95 alkol ile 
fiske edildikten sonra patolojiye gönderildi ve burada hemotoksilen-eozin ile boyandı. Kitle kenarından alınan sitoloji “A”, tru-cut 
biyopsi ile alınan sitoloji ise “B” olarak isimlendirildi. Ayrıca kitle içerisinden tru-cut biyopsi iğnesi ile alınan doku örneği ayrı olarak 
patolojiye gönderildi.

BULGULAR
Olguların demografik ve operatif verileri tabloda verişmiştir. 3 olguda pozitif cerrahi sınır izlendi. 1 olguda ise cerrahi sınır 
değerlendirilmesi yapılamadı. Kitlenin böbreğe bakan yüzünden (A) alınan imprint sitoloji örneklerinde duyarlılık %100, özgüllük 
%96,9 olarak tespit edildi. Tru-cut biyopsi ile alınan imprint sitoloji örneklerinde ise duyarlılık %89,6, özgüllük %100 olarak izlendi.

ÇIKARIMLAR
İmprint sitoloji hızlı ve ucuz bir yöntemdir. Bunun yanı sıra intraoperatif cerrahi sınırın değerlendirilmesinde özgüllük ve duyarlılığının 
yüksek olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili daha geniş hasta sayısı içeren çok merkezli bir çalışma ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

N 67

K/E 34/33

Yaş(yıl) 58,8±13,3

Ortalama Operasyon süresi (dk) 83,7± 36,5

Ortalama Tahmini Kan Kaybı (ml) 114,7±122,4

Ortalama Sıcak iskemi süresi (dk) 12,7±4,4

Preoperatif GFR (ml/dk) 85,2±25,3

Postoperatif GFR (ml/dk) (1.gün) 74,6±23,1

Pre/postoperatif GFR düşüşü (%) 16,4±8,8

Hg düşüşü 1,2±0,8

ASA (I/II) 18/49



4. Ürolojik Cerrahi Kongresi

185

Ürolojik Cerrahi Derneği

SS-204 

AKUT BATINLA GELEN GENÇ OLGUDA TESTİS TÜMÖRÜ TANISI
CENGİZ AKOSMAN(1), CEMALETTİN CENGİZ BEYAZ*(2), NURCAN SALMAN(0), ALİ BEKİR KURT(4) 
1) ÖZEL MEDİCALPARK ORDU HASTANESİ, TIBBİ ONKOLOJİ, ORDU
2) ÖZEL MEDİCALPARK ORDU HASTANESİ, ÜROLOJİ, ORDU 
3) ORDU DEVLET HASTANESİ, PATOLOJİ, ORDU 
4) ORDU DEVLET HASTANESİ, RADYOLOJİ, ORDU  
 
AMAÇ
Primer duodonal adeno kanser tanısı almış genç hastada klinik, radyolojik ve patolojik verilerin uyumsuzluğu olan vakanın bu yaş 
grubunda sık görülen kanser açısından yeniden ele alınması.

YÖNTEM
Yirmi yedi yaşında erkek hasta, askerlik görevini yapmakta iken halsizlik, karın ağrısı ve genel durumda bozulma olması üzerine dış 
merkezde değerlendirilen hastada derin anemi tespit edilmiş. Batın bilgisayarlı tomografisinde (BT) de duodenuma invaze olan gros 
kitle lezyonu görülmesi ve genel durumu da bozulması üzerine hastaya acil şartlarda whipple ameliyatı yapılmış. Patoloji sonucu 
duodenum adeno karsinom olarak raporlanan hasta takipleri için tıbbi onkoloji bölümüne yönlendirilmiş. Bunun üzerine hastanemizin 
tıbbi onkoloji bölümüne başvurdu. Hastada artan karın ağrıları olması ve fizik muayenede akut batın bulguları izlenmesi üzerine hastaya 
yeniden BT planlandı. BT’de hastada daha önce olmayan karaciğerde yaygın kitle lezyonları (metastaz?) ve paraaortik multiple lenf 
nodları izlenmesi üzerine hastanın eski görüntülemeleri ve patoloji blokları dış merkezden istenerek yeniden değerlendirildi. Hastanın 
preop PET görüntülemesinde batın içi FDG tutulumu olan lezyon haricinde sağ testiste de tutulum tespit edildi. Ürolojik muayenede 
sağ testiste kitle palpe edildi. USG ile teyyit edilip hastaya testis tümörü ön tanısı ile orşiektomi ile birlikte karaciğer biyopsisi yapıldı. 
Bu arada hastada AFP ve beta HCG yüksekliği mevcuttu. Patoloji sonuçları eski sonuçlarla karşılaştırılarak değerlendirildi ve hastada 
mikst tip germ hücreli tümör tanısı kondu. Üç kür BEP sonrası markır ve radyoljik açıdan tam yanıt izlendi. Dördüncü kür BEP tedavisi 
verildi. Tedavi sonrası hastanın 1 yıl sonundaki takibinde radyolojik nüks ve markır yüksekliği tespit edilmedi.

BULGULAR
. 
 
ÇIKARIMLAR
Genelde testis tümörlerinde evrelemede PET BT önerilen bir görüntüleme yöntemi olmasa da atipik klinik bulgularla başvuran 
genç hastalarda primer tümörü araştırılırken PET BT de testiste izlenen tutulumlar primer tümör açısından iredelenmelidir. Tedavi 
takiplerinde AFP yüksekliği her zaman tümör yanıtı ile uyumlu olmayabilir.

SS-205

MODİFİYE WALLACE ANASTOMOZ TEKNİĞİNİN SONUÇLARIMIZ: BU YENİ TEKNİK DARLIK RİSKİNİ AZALTABİLİR Mİ? 
ALİ ERSİN ZÜMRÜTBAŞ(1), YUSUF ÖZLÜLERDEN*(1), SİNAN ÇELEN(1), ZAFER AYBEK(1)
1) PAMUKKALE ÜNİVERSTİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DENİZLİ, ÜROLOJİ, DENİZLİ 

AMAÇ
Bu çalışmada modifiye Wallace anastomoz tekniğiyle ilgili darlık oranlarını ve dalık ile ilişkili müdahaleleri göstermeyi ve sonuçları 
diğer tekniklerle karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Ocak 2008’den Ocak 2018’e kadar, radikal sistektomi ve üriner diversiyon yapılan 169 hasta çalışmaya dahil edildi. Darlık oranları ve 
darlık ile ilişkili semptomlar ve girişimler retrospektif olarak incelendi. Cerrahi Teknik (Modifiye Wallace Anastomoz) 1. Sistektomi 
tamamlandıktan sonra, her iki üretere de vasküler beslenmeyi korumak için titiz bir diseksiyon yapılır. 2. Sol üreter, sigmoid kolonun 
altındaki kontralateral alana sakral promontoryum seviyesinde transfer edilir. 3. İleal kondüit yapılması planlanıyorsa ileumdan 
yakşaşık 15 cm lik segment alınır. Eğer kontinan diversiyon için neobladder oluşturulacaksa ileumdan 45 cm lik bir segment alınır ve 
yaklaşık 7 cm lik proksimal kısmı baca olarak bırakılır. 4. Her iki üreterin medial duvarları 5 santimetre kesilir(Şekil 1). 4/0 Vicryl sütür 
ile insizyonun proksimal uçlarının köşelerinden geçirilir ve düğüm dışarıda kalacak şekilde bağlanır(Şekil 2). Her iki üreterin kenarları, 4 
ila 5 adet 4/0 Vicryl sütür tek tek birleştirilerek tek bir birim oluşturur(Şekil 3-4). 5. İki adet 4/0 Vicryl sütür ile, üreteral ünitenin distal 
uçlarının köşelerinden ve karşılığına denk gelen ileal segmentteki ilgili alanlardan geçirilir ve bağlanır(Şekil 5). 6. Öncelikle posterior 
bölge anastomozu tamamlanır. Ardından 2 6F besleme tüpleri her iki üretere yerleştirilir. Anterior bögenin anastomozu yapılarak 
üreteroileal anastomoz tamamlanır(Şekil 6-7). 7. İleal kondüit veya neoblabber serum fizyolojik ile doldurularak kaçak testi yapılır.

BULGULAR
102 hastada Bricker veya Wallace teknikleri uygulandı ve 69 hastada modifiye Wallace tekniği kullanıldı. Bricker veya Wallace 
anastomoz gruplarında 17 (% 16) hastada darlık gözlendi. Bunlardan; 10 hastada asemptomatik ılımlı dilatasyon gözlendi 
ve herhangi bir girişim yapılmadı. 5 hastada ılmılı dilatasyonla beraber ağrı ve renal fonksyonlarda bozulma olması üzerine 
antegrad ve retrograd üreteral balon dilatasyon uygulandı. 1 hastada darlığın nüks etmesi üzerine işlem tekrar yapıldı. 2 hastada 
ise ileri derece hidroüreteronefroz ve renal fonksyonlarda azalma saptandı ve bu hastalara açık revizyon cerrahisi uygulandı. 
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ÇIKARIMLAR
Bricker ve Wallace cerrahi teknikleri, en yaygın iki üreteroenterik anastomoz yöntemi olmasına rağmen, bu yöntemlerin sonuçları 
hakkında çok az karşılaştırmalı veri vardır. Bu tekniklerle karşılaştırıldığında modifiye anastomoz tekniğimizin darlık oranı daha düşüktü 
ve herhangi bir invazif tedavi gerektirmedi. Sonuç olarak modifiye Wallace anastomoz tekniğimiz güvenli, pratik ve uygulanabilir bir 
yöntemdir.
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SS-206

KASA İNVAZE MESANE KANSERİ NEDENİYLE RADİKAL SİSTOPROSTATEKTOMİ VE İLEAL LOOP DİVERSİYON SONRASI PARASTOMAL 
GELİŞEN DESMOİD TÜMÖR
MUSTAFA KARAASLAN*(1), CAVİT CEYLAN(1), ERDEM SOBACI(1), NESLİHAN İNCİ KAPUSUZOĞLU ZENGİN(2), YUSUF BAYRAM 
ÖZOĞUL(3)
1) S.B. ANKARA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 
2) S.B. ANKARA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, PATOLOJİ, ANKARA 
3) S.B. ANKARA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GASTROENTEROLOJİ CERRAHİ, ANKARA
 
AMAÇ
Desmoid tümör etyolojide FAP(Familyal Adenomatöz Polipozis), Gardner sendromu, travma, geçirilmiş cerrahi, gebelik ve oral 
kontraseptif kullanımı olmakla birlikte ürolojik cerrahi sonrası bizim ilk karşılaştığımız olgudur. Radikal sistoprostatektomi ve ileal loop 
diversiyon operasyonu sonrası geç dönemde karşılaştığımız desmoid tümör olgusunu ürolojik cerrahi sonrası nadir olgu olarak sunduk.

YÖNTEM
76 yaşındaki erkek hasta parastomal sağ karın ön duvarında şişlik şikayeti ile üroloji polikliniğine başvurdu. Üç yıl önce kas invaziv 
mesane kanseri nedeniyle radikal sistoprostatektomi ve ileal loop diversiyon operasyonu geçirmiştir. Üç yıl boyunca rutin kontrollere 
gelmeyen hasta stoma kenarında ele gelen şişlik nedeniyle kontrole geldi. Hastanın üç yıl önceki radyolojik değerlendirmesinde (opaklı 
tüm batın ve toraks tomografisi) cerrahi önceci abdominal duvarda kitleye ait bulgu yok iken üç yıl sonra abdominal duvarda şişlikle 
başvuran hastanın opaklı tüm batın ve torax tomografisinde düzgün ve keskin sınırlarla çevreden ayrılan ve üriner diversiyon lopuna 
dıştan bası ile üriner pasajı tam obstrükte eden tıkayıcı ve opak tutan kitle tespit edildi.

BULGULAR
Hastaya cerrahi ekplorasyon öncesi biyopsi yapıldı ve patolojik spesmen tanısı desmoid tümör olarak değerlendirildi ve takiben 
loop bütünlüğünü bozmadan tüm kitle unblok çıkarıldı(Resim 1). Cerrahi spesmen patolojisi desmoid tümör olarak değerlendirildi. 
Hasta postoperatif 7. günde şifa ile taburcu edildi. Altıncı ayında kontrollere gelen hastanın çekilen opaklı tüm batın tomografisinde 
operasyon bölgesinde nüks veya rezidüel kitle saptanmadı. Takibi devam etmektedir.

ÇIKARIMLAR
Desmoid tümör etyolojisinde pek çok neden olmakla birlikte ürolojik cerrahi sonrası ilk olgumuz olarak, bu olgunun literatüre ışık 
tutabileceğini düşünmekteyiz.
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SS-207

ASPİRİN KULLANIMININ PROSTAT KANSERİ GELİŞİMİNDE ÖNLEYİCİ ROLÜ VAR MI?
ŞENOL TONYALI*(1), MEHMET YILMAZ(1), CAVİT CEYLAN(1)
1) S.B. ANKARA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA 

AMAÇ
Düzenli aspirin kullanımının prostat kanseri (PCa) gelişiminde koruyucu etkisi olup olmadığını ve aspirinin prostat spesifik antijen (PSA) 
seviyelerinde değişime yol açıp açmadığı ortaya koymayı amaçladık.

YÖNTEM
Şüpheli dijital rektal muayene veya artmış PSA seviyeleri nedenli transrektal prostat iğne biyopsisi (TRİB) olan tüm hastaların verileri 
retrospektif olarak incelendi. TRİB öncesi düzenli aspirin kullanan ve kullanmayan hastalarda prostat kanseri saptanma oranları ve PSA 
değerleri karşılaştırıldı.

BULGULAR
Çalışmaya toplam 123 hasta dahil edildi. 123 hastanın 29’unun (23.6%) TRİB öncesi en az 2 yıl boyunca aspirin kullanma hikayesi vardı. 
Hastaların ortalama yaşı ve PSA değerleri sırasıyla 65.6 ± 8.2 yıl ve 13.6 ± 17 mg dL˗1 idi. Aspirin kullanan ve kullanmayan hastalar 
arasında prostat kanseri saptanma oranları ve PSA değerlerinin karşılaştırılmasında anlamlı farklılık saptanmadı; sırasıyla 51.7%’e 
karşın 36.2% ve 14.8 ± 24.3 mg dL˗1’ye karşın 13.3 ± 14.2 mg dL˗1. (p= 0.192 ve p= 0.75)

ÇIKARIMLAR
Bu çalışmada aspirinin kullanımının PCa gelişiminde herhangi bir önleyici etkisini saptayamadık. Daha fazla hasta sayısı ve uzun takipli 
çalışmalar anlamlı sonuçlara ulaşmayı sağlayabilir.

 
SS-208

OBEZ HASTALARDA ROBOT YARDIMLI RADİKAL PROSTATEKTOMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
YASİN AKTAŞ*(1), KAAN KARAMIK(1), ÇAĞATAY ÖZSOY(1), KAYHAN YILMAZ(1), HAMİT AFŞAR(1), MAHMUT EKREM İSLAMOĞLU(1), 
MUTLU ATEŞ(1), MURAT SAVAŞ(1)
1) S.B. ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANTALYA 

AMAÇ
Obezite prevalansı dünya çapında artmaktadır ve prostat kanserli hastaların %70’i obez veya fazla kiloludur.Bizim bu çalışmadaki 
amacımız obez hastalarda robot yardımlı radikal prostatektominin intraoperatif, postoperatif ve onkolojik sonuçlar üzerine etkisini 
incelemek ve güvenilirliğini sorgulamaktır.

YÖNTEM
Çalışmaya Kasım 2016-Haziran 2018 tarihleri arasında robot yardımlı radikal prostatektomi (RYRP) uygulanan 177 hasta dahil edildi. 
Operasyonlar 2 farklı cerrah tarafından yapıldı. Ameliyat öncesi hastaların boy, kilo, yaş gibi demografik özellikleri ve PSA, iğne 
biyopsisi, fizik muayene bilgileri kayıt edildi. Hastaların vücut kitle indeksleri (VKİ) hesaplanarak hastalar 2 gruba ayrıldı(VKİ>30 ve 
VKİ<30). Ameliyat sırası ve sonrası ise operasyon süresi, sinir koruma durumu, lenf nodu diseksiyonu, komplikasyon durumu ,kan kaybı 
ve hemogram düşüş miktarları not edildi. Cerrahi spesmenin patoloji sonuçlarında Gleason skoru, cerrahi sınır pozitifliği, lenf nodu 
pozitifliği ve spesmen volümü gibi özellikler kaydedildi.

BULGULAR
VKİ<30 olan toplam 131 hasta ve VKİ>30 olan toplam 46 hastanın sonuçları değerlendirildi.Tüm hastaların yaş ortalaması 64,62±6,1 
olmuştur.Hemogram düşüş miktarı obez grupta 1,36±0,89 g/dl obez olmayan grupta 1,32±0,83 g/dl olarak hesaplanmıştır.İki 
grup arasındaki p değeri 0,895 bulunmuştur ve istatiksel fark saptanmamıştır.177 hastadan sadece 1’ine kan transfüzyon ihtiyacı 
olmuştur. Cerrahi sınır pozitifliği obez grupta %26,1, obez olmayan grupta %21,4 oranında olup anlamlı fark yoktur (p:0,512). Lenf 
nodu invazyon oranı obez grupta %2,2, obez olmayan grupta %2,3 olup anlamlı fark yoktur (p:0,964).Ameliyat süreleri obez grupta 
ortalama 191 dk, obez olmayan grupta ortalama 178 dk olarak kaydedilmiştir.Obez hasta grubunda ameliyat süreleri daha uzun olsa 
da istatistiksel fark saptanmamıştır (p : 0,255). İntraoperatif komplikasyon toplam 9 hastada izlenmiş olup iki grup arasında anlamlı bir 
fark saptanmamıştır(p : 0,196).Diğer istatistiksel veriler tablo 1’de özetlenmiştir.
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ÇIKARIMLAR
Robot yardımlı radikal prostatektomi elde edilen veriler ışığında obez hastalarda güvenle uygulanabilir bir cerrahi yöntemdir. 

TABLO-1 ORTALAMA±STANDART SAPMA,%(N/TOTAL N) VKİ<30 30<vkİ< td=””></vkİ<> P DEĞERİ

Hasta sayısı 177 131(%74) 46(%26)

Yaş 64,62±6,188 yıl 65,07±6,643 yıl 63,33±4,472 yıl

Boy 1,7075±0,0671 mt 1,7167±0,63 mt 1,6811±0,70 mt

Vücut ağırlığı 80,59±12,73 kg 76,27±10,07 kg 92,89±11,48 kg

PSA 10,44±10,33 ng/ml 10,55±10,81 ng/ml 10,13±8,9 ng/ml

Patolojik evre 0,514

T2a %18,1(32/177) %19,8(26/131) %13(6/46)

T2b %25,4(45/177) %26(34/131) %23,9(11/46)

T2c %26(46/177) %23,7(31/131) %32,6(15/46)

T3a %14,7(26/177) %13,7(18/131) %17,4(8/46)

T3b %15,8(28/177) %16,8(22/131) %13(6/46)

Patoloji Gleason 
skoru 0,239

6 %41,8(74/177) %45(59/131) %32,6(15/46)

7 %48,6(86/177) %45(59/131) %58,7(27/46)

?8 %9,6(17/177) %9,9(13/131) %8,7(4/46)

Spesmen ağırlığı 53,06±23,77 gr 53,62±24,02 gr 51,46±23,23 gr 0,613

Cerrahi sınır

Negatif %77,4(137/177) %78,6(103/131) %73,9(34/46)

Pozitif %22,6(40/177) %21,4(28/131) %26,1(12/46) 0,512

Lenf nodu invazyonu %2,3(4/177) %2,3(3/131) %2,2(1/46) 0,964

Ameliyat süresi 181,88±58,91 dk 178,47±56,10 dk 191,59±65,95 dk 0,255

Tahmini kan kaybı 136,16±61,16 cc 135±64,55 cc 139,46±50,76 cc 0,413

Hb düşüş miktarı 1,33±0,84 g/dl 1,32±0,83 g/dl 1,36±0,89 g/dl 0,895

Katater süresi 9,00±1,40 gün 8,89±1,24 gün 9,32±1,75 gün 0,321

Hastanede kalış süresi 3,55±1,04 gün 3,54±1 gün 3,57±1,18 gün 0,802
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SÖZLÜ SUNUM – XIII 
( SS209-SS228 ) 

SS-209

PROSTAT KANSERİNDE AKTİF İZLEMDEN TEDAVİYE HASTALARIMIZ
İSMAİL EVREN(1), MURAT TÜKEN(1), RAMAZAN UĞUR*(1) 
1) S.B. BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Prostat kanserinde tedaviyi belirlerken hastaları; klinik, patolojik ve radyolojik kriterlere göre derecelendirip en uygun seçimi yapmak 
gereklidir. Biz de bu çalışmada prostat kanseri tanısı almış olan ve aktif izlemde takip edilen hastalarımızın demografik verilerini, izlem 
sonuçlarını ve takipten çıkıp tedavi alan grupların özelliklerini paylaşmak istedik.

YÖNTEM
2015-2017 yılları arasında üro-onkoloji polikliniğinde aktif izlemde olan 86 hasta çalışmaya alındı. Aktif izleme alınma kriterleri şu 
şekilde idi: Gleason skoru 3+3, pozitif kor sayısı 2 ve altı, PSA değeri <10 ve prostat sınırlı hastalık. Hastaların üç aylık kontrolleri, 
parmakla rektal tuşe, PSA tayini ve birinci yılda konfirmasyon biyopsisi ile yapıldı. Aktif izlemden çıkma kriterleri olarak pozitif kor 
sayısında artış, PSA yükselmesi, Gleason skorunda artış kabul edildi.

BULGULAR
Hastaların tümü düşük riskli, lokalize prostat kanseri olgularından oluşmaktaydı. Hastaların ortalama yaşı 60,9 ± 7,4 yıldı. Hastaların 
10’unda (%11,6) hipertansiyon, 2’sinde hiperlipidemi, 5’inde diabetes mellitus mevcuttu. Ortalama prostat volümü 55,9 ±26, 
tanı anında PSA 5,9± 2,4 idi.Hastalar ortalama olarak 9.3+-3.5 ay takip edildi ve bu takip süresince 46 hastaya (%53) birinci yılda 
konfirmasyon biyopsisi yapıldı. Birinci yılın sonunda aktif izlemden çıkıp küratif tedavi alan 24 hasta oldu. Bu hastaların yirmisi radikal 
prostatektomi ile, üçü radyoterapi ile ve biri de radyoterapi + kısa süreli hormonoterapi ile tedavi edildi. Opere edilen hastalardaki 
tedavi edilme nedenlerine bakıldığında 7 hastada pozitif kor sayısında artış, 6 hastada Gleason skorunda artış, 2 hastada PSA artışı 
olduğu ve 5 hastanın da kendisinin tedavi isteği olduğu görüldü. Dört radyoterapi hastasının 1’i bu tedaviyi kendisi seçmiş iken 2 
tanesinde pozitif kor sayısında artış ve 1’inde de PSA artışı nedeni ile tedaviye yönlendirme olmuştu.Hastaların %60’ında birinci yıl 
kontrolünde multiparametrik manyetik rezonans görüntülemeden (mpMRg) yararlanıldı. Biyopsi sonuçlarındaki Gleason skoru artışı 
ile Prostate Imaging and Data System (PI-RADS) skorlarındaki artışın birbirine paralel olduğu gözlendi.

ÇIKARIMLAR
Tanı alan hasta sayısının giderek arttığı prostat kanserinde aktif izlem kriterlerine uyan hastaları belirleyerek bu seçeneği hastalarımıza 
sunmak gerekir. Aktif izlemdeki hastalarda olası bir progresyonu atlamamak için düzenli poliklinik kontrollerinin yapılması sağlanmalıdır. 
Günümüzde multiparametrik manyetik rezonans gibi gelişmekte olan görüntüleme yöntemleri aktif izlem hastalarının takibinde ve 
progresyonu belirlemede önemli rol oynamaktadır.

 
SS-210

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ
SERHAN ÇİMEN*(1)
1) S.B. MALATYA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MALATYA 

AMAÇ
Çalışmamızda perifer bir hastane olan Malatya Devlet Hastanesi kliniğinde yapılan PNL operasyonlarının retrospektif olarak 
değerlendirmesi yapıldı ve sonuçları karşılaştırıldı.

YÖNTEM
Kliniğimizde Ocak 2012-Ocak 2018 yılları arasında yapılmış olan PNL sonuçlarının değerlendirilmesi yapıldı. PNL işlemleri genel anestezi 
altında, prone pozisyonunda ve C kollu floroskopi eşliğinde yapıldı.

BULGULAR
Verileri tam olan toplam 202 perkütan nefrolitotomi işlemi değerlendirmeye alındı. Bunların hepsi erişkin yaş grubunda idi. 
Hastaların 67’sı (%33,1) kadın iken, 135 hasta (%66,9) erkek cinsiyete sahipti. Yaş ortalaması 41,4 (19-76)olarak tespit edildi. 
Hastaların 176’ünde (%87,1) tam taşsızlık sağlandı. Hastaların 5’sinde (% 2.4) operasyon sonrası transfüzyon gerektiren kanama 
tespit edildi. Hastaların 5’ünde (%2.4) nefrostomi kateteri çekimini takiben trakt sızdırması saptandı ve erken dönemde DJ stent 
takıldı.Hastanede yatarak intravenöz antibiyotik tedavisi gerektiren İYE 2 (% 0,9) hastada görüldü. Hastaların 3 (%1,48) ünde 
en erken 2 hafta sonunda kanama sebebiyle anjioembolizasyon gerektiren durum meydana geldi. Nefrostomi süresi erişkin 
hasta grubunda ortalama 3.1 gün olarak tespit edildi. Hastanede kalış süresi her iki grupta ortalama 4.2 gün olarak hesaplandı. 
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ÇIKARIMLAR
Minimal invaziv bir yöntem olan PNL; düşük komplikasyon oranları, daha kısa hastanede kalış süresi, yüksek hasta 
memnuniyeti sağlaması, daha yüksek taşsızlık oranları ile tüm yaş gruplarında açık böbrek taşı cerrahisine göre avantajlı 
hale gelmiştir.PNL işlemi gerekli ekipmanın olması halinde perifer hastanelerde de güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir. 
 

 
SS-211

METASTATİK OLMAYAN YÜKSEK RİSKLİ PROSTAT KANSERLERİNDE RADİKAL PROSTATEKTOMİ ÖNCESİ DOSETAKSEL 
UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ
MEHMET EZER*(1), HAKAN BAHADIR HABERAL(2), CENK YÜCEL BİLEN(2),
BÜLENT AKDOĞAN(2), MUSTAFA SERTAÇ YAZICI(2), A. HALUK ÖZEN(2)
1) S.B. MUŞ DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MUŞ 
2) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 

AMAÇ
Literatürde; Radikal Prostatektomi (RP) ameliyatı yapılabilmesi için uygun olan non-metastatik yüksek riskli prostat kanseri hastaları 
için neo-adjuvan dosetaksel kemoterapisi uygulamasının patolojik downstaging, biyokimyasal rekürrens riskinde azalma ve rekürrens 
süresinde gecikme gibi etkiler yaptığını ileri süren çeşitli araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmada, D’Amico Risk Evrelemesi’ne göre 
yüksek riskli olarak değerlendirilen prostat kanseri hastalarında Radikal Prostatektomi (RP) ameliyatı öncesinde neo-adjuvan olarak 
verilen 4 kür dosetaksel kemoterapisinin hasta sağkalımı, biyokimyasal rekürrens ihtimali ve çeşitli patolojik parametreler açısından 
retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’na 08.1987 – 08.2017 tarihleri arasında başvurmuş metastazı olmayan prostat 
kanseri hastalarından D’Amico Risk Evreleme Sistemi’ne göre yüksek riskli olarak kabul edilen ve RP ameliyatı yapılan toplam 132 hasta 
retrospektif olarak değerlendirilmiş; neo-adjuvan dosetaksel kemoterapisi verilen 14 hasta ile kemoterapi verilmeden ameliyat edilen 
gruptan neoadjuvan dosetaksel kemoterapisi alan 14 hasta ile pair match yapılarak seçilen 28 adet hastanın verileri nüks, sağkalım ve 
diğer bazı parametreler açısından karşılaştırılmıştır.

BULGULAR
Kemoterapi alan hastaların hiçbirinde hasta için risk yaratan veya definitif tedaviyi geciktiren yüksek gradeli yan etki izlenmemiştir. 
Kemoterapi verilmeden ameliyat edilen hastaların ortalama ameliyat süresi 165dk, ortalama kanama miktarı ise 607cc olarak tespit 
edilirken neo-adjuvan grubu için aynı veriler sırasıyla 191dk ve 853cc olarak tespit edildi ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmadı. Patolojik downstaging değerlendirmesi için hastaların tanı anındaki Gleason skorları ile ameliyat spesimeninden edinilen elde 
edilen Gleason skorları arasında yapılan karşılaştırmada anlamlı fark izlenmedi. Her iki grup patolojilerinden elde edilen veriler cerrahi 
sınır pozitifliği, seminal vezikül tutulumu ve ekstrakapsüler uzanım açısından benzer özellikler göstermekteydi. Genel sağkalım üzerine 
yapılan analizlerde fark saptanamadı. Neo-adjuvan dosetaksel alan grupta ortalama nükssüz sağkalım 23,2 ay bulunurken, almayan grupta 
bu süre 15,6 ay olarak hesaplandı. İki grup arasında biyokimyasal rekürrens riski açısından anlamlı bir farklılık saptanmamakla birlikte, 
dosetaksel kemoterapisi alan grupta biyokimyasal rekürrensin istatistiksel olarak anlamlı olarak daha geç ortaya çıktığı tespit edildi. 
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ÇIKARIMLAR
D’Amico Risk Evrelemesi’ne göre yüksek riskli olarak değerlendirilen prostat kanseri hastalarında Radikal Prostatektomi (RP) ameliyatı 
öncesinde neo-adjuvan olarak verilen 4 kür dosetaksel kemoterapisi, hastalar tarafından iyi tolere edilmiş olup, ciddi herhangi bir yan 
etkiye rastlanmamıştır. Genel sağkalım üzerinde belirgin bir farklılık saptanamamakla birlikte, neo-adjuvan dosetaksel kemoterapisi 
hastalarda görülen biyokimyasal rekürrensi geciktirmektedir.

SS-212

KASA İNVAZE OLMAYAN MESANE KANSERLERİNDE NÜKS VE PROGRESYONU DEĞERLENDİRMEDE
PREOPERATİF DE RİTİS (AST/ALT) ORANI
RAMAZAN İNAN*(1), ALPER BİTKİN(1), MUSTAFA AYDIN(1), EMRAH KÜÇÜK(1), MUSTAFA KEMAL ATİLLA(1), LOKMAN IRKILATA(1)
1) S.B. SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, SAMSUN 

AMAÇ
Kasa İnvaze Olmamış Mesane Kanseri (KİOMK) sebebi ile Trans Üretral Rezeksiyon uygulanan hastalar;operasyon sonrası dönemde 
hastalık takip ve tedavi süresince hastalığa özgü nüks/progresyon/hastalık riski sınıflamaları ile takip edilirler.Bu yüzden hastaların 
tedavisi risk grupları ve kişisel tercihlere göre farklılık göstermektedir.European Organization for Research and Treatment of 
Cancer (EORTC) risk tablosu rekürrens ve progresyonu ön görmek için kullanılan;önceki rekürrens,tümör sayısı,tümör boyutu,T 
evresi,Histolojik Derecesi ve karsinoma in situ (CIS) varlığına dayalı bir skorlama sistemidir.Fakat bu amaç için uygun pratikte 
kullanılabilecek herhangi bir biyokimyasal indikatör bulunmamaktadır. Serum Aspartat Transaminazın, Alanin Transaminaza 
oranı Fernando Re Ritis tarafından 1957 yılında tanımlanmıştır ve De Ritis oranı olarak kabul edilir.AST/ALT normal değeri kabaca 
1,5 olarak kabul edilir. Warburg Effect kanser metabolizmasında adenozin trifospat (ATP) sentezi için artmış anaerobik glikolizisi 
tanımlar.Son çalışmalar AST ve ALT’nin tümör hücrelerinde nükleotid ve non-esansiyel aminoasit sentezinde katalizör olarak görev 
yaptığını ortaya koymuştur.Yapılan çalışmalarda akciğer,kolon,pankreas,üst üriner sistem ve böbrek kanserlerinde AST ve ALT’nin 
Warburg Effect sebebiyle yükseldiği gösterilmiştir.Çalışmamızda Kasa İnvaze Olmamış Mesane Kanserli hastalarda operasyon 
öncesi De Ritis Oranı’nın mesane kanseri nüks ve progresyon riski değerlendirilmesinde prognostik değerini araştırmayı planladık. 
 
YÖNTEM
Bu retrospektif çalışma için 2010 ve 2016 yılları arasında hastanemizde primer mesane kanseri sebebiyle TUR/Mesane operasyonu 
yapılan KİOMK tanısı almış 212 hasta çalışmaya dahil edildi.De Ritis oranının potansiyel prognostik değeri, ROC (receiver operating 
characteristic) eğrisi analizi kullanılarak değerlendirildi.

BULGULAR
EAU kılavuzlarına göre düşük riskli hastalık bir grup; orta ve yüksek riskli hastalık da diğer grup olacak şekilde gruplar ikiye ayrıldı. 
ROC analizi sonucunda AUC değeri 0,487 olarak elde edildi. 0,487 değeri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı ve ideal cut-off değeri 
hesaplanamadı.Literatürdeki çalışmalarda kullanılan 1,3 değeri De Ritis oranı için cut-off değeri olarak kullanıldı.Operasyon öncesi De 
Ritis oranı ve hastalık T evresi,Grade,Tümör büyüklüğü,Tümör sayısı,CIS varlığı ve hastalık risk grubu ile ilişkili istatiksel ve klinik anlamlı bir 
ilişki görülmedi.Benzer şekilde EORTC rekürrens ve progresyon skorları ile De Ritis oranı arasında istatiksel anlamlı bir ilişki saptanmadı. 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamız bildiğimiz kadarı ile De Ritis oranını prognostik biyomarker olarak KİOMK’de inceleyen ilk çalışmadır.De Ritis cut-off 
değerinin daha büyük hasta katılımlı çalışmalarda hesaplanabileceğini ve rekürrens,progresyon ve risk grupları parametrelerinin De 
Ritis oranı ile olan ilişkisinin anlamlı olabileceğini düşünüyoruz.Çünkü prognostik bir parametre, genel olarak uygulanmadan önce 
büyük ve bağımsız kohort çalışmalarında doğrulanmalıdır.
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SS-213

PELVİMETRİK ÖLÇÜMLERİN AÇIK RADİKAL RETROPUBİK PROSTATEKTOMİ OPERASYON SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
MUSTAFA AYDİN(1), ALPER BİTKİN(1), LOKMAN IRKILATA*(2)
1) S.B. SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, SAMSUN 
2) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ÜROLOJİ, SAMSUN 

AMAÇ
Pelvimetrik ölçümlerin açık radikal prostatektomide operasyon süresi üzerine etkisini araştırmak

YÖNTEM
2014-2018 yılları arasında açık retropubik radikal prostatektomi yapılan ve radyolojik görüntülerine ulaşılan 60 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Hastaların demografik özellikleri, patoloji raporları ve ameliyat notları kaydedildi. Hastaların preoperatif düz grafileri, pelvik 
manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri incelendi ve Inter-anterosuperior iliac spine uzunluğu (IASISU), Transverse 
pelvic brim uzunluğu (TPBU) Intertuberous uzunluk (ITU), Anteroposterior pelvic brim uzunluğu (APBU), Pubic yükseklik (PY), Superior 
pubis to mid-tuberous point (SPMP), Infrapubic açı (IA) ölçümleri yapıldı. Ölçümlerin operasyon süresi üzerine etkileri değerlendirildi. 
 
BULGULAR
Hastaların ortalama yaşları 63.21±15.12, ortalama vücut kitle indexleri 25.95±5.45 olarak bulundu. Ortalama pelvimetrik ölçümler 
ve hasta özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Pelvimetrik ölçümlerin operasyon süresi üzerine etkisi incelendiğinde ise ölçümlerle 
operasyon süresi arasında bir korelasyon saptanmamıştır.

ÇIKARIMLAR
Hastaların anatomik özellikleri açık retropubik radikal prostatektomi operasyonu üzerine etkili olabilir fakat çalışmamız sonucunda 
pelvimetrik ölçümlerin operasyon süresi üzerine bir etkisi saptanmamıştır.

Tablo 2. Pelvimetrik ölçümler ile operasyon süresinin korelasyonu

IASISU TPBU SPMP ITU APBU PY IA

CC 0,195 0,022 -0,157 -0,406 -0,072 -0,054 0,222

p 0,424 0,928 0,52 0,085 0,768 0,827 0,362

SS-214 

PARSİYEL NEFREKTOMİ UYGULANAN HASTALARDA CERRAHİ MARJ POZİTİFLİĞİNİ VE NÜKSÜ ETKİLEYEN PROGNOSTİK FAKTÖRLER 
SEDAT ÇAKMAK(1), CUMHUR YEŞİLDAL*(1), HÜSEYİN CİHAN DEMİREL(1), SİNAN LEVENT KİREÇCİ(1), ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN(1), 
AHMET TEVFİK ALBAYRAK(1), AYHAN DALKILINÇ(1), MUSAB ILGİ(1), SEMİH TÜRK(1)
1) S.B. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL  
 

AMAÇ
Bu çalışmada kliniğimizde renal kitle nedeniyle parsiyel nefrektomi yapılan olgularda cerrahi sınır ve nüksü etkileyen prognostik 
faktörler araştırıldı.

YÖNTEM
Ocak 2006 ile Mayıs 2016 arasında renal kitle nedeniyle açık veya laparoskopik parsiyel nefrektomi uygulanan 77 hastanın verileri retrospektif 
olarak incelendi. Parsiyel nefrektomi yapılan hastaların demografik verileri, alışkanlıkları, klinik ve laboratuvar bulguları, operasyonun klinik 
ve laboratuvar bulguları, MR veya BT görüntülerinde tümörlerin morfolojisi, patoloji sonuçları ve takip bilgileri retrospektif olarak incelendi. 
 
BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 55.9, erkek/kadın oranı 1.35, ortalama tümör boyutu 3.53 cm idi. 65 hastada malign ve 12 hastada benign 
patoloji sonucu vardı. Pozitif cerrahi sınır oranı % 9.1, nüks oranı % 6.15 idi. Hastalar ortalama 47.4 ay takip edildi. Klasik açık cerrahinin 
süresi (p<0,003) ve sıcak iskemi zamanı (p<0,006) laparoskopik cerrahiden anlamlı derecede daha kısadır. Nüks olan hastalarda tümör 
boyutu, tümör evresi ve sigara içme ortalamaları, nüks olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p = 0,033; p = 0,001; p = 0,014). 
Fuhrman grade 3 ve 4 tümörlerde cerrahi sınır pozitifliği grade 1 ve 2 tümörlerden daha fazla idi (p = 0,044).

ÇIKARIMLAR
Parsiyel nefrektomi sonrası cerrahi sınır pozitifliği, Fuhrman nükleer derece ile anlamlı derecede ilişkiliyken nüks ise tümör boyutu ve 
evresi ile ilişkilidir.
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SS-215

PROSTAT KANSERİ TANISINDA DEĞİŞEN PARADİGMA: MULTİPARAMETRİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME KULLANIMI 
SÜLEYMAN ÖNER(1), YAKUP BOSTANCI(2), MURAT GÜLŞEN*(2), ENDER ÖZDEN(2),
YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(2), ALİ FAİK YILMAZ(2), ŞABAN SARIKAYA(2)
1) S.B. YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, ESKİŞEHİR 
2) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, SAMSUN 

AMAÇ
Günümüzde multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mpMRG) ile elde edilen değerli bilgilerin prostat biyopsisine 
uyarlanmasıyla, prostat biyopsisi kalitesinin artırılması amaçlı kullanımlar da geliştirilmiştir. Bu çalışmada, MR kognitif biyopsinin PCa 
tanısı koymadaki katkısının araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Kasım 2015 - Kasım 2017 tarihleri arasında OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Kliniğine başvuran ve PCa lehine pozitif parmakla 
rektal muayene (PRM) bulgusu ve/veya anormal serum PSA düzeylerine sahip olmaları sebebi ile transrektal ultrason eşliğinde prostat 
biyopsisi (TRUSG-Bx) yapılan 296 hasta retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara biyopsi önce mpMRG yapıldı. Hastaların tümüne 
sistematik 10 odak biyopsi yapılırken, 199 (%67.2) hastada ise sistematik 10 odak biyopsiye ek olarak mpMRG’de tarif edilen şüpheli 
odaklardan da en az 2 adet biyopsi örneği (MR kognitif biyopsi) daha alındı. Biyopsi spesmenlerinin histopatolojik bulguları karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Hastaların yaş ortancası 65 (41-89) yıl, tPSA ortancası 7.4 (1-3065) ng/ml idi. TRUSG-Bx spesmenlerinin histopatolojik 
incelemesinde hastaların 163’ünde (%55.1) PCa saptandı. PIRADS skoru arttıkça PCa saptanma yüzdesi de anlamlı olarak 
artıyordu. Hastaların PIRADS skorlarına göre TRUSG-Bx histopatolojik inceleme sonuçları Tablo-1’de sunulmuştur. Prostat kanserli 
olgular Epstein kriterlerine göre değerlendirildiğinde ise %81’i klinik olarak önemliydi. PIRADS skorlarının prostat kanserini ve 
Epstein kriterlerine göre klinik önemli prostat kanserini öngörmedeki sensitivite, spesifisite, pozitif prediktif (PPD) ve negatif 
prediktif değerleri (NPD) Tablo-2’de gösterilmiştir MR kognitif + sistematik biyopsi ve sadece sistematik biyopsi yapılan gruplarda; 
hastaların özellikleri ve TRUSG-Bx histopatolojik inceleme sonuçları dağılımı Tablo-3’de gösterilmiştir. MR kognitif + sistematik 
biyopsi yapılan grubu değerlendirdiğimizde; MR kognitif biyopside saptanamayıp sistematik biyopside PCa saptanan 15 hasta 
mevcuttu. Bu 15 hastanın; 6’sı (%40.0) Epstein kriterlerine göre klinik olarak önemli prostat kanserine sahipti. MR kognitif + 
sistematik biyopsi yapılarak saptanan 114 prostat kanserli olguda sistematik biyopsi yapılmadan da saptanabilek 99 prostat 
kanserli olgu vardı. Bu 99 PCa olgusunun 89’u (%89.9) klinik olarak önemli PCa iken, 10’u (%10.1) ise klinik olarak önemsizdi. 
 
ÇIKARIMLAR
Hastaların gereksiz biyopsiye maruz kalmaları önlemek için mpMRG’nin prostat biyopsisi öncesi değerlendirme yöntemi olarak 
kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca çalışmamızda, mpMRG sonrası TRUSG eşliğinde yapılan kognitif biyopsinin PCa’ni 
saptama açısından yüksek duyarlılığa sahip olduğunu belirledik. Zamanla tecrübe arttıkça, sistematik biyopsiye gerek kalmadan MRG 
hedefli biyopsiler ile biyopsi kor sayısının da azaltılabileceği kanısındayız.

Tablo-1: PIRADS skorlarına göre TRUSG-Bx histopatolojik inceleme sonuçları

TRUSG-Bx Histopatolojik 
İnceleme Sonucu
Prostat Kanseri BPH ASAP Prostatit Toplam
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%*)

PIRADS
II 2 (7.7) 24 (92.3) 0 0 26 (8.8)
III 22 (20.4) 74 (68.5) 9 (8.3) 3 (2.8) 108 (36.5)
IV 64 (80.0) 15 (18.8) 1 (1.3) 0 80 (27.0)
V 75 (91.5) 6 (7.3) 0 1 (1.2) 82 (27.7)
Toplam 163 (55.1) 119 (40.2) 10 (3.4) 4 (1.4) 296 (100)

p<0.001
n: Hasta sayısı; %: Satır yüzdesi; %*Sütun yüzdesi

Tablo-2: PIRADS skorunun prostat kanserini ve Epstein kriterlerine göre klinik önemli prostat kanserini öngörmedeki sensitivite, spesifisite, 
pozitif ve negatif prediktif değerleri

Prostat Kanseri Klinik Önemli 
Prostat Kanseri

% %
PIRADS ?III (n=270)

Sensitivite 98.8 99.2
Spesifisite 18.0 43146
PPD 59.6 48.5
NPD 92.3 96.2

PIRADS ?IV (n=162)
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Sensitivite 85.3 91.7
Spesifisite 82.7 75.0
PPD 85.8 74.7
NPD 82.1 91.8

PIRADS V (n=82)
Sensitivite 46.0 56.8
Spesifisite 94.7 95.7
PPD 91.5 91.5
NPD 58.9 73.4

PPD: Pozitif prediktif de-
ğer; NPD: Negatif prediktif 
değer; %: Yüzde

Tablo-3: MR kognitif + sistematik biyopsi yapılanlarla sadece sistematik biyopsi yapılanlar arasında hastaların yaşı, serum PSA değerleri, PRM 
bulguları, prostat boyutlarları, PIRADS skorları ve TRUSG-Bx histopatolojik inceleme sonuçları dağılımı

MR Kognitif+Sistematik Bi-
yopsi (n=199)

Sadece Sistema-
tik Biyopsi (n=97) p

Yaş (yıl), medyan (min-
maks) 66 (49-89) 63 (41-80) 0.012

tPSA (ng/ml), medyan 
(min-maks) 7.8 (1-3065) 7.0 (1.5-100) 0.109

PRM bulgusu, n (%)
Negatif 124 (62.3) 61 (62.9) 0.924
Pozitif 75 (37.7) 36 (37.1)

MRG’de Prostat Boyutu 
(cc), 50 (10-172) 51 (18-170) 0.978

medyan (min-maks)
PIRADS Skoru, n (%)

II 14 (7.0) 12 (12.4) 0.111
III 70 (35.2) 38 (39.2)
IV 52 (26.1) 28 (28.9)
V 63 (31.7) 19 (19.6)

TRUSG-Bx Histopatolojik 
İnceleme Sonuçları,
n (%)

Prostatik adenokar-
sinom 114 (57.3) 49 (50.5) 0.181

BPH 73 (36.7) 46 (47.4)
ASAP 9 (4.5) 1 (1.0)
Prostatit 3 (1.5) 1 (1.0)

Epstein Kriterlerine Göre, 
n (%)

Klinik Olarak Önemli 95 (83.3) 37 (75.5) 0.243
Klinik Olarak Önemsiz 19 (16.7) 12 (24.5)

n: Hasta sayısı; %: Yüzde

SS-216 

ANTİBİYOTERAPİ, YÜKSEK PSA’Lİ HASTALARIN KLİNİK SONUÇLARINI NASIL ETKİLER; GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA
OKTAY ÖZMAN*(1), ZÜBEYR TALAT(2) 
1) S.B.Ü. GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL
2) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL  

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, ürologların klinik pratikte antibiyotik kullanımının, gri bölge PSA’lı (2,5-10 ng/mL) hastalarda prostat biyopsi 
oranları ve klinik olarak önemsiz kanser tanısı oranları üzerindeki etkisini araştırmaktır.

YÖNTEM
PSA değerleri 2.5 ile 10 ng / mL arasında olan 232 hasta çalışmaya dahil edildi. Farklı ürologlar tarafından değerlendirilen hastalar 14 
gün boyunca oral olarak 500 mg levofloksasin ile tedavi edildi. Tedavi sonunda serum PSA düzeyleri tekrar ölçüldü. Tedavi edilmeyen 
hastaların PSA değerleri 14 gün sonra tekrarlandı. Hastalar biyopsi endikasyonu için ikinci PSA değerleri ile aynı ürologlar tarafından 
tekrar değerlendirildi. Gruplar biyopsi oranı, biyopsi ile prostat kanseri tespit oranı, prostat kanseri oranı ve Gleason 6 Prostat Kanseri 
oranı ile karşılaştırıldı.
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BULGULAR
136 hasta tedavi grubunda iken 96 hasta kontrol grubuna dahil edildi. PSA, antibiyoterapi uygulanan hastaların 47(% 35)’sinde 
değişmedi veya artmadı. PSA’da 89 (% 65) hastada azalma vardı. Antibiyoterapi uygulanan grupta daha az biyopsi endikasyonu verildi 
(p <0.001). Tüm (biyopsi yapılan ve biyopsi olmayan) hasta grupları dikkate alındığında, tedavi grubunda daha az sayıda hastaya 
prostat kanseri teşhisi konmuştur (p = 0.024). Gleason 6 kanserinde tedavi grubunda% 29’du. Kontrol grubunda aynı oran% 45 idi.

ÇIKARIMLAR
Gri zonda PSA yüksekliği saptanan hastalarda antibiyoterapi uygulanması prostat biyopsisi oranlarını azaltsa da biyopsi ile kanser 
saptanma oranlarında bir değişiklik olmamaktadır.

Table 1. Demographic Data, PSA Parameters ve Biopsy Results

Variables Treatment Group Control Group p value

Patient Number 136 96

Age (year, mean) 65±7.9 62±6.4 0.007*

BMI 27.55±2.5 28.14±1.9 0.052*

Comorbidity (n/N)

Malignity 13/136 (10%) 7/96 (7%)

DM 32/136 (24%) 12/96 (13%)

HT 42/136 (31%) 9/96 (9%) 0.36

COPD 11/136 (8%) 6/96 (6%)

Others 21/136 (15%) 11/96 (11%)

Drug Useage 46/136 (34%) 43/96 (45%) 0.09

NSAI 29/136 (21%) 14/96 (15%)

Statin 14/136 (10%) 15/96 (16%) 0.11

Tiaside 30/136 (22%) 12/96 (13%)

LUTS 88/136 (65%) 61/96 (64%) 0.86

Prostate Volume (ml) 58.61±22.08 50.70±12.0 0.014*

PSA Parameters

PSA (ng/mL, mean) 5.38±1.56 5.22±1.62 0.064*

PSA-D (ng/mL/mL, mean) 0.099±0.034 0.104±0.025 0.60*

>4 ng/mL 112/136 (82%) 77/96 (80%) 0.68

Biopsy Rate 47% (64/136) 73% (70/96) <0.001

Prostate Cancer Rate1 38% (24/64) 41% (29/70) 0.74

Prostate Cancer Rate2 18% (24/136) 30% (29/96) 0.024

Gleason 6 PCa Rate 29% (7/24) 45% (13/29) 0.24

* Student T test, other p values from Chi-square, statistically 
significance value is p<0,05

Table 2. After Antibiotherapy Variables

Variables %

PSA Trend

Increase 47/136 0,35

Decrease 89/136 0,65

PSA Decrease (mean) 1.23 ng/mL

PSA Decrease Rate (mean) 0,21

PSA-D Decrease (mean) 0.023 ng/mL/mL

<2,5 ng/mL 19/89 0,21
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SS-217 

MAKROSKOPİK HEMATÜRİ İLE BAŞVURAN MESANE KANSERLİ HASTALARDA HEMATÜRİ SÜRESİ VE SIKLIĞININ EVRE, PROGNOZ VE 
REKKÜRRENS İLE İLİŞKİSİ 
ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN(1), HÜSEYİN ACİNİKLİ(2), HÜSEYİN CİHAN DEMİREL(1), SİNAN LEVENT KİREÇCİ(1), GÖKSEL BAYAR(3), 
AHMET TEVFİK ALBAYRAK(1), ELSAD ABDULLAYEV(4), CUMHUR YEŞİLDAL*(1), AYHAN DALKILIÇ(1)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, ÜROLOJİ, İSTANBUL
2) MERSİN SEHİR HASTANESİ, ÜROLOJİ, MERSİN 
3) ŞEHİT PROFESÖR İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, ÜROLOJİ, İSTANBUL
4) DERİNDERE HASTANESİ, İSTANBUL, TURKİYE, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Kliniğimize mesane kanseri ile müracaat eden hastalarda makroskopik hematüri, hematüri ile geçen gün sayısınn prognoz, rekkürrens 
oranları ve özellikle evre üzeirndeki prediktif değerini araştırmak istedik.

YÖNTEM
Kliniğimize 2000-2014 yılları arasında primer mesane tümörü ile başvurup TUR-T uygulanmış hastaların verileri retrospektif olarak 
incelendi. Bu bağlamda, hematüri aralığı, hematürili gün sayısı, mesane kanserinin evre ve derecesi, rekürrens oranı ve rekürrense 
kadar geçen zaman, progresyona kadar geçen zaman ve preoperatif antikoagülan kullanımı gibi bazı veriler de kaydedilmiş ve 
kullanılmıştır.

BULGULAR
276’sı erkek, 55’i kadın toplam 331 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 28-93 arası yaşları olan hastaların orta yaşı 64+-11.8’dir. Hematüri 
aralığı 18.5+-33.5 (0-260 ay) ay olarak ölçülmüştür. Sponuç olarak hastaların %52’si olan 173 hastada Ta, hastaların %32’si olan 
106 hastada T1, son olarak hastaların %15.7’si olan 52 hastada T2’ye rastlanmıştır. Ortalama takip süresi ise 54.0+-41.8 ay oalrak 
saptnmıştır. Kasa invaze tümörü olan hastalarda, yüzeyel tümörü olanlara kıyasla hematürili gün sayısının çok daha fazla olduğu 
gözlemlenmiştir. Ayrıca tümör büyüklüğü 3cm’den büyük olanlarda, 3 cm’den küçük olanlara göre hematürili gün sayısı anlamlı ölçüde 
fazla bulunmuştur.

ÇIKARIMLAR
Kas invaziv mesane tümörlü olgularda, yüzeyel tümörlere kıyasla hematürili gün sayısı istatistiksel anlamlı ölçüde daha fazladır. 
Makroskopik hematürisi olan hastalarda sigara içiciliği ile rekürrense kadar geçen zaman arasında negatif korelasyon bulunmuştur. 
Hematüri süresi ile prognoz ve rekürrens oranı arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.

SS-219

LOKAL İLERİ PROSTAT KANSERİNDE LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONRASI BİYOKİMYASAL REKÜRENSİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER: TEK MERKEZ DENEYİMİ
ONUR KAYGISIZ*(1), MEHMET ÇAĞATAY ÇİÇEK(1), BERNA VURUŞKAN(2),
AHMET MERT(1), KADİR ÖMÜR GÜNSEREN(1), HAKAN VURUŞKAN(1)
1) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, BURSA
2) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, PATOLOJİ, BURSA 

AMAÇ
Lokal ileri prostat kanserinde laparoskopik radikal prostatektomi (LRP) sonrası PSA rekürrensini etkileyen faktörleri araştırmak. 
 
YÖNTEM
Haziran 2005 ile Aralık 2016 tarihleri arasında LRP sonrası patoloji sonucu evre 3 gelen hastaların verileri retrospektif olarak gözden 
geçirildi. Neoadjuvan tedavi alan hastalar, biyokimyasal rekürrens olmayıp bir yıldan az takibi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Kalan 
91 hasta çalışmaya alındı. Hastalar biyokimyasal rekürrens olan ve olmayan olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar peroperatif ve patoloji 
sonuçlarına göre karşılaştırıldı.
 
BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 64.6± 5.6 idi. Takip süresi ortanca 39 (8-132) aydı. Hastaların 28’sinde takipte biyokimyasal rekürrens gelişti. 
Gruplar arasında yaş, takip süresi, PSA değeri açısından fark yoktu. Seminal vezikül invazyonu (evre 3b) 10 hastada saptandı. Patolojik 
evre 3a hastarının %28.4’ünde biyokimyasal rekürrens saptanırken patolojik evre 3b hastalarının %50’sinde biyokimyasal rekürrens 
saptandı (p:0,27). Biyokimyasal rekürrens olan hastaların Gleason skoru anlamlı daha yüksekti (p:0,022)(tablo). Gleason grade 
7 olan hastaların incelemesinde; baskın grade 4 (n=29) olan hastalarda %41.4 biyokimyasal rekürrens mevcutken baskın grade 3 
(n=28) olan hastalarda biyokimyasal rekürrens %32,1 idi (p:0,585). 26 hastada cerrahi sınır pozitif idi. Cerrahi sınır pozitif hastaların 
%34.6’sinde, cerrahi sınır negatif olan hastaların %29.2’sinde biyokimyasal rekürrens mevcuttu (p: 0,62). 56 hastada bilateral 
sinir korumuştu ve biyokimyasal rekürrens oranı sinir korunan ve korunmayan grupta benzerdi (sırasıyla %26,8/ %34,5) (p:0,46). 
 
ÇIKARIMLAR
Lokal ileri prostat kanseri olan hastaların pT3a subgrubunun % 70’inde, pT3b’ nin % 50’ sinde biyokimyasal rekürrens 
gelişmemektedir. Bu hastalarda takip, iyi bir seçenek olabilir. Cerrrahi sınır biyokimyasal rekürrens etkilememekle birlikte Gleason 
skoru biyokimyasal rekürrens ile ilişkili bulunmuştur. Özellikle Gleason skoru yüksek hastalarda daha yakın takip gerekmektedir. 
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Biyokimyasal rekürrens yok Biyokimyasal rekürrens yok var p
PSA 8,5 (3,3-50,6) 11,7 (5,1-27,8) 0,15
Evre pT3a 58 (%71,6) 23 (%28,4) 0,27

pT3b 5 (%50) 5 (%50)
Gleason skoru 6 22 (%88) 3 (%12) 0,022

7 36 (%63,2) 21 (%36,8)
8 5 (%55,6) 4 (%44,4)

Cerrahi sınır + 17 (%65,4) 9 (%34,6) 0,62
- 46 (%70,8) 19 (%29,2)

SS-220 

NEFRON KORUYUCU CERRAHİDE TRİFECTA: ARTAN ROBOTİK CERRAHİ DENEYİMİNİN ZAMAN İÇİNDE DEĞİŞTİR(EME)DİKLERİ 
MERT KILIÇ*(1), ERSİN KÖSEOĞLU(2), MURAT CAN KİREMİT(2), YAKUP KORDAN(2), FADİMANA BOZKURT TEKKALAN(3), ÖMER 
ACAR(2), ABDULLAH ERDEM CANDA(2), MEVLANA DERYA BALBAY(2), TARIK ESEN(2) 
1) VKV AMERİKAN HASTANESİ, ÜROLOJİ BÖLÜMÜ, İSTANBUL 
2) KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, İSTANBUL
3) VKV AMERİKAN HASTANESİ, HEMŞİRELİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ, İSTANBUL  

AMAÇ
Bu çalışmada robot yardımlı nefron koruyucu cerrahinin merkezimizde uygulanmaya başladığı 2010 yılından günümüze, açık ve 
minimal invaziv nefron koruyucu cerrahi uygulamaları ve perioperatif sonuçlardaki değişimleri ile trifecta sonuçlarını değerlendirmeyi 
amaçladık.

YÖNTEM
Bu çalışma için robotik cerrahinin başladığı 2010’dan itibaren 2018’e kadar olan süreç 2 döneme ayrıldı (1. Dönem -2010/2014 ve 2. 
Dönem -2015/2018). Açık ve minimal invaziv (Mİ) nefron koruyucu cerrahi (NKC) yapılan toplam 274 hastanın kayıtları retrospektif 
olarak tarandı. Her iki dönem demografik verileri, tümör karakteristikleri ve perioperatif sonuçları karşılaştırıldı (Tablo1). Buna ilaveten 
negatif cerrahi sınır, 25 dakikayı geçmeyen sıcak iskemi süresi ve Clavien skoru 2’den büyük komplikasyonun olmaması şartlarının 
üçünü de sağlayan trifekta konseptinin karşılaştırmaları da yapıldı (Grafik 1). Parametrik değişken analizleri GraphPad Prism ver.7 
kullanılarak Student t testi ve Pearson ki-kare testi ile, nonparametrik değişken analizleri ise Mann-Whitney U testi ile yapıldı. 
 
BULGULAR
Açık NKC yapılan hasta sayısı 1 ve 2. dönemler için sırasıyla 68 ve 74 iken, robotik yapılan hastaların sayısı sırasıyla 58 ve 74 olarak 
saptandı. Laparoskopik yöntemle yapılan 8 vakanın tamamı 2. döneme aitti. Hem R.E.N.A.L. hem de P.A.D.U.A. skoru her iki teknik 
için de her iki dönemde benzerdi. Açık NKC yapılan hastaların tümör çapı 2. dönemde daha fazlayken (p=0,0092), Mİ-NKC yapılan 
hastalarda fark izlenmedi. Operasyon süreleri, ortalama kan kaybı ve hastanede kalış süreleri açısından her iki teknik için de her 
iki dönem arasında farklılık gözlenmedi. Hiler klempleme, Mİ-NKC için her iki dönem benzer oranda yapılırken, açık NKC yapılan 
hastalarda 2. dönem daha fazla yapıldığı saptandı (p=0,003). Buna karşılık sıcak iskemi yapılan hastaların ortalama iskemi süreleri 
her iki dönemde de hem açık hem de Mİ-NKC için benzerdi. Glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) düşüşü açık NKC’de her iki dönem 
için değişmezken, Mİ-NKC yapılan hastaların 2. dönemdeki GFR düşüşleri daha düşük bulundu (P=0,0339). Trifecta sonuçları 
açık NKC hastalarında 1. dönem % 82,3, 2. dönem ise % 82,4 iken , Mİ-NKC yapılan hastalarda sırasıyla % 75 ve %79,7 olarak 
saptandı. 1 ve 2. dönem, tüm cerrahi tekniklerin dahil olduğu trifecta sonuçları da benzerdi (sırasıyla % 79,2 ve %80,4, p=0,820). 
 
ÇIKARIMLAR
İlk yıllarda açık cerrahi lehine olan operasyon sayısının son yıllarda minimal invaziv yöntemlerle dengelendiğini gözlemledik. 
Özellikle robotik cerrahinin dahil olduğu son dekadda robotik açıdan artan tecrübeye rağmen hem açık hem de Mİ-NKC yapılan 
vakaların morfometrik açıdan bir değişim göstermediğini saptadık. Düşük komplikasyon oranları ve kabul edilebilir renal fonksiyon 
verileriyle Mİ-NKC yöntemlerinin zaman içerisinde daha çok tercih edileceği öngörülmüş ancak hala ciddi sayıda hastanın 
açık cerrahi talebi yada maddi nedenlerle robottan uzaklaşması da oranları etkileyen ilave faktörler olarak düşünülmektedir. 
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Tablo1. Açık ve minimal invaziv nefron koruyucu cerrahi yapılan hastaların her iki döneme ait demografik veri, tümör karakteristikleri 
ve perioperatif sonuçlarının karşılaştırılması

Açık nefron koruyu-
cu cerrahi

Minimal invaziv nefron 
koruyucu cerrahi

2011-2014 2015-2018 P değeri 2011-2014 2015-2018 P değeri

n=68 n=74 n= 58 n=74

Yaş (yıl) 55,65 ± 1,3 50,28 ± 1,6 0,0149 50,64 ± 1,7 53,35 ± 1,5 0,2427

ASA skoru * 1,603 ± 0,08 1,606 ± 0,06 0,9804 1,379 ± 0,06 1,726 ± 0,06 0,0007

Tümör çapı (mm) 41,96 ± 2,4 51,32 ± 2,5 0,0092 34,52 ± 3,21 33,41 ± 1,7 0,7468

R.E.N.A.L skor 7,859 ± 0,22 8,085 ± 0,23 0,489 6,094 ± 0,24 5,986 ± 0,21 0,7381

P.A.D.U.A. skor 8,766 ± 0,21 9 ± 0,1 0,4161 7,396 ± 0,21 7,386 ± 0,16 0,969

Operasyon süresi (dk) 102,8 ± 3,9 105,9 ± 5,9 0,6731 144,2 ± 6,1 158,4 ± 6,1 0,1135

İntraoperatif kan kaybı (ml) 186,1 ± 15,2 164,9 ± 36,3 0,6032 202,1 ± 29,5 183,8 ± 28,26 0,6586

Transfüzyon sayısı (%) 3 (4%) 4 (5,4%) 0,61 6 (10,3%) 2 (2,7%) 0,068

Hiler klempleme sayısı (%) 30 (44,1%) 62(83%) 0,003 22 (37,9%) 26(35,1%) 0,74

Sıcak iskemi süresi (dk) 17,4 ± 1,25 16,11 ± 0,87 0,4018 22,32 ± 1,2 21,64 ± 0,94 0,674

eGFR düşüşü ? (mL/min/1.73m²) 8,75 ± 1,3 8,492 ±2 0,9181 8,033 ±1,1 4,465 ± 1,1 0,0339

Hastanede kalış süresi (gün) 4,522 ± 0,2 4,811 ± 0,2 0,438 3,845 ± 0,1 3,507 ± 0,1 0,0906

*American Society of Anesthe-
siologists

? Glomerüler filtrasyon hızı

SS-221 

ÜROLOJİK CERRAHİ İŞLEM UYGULANAN HASTALARIN BAŞVURU SIKLIĞI VE OPERASYONA KADAR GEÇEN SÜRENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
MEHMET GÖKHAN ÇULHA(1), MUAMMER BOZKURT(1), MURAT ÖZER*(1), RECEP BURAK DEĞİRMENTEPE(1), VÜSAL 
PİRVERDİYEV(1), ERDAL ABAY(1), ALPER ÖTÜNÇTEMUR(1) 
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Hasta başvuru yoğunluğu olan merkezlerde hastalar polikliniğe başvurup ameliyat kararı alındıktan sonra belli bir süre ameliyat olmayı 
beklemektedirler. Biz bu çalışmayla ameliyat çeşitlerine göre farklı gruplara ayrılmış olan operasyonlar için ameliyata kadar beklenen 
zamanı ve bunun olası nedenlerini belirlemeyi amaçladık.

YÖNTEM
Ocak 2018 ve Nisan 2018 tarihleri arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyat listeleri retrospektif olarak tarandı. 
Hastalar ameliyat çeşitlerine göre onkoloji, taş hastalıkları, androloji, nöroüroloji, inkontinans, çocuk ürolojisi ve genel üroloji olmak 
üzere gruplara ayrıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, ilk poliknik başvuru tarihi, son poliklinik başvuru tarihi, anestezi poliklinik başvuru tarihi 
ve ameliyat olma tarihi kaydedildi. Sonuçlar ANOVA istatiksel testi ile karşılaştırıldı.
 
BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 52,22±20,21 olarak hesaplandı. Ameliyat edilen hastaların 443’ü erkek (%84,38), 82’si kadındı(%15,62). 
Onkolojik ameliyat geçiren 151, taş hastalığı 89, androloji 33, nöroüroloji 21, çocuk ürolojisi 16 ve genel üroloji 215 hasta bulunmkataydı.
Hastaların 33’ü (%12,1) için postoperatif yoğun bakım ünitesi ihtiyacı vardı. Hastaların ameliyat endikasyonları öncesi polkliniğe gelme 
sayısı 2,5±1,77, endikasyon sonrası polikliniğe gelme sayısı ise 0,25±0,65 olarak hesaplandı. İlk polikliniğe başvuru tarihinden ameliyat 
olunan tarihe kadar geçen süre ortalama 56,35±60,84 ve son poliklinik müracatından ameliyat tarihine kadar geçen süre ortalaması 
25,15±34,50 idi. Yapılan istatistiksel analiz sonrasında taş hastalığı nedeniyle ve nöroürolojik sebeplerle operasyon ihtiyacı olan 
hastaların ilk poliklinik başvurusu-ameliyat arası ve son poliklinik başvurusu- ameliyat arası geçen süreleri istatistiksel olarak anlamlı 
seviyede uzun bulundu (Tablo-1). Endikasyon öncesi ve endikasyon sonrası polikliniğe başvuru sayılarında gruplar arasında anlamlı 
farklılık saptanmadı.

ÇIKARIMLAR
Geriye yönelik yapılan inceleme sonucunda taş hastalığı ve nöroüroloji alt bölümlerini ilgilendiren operasyonlar, tanı konulduktan 
sonra daha uzun süre içerisinde gerçekleştirilmektedir. Poliklinik şartlarında tetkiklerin istenmesi sırasındaki yoğunluk, ameliyathane 
şartları, yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle operasyonların ertelenmesi ve spesifik hastalıklarla ilgili yeterli uzman hekimin bulunmaması 
ameliyat sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. Bu nedenle ameliyathane şartları iyileştirilmeli, yoğun bakım servislerindeki yatak 
sayıları artmalı, spesifik ameliyatları yapacak uzman ekipler arttırılmalıdır.
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End. Öncesi Pol. Sayısı End. Sonrası Pol. Sayısı İlk pol-Ameliyat arası süre(gün) Son pol-Ameliyat arası süre(gün)

Onkoloji 2,51±1,94 0,27±0,63 44,75±53,92 21,84±41,03

Taş 2,33±1,80 0,37±0,95 67,41±96,91 32,57±38,23

Androloji 2,65±1,57 0,05±0,22 53,10±52,65 18,65±22,27

Nöroüroloji 2,42±1,62 0,17±0,58 92,92±54,48 50,42±33,36

Çocuk Ürolojisi 1,88±1,46 0,38±0,74 57,02±63,16 36,63±29,09

Genel Üroloji 2,60±1,70 0,21±0,52 56,35±60,84 21,62±26,67

p değeri 0,436 0,616 0,045* 0,029*

SS-222 

TESTİS KORUYUCU CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
İLKER AKARKEN*(1), HÜSEYİN TARHAN(1), HASAN DELİKTAŞ(1), MUSTAFA KESTEL(1), HAYRETTİN ŞAHİN(1) 
1) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA  

AMAÇ
Testis tümörleri 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen solid organ tümörüdür. Radikal inguinal orşiektomi standart tedavi olarak 
tanımlanmıştır. Testis koruyucu cerrahi (TKC) ise Testis Kanseri Kılavuzunda (EAU) soliter veya bilateral testis tümörlerinde, tümör 
lokalizasyonu onkoloji prensiplerine uygun olarak cerrahi rezeksiyona izin veren, tümör volümü total testis volümün %30’unda 
daha az olan ve preoperatif testosteron seviyesi normal olan hastalar uygulanacak bir yöntem olarak tanımlanmıştır. Ancak özellikle 
pre-pubertal dönemdeki hastalarda, tümör belirteçleri normal olan ve çapı 15mm’ den küçük testiküler kitlelerde bening patoloji 
saptanması oranı %60’ dan daha fazladır. Çalışmamızda testiste kitle nedeniyle opere edilen hastaların içinde tümör çapı 15 mm 
altında olan ve testis koruyucu cerrahi yapılan hastaların sonuçlarını değerlendirildi.

YÖNTEM
2011- 2018 yılları arasında testiste kitle nedeniyle opere edilen 36 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. Tümör çapı 15 
mm altında olan 9 hasta saptandı, bunlardan 4’ünün tümör belirteçleri yüksek olduğundan, 1’inin ise frozen sonucunda malignite 
saptanmasından dolayı toplam 5 hastaya radikal orşiektomi uygulandığından çalışmadan çıkartıldı. Tümör belirteçleri yüksek olmayan 
ve testis koruyucu cerrahi uygulanmış 4 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların kontrlateral testisleri normaldi. Testis koruyucu cerrahi 
yöntem için klasik yüksek inguinal kesinin ardından spermatik korda klemp konuldu ve tunika vaginalis insize edildi. Testiküler kitle 
ve kitle yatağından alınan biyopsilerden frozen gönderildi, frozen sonucundan sonra tunika vaginalis ve skrotum sırasıyla emilebilir 
dikişler ile kesintisiz kapatıldı.

BULGULAR
Hastaların ortanca yaş 10,5(8-14 yıl), ortanca testiküler kitle çapı 11(8-13) mm ve ortanca takip süresi 3,01(2,12-5,47) ay olarak 
saptandı. Tümör 2 hastada sağ tarafta, 2 hastada ise sol taraftaydı. Hastaların 3’ünün patolojisinde epidermal kist, birinde 
ise non-spesifik granülasyon dokusu saptandı. Hastaların takiplerinde, tümör belirteçleri ve/veya görüntülemeleri normaldi. 
 
ÇIKARIMLAR
Testis koruyucu cerrahi kılavuzlarda önerildiği gibi soliter testisli ve testosteron seviyeleri normal olan hastaların yanı sıra, diğer testisi 
normal olan hastalara da uygulanabilecek bir tedavi alternatifi olabilir.

 
SS-223

INVAZİV MESANE TÜMÖRLÜ HASTALARDA NEOADJUVAN KEMOTERAPİ PERİOPERATİF FONKSİYONEL VE ONKOLOJİK SONUÇLARI 
ETKİLİYOR MU?
NEVZAT CAN ŞENER(1), MEHMET EFLATUN DENİZ(1), EDİZ VURUŞKAN(1), OSMAN BOZKURT*(1), GÜÇLÜ GÜRLEN(1), ZAFER GÖKHAN 
GÜRBÜZ(1)
1) ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA 

AMAÇ
İnvaziv mesane tümörü tedavisinde altın standart tedavi seçeneği radikal sistoprostatektomidir (RS). Hasta için oldukça invaziv bir 
tedavi seçeneği olan RS’ye neoadjuvan kemoterapi (KT) eklenmesi ile sağkalım arttırılmaya çalışılmaktadır. Ancak ürologlar tarafından 
oldukça yüksek morbidite ve mortaliteye sahip bu ameliyata ek olarak KT’nin morbidite ve mortalitesinin eklenmesinin hastanın sağ 
kalımını ve morbiditesini azaltacağı düşünülmektedir. Bu sunumda neoadjuvan KT almış hastalarımıza yaptığımız RS sonuçlarımızı 
sunmayı amaçladık.
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YÖNTEM
Temmuz 2017-2018 arasında kliniğimizde RS yapılan hastaların dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Bu hastalar arasında KT almamış 
olanlar, onkolojik bir hastalık nedeniyle RS yapılmamış olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların perioperatif takipleri, patoloji 
sonuçları değerlendirildi.

BULGULAR
Temmuz 2017-Temmuz 2018 arasında 14 hastaya neoadjuvan KT ve RS uygulanmıştı. Hastaların yaş ortalaması 63,84 idi. Hastaların 
12 tanesinde T2 değişici epitel hücreli karsinom tespit edilmişti. İki hastada mesane sarkomu varken bir hastamız kasa invaziv değişici 
epitel hücreli karsinoma küçük hücreli karsinom eşlik etmişti. Hastalar onkoloji kliniğinin yaklaşımına göre 3 kür gemstabin sisplatin 
tedavisi sonrasında operasyon için kliniğimize yönlendirildiler. Tüm hastalara açık radikal sistoprostatektomi ve genişletilmiş lenf nodu 
disseksiyonu uygulandı. İki hastaya Studer neomesane uygulanırken diğer hastalara ileal loop uygulaması tercih edildi. Bir hastada 
ureteroileal anastomoz kaçağı nedeniyle reoperasyon gereksinimi oldu. Bir hastada da post operatif fokal ensefalit tanısı konuldu 
ancak hasta sekelsiz iyileşti. Hastaların ortalama hastanede yatış süreleri 10,4 gündü. Hastaları preoperatif olarak 3ünde preoperatif 
görüntülemede lenf nodu pozitifliği (LN+) izlenmişse de, hiçbir hastada patolojik LN+ izlenmedi. On hastanın patolojisi T0N0, kalan 
dört hastanın ise T2N0 olarak raporlandı.
 
ÇIKARIMLAR
Neoadjuvan kemoterapi, perioperatif fonksiyonel ve onkolojik sonuçlar açısından değerlendirildiğinde etkin ve güvenilir bir uygulama 
olarak düşünülebilir.

SS-224

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BÖBREK NAKİL MERKEZİ RENAL ARTER SAYISAL ANOMALİ SONUÇLARI
HASAN ANIL KURT*(1)
1) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD., ÇANAKKALE 

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, Bursa bölgesine bağlı olarak 2015 yılında açılan Organ Nakli Merkezimizde yapılan kadaverik böbrek nakillerinde 
rastlanan renal arterin sayısal anomalilerini retrospektif olarak değerlendirmektir.
 
YÖNTEM
Renal arter sayısal anomalili hastaların 4’ü kadın (%7.5), 8’i erkek (%15), yaş ortalaması 55 (25-74), ortalama takip süresi 24 ay (6-42) 
idi. Hastalardan 11’ine kadavradan, 1 tanesine canlıdan nakil yapılmıştı. Hastaların tümünde çift arter mevcuttu. Hastalarda arterler 
ex vivo pantolon tarzı yan yana rekonstrüksiyon yapılarak geniş tek arter haline getirildi ve eksternal iliyak artere uç-yan anastomoz 
yapıldı. Çok küçük alt polar arteri olan bir hasta da alt polar arter bağlandı.

BULGULAR
Postoperatif dönemde 3 hastada akut tübüler nekroz gelişti. 4 hastada müdahale gerektirmeyen lenfosel, e 1 hastada da perirenal 
hematom tespit edildi..ATN gelişen hastalar ortalama 3 hafta sonra böbrek fonksiyonel hale geldi. Perirenal hematom saptanan 
hastada hematom kendiliğinden rezorbe oldu.

ÇIKARIMLAR
Çoklu renal arteri olan böbreklerin nakil işleminde kullanılması teorik olarak bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Uzamış 
soğuk ve sıcak iskemi süresi nedeniyle akut tübüler nekroz, gecikmiş greft fonksiyonu ve rejeksiyon daha sık görülebilmektedir. 
Çoklu renal arterlerde ex vivo pantolon anastomoz yaparak geniş ve tek bir renal arter anastomozunun vasküler komplikasyon riskini 
azaltabileceğini düşünmekteyiz.

SS-225

CANLI DONÖR RENAL TRANSPLANTASYON: ÜÇLÜ RENAL ARTER ANASTOMOZU
BEKİR VOYVODA*(1), İBRAHİM ALİOSMANOĞLU(2), HALİL ERBİŞ(2)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ORGAN NAKLİ MERKEZİ,ÜROLOJİ KLİNİĞİ, 
KOCAELİ 
2) ANTALYA MEDİCALPARK HASTANESİ, ORGAN NAKLİ MERKEZİ, ANTALYA 

AMAÇ
Çoklu renal arter (üç renal arter) canlı donör renal transplantasyon yapılan hastayı sunmayı amaçladık

YÖNTEM
47 yaşında sağlıklı erkek hasta donör olarak hazırlandı. Alıcı abisi 54 yaşında erkek hasta idi. HLA mismatch sayısı 2 , PRA class 1 ve 2 
negatif , LCM negatifti. Donör BT anjiografide sol böbrek 3 renal arterden besleniyordu. Sağ böbrek tek renal arterden beslenmesine 
rağmen sol donör nefrektomi kararı alındı. Heriki böbrek sintigrafik fonksiyonları aynıydı. Hastaya 3D laparoskopik sol donör nefrektomi 
uygulandı.
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BULGULAR
Donör nefrektomi sırasında sol böbreğin 4 renal arterden beslendiği görüldü. Sol böbrek back-table da bütün 
arterlerden perfüze edildi. Alt pol renal arterin perfüzyon alanının çok küçük olduğundan ve arterin kalibrasyonunun 
çok ince olduğundan dolayı anastomoz edilmedi.Alıcı sağ modifiye gibson kesi ile hazırlandı. Tüm renal arterler 
eksternal iliak artere 6/0 prolen ile sütüre edildi. Renal ven ekternal iliak vene anatomoz edildi. Perfüzyonun doğal 
olduğu görüldü. Postoperatif herhangi bir komplikasyon olmayan hasta 5. günde kreatinin 0.9 ng/ml ile taburcu edildi. 

ÇIKARIMLAR
Çoklu renal arter donör nefrektomide renal fonksiyonlarda heriki böbrekte fark yoksa renal ven uzunluğundan dolayı yine de sol 
böbrek seçilmelidir. Çoklu renal arter donör nefrektomide kontrendikasyon oluşturmamalıdır.

 
 

SS-226

TRANSPLANTASYON SONRASI ÜRETERAL KOMPLİKASYONUN YÖNETİMİ; ÜÇ OLGUDA EĞİTİCİ BİR DENEYİM 
CUMHUR YEŞİLDAL*(1), ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN(1), SİNAN LEVENT KİREÇCİ(1), MESUT DEMİR(2), HASAN DEMİRKIRAN(2), 
MUSTAFA SEVİNÇ(3), ALİ İHSAN DOKUCU(4)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, ÇOCUK CERRAHİSİ, İSTANBUL 
3) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, NEFROLOJİ, İSTANBUL 
4) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, COCUK CERRAHİSİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Böbrek transplantasyonu sonrası üreteral fistül ve stenoz % 2-7,5 oranında görülür.Ana neden vasküler bozukluklara veya lenfoselden 
kaynaklanan dış basınca bağlı nekrozdur. Bu yazının amacı 3 olgumuzda görülen üreter komplikasyonlarının çözüm yöntemleri 
hakkında bilgi vermektir.

YÖNTEM
VAKA: Olgu 1: 45 yaşında kadavradan donor nakli olan bayan hasta post operatif 20. günde karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti ile 
kliniğimize başvurdu. İleri incelemede 6x8 cm’lik lenfosel saptanıldı ve perkütan olarak drene edildi. Lenfosel drene edilmesine rağmen 
günlük 300 cc’nin üzerinde mai gelmeye devam etti. Bunun üzerine drenden üre/kreatinin çalışıldı ve idrar lehine geldi. Ardından 
hastaya yapılan voidingsistografi’de ve sistoüreteroskopi’de alt ürerterde nekroz izlendi. Açık eksplorasyon yapıldı ve operasyonda üst 
üretere kadar nekroz izlendi. Transplante böbreğe hastanın kendi üreteri ile piyeloüreterostomi+JJ kateter insersiyonu uygulandı. PO 
5. Günde kreatinin değeri 1.1 olarak taburcu edildi. 1. ayda kreatinin değeri 0.9’di.

BULGULAR
Olgu 2: 19 yaşında 5 yıl önce kadavradan donor nakli olan bayan hasta kliniğimize yan ağrısı ile başvurdu. Anamnezde nakil sonrası 
hastanın tekrarlayan idrar yolu enfeksiyon atakları geçirdiği öğrenildi. Hastaya yapılan USG’de grade 4 hidronefroz saptanılması üzerine 
yapılan voidinsistografi’de grade 4 vezikoüreteral reflü saptanıldı. Ardından hastaya modifiye Lich Gregoire üreteroneosistostomi+jj 
kateter insersiyonu uygulandı. PO3. Ay cekilen voidingsistografi’de reflü saptanılmadı ve kreatinin değeri 1.02 idi. Olgu 3: 52 yaşında 
canlı böbrek donoründen nakli olan erkek hasta takiplerinde kreatin değerlerinde tedrici olarak 1’den 1.7 yükseldiği izlendi. Yapılan 
USG’de minimal retroperitoneal kaçak saptanıldı. Ardından hastaya çekilen voidingsistografi’de ürerteral kaçak izlenilmesi üzerine 
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hastaya flexible URS uygulandı. Orta üretende nekroz izlenmesi üzerine nefrostomi takıldı ve sonrasında hastanın kreatinin değerleri 
tedrici olarak düştüğü görüldü. Nefrostomiden sonra 7nci günde açık eksplorasyon uygulandı ve burada orta üretenin nekroze 
olduğu üst ve alt üreterin sağlam olduğu görüldü. Transplante böbreğin üst üreteri ile hastanın kendi üreterine üreteroüreterostomi+ 
jj kateter insersiyonu uygulandı. Kreatinin değeri 0.9 olarak taburcu edildi. Post operatif 1. Ay kretinin değeri 0.7’idi. 
 
ÇIKARIMLAR
Post transplant ureteral komplikasyonlar çok sık görülmesede uygun ve gecikmeden tedavi edilmezlerse istenilmeyen sonuçlara neden 
olabilmektedirler. Cerrahi tedavi yaklaşımı hastaya göre planlanmalıdır.
 

SS-227

BÖBREK NAKLİ SONRASI ERKEN DÖNEMDE GELİŞEN TAKROLİMUSA BAĞLI AKUT AKCİĞER HEMORAJİSİ
BEKİR VOYVODA*(1), ORHAN YÜCEL(2), ÖMÜR MEMİK(3), ŞADİYE NURAY KADIOĞLU VOYVODA(4)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ORGAN NAKLİ MERKEZİ,ÜROLOJİ KLİNİĞİ, 
KOCAELİ 
2) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ORGAN NAKLİ MERKEZİ,NEFROLOJİ, KOCAELİ 
3) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, KOCAELİ 
4) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, RADYOLOJİ KLİNİĞİ, KOCAELİ

AMAÇ
Posttransplant erken dönemde görülen, idame immünsüpresif tedavide sıklıkla kullanılan kalsinörin inhibitörü olan takrolimusa bağlı 
gelişen ve nadir görülen akut alveloar hemoraji olsunu sunmak

YÖNTEM
52 yaşında hipertansif KBY dışında herhangi ek patolojisi olmayan erkek hastaya kadaverik böbrek nakli yapıldı. Böbrek soğuk iskemi 
süresi 11 saatdi. Peroperatif indüksiyon tedavisinde 1000 mg steroid+100 mg ATG kullanıldı. Perfüzyon intraoperatif doğal izlendi. 
Hastay 5 gün ATG verildi. 4. Gün hastanın diürezi başladı ve 6. gün kreatinin değeri düşmeye başladı. Hataya idame immünsüpresyonda 
günde 6 mg tacrolimus ve 2 gr MMF başlandı .

BULGULAR
İdame immünsüpresyonun ilk gününde hastanın akut dispnesi ,öksürüğü ve kanlı balgamı oldu. Hastanın oksijen satürasyonu 
düşmesi ve genel durum bozulması nedeniyle hasta yoğun bakıma alındı. Oral immünsüpresyon stoplandı. Destek tedavisi 
verildi. Toraks BT’ si çekildi. BT :Heriki akciğerde santral zonlarda daha fazla olmak üzere alveolar hemoraji ile uyumlu 
konsolidasyonlar ve buzlu cam alanları (Resim 1A) izlendi. 24 saaat sonra hastanın kliniği düzeldi ve hasta servise alındı. 
Posttrasplant 11. Günde tekrar çekilen Toraks Bt de konsolide alanların dramatik gerilediği görüldü (Resim 1B). İdame 
immüsüpresif tedaviye siklosporin+MMF+steroid olarak devan edilerek hasta 13. Gün eksterne edildi. Graft kreatinin 1.5 ng/dl idi. 
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ÇIKARIMLAR
Böbrek nakli immünsüpresyon tedavisinde sıklıkla kullanılan ,kalsinörin inhibitörü olan takrolimusun mikroanjiopati yaptığı bilimekle 
birlikde ,akut akciğer hemorajisi nadir görülen yan etki olabilmektedir.

 
 
SS-228

STRES TİPTE İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİNDE TRANSOBTURATOR TAPE UYGULAMASI VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI
MUSA EKİCİ*(1), NEVZAT CAN ŞENER(2)
 1) ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, ÇORUM 
2) ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA 

AMAÇ
Stres üriner inkontinansın tedavisinde birçok cerrahi yöntem tanımlanmış olmasına rağmen halen bir altın standard yöntem 
belirlenememiştir. Biz bu çalişmada stres tipte idrar kaçırması olan kadın hastalarda TOT tekniğinin uygulanmasını, komplikasyonlarını, 
güvenilirliğini ve ortalama iki yıllık sonuçlarını ortaya koymayı amaçladık

YÖNTEM
Temmuz 2006 ve Şubat 2008 tarihleri arasında kliniğimize başvuran, ürodinamik STİK tanısı konan 30 hastaya TOT uygulandı. 
Ortalama hasta yaşı 49,9±9,4 (23-64) idi. Demografik özellikler, fizik ve pelvik muayene, q tip testi, stres test, sistoskopi, 
sistometri bulguları, ICIQ-SF skoru, cerrahinin süresi, intraoperatif komplikasyonlar, erken postoperatif ve geç postoperatif 
komplikasyonlar kaydedildi. Ortalama takip süresi 26,5±7,1 ay (17-36) idi. Hastalar operasyonun 1.ayında, 3., 6., 12., ve 24. 
ayında tekrar değerlendirildi. Operasyon dıştan-içe yöntemle ve materyal olarak Safyre (promedon) kullanılarak uygulandı. 
 
BULGULAR
Ortalama operasyon süresi 21,8 dakika (15-35) ve ortalama hastanede kalış süresi 1,3 gün (1-2) olarak belirlendi. Peroperatif olarak 1 
hastada (%3,3) iğne ile vajen lateral duvarından geçildi. Hastaların hiçbirinde mesane ya da üretral yaralanma veya vasküler hasara bağlı 
istenmeyen etkiler gözlenmedi. Postoperatif erken dönemde geçici temiz aralıklı kateterizasyon sadece 1 hastada (%3,3) gerekli oldu. 
Geç postoperatif dönemde ise 1 hastada (%3.3) denova urge inkontinans ve 1 hastada (%3,3) sol bacak ağrısı izlendi. Medyan izlem süresi 
26,5±7,1 ay (17-36) olan hastaların izlem aylarına göre değişmekle birlikte %90-%79 oranında hiç idrar kaçırmadığı belirlendi. Ameliyat 
öncesi 12, 4 (8-20) olan ICIQ-SF skor medyan değeri 1,68 (0-5)’ e, yine ameliyat öncesi sayı olarak 2,9 (1-8) olan ped kullanımı 0,42 (0-3)’ye indi. 
 
ÇIKARIMLAR
TOT orta dönem sonuçları ile STİK tedavisinde etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemidir. Ancak uzun dönem sonuçlarını bildiren ve diğer 
yöntemlerle karşılaştıran prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
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SÖZLÜ SUNUM – XIV 
( SS229-SS248 ) 

SS-229

KASA İNVAZE OLMAYAN MESANE KANSERLERİNDE RETUR PATOLOJİSİ GRADE’İNİN TÜMÖR REKÜRRENS VE
PROGRESYONU ÜZERİNE ETKİSİ
BARIŞ ESEN*(1), UTKU BAKLACI(1), ERALP KUBİLAY(1), MUAMMER BABAYİĞİT(1),
ÇAĞRI AKPINAR(1), ABDÜLKADİR TÜRKÖLMEZ(1), YAŞAR BEDÜK(1), SÜMER BALTACI(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 

AMAÇ
Yüksek riskli kasa invaze olmayan mesane tümörlerinin tedavisinde ikincil TUR(reTUR; re-transurethral rezeksiyon) günümüzde rutin 
olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmada hasta ve tümöre bağlı özelliklerin rekürrens ve progresyon oranları üzerine etkisi araştırılmıştır.

YÖNTEM
Ocak 2013- Aralık 2017 tarihleri arası TUR-M yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya yüksek risk grubunda, 
en az 6 ay BCG tedavisi almış olan hastalar dahil edilmiştir. En az 6 ay takip süresine uymamış hastalar çalışmadan çıkarılmıştır. 
Takip protokolü olarak hastalara ilk 2 yıl 3 ayda bir, sonrasında 5 yıla kadar 6 ayda bir sistoskopi uygulanmıştır. Hastaların yaşı, ilk 
rezeksiyondaki tümör boyutu, çalışmaya dahil edilmeden önce mesane tümör rekürrens durumu, reTUR’da tümör varlığı, reTUR 
patoloji evre/grade’i ve takipte nüks ve progresyon oranları değerlendirilmiştir. Tek değişkenli analizlerin ardından çok değişkenli 
analiz lojistik regreyon analizi kullanılarak incelendi. Subgrup analizinde düşük grade ve yüksek grade tümörlerin Ta ve T1 evreli 
tümörlerin karşılaştırılması için Ki-kare testi kullanıldı. Tip 1 hata düzeyinin %5’in altında olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
BULGULAR
141 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 64.60’dı.(37-86) Çalışmada hastaların 119’u erkek ve 22’si kadın olduğu görüldü. 
İlk rezeksiyonda ortalama tümör boyutu 3 cm olarak bulundu.(0-8, SD:1.270). 141 hastanın 98’inde (%69.5) reTUR’da tümör 
izlenmez iken, 11’inde(%7.8) düşük gradeli tümör, 32’sinde(%22.7) ise yüksek gradeli tümör izlenmiştir. 9 hastada papiller 
tümöre Cis eşlik ettiği görülmüştür. Ortalama 27.31 aylık takip neticesinde toplamda 41 hastada(%32.8) rekürrens izlenirken, 
10 hastada(%7.1) ise kasa invaze mesane kanserine progresyon izlenmiştir. Yapılan regresyon analizinde çok değişkenli 
analizde nükse eden eden faktörler tümörün rekürren olması, reTUR’da tümör saptanması risk faktörü olarak bulunmuştur.
(Tablo 1) Progresyona etki eden faktörler incelendiğinde sadece ileri yaş progresyona için risk faktörü olarak bulunmuştur.
(Tablo 2)(Progresyon; 70.70 10.48, Progresyon olmayan grup; 64.14 9.38) reTUR’da tümör izlenen hastaların alt grup 
değerlendirilmesinde yüksek grade tümör bulunması daha yüksek nüks riski ile ilişkili bulunmakla beraber progresyon için anlamlı 
fark izlenmemiştir. Ta ve T1 evrelerinin karşılaştırılmalarında nüks ve progresyon açısından anlamlı fark izlenmemiştir.(Tablo 3) 
 
ÇIKARIMLAR
reTUR sonrası tümörün rekürren olması ve reTUR’da tümör saptanması nüks için risk faktörleri olarak bulunmuştur. İleri yaş ise, 
progresyon için anlamlı tek risk faktörü olarak bulunmuştur. reTUR’da tümör saptanan hastalarda tümörün yüksek gradeli olması 
nüks için anlamlı iken, progresyon için anlamlı bulunmamıştır. Bu çalışmanın sonuçları progresyon izlenen hasta sayısının kısıtlılığı 
gözönünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

Tablo 1: Nükse etki eden faktörler

Faktörler p değeri OR 95% Cl

Alt Üst

Yaş 0.119 1031 0.992 1071

Cinsiyet 0.160 0.439 0.139 1384

Sigara kullanımı 0.944 1022 0.558 1871

Tümör boyutu 0.298 1167 0.873 1560

Tümör tekrarlama durumu 0.008* 4363 1472 12931

Tümör sayısı 0.017* 2684 1192 6042

reTUR’da kas bulunması 0.182 1828 0.754 4433

reTUR’da tümör bulunması 0.005* 3016 1403 6483

Cis varlığı 0.899 1098 0.262 4606

Çok Değişkenli Analiz
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Tümör tekrarlama durumu 0.026* 3990 1183 13459

Tümör sayısı 0.054 2389 0.986 5778

reTUR’da tümör bulunması 0.030* 2523 1092 5828

Tablo 2: Progresyone etki eden faktörler

Faktörler p değeri OR 95% Cl

Alt Üst

Yaş 0.042* 1079 1003 1161

Cinsiyet 0.692 1387 0.274 7018

Sigara kullanımı 0.862 0.907 0.301 2730

Tümör boyutu 0.953 1016 0.611 1688

Tümör tekrarlama durumu 0.391 2054 0.396 10648

Tümör sayısı 0.232 2253 0.595 8529

reTUR’da kas bulunması 0.785 1253 0.248 6327

reTUR’da tümör bulunması 0.036* 4114 1096 15448

Cis varlığı 0.007* 8857 1822 43057

Çok Değişkenli Analiz

Yaş 0.044* 1086 1002 1177

reTUR’da tümör bulunması 0.070 3781 0.897 15931

Cis varlığı 0.051 5234 0.993 27582

Tablo 3: reTUR’da tümör saptanan hastaların nüks ve progresyon için subgrup analizi

Grade Nüks - Nüks + p değeri Progresyon - Progresyon - p değeri

Düşük grade 10 1 0.004 11 0 0.122

Yüksek grade 13 19 26 6

Evre Nüks - Nüks + p değeri Progresyon - Progresyon - p değeri

Ta 12 6 0.142 16 2 0.648

T1 11 14 21 4

SS-230 

MESANE AĞRI SENDROMU / İNTERTİSYEL SİSTİT TANISI OLAN HASTALARDA HİDRODİSTANSİYONUN ETKİNLİĞİNİ ÖNGÖRMEDE 
POTASYUM KLORÜR TESTİ KULLANILABİLİR Mİ?
ÖMER GÜLPINAR(1), BARIŞ ESEN*(1), ÇAĞRI AKPINAR(1), UTKU CAN BAKLACI(1), MEHMET İLKER GÖKÇE(1), EVREN SÜER(1), YAŞAR 
BEDÜK(1) 
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA  

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, mesane ağrısı sendromu / interstisyel sistit (MAS/ IS) tanısı olan hastalarda hidrodistansiyonun etkinliğini 
sunmak ve bu hasta grubunda hidrodistansiyon (HD) başarısını öngörmede potasyum klorür testinin olası rolünü araştırmaktır. 
 
YÖNTEM
Haziran 2013 ile Nisan 2017 tarihleri arasında tanısal sistoskopi ve hidrodistansiyon öncesi potasyum klorür testi uygulanan 34 
hastaya retrospektif analiz yapıldı. İşlemler tek bir cerrah tarafından gerçekleştirildi. Hastalara hidrodistansiyon 8 dakika boyunca 
60 cmH20 basınçta uygulandı. Tüm hastalardan preop, postop 1.ay ve 6.ayda ağrı için görsel analog skala (GAS) intertisyel sistit 
semptom indeksi (İSSİ), intertisyel sistit problem indeksi (İSPİ) ve 3 günlük mesane günlüğü ile değerlendirildi. Ağrı şiddeti 
GAS‘ında iki veya daha fazla azaldığında tedaviye yanıt pozitif olarak kabul edildi. İstatistiksel analiz için Fisherexact testi kullanıldı. 
 
BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 42,8 (28-72) idi. Semptomların başlangıç zamanı ile hidrodistansiyon yapılan zaman arasındaki medyan 
süre 60 aydı (6-238). Hidrodistansiyon sonrası ortalama takip süresi 39 hafta idi (24-96). Potasyum klorür testi 26 hastada 
(26/34;% 76.5) pozitifti. HD sonrası 1. ayda 24 hasta tedaviye yanıt verdi (24/34;% 70.5). Hem HD’den önce hem de post-HD 
1.aydaki ağrı, sıklık, noktüri, ortalama işeme hacmi ve görsel analog skala verileri Tablo 1’de gösterilmiştir. KCL testi pozitif olan 26 
hastadan; 21’i HD‘a yanıt verirken, KCL testi negatif olan 8 hastadan 5’i HD’a yanıt vermedi. Post-HD 1. ayda KCL testi pozitifliğinin 
HD başarısını istatistiksel olarak anlamlı şekilde predikte ettiği saptandı (p = 0.0314). Postop 6.ayda HD etkisinin devam ettiği 
9 hastadan (9/34,% 26.5) 8’inin KCL testi pozitif, 1’inin negatifti (p = 0.403) (Tablo 2). Hastalarda herhangi bir yan etki görülmedi. 
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ÇIKARIMLAR
Hidrodistansiyon MAS / IS hastalarında sıklıkla tanı ve tedavi aracı olarak kullanılır. Literatürde kısa süreli izlemlerde semptom skorlarında 
anlamlı düzelmeler bildirilmiştir. Hastaların semptomlarına göre hidrodistansiyon etkinliğini önceden tahmin etme çabaları başarısız 
olmuştur. Bu çalışmada, potasyum klorür testi, HD etkinliğinin bir göstergesi olarak bulunmuştur. Potasyum klorür testinde ağrının 
anormal ürotelyal geçirgenlik veya duyusal sinirlerin aşırı duyarlılığı ile ilişkili olduğu varsayılmıştır. KCL testi pozitif olan MAS / IS hastaları, 
mukozalafferent sinir uçlarının hasarına daha açık olabilirler ve bu da bize hidrodistansiyondan daha fazla yarar göreceğini düşündürebilir.
KCL testi ve HD etkinliği arasındaki ilişki hakkında kesin sonuçlara varmak için daha büyük prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Parametreler Pre-HD Post-HD 1. ay p değeri
Görsel Ağrı Skalası 9 (6-10) 5 (1-9) p<0,05
Sıklık (24 sa) 13,33 (5-30) 10,66 (3-20) p<0,05
Noktüri 2 (1-5) 1 (0-4) p<0,05

Ortalama İşeme Hacmi (ml) 142 ml (min:42 
max:346)

154 ml (min:62 
max:354) p>0,05

Tablo 1: Pre-HD ve post-HD 1. ay parametreleri

Post-HD 1. ay p değeri Post-HD 
6. ay p değeri

Kcltest - Kcl test + Kcltest - Kcl 
test +

HD cevap var 3 21 0.0314 1 8 0.403
HD cevap yok 5 5 7 18
Tablo2: MAS/İS hastalarında, KCL testisonuçlarınagöre post-HD 
1.ayve post-HD 6.aydaki değişimler

SS-231 

KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN II. VE III. JENERASYON LİTOTRİPTÖRLER İLE SWL UYGULANAN RENAL ANOMALİSİ OLAN HASTALARDA 
SONUÇLARIMIZ
ÇETİN DEMİRDAĞ(1), SİNHARİB ÇİTGEZ(1), MUHAMMED FATİH ŞİMŞEKOĞLU(1), NEJAT TANSU(2), EMRE BÜLBÜL*(2), MUSTAFA 
ÖZKAYA(1), BÜLENT ÖNAL(1) 
1) CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 
2) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL  

AMAÇ
Bu çalışmada ikinci ve üçüncü nesil litotriptörler ile tedavi edilen olgularda renal anomali varlığının tedavi sonuçlarına etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Kliniğimizde üriner sistem taş hastalığı nedeniyle 2003-2008 yılları arasında ikinci jenerasyon litotriptör ile tedavi edilen 1664 hasta 
(grup I) ve 2012-2018 yılları arasında üçüncü jenerasyon litotriptör ile tedavi edilen 840 hasta (grup II) çalışmaya dahil edildi. Hastalar 
renal anomali varlığı, litotriptör çeşidi ve taşsızlık durumlarına göre gruplara ayrıldı. Klinik anlamsız kalküller rezidüel kalkül olarak 
değerlendirildi. Her iki grup verileri retrospektif olarak analiz edilerek anomali varlığının başarı oranlarına etkisi değerlendirildi. 
 
BULGULAR
Birinci grupta 1664 hastanın 28’inde, ikinci grupta ise 840 hastanın 24’ünde renal anomali saptandı (%1,6 ve %2,8). Genel başarı 
oranları birinci grup için %82, ikinci grup için ise %69 ölçüldü (p<0.001). Fakat renal anomali varlığında başarı oranları sırası ile %64,2 
ve %58,3’e geriledi (p<0.001). Birinci grupta başarı oranı % 21,7 azalırken, ikinci grupta %15,5 azaldı. Birinci grupta renal anomali 
varlığında başarı oranındaki düşüşün daha anlamlı olduğu gözlendi (p<0.001).
 
ÇIKARIMLAR
ESWL renal anomalinin eşlik ettiği üriner sistem taş hastalığında kullanışlı ve güvenilir bir tedavi yöntemidir. Renal anomali varlığı bu 
hasta grubunda başarı oranını etkileyen önemli faktörler arasındadır. Bu hasta grubunda daha etkin tedavi ve takip seçeneklerinin 
bulunması başarı oranlarının yükselmesi için önem arz etmektedir.
 
SS-232

TRANSOBTURATOR TAPE SONRASI PERSİSTAN SIKIŞMA TİPİ İDRAR KAÇIRMAYI ÖNGÖREN FAKTÖRLER
1) DOÇ. DOKTOR YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AĞRI 
2) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
SALİH POLAT(1), TARIK YONGUÇ*(2), SERKAN YARIMOĞLU(2), SERDAR ÇELİK(2), ERHAN AYDIN(2)

AMAÇ
Çalışmamızda stres baskın karışık tipte idrar kaçırma nedeniyle (KTİK) transobturator tape (TOT) uygulanan hastalarda postoperatif 
sıkışma tipi idrar kaçırma (SıTİK) sonuçlarını öngören faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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YÖNTEM
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde Ekim 2012 – Şubat 2016 yılları arasında stres baskın KTİK nedeniyle 
TOT uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, tıbbi öykü, ürodinamik çalışma (yaş, vücut 
kitle indeksi, parite, menapoz durumu, histerektomi öyküsü, ek hastalık varlığı) preoperatif ve postoperatif 3.ay AAM-v8 sorgulama 
anketi verileri kayıt edildi. AAM-v8 sorgulama formuna göre sıkışma tipi idrar kaçırmayı (SıTİK) sorgulayan soru üzerinden 
0 alan hastalar kür sağlanan grup olarak tanımlandı (Grup 1). Persistan semptomu olan hastalar Grup 2 olarak tanımlandı. 
 
BULGULAR
104 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmamızda 62 hastaya TOT, 42 hastaya TOT + prolapsus onarımı yapıldı. Hastaların demografik 
verileri ve klinik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Hastalara ait verilerin gruplar arası karşılaştırılması Tablo 2’de gösterilmiştir. Postoperatif 
aşırı aktif mesane hastalığında iyileşmeyi öngörücü faktörlerin değerlendirildiği tek ve çok değişkenli lojistik regresyon analizi 
sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir. Yaş, VKİ, ek hastalık (DM, HT, KAH, KOAH) ve detrüsör aşırı aktivitesi varlığı Grup 2’de istatistiksel 
olarak anlamlı yüksek bulundu. Lojistik regresyon analizinde detrüsör aşırı aktivitesinin bağımsız prognostik faktör olduğu izlendi. 
 
ÇIKARIMLAR
Stres baskın MÜİ nedeniyle cerrahi tedavi planlanan hastalarda yaş, VKİ, ek hastalık varlığı ve detrüsör aşırı aktivitesi postoperatif 
persistan sıkışma tipi idrar kaçırma ile ilişkilidir. Bu parametrelerden sadece detrüsör aşırı aktivitesi bağımsız prognostik bir belirteçdir. 
Postoperatif hasta memnuniyeti açısından hasta bilgilendirilmesinde ve tedavi planlanmasında yol gösterici olduğunu düşünmekteyiz. 

Yas Parite BMI
Menapoz 
0: yok 1: 
var

Histerektomi 0: 
yok 1: var

sistemik 
hastalık

URGE 
İNK 0: 
Kür 1: 
Kür yok

OAB-V8 Postop

URGE İNK 0: 
Kür 1: Eskisin-
den daha iyi 2: 
Aynı 3: Daha 
kötü

DO 0: 
yok 1: 
var

63 2 50 1 0 1 1 13 10 1 1

50 2 40 1 0 1 2 31 28 2 1

45 3 36 0 0 1 0 28 2 0 1

52 2 32 1 1 1 0 14 2 0 0

49 2 40 1 0 0 0 8 1 0 0

72 4 30 1 1 1 1 25 20 1 0

41 2 42 0 0 0 0 23 1 0 0

54 2 36 1 0 0 0 28 3 0 1

47 2 33 0 0 1 0 32 5 0 0

78 5 30 1 0 0 2 22 22 2 0

53 5 25 1 0 0 0 12 2 0 0

45 4 35 0 0 1 1 28 18 1 1

50 2 31 1 0 0 0 26 4 0 0

58 2 40 1 0 0 0 28 2 0 0

71 2 27 1 1 0 0 8 0 0 0

75 4 32 1 0 0 3 18 24 3 1

41 2 19 0 0 0 0 22 4 0 0

53 2 31 1 0 1 0 20 3 0 0

48 2 28 1 0 0 0 8 5 0 0

47 4 30 0 0 1 1 26 15 1 0

53 2 24 1 0 0 0 11 5 0 0

60 4 36 1 0 1 2 22 22 2 0

57 3 26 1 0 1 0 25 3 0 0

47 2 33 0 0 0 2 22 20 2 1

47 2 27 0 0 0 1 28 12 1 0

54 4 35 1 0 0 0 24 4 0 0

53 2 25 1 0 1 0 18 3 0 1

60 4 23 1 0 1 0 28 2 0 0

43 2 33 0 0 0 3 9 18 3 0

40 2 37 0 0 1 0 28 3 0 0

56 2 27 1 1 1 0 25 3 0 0

67 3 30 1 1 1 1 18 12 1 1
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53 2 43 1 1 1 1 28 12 1 1

71 2 33 1 1 1 1 25 20 1 0

67 3 40 1 0 1 3 8 18 3 0

58 3 28,8888888888889 1 0 0 0 38 3 0 0

42 2 27,34375 0 0 0 0 26 2 0 0

45 2 20 0 0 1 0 36 3 0 1

58 3 25,7116620752984 1 0 0 1 28 13 1 0

57 4 28,90625 1 0 1 1 36 22 1 1

59 4 29,5159386068477 1 0 0 1 25 20 1 0

50 2 29,3847566574839 1 0 1 0 10 8 0 0

49 3 24,609375 1 0 0 0 22 2 0 1

54 3 29,296875 1 0 0 0 18 2 0 0

61 2 31,2213039485767 1 0 0 2 25 25 2 0

50 3 27,7008310249307 0 0 1 1 29 12 1 0

40 4 40 0 0 0 1 27 12 1 1

66 5 33,3333333333333 1 1 1 1 20 16 1 1

36 2 30,1162131519274 0 0 0 0 19 0 0 0

45 2 44,9826989619377 1 0 0 0 28 6 0 0

51 3 35,2617079889807 1 0 1 1 28 10 1 0

45 3 28,3446712018141 0 0 1 0 12 2 0 0

72 2 31,2213039485767 1 0 1 2 37 35 2 1

57 3 20,8116545265349 1 0 0 0 30 6 0 1

71 4 35 1 1 1 0 18 3 0 0

75 4 22,8928199791883 1 0 1 0 22 3 0 0

38 3 29,9967126890204 0 0 1 0 31 3 0 0

46 2 32,8125 0 0 1 0 31 4 0 0

59 6 27,5482093663912 1 0 1 0 24 8 0 0

55 3 26,8135904499541 1 0 1 0 38 8 0 1

32 3 21,6712580348944 0 0 0 0 28 3 0 0

46 2 26,4462809917355 0 1 0 0 19 3 0 0

51 4 28,125 1 0 0 0 8 2 0 0

59 2 31,1111111111111 1 0 0 0 23 11 0 1

62 2 24,7675659198293 1 0 1 2 19 18 2 1

29 1 25,7116620752984 0 0 0 3 20 25 3 1

48 4 41,6233090530697 0 0 0 1 22 15 1 1

27 2 37,109375 0 0 0 0 21 3 0 0

42 3 31,25 0 0 0 0 11 4 0 1

67 0 25,2363403300753 1 0 0 0 24 5 0 1

62 7 29,3847566574839 1 0 1 0 17 6 0 0

49 2 29,296875 0 0 0 2 19 18 2 0

55 2 32,4556777151203 1 0 0 0 29 5 0 0

55 6 34,765625 1 0 1 2 19 18 2 1

38 2 21,9138056975895 0 0 0 0 27 2 0 0

61 3 29,7520661157025 1 1 0 0 26 10 0 1

52 3 34,6020761245675 1 0 1 1 27 14 1 0

53 1 36,5126374295103 1 0 1 1 20 16 1 0

50 5 40,8888888888889 1 0 1 2 20 18 2 1

55 3 28 1 0 0 2 20 16 2 1

41 2 25,6543723973825 0 0 0 0 14 0 0 0

42 3 26,2226847034339 0 0 0 0 22 3 0 1

40 1 29,0532879818594 0 0 0 0 28 0 0 0
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66 2 25,8477682188187 1 1 1 0 36 4 0 1

48 1 38,6666666666667 0 0 0 0 22 6 0 0

58 4 32,4444444444444 1 0 0 0 39 3 0 0

39 1 35,15625 0 0 0 1 33 25 1 1

52 3 30,8462766729569 0 0 0 2 17 15 2 0

49 3 28,7639710716634 0 1 0 0 21 0 0 0

56 4 26,5625 1 0 1 0 20 5 0 1

49 3 24,2214532871972 1 1 1 1 19 15 1 0

54 2 24,9770431588613 0 0 1 1 33 26 1 1

55 5 27,34375 0 0 1 0 16 4 0 0

56 3 32 0 0 0 0 18 0 0 0

71 3 28 1 0 0 0 23 3 0 0

49 4 31 1 0 0 0 23 2 0 1

46 1 27 1 0 0 0 22 3 0 0

56 2 29 1 0 0 0 22 0 0 0

58 0 38 1 0 0 2 18 18 2 0

51 3 30,8462766729569 0 0 0 0 17 12 0 1

45 3 28,7639710716634 0 1 0 0 21 0 0 0

63 4 33,3333333333333 1 1 1 2 20 20 2 1

72 4 32 1 0 1 3 18 28 3 1

48 2 33 0 0 0 2 22 20 2 1

SS-233 

KLİNİĞİMİZDEKİ ERİŞKİN HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ
MÜSLİM DOĞAN DEĞER(1), MUHAMMED SELÇUK ÖZER*(1), MUSTAFA GÜRSES(1), ALPEREN YILDIZ(1), OZAN BOZKURT(1), ÖMER 
DEMİR(1), İLHAN ÇELEBİ(1) 
1) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR  

AMAÇ
Bu çalışmada kliniğimizde böbrek taşı sebebi ile Perkutan Nefrolitotomi (PCNL) yaptığımız 18-80 yaş aralığındaki hastaların 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Mart 2005 ve Haziran 2018 tarihleri arasında kliğimizde böbrek taşı sebebi ile PCNL yaptığımız 685 hastanın kayıtları retrospektif olarak 
değerlendirildi. Hastaların tamamına operasyon endikasyonu Avrupa Üroloji Birliği kılavuzunda belirtilen kriterlere göre; 1cm’den 
büyük alt pol taşları, 1,5 cm’den büyük pelvis, üst pol veya multiple yerleşimli taşlar, ESWL’ye dirençli veya kaliksiyel anatominin taşların 
temizlenmesine imkan vermediği taşlar PCNL operasyonu için uygun görüldü. Preoperatif idrar kültürü tüm hastalardan çalışılmış, 
idrar kültüründe üremesi olan hastalar uygun antibiyotik tedavisi sonrasında operasyona alınmıştı. Taş boyutu taşın en uzun kenarı ile 
mm olarak tespit edildi. Multipl taşlarda en büyük taş boyutu baz alınmıştır. Staghorn tipi taşlar boyut açısından değerlendirilmemiştir. 
 
BULGULAR
Çalışmamız, ortalama yaşı 48.9 olan 280’i kadın, 405’i erkek toplam 686 hastadan oluşmaktaydı. 258 hastada tek, 330 hastada 
multiple, 96 hastada ise staghorn tip taş bulunmaktaydı. Bu taşların 342’si sağ, 343’i sol böbrekte bulunmaktaydı. Ortalama taş 
boyutu ise 22 mm idi (10-70 mm) olarak hesaplandı (staghorn tipi taşların boyutu hesaplamaya alınmadı). Hastaların preoperatif 
hemoglobin, kreatinin, hematokrit değerleri sırası ile 13,5 (6,5-18,3) mg/dL, 0.89 (0.4-4.3) mg/dL, %40.1 (19.1-55) idi. Bu değerler 
postoperatif sırasıyla 12,4 (7,4-17,5 ) mg/dL, 0.95 (0.2- 5.2) mg/dL, % 37 (22-53,8) olarak bulundu. Hastaların 587’ine kolik ağrı, 
15’una üriner enfeksiyon sebebi ile, 83’üne ise insidental olarak böbrek taşı tanısı konulmuştu. Anatomik anomali acısından 7 
hastada çift toplayıcı sistem, 10 hastada atnalı böbrek ve 4 hastada rotasyon anomalisi mevcuttu. Bu hastaların 677’sının taşı 
radyopaktı 8 hastanın ise taşı radyolüsendi. Ortalama ameliyat suresi 96 dakika (15-360) idi. 361 hastada balon dilatasyon ve 324 
hastada amplatz dilatasyon kullanıldı. Taş fragmantasyonu icin 585 hastada ultrasonik litotriptor kullanılırken, 69 hastada Pnömotik 
18 hastada ise Ho:YAG lazer litotriptor kullanılmıştı. Hastaların ortalama yatış suresi 4.6 gün (1-22) idi. Opere ettiğimiz 665 hastaya 
malekot nefrostomi kateteri konuldu. Geri kalan 20 hasta tüpsüz olarak ameliyat sonlandırılmıştı. Malekot nefrostomi takılan 
hastaların ortalama nefrostomi çekilme sureleri 3.06 (1-17) gün idi. Komplikasyon olarak 34 hastada postoperatif ateş, 2 hastada 
ekstravazasyon, 6 hastada retroperitoneal kanama 1 hastada pnömotoraksa bağlı solunum sıkıntısı ve 1 hastada hidronefroz gelişti. 46 
hastaya post-operatif dönemde double j stent takıldı, 1 hastaya göğüs tüpü takıldı. 473 hastada post-operatif rezidü taş gözlenmedi. 
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ÇIKARIMLAR
Böbrek taş hastalığının tedavisinde PCNL’de uygun hasta secimi ve klinik tecrübenin artmasına bağlı olarak yüksek başarı, düşük 
komplikasyon oranları ile erişkinlerde güvenle yapılabilmektedir.

ERİŞKİN HASTLARDA PERKUTAN DENEYİMLERİMİZ

Cinsiyet E/K: 405/280

Yaş 48.9 (18-80)

Taraf SAĞ/SOL: 342/343

Taş boyutu 22mm (10-70mm)

Lokalizasyon

Renal Pelvis 430

Alt pol 131

Üst pol 28

Staghorn 96

Preoperatif Tanı

Kolik Ağrı 587

Enfeksiyon 15

İnsidental 83

Hemoglobin

Preop 13.5 (6.5-18.3)

Postop 12.4(7.4-17.5)

Hematokrit

Preop 40.1(19.1-55)

Postop 37 (22-53.8)

Kreatinin

Preop 0.89 (0.4-4.3)

Postop 0.95 (0.2-5.2)

Taş fragmantasyonu

Ultrasonik Litotriptör 585

Pnömatik Litotriptör 69

Lazer Litotriptör 18

Dilatasyon

Balon Dilatasyon 361

Amplatz Dilatasyon 324

Anatomik Anomali

Çift Toplayıcı Sistem 7

Atnalı Böbrek 10

Rotasyon Anomalisi 4

Taş Özelliği

Radyoopak 677

Radyolüsent 8

Postoperatif Komplikasyon

Ateş 34

Retroperitoneal Kanama 6

Extravazasyon 2

Hidronefroz 1

Pnömotoraks 1
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SS-234 

ÜROGENİTAL KONDİLOMU OLAN ERKEK HASTALARDA LEZYONDA VE ÜRETRAL SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİNDE İNSAN PAPİLLOM VİRÜSÜ 
TANISI VE TİPLENDİRMESİ
ŞEVKET TOLGA TOMBUL*(1), BÜLENT AKDOĞAN(2), KORAY ERGÜNAY(3), DİLEK ERTOY BAYDAR(4), İLHAN ERKAN(2) 
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, ANKARA 
2) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, ANKARA 
3) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD, ANKARA
4) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ PATOLOJİ AD, ANKARA  

AMAÇ
Ürogenital kondilomu olan erkek hastalarda İnsan Papilloma Virus(İPV) enfeksiyon varlığının tespitinde üretral sürüntü örnekelerinin 
etkinliğini değerlendirmek ve mevcut olan bu enfeksiyonlarının sık görülen onkolojik tip olan İPV–16 ile olan ilişkisini ortaya koymak 
amaçlanmıştır.
 
YÖNTEM
Kliniğimize ürogenital siğil şikayeti ile başvuran cinsel olarak aktif, immunsupresif tedavi veya kemoterapi öyküsü olmayan erkek 
hastalar dahil edildi.Lezyonların tespiti amacıyla detaylı fizik muayene yapıldı. Penis gövdesi,suprapubik bölge,skrotal deri ve eksternal 
meatus lezyon açısından incelendi.Eksternal meatusda tespit edilen lezyonlar eksize edildi.Üretroskopi yapılarak üretrada başka 
lezyon olmadığı gösterildi.Kutanöz lezyonların belirgin olanları dokuda virolojik ve patolojik çalışma için eksize edildi. Küçük lezyonlar 
elektrokoter ile koterize edildi.Üretrada lezyon eksziyonu sonrası hastalar 3 gün süre ile foley sonda ile takip edildi. Eksternal meatusta 
lezyonu olan hastalarda işlem genel anestezi altında diğer hastalarda lokal anestezi altında yapıldı. Tüm hastalardan viral tanı ve 
tiplendirme amacıyla üretral sürüntü örneği alındı.Elde edilen dokular virolojik çalışma ve patolojik incelemeye gönderilmek üzere 
ikiye ayrıldı. Virolojik çalışma için ayrılan serum fizyolojik içerisindeki dokular ve üretral sürüntü örnekleri -80 santigrad derecede 
saklandı.İPV tanısı için dokuda ve üretral sürüntü örneklerinde nükleik asit saflaştırmasını takiben DNA amplifikasyonu yapılarak viral 
kapsid protein sentezinden sorumlu L1 gen bölgesinde yer alan 450 baz çiftlik hedef bölgeyi çoğaltan MY11/MY09 primer setleri 
kullanıldı.Tanı olan örnekler tiplendirme için İPV-16 ‘ya yönelik ticari PCR sistemi ile incelendi. Patolojik değerlendirmede formol 
içerisindeki dokular parafin ile tespit edildikten sonra standart kesit alma ve boyama işlemlerini takiben İPV’ ye ikincil histopatolojik 
değişiklerinin tespiti için ışık mikroskobu altında incelendi.

BULGULAR
Ortanca yaşı 35 (21-63) yıl olan 34 hasta çalışmaya dahil edildi.3 hastada eksternal meatusda verrüköz leyzon tespit edildi. 
Sistoüretroskopide bu hastalarda üretrada başka lezyon izlenmedi. 30 hastada patolojik inceleme sonucunda kondilom tespit edildi.1 
hastada eşlik eden karsinoma in situ mevcuttu. 4 hastada ise seboreik keratoz (2) ve akantoz (2) tespit edildi. Dokulardan yapılan 
virolojik çalışmalarda 18 hastada İPV varlığı gösterildi. 9 hastada tek bir İPV tipi enfeksiyon tespit edildi. İPV 16 mikst enfeskiyon 
gözlenen 6 örnekte gösterildi. İPV-16 varlığı in malign ve benign leyonlarda gösterildi (karsinoma in situ 1 hasta, akantoz 1 hasta). 
Üretral sürüntü örneklerinde ise 6 hastada İPV varlığı gösterildi. Bu hastaların doku örneklerinde patolojik olarak İPV enfeksiyon tanısı 
gösterilmişti. Ancak üretral sürütüsünde İPV (+) olan 2 hastanın doku örneğinde İPV(-)’ti.

ÇIKARIMLAR
İPV tanısında ve tiplendirmede üretral sürüntü örnekleri doku örnekleri kadar yeterli görünmemektedir.
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SS-235

RADİKAL SİSTEKTOMİ UYGULANAN MESANE TÜMÖRLÜ HASTALARDA; POST OPERATİF ERKEN ÖLÜMÜ ETKİLEYEN PROGNOSTİK 
FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZER BARAN(1), AYKUT AYKAÇ*(1), MUSTAFA UĞUR ALTUĞ(2)
1) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KARABÜK 2) ANKARA ACIBADEM HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, 
ANKARA 

AMAÇ
Mesane tümörü nedeniyle radikal sistektomi uygulanan hastalarda, hastaların demografik ve klinik özellikleri, cerrahi ve patolojik 
verilerinin perioperatif erken ölüm üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM
Kliniğimizde; mesane tümörü nedeniyle radikal sistektomi uygulanan toplam 149 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. 
Sistektomi sonrası ilk 30 gün içinde veya hasta taburcu olana kadar geçen sürede, cerrahi komplikasyonlar veya ek ko-morbid 
hastalıklara bağlı gelişen ölümler perioperatif mortalite olarak kabul edildi.

BULGULAR
Sistektomi sonrası postoperatif minör komplikasyon oranı %38.2 iken, major komplikasyon oranı %8.7 olarak saptandı. Hastaların 
47’sinde (%31.54) erken dönem komplikasyon, 26’sında (%17.4) erken ölüm meydana geldi (Tablo 1). Perioperatif erken ölüm oranı 
70 yaş ve üzerinde %23.8, 70 yaş altında %16.4 olarak saptandı (p=0.589). 70 yaş ve üzeri hastalarda mortalitenin daha çok kardiyak 
ve respiratuar problemlere bağlı olarak ortaya çıktığı görüldü. Erken ölüm ile ilişkili faktörler incelendiğinde; yaş, sigara içme durumu, 
akciğer ve metabolik problemler, üremi ve perop hidronefroz varlığı açısından farklılık saptanmazken, kadın cinsiyet, eşlik eden DM, 
HT ve kalp hastalığı ve preop anemi olan hastalarda olmayanlara göre erken ölüm oranının anlamlı olarak daha fazla olduğu saptandı 
(Tablo 2). Yapılan değerlendirmelerde, en az bir ko-morbid hastalığı olan vakalarda, erken ölüm riskinin olmayanlara oranla 50 kat arttığı 
görüldü. Hiç komorbid hastalığı olmayanlarda %1.2 oranında erken ölüm saptanırken, en az bir hastalığı olan grupta bu oran %37.9 
olarak saptandı (p<0.001). Üç ve daha fazla komorbid hastalık varlığında erken ölüm riskinin belirgin olarak arttığı saptandı (p<0.001). 
 
ÇIKARIMLAR
Operasyonlara bağlı mortalite oranları %15-40 olarak bildirilmekteyken, günümüzde cerrahi tekniklerdeki gelişmeler ve perioperatif 
bakım olanaklarının artması ile seçilmiş hasta gruplarında bu oran %2 düzeyine kadar gerilemiştir. Radikal sistektomi sonrası 
erken mortalitenin; hastanın kronolojik yaşından çok tıbbi yaşı ile ilişkili olduğu, komorbid hastalık varlığında mortalite oranlarının 
belirgin olarak arttığı, tümör evresinin ve seçilen üriner diversiyon şeklinin mortaliteyi etkilemediği ama kurtarıcı sistektomi 
uygulanan hastalarda (daha ileri evrede, göreceli olarak daha yaşlı hastalar) mortalite riskinin daha fazla olduğu görülmüştür. 
 

TABLO 1: ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLAR

Komplikasyon Sayı (%)

Yara Yeri Enfeksiyonu 16 (%10.7)

Eviserasyon 7 (%4.6)

Stoma Nekrozu 2 (%1.3)

İntraabdominal Apse 1 (%0.6)

Derin Ven Trombozu 2 (%1.3)

Pulmoner Tromboemboli 5 (%3.3)

Pnömoni 3 (%2.0)

Akut Kanama 2 (%1.3)

GİS Kanama 3 (%2.0)

SVO 1 (%0.6)

Enterokutanöz Fistül 3 (%2.0)

İleus 13 (%8.7)

Üremi/Elektrolit İnbalansı 8 (%5.3)

Myokard İnfarktüsü 2 (%1.3)

Diabetik Ketoasidoz 2 (%1.3)

Erken Re-operasyon 21 (%14.1)

Erken Ölüm 26 (%17.4)
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TABLO 2: ERKEN DÖNEM MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Hayatta (n=123) Kaybedilen Hasta (n=26) P

Yaş 58,3±9,75 60,9±8,74 0,274

Cinsiyet E/K 115/8 19/7. 0,005

Sigara İçenler 105 (%85,4) 19 (%73,1) 0,15

Pre-op anemi (+) 12 (%9,8) 14 (%53,8) <0,001

DM (+) 22 (%17,9) 11 (%42,3) 0,006

HT (+) 17 (%13,8) 19 (%73,1) <0,001

KOAH 9 (%7,3) 5 (%19,2) 0,071

Kardiyak Problem (+) 13 (%10,6) 18 (%69,2) <0,001

Metabolik Problem (+) 33 (%26,8) 11 (%42,3) 0,116

Sigara Paket/Yıl 34,4±10,95 39,3±9,45 0,07

Serum BUN (mg/dl) 89,2±35,6 101,2±9,45 0,588

Pre-op Hidronefroz (+) 64 (%52,0) 17 (%65,4) 0,214

Tümör (TCC) 97 (%80,7) 28 (%88,5) 0,568

Derece (Low Grade) 82 (%76) 24 (%88) 0,19

Pozitif lenf nodu (+) 35 (%28,5) 8 (%30,8) 0,813

Transfüzyon 2Ü> 63 (%51,2) 24 (%92,3) <0,001

Evre (T0-T2) 65 (%52,8) 19 (%73,1) 0,059

Diversiyon(Kontinan) 81 (%65,9) 12 (%46,2) 0,06

Kurtarıcı Sistektomi (+) 11 (%8.9) 6 (%23) 0.013

SS-236 

BÖBREK TAŞLARINDA BİLATERAL SENKRONİZE EŞZAMANLI TAŞ CERRAHİSİNİN ETKİNLİK VE GÜVENLİK PROFİLİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN SONUÇLAR
TARIK EMRE ŞENER(1), GÜNAL ÖZGÜR(1), YILÖREN TANIDIR(1) 
1) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL  

AMAÇ
Teknolojik gelişmeler ile, komplike böbrek taşı hastalarında birden fazla operasyondan kaçınmak, toplam anestezi maruziyetini 
azaltmak için bilateral eşzamanlı taş cerrahisi (BETC) ön plana çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı eşzamanlı supin perkütan nefrolitotomi 
(sPNL) ve kontralateral retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) uygulanan hastalarda BETC’nin etkinlik ve güvenlik profilini görmek amaçlı 
ön sonuçlarımızı değerlendirmektir.

YÖNTEM
Kliniğimize başvuran ve bir böbreğindeki taş için PNL, kontralateral böbreğindeki taş için RIRC endikasyonu olan hastalar prospektif 
olarak değerlendirildi. Hastalar işlem öncesi kontrastsız BT ve direk üriner sistem grafisi (DÜSG) ile değerlendirildi. Her böbrek 
için ameliyat öncesi taş yükleri “3D-Doctor” programı ile toplam taş hacimleri hesaplanarak değerlendirildi. Çalışmanın birincil 
çıkarımı, taşsızlık durumu ve komplikasyonların belirlenmesiydi. Taşsızlık durumu, 3 mm’den büyük fragmanların olmaması olarak 
tanımlandı. İkincil çıkarımlar, hastanede kalış süresini, kümülatif floroskopi dozunu ve postoperatif drenaj tipini değerlendirmekti. 
 
BULGULAR
Çalışmaya 16 hasta dahil edildi. Hastaların ortanca yaşı 50.5 (en az 27, en fazla 72) idi. Preoperatif taş özellikleri: PNL uygulanan 
taşlar için ortanca taş hacmi 3615.5 mm3; RIRC uygulanan taşlar için 709.2 mm3 idi. Ortanca operasyon süresi 137 dk idi. Ortanca 
floroskopi dozu 61.1 mGy olarak saptandı. (Tablo 1.) 5 hastada PNL, 2 hastada RIRC uygulanan böbrekte rezidü fragmanlar vardı. 
Bu fragmanların bir kısmı 3 mm’den küçüktü, bu nedenle PNL uygulanan böbreklerde 2, RIRC uygulanan böbreklerde 1 hastanın 
taşsız olduğu değerlendirildi (Tablo 1.). PNL uygulanan böbreklerde taşsızlık ve rezidü taş bulunması durumunun, taş yüzey alanı 
ve hacimleri ile arasında istatistiksel bir farklılık bulunmadı. PNL uygulanmış böbreklerinde taşsız ve taşsız olmayan hastalarda 
taş hacmi 2876.8 mm3 ve 9300.2 mm3 idi. Bu iki grup arasında istatistiksel fark bulunmadı ancak değerler sayısal olarak farklılık 
göstermekteydi (Tablo 2.). RIRC uygulanan böbreklerde taşsız olmayan 1 hasta olduğu için, istatistiksel analiz yapılamadı. 3 
hastada postoperatif ateş oldu; 1’i yoğun bakım ünitesinde geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedavi edildi (CD grade 4); 2 hasta 
antibiyotik tedavisi olmaksızın konservatif takip edildi (CD grade 1). 3 hastaya kan transfüzyonu yapıldı (CD grade 2). İstatistiksel 
fark olmasa da, komplikasyon yaşayan hastaların hastane kalış süresi komplikasyonsuz hastalara göre uzundu (Tablo 2.). PNL ve 
RIRC uygulanan böbreklerdeki taş hacmi ve taş yüzey alanı ile kümülatif floroskopi dozları arasında anlamlı ilişki gözlenmedi. 
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ÇIKARIMLAR
BETC, seçilmiş hastalarda güvenle uygulanabilir bir cerrahidir. Komplike taş hastalığı insidansının artmasına karşın, ilerleyen 
endoürolojik ekipmanlar sayesinde uygulanabilen BETC, güvenlik profilini tehlikeye atmadan tek bir seansta hastaların taşsız olmasını 
sağlayabilmektedir.

 

Tablo 1. Demografik ve operasyonel özellikler

Ortanca (en az – en çok)

Yaş 50.5 (27 – 72)

Ameliyat süresi (dk) 137 (100 – 210)

Floroskopi dozu (mGy) 61.1 (21.8 – 162.5)

Komplikasyonlar (hasta sayısı) Clavien Dindo 1 2

Clavien Dindo 2 3

Clavien Dindo 3 -

Clavien Dindo 4 1

Hastane kalış süresi (gün) Komplikasyon olan 9.5 (4 – 12)

Komplikasyon olmayan 4 (2 – 7)

PNL RIRS

Taş hacmi (mm3) 3615.5 (757.6 – 11848.3) 709.2 (68.3 – 5025.9)

Taş yüzey alanı (mm2) 1994.6 (616.3 – 5950.3) 506.1 (113.5 – 1941)

Taşsız hastalar (n) 14/16 15/16

Rezidü fragman boyutu (mm) 2 (2 – 9) 4.5 (1 – 8)

Tablo 2. Ameliyat sonrası taşsız olan ve taşsız olmayan (3 mm’den büyük rezidü fragmanları olan) hastaların taş hacmi ve  
taş yüzey alanı değerlendirmesi

Taş yüzey alanı (mm2) Taş hacmi (mm3)

PNL Taşsız (n=14) 1493.1 (en az 616.3, en çok 4302.5) 2876.8 (en az 757.6, en çok 11566.9)

Rezidü fragman > 3 mm (n=2) 4316 (en az 4281.7, en çok 5950.3) 9300.2 (en az 6752.2, en çok 11848.3)

p value 0,1 0,1

RIRS Taşsız (n=15) 504.2 (en az 113.5, en çok 1940.9) 543.6 (en az 68.3, en çok 5025.9)

Rezidü fragman > 3 mm (n=1) Tek hasta (ortanca değer yok) - 
1193.5 Tek hasta (ortanca değer yok) - 1192.0

p değeri - -
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SS-237 

RENAL KİST HİDATİK CERRAHİ TEDAVİSİNDE MİNİMAL İNVAZİV GİRİŞİMİN YERİ
EMRAH YAKUT*(1), SERDAR AYKAN(2) 
1) MEMORİAL ANKARA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA 2) HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ İSTANBUL, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, 
İSTANBUL  

AMAÇ
Çalışmamızda, 5 renal hidatik kist vakasında minimal invaziv cerrahi yaklaşım deneyimlerimizi aktarmayı amaçladık.

YÖNTEM
Çalışmamıza Mayıs 2011 ve Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde 
laparoskopik kist eksizyonu yaptığımız 5 renal hidatik kist vakasını dahil ettik. Renal hidatik kist tanısı; klinik, radyolojik ve serolojik 
testlerle konuldu. Hastaların tanıları patolojik inceleme ile doğrulandı. Takiplerde ultrason kullanıldı. Hastalar yaş, cinsiyet, 
başvuru şikayeti, başlangıç fizik muayene bulguları, başvuru ekinokok indirekt hemaglütinasyon (İHA) testi sonucu, kistin yerleşim 
yeri, uygulanan tedavi yöntemi, medikal tedavi süresi, uygulanan cerrahi yöntem, meydana gelen ameliyat öncesi ve sonrası 
komplikasyonlar, komplikasyonlara yönelik uygulanan tedavi yöntemleri, tedavi sonrası ekinokok İHA sonuçları, tedaviye verilen 
yanıt açısından incelendi. Tedavi öncesinde hastalardan endikasyonu varlığında; akciğer grafisi, toraks veya batın ultrasonografisi 
(USG), toraks veya kraniyal bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve ekokardiyografi incelemesi yapıldı. 
Asemptomatik olan hastalarda kist hidatik tanısı başka nedenlerle yapılan ultrasonografik veya radyolojik tetkikler sonucunda 
düşünüldü. Ekinokok IHA testi sonucu ≥1/32 ise pozitif kabul edildi. Tüm hastalara preoperatif iki hafta ve postoperatif 4 hafta boyunca 
albendazol 10mg/kg/gün tedavisi uygulandı. Tüm hastalara laparoskopik transperitoneal renal hidatik kist eksizyonu uygulandı. Veress 
iğnesi ile pnömoperitoneum sağlandı. 3 adet 5lik port girişi yapıldı. Kist duvarı kamera portu için açılan insizyondan dışarı alındı. 
 
BULGULAR
Hastaların ortalama operasyon süresi 62±12 dakika, ortalama kan kaybı 40ml±8.4 ml saptandı. Komplikasyon olarak 
1 hastada kist rüptürü gerçekleşti. Kist içeriği aspire edilerek, kist duvarı içine %30 sodyum klorür uygulandı. Tedavi 
sonrası hastaların %40’inde ekinokok İHA negatifleşirken, %20’inde ekinokok İHA titresinde düşme gözlendi. Renal kist 
hidatik nedeniyle takip edilen hastaların tamamında iyileşme saptandı. İzlemde hastaların hiçbirinde nüks saptanmadı. 
 
ÇIKARIMLAR
Türkiye gibi ekinokokkozisin yoğun olarak görüldüğü bir ülkede böbrek kistlerine yaklaşımda hidatik kist mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır. Renal hidatik kistler minimal invaziv yöntemle güvenilir ve başarılı olarak tedavi edilebilir. Renal hidatik 
hastalık benign bir durum olduğu için mümkün olduğunca çok renal parankim korunmaya çalışılmalıdır. Laparoskopik olarak 
kistin aspirasyonu ve kist duvarının marsupialize edilerek çıkarılması en mantıklı cerrahi tedavi seçeneklerinden biridir. 

 
SS-238

PROSTAT KANSERİ NEDENİYLE RADİKAL PROSTATEKTOMİ UYGULANAN VE CERRAHİ SINIRI NEGATİF HASTALARDA BİYOKİMYASAL 
NÜKS İLE İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ -1 ARASINDAKİ İLİŞKİ
YUSUF KASAP(1), MEHMET YILMAZ*(1), ERKAN ÖLÇÜCÜOĞLU(1), SEDAT TAŞTEMUR(1), SAİT
BİÇER(2), MUSTAFA KARAASLAN(1), ERDEM SOBACI(1), MEHMET EMİN ŞİRİN(3), CAVİT CEYLAN(1)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA 
2) ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ÇANKIRI 
3) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, KIRŞEHİR 

AMAÇ
Büyüme faktörlerinin prostat dokusu üzerindeki potent mitojenik etkisi ile prostat kanseri (PKa) gelişiminde etkili olabileceği 
düşünülmektedir.İnsülin-benzeri büyüme faktörü -1(IGF-1)in radikal prostatektomi(RP) ile küratif cerrahi hedeflenmiş ve 
cerrahi sınırı negatif olan hastalarda biyokimyasal relapsı öngörmede katkısının olup olamayacağını belirlemeyi hedefledik. 
 
YÖNTEM
Çalışmamız Mayıs 2009- Haziran 2014 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisinde 
PKa nedeniyle radikal prostatektomi uygulanmış ve patolojik cerrahi sınırı negatif olan 82 hasta üzerinde yapılmıştır.82 
hastanın hiçbiri neoadjuvan ve adjuvan tedavi almamıştır.PKa’li hastalar; operasyon öncesi prostat biyopsi ve patolojik 
spesmenlerinin Gleason skorlamasına (GS) göre ≥ 7 ve 7 < olanlar,prostat spesifik antijen(PSA) değerleri 10ng/ml ≤ ve >10 
ng/ml olanlar,PSA nüksü(biyokimyasal nüks) olanlar ve olmayanlar şeklinde,T evrelemesine göre T2 sınır değer alınarak T2 
≤ ve > T2 olanlar ve patolojik spesmende tümör yükü %50 nin altında ve% 50 nin üzerinde olacak şekilde gruplara ayrıldı.
Biyokimyasal PSA nüksü için cut-off düzeyi 0,2 ng /ml kabul edildi.18 ay altında görülen PSA relapsı erken relaps,18 ay üzerinde 
görülen PSA relapsı da geç relaps olarak kabul edildi.Çalışmaya RP sonrası cerrahi sınırı negatif olan 82 hasta dahil edildi. 
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BULGULAR
60 aylık takipte hastaların 66 (%80.4) sında biyokimyasal PSA nüksü izlenmezken,8(%9.8)hastada erken biyokimyasal nüks ve 8(%9.8)
hastada geç biyokimyasal PSA nüksü izlendi.Serum IGF-1 düzeyleri tümör yükü,Total PSA düzeyi,tümör evresi,prostat biyopsi ve 
spesmen gleason skorları ile karşılaştırıldı.İstatiksel anlamlı ilişki izlenmedi.IGF-1 düzeyi için cut off değeri alınarak parametreler 
yeniden karşılaştırıldığında 60ng/ml üzerindeki IGF-1 seviyelerinde hastaların daha yüksek tümör yükü ve evresine sahip olduğu 
izlendi.60 ng/ml üzerindeki IGF-1 değerlerinde hastaların yüksek gleason skorlarına(GS≥ 7)sahip olduğu ve bu ilişkinin istatiksel olarak 
anlamlı olduğu izlendi(spesmen GS p=0.011;biyopsi GS p=0.017). Hastalar radikal cerrahi sonrası PSA nüksü olmayanlar,erken PSA 
nüksü olanlar ve geç PSA nüksü olanlar şeklinde üç gruba ayrıldı.Nüks göstermeyen hastalar ile erken nüks gösteren hastalar arasında 
IGF-1 düzeyleri açısından istatistiksel zayıf bir ilişki saptandı(p=0.078).Erken nüks grubunda IGF-1 düzeylerinin anlamlı olarak yüksek 
olduğu izlendi(p=0.006)(Resim 1).Erken nüks grubundaki hastaların büyük bölümünün IGF-1 düzeylerinin 60 ng/ml üzerinde olduğu 
ve nüks göstermeyen grupla karşılaştırıldığında anlamlı fark taşıdığı izlendi(p=0.023)(Tablo 1).GS için, anlamlı bulunan 60 ng/ml cut–
off alındığında erken nüks grubunda IGF-1 düzeylerinin nüks göstermeyen gruba göre anlamlı olarak yüksek olduğu izlendi(p=0.023). 
 
ÇIKARIMLAR
IGF-1 düzeyi küratif prostat cerrahisi sonrası cerrahi sınır negatif olsa da hangi hastalarda erken biyokimyasal nüks olabileceği yönünde 
bir yol gösterici olabilir.

IGF-1 <60ng/ml IGF-1 P value

?60 ng/ml

NÜKS YOK 60 6 0.023

ERKEN NÜKS 1 7

NÜKS YOK 60 6 0.12

GEÇ NÜKS 5 3

SS-239

ÜRETROPLASTİ: ILK 15 VAKA IŞIĞINDA DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI
NEVZAT CAN ŞENER*(1), EDİZ VURUŞKAN(1), ERBAY TÜMER(1), FARUK KUYUCU(2),
ADEM ALTUNKOL(1), OSMAN BOZKURT(1), ZAFER GÖKHAN GÜRBÜZ(1)
1) ADANA ŞEHİR EAH, ÜROLOJİ, ADANA 
2) ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA 

AMAÇ
Üretra darlığı tedavisinde üretroplasti, üroloji pratiğinde sıklıkla tercih edilmeyen, ancak son yıllarda daha popüler hale gelen bir 
tekniktir. Farklı yöntemler kullanılabilmekte, başarı oranları da değişiklik göstermektedir. Biz bu sunumda kendi vakalarımız ışığında 
deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.
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YÖNTEM
Kliniğimizde üretroplasti yapılan hastaların takibi yapılmaktadır. Operasyon öncesi karar aşamasında darlığın yeri, daha önce geçirdiği 
endoskopik girişim sayısı, kullanılacak yöntem ve hasta yaşı göz önüne alındı. Hastalar ameliyat sonrası 15 gün sonra kontrole 
çağrılarak üretrografi ile kaçak olup olmadığı değerlendirildi ve sondaları bu değerlendirmeye göre çekildi. Post operatif aylık takipler 
ile uroflowmetri ve subjektif şikayetler takip edildi.

BULGULAR
Bir yıl içerisinde 15 hasta opere edildi. Bu hastaların dört tanesi posterior üretral kopma defekti, üç tanesi bulbomembranöz üretral 
darlık, dört tanesi bulber üretra, iki tanesi pendüler üretra, iki hasta ise panüretral darlık idi. Ortalama operasyon süresi 146,6 dakika 
(60-250 dakika) iken, ortalama sonda çekme süresi 20,62 gün idi (14-30 gün). Bir hastada intraoperatif rektum perforasyonu gelişirken 
başka bir komplikasyon izlenmedi. Post operatif üç hastada greft enfeksiyonu gelişti ve bu hastaların tümünde yeniden darlık gelişti.

ÇIKARIMLAR
Üretroplasti, üretra darlığı tedavisinde başarılı ve uygulanabilir bir yöntemdir.

SS-240

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DE FARKLI KALİKS GİRİŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
MUTLU DEĞER(1), VOLKAN İZOL(1), FESİH OK*(1), İBRAHİM HALİL ŞÜKÜR(1), YILDIRIM BAYAZIT(1), NİHAT SATAR(1), İBRAHİM ATİLLA 
ARIDOĞAN(1)
1) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, ADANA

AMAÇ
Böbrek taşı tedavisinde uygulanan perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonunda tek giriş olarak yapılan üst, orta ve alt kaliks girişlerinin 
güvenilirlik ve etkinliklerini karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Kliniğimizde Eylül 2007 ve Haziran 2018 tarihleri arasında böbrek taşı nedeniyle tek giriş PNL yapılan hastalar retrospektif olarak 
incelendi. Hastalar tek üst kaliks girişi (Grup A), tek orta kaliks girişi (Grup B) ve tek alt kaliks girişi (Grup C) olmak üzere üç gruba ayrıldı. 
Bu üç hasta grubu hasta özellikleri taş boyutu ve lokalizasyonu, operasyon verileri ve postoperatif sonuçlar açısından karşılaştırıldı. 
Komplikasyonlar modifiye clavien sistemine göre sınıflandırıldı.

BULGULAR
Bu süreçte 2660 hastaya PNL uygulandı, bunların 2026 tanesine tek kaliks girişi yapıldı. Grup A,B ve C deki hasta sayıları sırasıyla 
57, 542 ve 1427 idi. Hasta yaşları sırasıyla 43,09±15,75 - 38,23±22,47 ve 39,4±19,93 idi. Taşların lokalizasyonlarına göre yapılan 
değerlendirmede Grup B’de staghorn (%9,8), pelvis (%33,2) ve multipl kaliks (%56,5) yerleşimi Grup A’da ise tek kaliks (%54,4) 
yerleşimi anlamlı olarak yüksek saptandı (Tablo 1). Ürolojik özgeçmişe yönelik yapılan incelemede Grup B’de PNL (%2,4) ve 
ESWL (%6,1) öyküsü olan hastaların sayısı anlamlı olarak daha düşüktü (Tablo 1). Operasyon süresi, skopi süresi, nefrostomi 
çekilme süresi ve hastanede kalış süresi Grup B ve C kıyaslandığında süreler Grup B’de anlamlı derecede yüksek bulundu 
(p=0,000). Operasyon süresi Grup A ile B kıyaslandığında Grup B lehine anlamlı derecede yüksekti (p=0,012). Taşsızlık oranı 
açısından yapılan değerlendirmede Grup C’de başarı oranı diğer iki gruba göre anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p=0,02 
ve p=0,00). Postoperatif ateş ve kan trasnfüzyonu açısından her üç grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (Tablo 2). 
Total komplikasyon oranı Grup B’de diğer iki grup ile kıyaslandığında anlamlı derecede daha yüksekti(p=0,01 ve p=0,00). 
 
ÇIKARIMLAR
PNL de kaliks giriş lokalizasyonlarına yönelik yaptığımız bu çalışmada operasyon süresi, skopi süresi, nefrostomi çekilme süresi, 
hastanede kalış süresi ve total komplikasyon oranı orta kaliks girişi grubunda daha yüksek saptandı. Alt kaliks girişi yapılan hasta 
grubunda taşsızlık oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Bu gruplardaki staghorn ve multipl kaliks taş yerleşimlerinin oranının bu 
sonuçlara neden olduğu düşünüldü.

Tablo 1 P değeri

GRUP A GRUP B GRUP C A vs B A vs C B vs C

Hasta sayısı 57 542 1427

Hasta yaşı ± SD 43,09±15,75 38,23±22,47 39,4±19,93 0,11 0,17 0,26

Cinsiyet (%): 0,48 0,23 0,2

E 37(69,9) 326(60,1) 813(57)

K 20(35,1) 216(39,9) 614(43)

BMI ± SD 26,27±5,87 25,56±6,38 26,18±6,58 0,43 0,92 0,06

Taş lokalizasyonu/%
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Staghorn 1(1,8) 53(9,8) 72(5) 0,02 0,2 0

Pelvis 8(14) 180(33,2) 459(32,2) 0 0,002 0,66

Tek kaliks 31(54,4) 123(22,7) 450(31,5) 0 0 0

Multipl kaliks 7(12,3) 35(56,5) 65(4,6) 0,13 0,02 0,09

Pelvis + kaliks 10(17,5) 142(26,2) 378(26,5) 0,14 0,12 0,9

Taş boyutu (mm2) 367,19±266,48 335,7±301,85 353,73±346,47 0,45 0,77 0,29

Geçirilmiş PNL (%) 3(5,3) 13(2,4) 62(4,3) 0,25 0,75 0,04

Geçirilmiş ESWL (%) 7(12,3) 33(6,1) 184(12,9) 0,1 0,89 0

Geçirilmiş ABTC(%) 4(7) 22(4,1) 87(6,1) 0,33 0,78 0,07

Soliter(%) 2(3,5) 15(2,8) 65(4,6) 0,76 0,7 0,06

ABTC: Açık Böbrek Taşı Cerrahisi

ESWL: Ekstracorporeal Shock Wave Lithotripsy

PNL: Perkütan Nefrolitotomi

Tablo 2 P değeri

GRUP A GRUP B GRUP C A vs B A vs C B vs C

Hasta sayısı 57 542 1427

Operasyo süresi ± SD (dk) 63,96±38,61 76,28±34,52 61,73±32,35 0,012 0,61 0

Skopi süresi ± SD (dk) 10,23±5,90 10,95±6,20 9,28±6,03 0,4 0,24 0

Nefrostomi çekilme süresi ± SD (gün) 2,04±2,07 2,49±2,4 1,81±1,21 0,2 0,2 0

Hastanede kalış süresi ± SD (gün) 3,66±2,84 4,26±4,22 3,50±2,53 0,33 0,66 0

% Taşsızlık 36(63,2) 348(64,2) 1096(76,8) 0,88 0,02 0

% Ateş 2(3,5) 26(4,8) 72(5) 0,65 0,58 0,82

% Kan transfüzyonu 2(3,51) 19(3,51) 42(2,94) 0,27 0,81 0,53

% Clavien skoru:

I

II 24(42,1) 316(58,3) 629(44,1) 0,02 0,77 0

IIIA 0 2(0,4) 6(0,4)

IIIB 0 3(0,6) 4(0,3)

IVA 0 4(0,7) 6(0,4)

IVB 0 0 0

V 0 0 0

% Total komplikasyon oranı 24(42,1) 325(60) 645(45,2) 0,01 0,64 0

SS-241 

RENAL KİTLE DEĞERLENDİRİLMESİNDE TC-99M MİBİ TÜMÖR SİNTİGRAFİSİNİN ROLÜ
TARİQ ASİ*(1), MURAT TUNCEL(2), MELTEM ÇAĞLAR TUNCALI(2), AHMET GÜDELOĞLU(1), BERK HAZIR(1), BÜLENT AKDOĞAN(1) 
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, UROLOJİ, ANKARA 2) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, 
NÜKLEER TIP, ANKARA  

AMAÇ
Renal kitlelerin benign vs malign ayırımında Tc-99m methoxy-isobutyl-isonitrile (MIBI) tümör sintigrafisinin klinik karar vermede 
rolü olabileceği tartışılmaktadır. Bu çalışmada renal kitle nedeniyle ameliyat edilen hastaların ameliyat öncesi Tc-99m MIBI tümör 
sintigrafisi bulguları ile ameliyat sonrası patolojileri karşılaştırılarak Tc-99m MIBI tümör sintigrafisinin klinik karar vermede etkinliğini 
göstermek amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda Temmuz 2017 ile Eylül 2018 tarihleri arasında < 7 cm renal kitle 
nedeniyle ameliyat edilen 55 hastaya ameliyat öncesi Tc-99m MIBI tümör sintigrafisi çekilmiştir. Görüntüler renal kitlelerdeki 
radyoaktif madde tutulumu ilgi alanı çizilerek ve normal böbrek parankimine oranlanarak Tc-99m MIBI tutulumu için 
pozitif (benign) veya negatif (malign) olarak değerlendirilmiştir. Hastaların %78.2’sine parsiyel nefrektomi %21.8’ine radikal 
nefrektomi yapılmıştır. Hastaların ameliyat öncesi Tc-99m MIBI tümör sintigrafisi bulguları ile patoloji sonuçları karşılaştırılmıştır. 
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BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 54,8 ± 11,7 yıl, E/K oranı 40/15, ve ortalama kitle boyutu 4.1± 1.5 cm olarak bulunmuştur. 55 hastanın 
23’ü (%41.8) 4 cm den büyük kitleye sahipti. Patolojik değerlendirmede eksize edilen 55 renal kitlenin 9’u (%16.4) benign (5 
onkositom, 2 anjiomiyolipom(AML), 1 kronik sklerozis ve 1 kronik inflamasyon) olarak rapor edilmiştir. Benign olarak rapor 
edilen 9 kitlenin 6’sında (5 onkositom, 1 AML) Tc-99m MIBI tutulumu pozitif (Sensitivite %66.7) olarak bulunmuştur. Onkositom 
olarak rapor edilen lezyonların hepsinde Tc-99m MIBI tutulumu pozitif olarak saptanırken , benign renal kitlelere sahip olduğu 
halde Tc-99m MIBI tutulumu negatif olarak saptanan 3 hastanın patoloji sonuçları; kronik sklerozis, kronik inflamasyon ve 
anjiomiyolipomdu. Malign olarak rapor edilen 46 lezyonun 41’inde Tc-99m MIBI tutulumu negatif (spesifite %89.1) olarak tespit 
edilmiştir. Malign renal kitleye sahip olduğu halde pozitif Tc-99m MIBI tutulumu sergileyen 5 hastanın patolojileri kromofob 
hücreli RCC (3 hasta) ve onkositik papiller RCC (2 hasta) olarak rapor edilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde renal kitleye sahip 
hastalarda Tc-99m MIBI tümör sintigrafisinin pozitif prediktif değeri %54.5, negatif prediktif değeri %93.2 olarak hesaplanmıştır. 
 
ÇIKARIMLAR
Renal kitlelerin benign-malign ayırımında Tc-99m MIBI tümör sintigrafisinin %93.2 renal kitle negatif prediktif değeri ile klinik karar 
vermede etkili olabileceği kanısına varılmıştır. Özellikle onkositom on tanısı olan hastalarda daha çok kullanım alanı bulabileceği 
düşünülmektedir. Tc-99m MIBI tümör sintigrafisinin renal kitlelerde klinik faydasını daha iyi anlayabilmek için daha fazla sayıda hasta 
ile yapılan çalışmalara ihtiyaç vardır.

SS-242

ALT ÜRİNER SİSTEM DİSFONKSİYONU OLAN ÇOCUK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİNİN ETKİNLİĞİ
RUSLAN JAFAROV*(1), ALİ CANSU BOZACI(1), ERMAN CEYHAN(1), TAHSİN
BATUHAN AYDOĞAN(1), HASAN SERKAN DOĞAN(1), SERDAR TEKGÜL(1)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
Çalışmamızda alt üriner sistem disfonksiyonu (AÜSD) ve nörojen mesane (NM) sebebiyle mesaneye ya da üriner sfinktere botulinum 
toksini (BTx) uygulanan çocuk hastalar incelenmiş ve tedavi sonuçları değerlendirilmiştir.

YÖNTEM
60 çocuk (yaş < 18) hasta retrospektif olarak incelenmiştir. 46 çocukta mesaneye, 14 hastada sfinktere BTx uygulanmıştır. Mesaneye 
BTx enjeksiyonu 20-30 noktaya 10 IU/kg (toplamda 200 IU’u geçmeyecek şekilde), sfinktere BTx enjeksiyonu ise 4 kadrana toplam 100 
IU olacak şekilde yapılmıştır. Hastaların demografik verileri, altta yatan primer hastalıkları, önceki medikal tedavileri incelenmiştir. 
Çocukların BTx uygulaması öncesi ve sonrasındaki klinik semptomları, işeme bozuklukları semptom skorları (İBSS) ve ürodinami 
parametreleri karşılaştırılmıştır.

BULGULAR
Çocukların yaş ortalaması 121.8 ± 45.5 ay olup, ortalama takip süremiz 18.5 ± 26.3 aydır. Tüm hastaların kız/erkek oranı 
34/26’dır. Çocukların %65’inde AÜSD, %35’inde NM vardır. BTx enjeksiyonu sonrasında 3 (%5) hastada glob vesicale gelişmiş olup 
bunlardan ikisi mesaneye, biri sfinktere enjeksiyon sonrasında gelişmiştir. Mesaneye enjeksiyon yapılan hastaların klinik fayda 
görme oranı %84,8 (n=39) olup ortalama klinik fayda başlama zamanı 2±2,1 hafta, ortalama fayda sonlanım süresi ise 62,6±79,8 
haftadır. Mesaneye BTx enjeksiyonu uygulanan grupta, NM’li çocuklarda, AÜSD olanlara göre etki süresinin daha kısa ve birden 
fazla enjeksiyona daha fazla ihtiyaçları olduğu görülmüştür. Mesaneye BTx uygulanmış hasta grubunda işlem öncesi ve sonrası 
ürodinamisi olan 21 hasta değerlendirildiğinde ürodinamik mesane kapasitesinde artış, maksimal detrüsör ve maksimal vezikal 
basınçlarda azalma gözlenmiştir (Wilcoxon signed rank test; p=0,093; p=0,030; p=0,029 sırasıyla). Sfinktere enjeksiyon yapılan 
hastalarda klinik fayda görme oranı %85,7 (n=12) olup ortalama klinik fayda başlama zamanı 1,75±1,54 hafta, ortalama fayda 
sonlanım süresi ise 33,9±25,1 haftadır. Sfinktere BTx uygulanmış NM’li (n=5) ve AÜSD olan (n=9) hasta gruplarına bakıldığında 
gruplar arasında yaş, cinsiyet, klinik fayda sağlama oranı, etki süresi, tedavi öncesi, sonrası İBSS ve yaşam kalitesi skorları açısından 
anlamlı fark bulunamamıştır. Mesaneye ve sfinktere BTx uygulanmış olguların NM’li ve AÜSD olan hasta grupları incelendiğinde tüm 
gruplarda tedavi sonrasında İBSS ve yaşam kalitesi skorlarında anlamlı düşme gözlenmiştir (p<0,001 Wilcoxon signed rank testi). 
 
ÇIKARIMLAR
Mesaneye ve üriner sfinktere uygulanan BTx AÜSD olan ve NM’li çocuk hastalarda %85 oranında klinik fayda sağlamakta ve 
semptom skorlarında anlamlı düzelme yaratmaktadır. Çalışmamızda mesaneye BTx uygulanan AÜSD olan çocuk hastalarda 
botulinum toksinin etki süresinin daha uzun olduğu, NM’li olgularda ise tekrar eden enjeksiyonlara ihtiyacın daha fazla olduğu ortaya 
konmuştur. Medikal tedaviye dirençli olgularda mesaneye BTx uygulaması çocuklarda da etkin bir tedavi olarak önerilmektedir. 
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SS-243

ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARI OLAN HASTLARDA OBSTÜRİKTİF UYKU APNESİ RİSK DERECELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BORA İRER*(1), YELDA VAROL(2)
1) İBB EŞREFPAŞA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
2) İZMİR SBÜ DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI, İZMİR 

AMAÇ
Alt üriner sistem semptom (AÜSS) yakınması nedeniyle üroloji polikliniğine başvuran erkek hastalarda Obstüriktif Uyku Apnesi (OUA) 
riskini belirlemek.

YÖNTEM
Prospektif olarak planlanan ve etik kurul onayı alınan bu çalışmaya üroloji polikliniğine başvuran 140 erkek hasta alındı. Hastalara 
AÜSS’larının varlığını ve şiddetini belirlemek amacıyla Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS) ve Aşırı Aktif Mesane Semptomları 
değerlendirme formu (AAMS-V8), OUA riskini değerlendirmek amacıyla STOP-Bang Anketi ve Epworth Uykululuk Formu doldurtuldu. 
Hastalar IPSS skoru şiddetlerine göre üç gruba, AAMS skorlarının şiddetine göre iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında hastaların demografik 
verileri, klinik özellikleri, STOP-Bang anketi ve Epworth Uykululuk formu verilerine göre belirlenen OUA risk düzeyleri karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Çalışmaya alınan 140 erekek hastanın demografik verileri Tablo 1’de sunuldu. Şiddetli IPSS’e sahip hastalarda STOP-Bang Anketine 
göre OUA risk düzeyi ve Epworth Uykululuk Test skorları diğer IPSS şiddet gruplarıyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 
bir şekilde daha yüksek bulundu (Tablo 2). AAMSS ≥8 olan hastalar, AAMSS<8 olan hastalara göre daha yüksek Epworth Uykululuk 
Testi skorlarına ve OAU risk düzeylerine sahipti (Tablo 3). OUA risk düzeyi ile nokturi varlığı, IPSS ve AAMS skoru yüksekliği arasında 
istatistiksel olarak anlamlı korelasyon olduğu gözlendi (sırasıyla; r=0,653, p<0,001; r=0,408, p<0,001 ve r=0,259, p=0,002). 
 
ÇIKARIMLAR
OUA’li hastalarda AÜSS’larının özellikle noktüri sıklığının normal kişilere göre fazla olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada üroloji 
polikliniğine AUSS’ları ile başvuran hastalardan yüksek IPSS ve AAMS skoru olan hastaların daha yüksek OUS risk düzeylerine sahip 
olduğu ortaya kondu. Bu hastaların AÜSS’larının etiyolojisinde OUA’nın da bulunabileceği üroloji uzmanları tarafından göz önünde 
bulundurulması hasta açısından fayda sağlayacaktır.

Tablo 1: Hastaların demografik verileri.

Yaş (ort±SD) (Aralık) 53,0±13,0 (25-76)

Noktüri Sayısı (ort±SD) 2,5± 1,0 (1-5)

BMI (ort±SD) 28,6±4,3 (19,5-41,4)

BMI ( %)

>35 kg/m2 0,121

<35 kg/m2 %87.9

Komorbitide sayısı (ort±SD) 0,7±0,9 (0-3)

Sistemik hastalık (%) 0,479

Sigara içiciliği (paket yılı) (ort±SD) 17,5±20,4 (0-80)

Toplam IPSS skoru (ort±SD) 11,6±7,0 (1-31)

IPSS yaşam kalitesi skoru (ort±SD) 3,4±1,4 (0-6)

IPSS şiddeti (n, %)

Hafif 52, %36,4

Orta 68, %48,6

Şiddetli 21, %15,0

Toplam AAMSS (ort±SD) 17,0±8,8 (4-40)

AAMSS (n, %)

AAMSS <8 22, %15,7

AAMSS ?8 118, %84,3

Toplam Epworth test skoru (ort±SD) 9,4±5,2 (0-24)

OUA riski (n, %)

Düşük 30, %21,4

Orta 26, %18,6

Yüksek 84, %60,0

AAM, Aşırı aktif mesane; OUA, Obstüriktif uyku apnesi; SD, Standart sapma; BMI,Vücut kitle indeksi; IPSS, Uluslararsı 
prostat semptom skoru; AAMSS, Aşırı aktif mesane semptom skoru
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SS-244

PROSTAT KANSERİNDE BİYOPSİ GLEASON SKORU NE KADAR GÜVENLİ?
AHMET ÇAMTOSUN*(1) 
1) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, MALATYA  

AMAÇ
Prostat spesifik antijenin tanımlanmasından prostat kanseri oranı yükselmiş; ancak transrektal ultrasonografi eşliğinde biyopsi 
patolojilerindeki veriler ile radikal prostatektomi spesimenindeki patolojilerin verilerinde uyumsuzluk olabilmektedir. Bu durum 
küratif tedavi ihtiyacı olabilecek hastaları riske atmaktadır. Bu çalışmada; radikal prostatektomi spesimenlerindeki Gleason skorları ile 
transrektal ultrasonografi eşliğinde biyopsi patolojilerindeki Gleason skorlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
 
YÖNTEM
Ocak 2007 ile Aralık 2014 tarihleri arasında, kliniğimizde radikal prostatektomi cerrahisi geçirmiş hastaların verileri retrospektif olarak 
değerlendirildi. Hastaların transrektal ultrasonografi eşliğinde biyopsi öncesi PSA değerleri, biyopsi kor sayıları, kanser pozitif biyopsi 
kor sayıları, biyopsideki kanser yüzdeleri ve Gleason skorları tespit edilerek, radikal prostatektomi sonrası Gleason skorları, doku 
kanser oranları, cerrahi sınırlar ve patolojik evre ile karşılaştırıldı.
 
BULGULAR
Toplam 157 hastanın verileri değerlendirildi. Transrektal ultrasonografi eşliğinde biyopsi patolojisinde Gleason skoru <7 olan 
hastaların 82’inde(%75,9), prostat spesimen patolojisi Gleason skoru da <7 olarak tespit edildi. Transrektal ultrasonografi eşliğinde 
biyopsi patolojisinde Gleason skoru 7 olan hastaların 10’unda (%38,4) prostat spesimen patoloji Gleason skoru 7 olarak tespit edildi. 
Trus-bx patolojisinde Gleason skoru >7 olan hastaların 24’unda (%48,9) prostat spesimen Gleason skoru >7 olarak tespit edildi. 
 
ÇIKARIMLAR
Transrektal ultrasonografi eşliğinde biyopsi patolojilerinde bildirilen Gleason skorları ile radikal prostatektomi Gleason skorları arasında 
fark olabilmekte, bu fark özellikle biyopsi Gleason skoru 7 ve üzeri olan hastalarda daha belirginleşebilmektedir. Aktif izleme alınacak 
hastalar patologların bildirdiği Gleason skorlarının güvenilirliği tartışmalı olup, diğer değişkenler (kor-tümör oranı, tümör kor sayısı, 
PSA, multi parametrik MRI) değerlendirilerek karar verilmelidir.

Radikal prostatektomi spesimeni 2+2 2+3 3+2 3+3 3+4 3+5 4+3 4+4 4+5 5+3 5+4 5+5

Biyopsi

skoru

2+2 1 1

2+3 2

3+2 6 1

3+3 1 1 1 71 16 5 2

3+4 1 7 10 3 1 1 1 2

3+5 1 1 1

4+3 3 1 5 1 2

4+4 1 1 2 1

4+5

5+3 1

5+4 1

5+5 1

SS-245

TRANSÜRETRAL REZEKSİYON SONRASINDA RADİKAL SİSTEKTOMİ KARARI VERİLEN MESANE TÜMÖRÜ HASTALARINDA RADİKAL 
SİSTEKTOMİ PATOLOJİK EVRELENDİRME SONUÇLARI VE ÖZELLİKLİ HASTALARDA TEDAVİ YÖNETİMİ
EMRE BÜLBÜL*(1), FAHRİ YAVUZ İLKİ(1), SAMİ BERK ÖZDEN(1), SİNHARİB ÇİTGEZ(1)
1) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, İSTANBUL 

AMAÇ
Metastatik olmayan kas invaziv mesane tümörü hastalarında ve intravezikal BCG tedavisine cevapsız T1 yüksek gradeli mesane 
tümörü hastalarında total sistektomi yapılması küratif tedavi seçeneğidir. T1 tümörlerin %27 si T2-T3,T2 tümörlerin %49 u T3 e 
radikal sistektomi patolojisinde evre olarak yükselmektedir.Bu oranları evrenin yükselmesine sebep olabilecek prognostik faktörler 
mevcut.Bunları göz önünde bulundurarak hastaya özel multidisipliner yaklaşımla hastaların tedavisini seçmek gerekmektedir. 
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YÖNTEM
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği’nde Ocak 2017 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında radikal sistektomi yapılan 
tanısı hastaların dosyaları incelendi.Hastaların tamamının TUR ve radikal sistektomi patolojileri ve arada geçen süreler kaydedildi. Elde 
edilen veriler uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edildi.

BULGULAR
Radikal sistektomi uygulanan hastaların 4’ü kadın 22’ i erkektir.Son TUR operasyonu ile radikal sistektomi arasında geçen süre 19 
gün ile 1 yıl arasında değişmektedir.Son TUR patolojisi Ta olan 1 hasta ,T1 olan 5 hasta ve T2 olan 20 mevcut.Ta hastaların patoloji 
sonuçları 1 i Ta (%100) saptanmıştır. T1 hastaların radikal sistektomi patolojileri 2’si T 0 (%40),1’i T1 (%20) ,1‘i T 2 (%20) ,1‘i T4 (%20) 
. T 2 hastaların radikal sistektomi patolojileri 2‘si T 0(%10) ,2’si T1(%10) ,6’ sı T2 (%30) ,5’i T3(%25) ,5‘i T4(%25) saptanmıştır.10 
hastada üreter invazyonu ve bu hastalarında 2 sinde aynı zamanda lenf nodu tutulumu mevcuttu.Bu hastaların 8 inde (%80)inde total 
sistektomi patolojisinde evreleri yükselmiş ve adjuvan kemoterapi ihtiyacı doğmuştur.6 hastanın evresi daha düşük(%23) saptanmış.

ÇIKARIMLAR
Mesane tümörü hastalarında maksimum transüretral rezeksiyon önerilmektedir . Aynı zamanda klinik deneyimimiz komorbiditesi 
fazla olan ve kötü prognostik faktör taşımayan seçili hastalarda transüretral rezeksiyonun önemli bir alternatif olarak akılda tutulmalısı 
gerektiğini gösteriyor.

SS-246

PELVİKALİSİYEL ANATOMİK ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRMESİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE İNTRAVENÖZ PİYELOGRAFİNİN 
KORELASYONU
MUSTAFA AYDIN*(1), ALPER BİTKİN(1), LOKMAN IRKILATA(1)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ÜROLOJİ, SAMSUN
  
AMAÇ
Pelvikalisiyel sistem anatomik ölçümlerinde bilgisayarlı tomografi (BT) ile referans görüntüleme olan intravenöz pyelografinin (İVP) 
karşılaştırılması.

YÖNTEM
Çalışmaya hastanemiz radyoloji kayıtlarında hem BT hem de İVP görüntüleri olan 47 hasta ve 59 renal ünit dahil edildi. Her bir böbreğin 
alt pol infundibulopelvik açı (İPA), infundibuler uzunluk (İU) ve infundibuler genişlik (İG) ölçümleri yapılarak sonuçlar BT ve İVP grupları 
arasında karşılaştırıldı

BULGULAR
Çalışmaya alınan 47 hastanın 21’i kadın, 26’sı erkekti. Hastaların yaş ortalaması 42,87 idi. Elli dokuz renal ünitten 26’sı sol, 33’ü sağ 
böbrekti. Hastaların İVP ve BT ile ölçülen İPA, İU ve İG ölçümleri arasında istatistiksel fark saptanmadı (p=0.773, p=0.931, p=0.850). Her 
iki yöntemle de yapılan ölçümlerin birbirine korele olduğu görüldü.

ÇIKARIMLAR
Pelvikalisiyel sistemin anatomik ölçümlerinde İVP ile benzer sonuçları ile BT, herhangi bir sebeple İVP çekilemeyen hastalarda faydalı 
olabilir.
 

Bilgisayarlı Tomografi İntravenöz Pyelografi P

İnfundibulopelvik açı (°) 53.16±6.68 53.10±7.17 0.773

İnfundibuler uzunluk (mm) 27.00±3.68 27.02±3.98 0.931

İnfundibuler genişlik (mm) 5.86±2.17 5.84±2.31 0.850

SS-247

COMPARİSON OF COGNİTİVE BEHAVİOUR THERAPY (CBT) WİTH THE TADALAFİL 5 MG TREATMENT AT THE
ERECTİLE DYSFUNCTİONS PATİENTS 
CUMHUR YEŞİLDAL*(1), MUSAB ILGİ(2), SİNAN LEVENT KİREÇCİ(1), ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN(3), AHMET TEVFİK ALBAYRAK(3)
1) ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) S.B. ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTAHANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Erectile dysfunction is a common problem especially increase with ageing, psychogenic problems, comorbidities such as diabetes 
mellitus and metabolic disorders could deteriorate the erectile capacity. We aim to evaluate the efficacy and duration of activity 
among the tadalafil 5mg treatment with cognitive behaviour therapy.
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YÖNTEM
Twenty couples were enrolled in the study between March 2017- September 2018 in two centres. None of the patients have metabolic 
disorders and comorbidities. No surgical history effect on their erectile capacity. Patients have divided two groups first one take 
tadalafil 5 mg. for three months and other one take behavioural therapy. IIEF scoring system was used to regarding their erectile 
capacity in the first third and sixth month.

BULGULAR
The mean age is 56 years. IIEF Score is 14 and 15 points for each group. There was no significant difference between the groups before 
the treatment. Following the 12 weeks treatment, CBT and Tadalafil 5mg resulted in a 62% success rate for erectile function which was 
comparable to the 56% rate for the drug group; satisfaction rates for men were 55% and 50%, respectively. However, after the give 
up the treatments at third months; cognitive behaviour therapy has significantly better results at fourth months. These effect which 
still goes on was seen in CBT group.

ÇIKARIMLAR
Tadalafil 5 mg and behavioural therapy both of them could be used in the erectile dysfunction treatments and these regimes had 
significant improvements in the IIEF. However, Tadalafil 5 mg treatment affect can decrease following the treatment give-up CBT effect 
still go on.

SS-248
LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİNİN GELİŞİMİ: TEK MERKEZDE LAPAROSKOPİK BÖBREK KİSTİ EKSİZYONUNDAN 
LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİYE GELİŞİM SÜRECİNDE KLİNİK VE CERRAHİ SONUÇLAR.
ÖNDER ÇİNAR(1), ENGİN DENİZHAN DEMİRKIRAN*(1), ERSAN BULUT(1), BÜLENT AKDUMAN(1), NECMETTİN AYDIN MUNGAN(1)
1) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, ZONGULDAK 

AMAÇ
Kliniğimizde uygun tüm böbrek cerrahilerinde laparoskopik yöntemi standart hale getirme sürecindeki endikasyonlar, klinik ve 
onkolojik sonuçlar ve komplikasyonları sunmayı; olası komplikasyonlardan kaçınmak için yapılacakları tartışmayı amaçladık.

YÖNTEM
Kliniğimizde Kasım 2017 ve Eylül 2018 tarihleri arasında 21 hastaya laparoskopik renal cerrahi uygulandı. Sekiz hasta hipo/non 
fonksiyone böbrek, 13 hasta ise renal kitle nedenli opere edildi. Bunların sekizi basit nefrektomi, sekizi radikal nefrektomi, üçü parsiyel 
nefrektomi vakasıydı. 2 vakada ise laparoskopik radikal nefrektomi planı ile başlanıp çeşitli komplikasyonlar nedeniyle açık cerrahiye 
dönüldü. Tüm cerrahilerde transperitoneal yaklaşım uygulandı.
 
BULGULAR
Toplam 21 vakanın ikisinde intraoperatif komplikasyonlar nedeniyle açık cerrahiye geçildi. Hastaların birinde arteriyel kanama 
nedeniyle, diğerinde ise splenorenal yapışıklık nedeniyle açık cerrahiye geçildi. Bu hastalara intraoperatif dönemde sırasıyla 5 ve 
2 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Diğer vakalarda ise transfüzyon ihtiyacı olmadı. Laparoskopik vakalarda postop dönemde 
bir vakada majör komplikasyon görüldü. Bu hastada postop 2. günde barsak perforasyonu gelişti; genel cerrahi tarafından yapılan 
onarım sonrası hasta yoğun bakım takibi esnasında kaybedildi. Ortalama vaka süreleri basit nefrektomi, radikal nefrektomi ve parsiyel 
nefrektomi için sırasıyla 219,3, 236,8 ve 166,6 dakikaydı. Hastaların drenleri ise yine aynı sıra ile 3,14, 2,87 ve 2,33 günde alındı. Renal 
kitle nedenli radikal nefrektomi uygulanan hastalardan birinin ve parsiyel nefrektomi uygulanan hastalardan birinin patoloji sonucu 
onkositom olarak raporlandı.

ÇIKARIMLAR
Laparoskopik cerrahi, hasta konforu ve kısa hospitalizasyon süresi gibi avantajlarının yanı sıra özellikle başlangıç aşamasında ciddi 
komplikasyonlara da açık bir yöntemdir. Postop dönemde gelişebilecek barsak perforasyonu gibi komplikasyonlardan kaçınmak için 
özellikle barsak etrafındaki disseksiyonlarda enerji kullanımından kaçınılmalıdır. Artan tecrübe ile birlikte komplikasyonlar ve vaka 
süresi ciddi oranda azalmaktadır. Bizim parsiyel nefrektomi sürelerimizin diğer cerrahilerden kısa olmasının nedeninin bu vakaların 
serinin sonlarında artmış tecrübe ile yapılması olduğunu düşünmekteyiz. İleri dönemde oluşabilecek komplikasyonların önüne geçmek 
ve laparoskopinin birçok ürolojik alanda standart olarak kullanımının sağlanması için eğitim aşamasındaki ürologların laparoskopi 
eğitimi almaları önem arz etmektedir.
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Basit Nefrektomi Radikal Nefrektomi Parsiyel Nefrektomi Açık Cerrahiye Dönülen

Yaş(ort) 59,75 57,13 57,67 66

Cinsiyet

Kadın 4(%50) 3(%37) 2(%67) 0

Erkek 4(%50) 5(%63) 1(%33) 2(%100)

VKİ (ort) 26,7 28,4 29,9 26,3

Giriş Hb (ort) 14,475 13,7125 13,9 11,5

Giriş Kreatinin (ort) 1,025 0,825 0,7666 0,9

Çıkış Hb (ort) 13,2 12,05 12,46 10,45

Çıkış Kreatinin (ort) 1,025 1 0,8 1,3

Operasyon Süresi (dk)(ort) 219,3 236,8 166,6 225

Postop Gaz Çıkışı (gün)(ort) 2,14 1,875 1 1,5

Dren geleni (ort)

po 58,75 95,125 93,3 140

po1 35 23,125 35 80

po2 75 112,5 60 70

po3 23,3 37,5 15 62,25

po4 37,5

po5 20

Dren Alınma Zamanı (gün) (ort) 3,14 2,87 2,33 5,5

Taburculuk Zamanı (gün) (ort) 5,42 3,75 3 6

ASA Riski

1 0 0 1(%33) 1(%50)

2 7(%88) 3(%37) 0 0

3 1(%12) 5(%63) 2(%67) 1(%50)

Eşlik eden komorbidite

HT 3 3 2 1

DM 2 2 2 1

Hipo/hiper tiroidi 2 1

KOAH 1 1

SVO 2

Basit Nefrektomi Radikal Nefrektomi Parsiyel Nefrektomi Açık Cerrahiye Dönülen

Patoloji

Benign 8 1 2

RCC

Berrak Hücreli 3 1 1

Kromofob 3

Karsinosarkom 1

Liposarkom 1

R.E.N.A.L Skoru (ort) 8,87 4,66 7

İntraop Es replasmanı (ort) 0 0 0 3,5
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VİDEO SUNUM – I 
( VS 1-VS7 )

VS-01

GANGLİONÖROMA; 14 YAŞ ÇOCUK HASTADA LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL ADRENALEKTOMİ
YUNUS EMRE GÖGER(1), MEHMET MESUT PİŞKİN(2), MEHMET SERKAN ÖZKENT*(2), GİRAY KARALEZLİ(2) 
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, KONYA 
2) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, KONYA  

AMAÇ
Ganglionörom, oldukça nadir görülen , schwan hücreleri ve ganglion hücrelerinden oluşan benign nöroektodermal neoplasm olarak 
tanımlanır. İzole vakalarda malign formasyona dönüşebileceği bildirilmiştir. Bu kitlelerin tedavisinde malign transformasyon nedeni 
ile cerrahi eksizyon önerilmektedir. 14 yaş kız hastadaki sol sürrenal kitleye yaptığımız laparoskopik sürrenalektomi operasyonunu 
sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
14 yaş k hasta , sol adrenal kitle nedeni ile dış merkezden kliniğimize refere edildi. Fizik muayene normaldi. Abdomen CT de ; 4x4 
cm büyüklüğünde , solid karakterde , 48 HU ve 58 HU , kontrast tutan lezyon izlendi. Preoperatif radyoloji ile konsulte edildi ve 
radyolog tarafından yapılan değerlendirmede lenfoma, metastatik tümör veya adrenal tümör ön tanıları olabileceği bildirildi. Rutin 
endokrinolojik tetkikler normal olarak değerlendirildi. Kesin tanı amacı ile hastaya biyopsi yapıldı. Patoloji ; ganglionöroma olarak 
geldi. Malign lezyon gelişme ihtimali olduğu için operasyon kararı verildi.

BULGULAR
Hastaya nazogastrik katater takıldıktan sonra sol lateral dekübit pozisyona alndı. Todd çizgisinden diseke edilerek kolon mediale deviye 
edildi. Dalak ve pankreas kuyruğu arasında sürrenal kitle izlendi. Sürrenal kitle harmonik ve disektör yardımı ile diseke edilerek serbestlendi. 
Renal ven ve sürrenal ven izlendikten sonra sürrenal ven klipse edildi. Kitle tamamen serbestlendikten sonra endobag yardımı ile dışarı 
alındı. Kanama kontrolü sağlandıktan sonra sürrenal loja bir adet nelaton dren yerleştirildi. Operasyon süresi 35 dk , kanama miktarı 50 ml 
idi. Postoperatif kanama izlenmedi ve 24. saatte dren alındıktan sonra postoperatif 2. gün hasta taburcu edildi. Patoloji; paraganglionöroma 
olarak geldi ve cerrahi sınırda tümöral oluşum izlenmedi. 1.,3. ve 6. ay kontrollerinde herhangi bir patoloji tespit edilmedi. 
 
ÇIKARIMLAR
Laparoskopik adrenelektomi erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da güvenle uygulanabilen minimal invaziv bir cerrahi prosedür olarak 
kabul görmektedir. Fakat çocuklarda daha geniş serilere ihtiyaç duyulmaktadır.

VS-02
 
ÇAPRAZLAYAN DAMARI OLAN 2 OLGUDA ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK TRANSMEZOKOLİK PİYELOPLASTİ : VİDEO SUNUM
SERHAT GÜROCAK*(1), EDA TOKAT(1), BORA KÜPELİ(1), MUSTAFA ÖZGÜR TAN(1), MURAT YAVUZ KOPARAL(2) 
1) GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, ANKARA 
2) GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ A.D, ANKARA  

AMAÇ
8 ve 11 yaşındaki 2 erkek çocukta uygulanan transmezokolik robot yardımlı laparoskopik piyeloplasti (RYLP) prosedürlerinin görsel 
olarak paylaşılması amaçlandı.
 
YÖNTEM
Sol üreteropelvik bileşke (UPB) darlığı olan 8 yaşındaki ve sağ UPB darlığı olan 11 yaşındaki iki erkek çocukta alt polden çaprazlayan 
damarları olduğu görüldü ve RYLP uygulandı. Video sunumumuzda bu ameliyatların önemli aşamalarını vurguladık.
 
BULGULAR
Sağ veya sol hemi flank pozisyona alınan hastalara ilk trokar umbilikustan açık teknikle,diğer 3 tokar insüflasyonu takiben direkt görüş 
altında batına girildi. Docking sağlandı ve robotik kollar batına yerleştirildi. Batına girildikten sonra renal pelvis kolon mezosunun 
posteriorunda görüldü ve mezokolik pencere açılarak renal pelvise ulaşıldı. Renal pelvis çevre dokulardan keskin ve künt diseksiyonlarla 
ayrıldı. Her iki vakada da böbrek alt polünü besleyen arterin üreteropelvik bileşkeyi çaprazladığı görüldü. Renal pelvis insize edildikten 
sonra üreteropelvik bileşke kesilerek çaprazlayan damarın anterioruna alındı. Hipoplazik ve dar üreter segmenti çıkarıldı ve üreter 
spatüle edilerek, antegrad d/j stent yerleştirilmesini takiben Dismembered tip pyeloplasti uygulandı. Kanama kontrolünü takiben loja 
dren yerleştirildi. Robotik kollar ayrılarak desuflasyon sağlandı. Herhangi bir intraoperatif veya postoperatif komplikasyon gelişmeyen 
her iki hasta da postop 2.günde taburcu edildi.
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ÇIKARIMLAR 
Güncel teknolojik gelişmeler ve pediatrik robotik üroloji pratiğinin yaygınlaşması sonucunda kompleks robotik cerrahi uygulamalar, 
dikkatlice seçilmiş vakalarda düşük morbiditeyle güvenli bir şekilde uygulanabilir.

 
VS-03 

PEDİATRİK HASTADA ATNALI BÖBREKTE LAPAROSKOPİK TRANSMEZOKOLİK BASİT NEFREKTOMİ
MURAT GÜLŞEN*(1), ÖNDER ÖZDEN(1), FATİH KOCAMANOĞLU(1), ENDER ÖZDEN(1), ŞABAN SARIKAYA(1) 
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN  

AMAÇ
Bu videoda,başka nedenle tetkik edilirken atnalı böbreği ve sol hidronefrotik nonfonksiyone böbreği olan hastadaki laparoskopik 
transmezokolik basit nefrektomi deneyimimizi sunmayı planladık.

YÖNTEM
13 yaşında erkek hasta, boy kısalığı nedeniyle tetkik edilirken sol böbrekte ultrasonografi ile grade 4 hidronefroz tespit edilmiş.Yapılan 
bilgisayarlı tomografide atnalı böbrek ve incelmiş parankim ile birlikte sol hidronefroz tespit edildi.Renal kortikal sintigrafide sol 
böbrek nonfonksiyone izlendi.Hastaya sol basit nefrektomi planlandı. 60 derece sol yan pozisyonda umbilikustan veress iğnesi ile 
pnomoperitoneum oluşturuldu.Veress iğnesi ile girilen noktadan 5 mm optik port girildi.Görüntüleme eşliğinde 3 adet 5 mm çalışma 
portları girildi.Transmezokolik yolla retroperitona girilerek üreter bulundu süperiora gidilerek renal hilus bulundu. Uygun diseksiyonlar 
ile 2 adet renal ven ve 1 adet renal arter ve istmusa giden bir adet renal artere ulaşıldı. Vasküler yapılar önce renal arter olmak üzere 
hem-o-lok kliplerle damarlar kontrol edildi ve kesildi. Takiben alt ve üst pol çevre dokulardan serbestleştirildi. Üreter klemplendi 
ve kesildi. Böbrek istmusu demarkasyon hattından Thunderbeat yardımı ile kesilerek nefrektomi gerçekleştirildi.İstmus 3/0 vicryl ile 
kontinu sütürize edildi. Mezo 4/0 vicryl ile kontinu kapatıldı. Kanama kontrolünü takiben böbrek gibson kesisi ile 15 mm endobag içine 
alınarak sol alt kadrandan vücut dışına alındı.Dren konulmadı.

BULGULAR
Portların girişinden böbreğin vücut dışına alınmasına kadar geçen süre 65 dk, tahmini kan kaybı 5 cc idi.Postoperatif 1.gün foley 
sondası çekilen hasta taburcu edildi.

ÇIKARIMLAR
Pediatrik vakalarda konjenital anomalilerde bile laparoskopik yöntemle minimal invaziv olarak kısa hospitalizasyon süreleri ile böbrek 
cerrahileri gerçekleştirilebilmektedir.

VS-04

KADAVERİK EN BLOC BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRASI MASİF ÜRETER NEKROZU GELİŞEN PEDİATRİK HASTADA ALICININ 
KENDİ ÜRETERİNİ KULLANARAK ÜRETEROÜRETEROSTOMİ
ÇAĞRI AKPINAR*(1), PERVİZ HAJİYEV(2), MUAMMER BABAYİĞİT(1), GÜNAY EKBERLİ(2), BARIŞ ESEN(1), TARKAN SOYGÜR(2), BERK BURGU(2)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 
2) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ HASTANESİ, PEDİATRİK ÜROLOJİ BİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
Böbrek transplantasyonu sonrası üreter komplikasyonları ortalama % 2,9-13,4 oranında görülmektedir. 11 aylık kadavradan ochoa 
sendromlu 12 yaşındaki kız hastaya en bloc böbrek transplantasyonu sonrası her iki anastomozlu üreterde nekroz gelişen hastada 
gerçekleştirilen üreteroüreterostomi’nin sunulması

YÖNTEM
Evre 4 VUR, işeme disfonksiyonu ve kronik böbrek yetmezliği olan, tipik yüz ifadesi ve nörojenik mesanesi de olması sebebiyle 
ürofasiyal sendrom(ochoa sendromu) tanısı konulmuş, mart 2011’de augmentasyon sistoplasti ve mitrofanof prosedürü 
uygulanmış 6x1 TAK kullanan hastada, kadavradan enbloc böbrek transplantasyonu sonrası üreter nekrozu gelişmesi üzerine 
hastaya operasyon planlandı. Non-fonksiyone böbreğe nefrektomi sonrası sağ nativ üreter mobilize edildi. Ardından nativ 
üreter spatüle edildi ve üreteroüreterostomi için hazır hale getirildi. Süperior yerleşimli transplante böbreğin proksimal ucunda 
yer alan çok kısa sağlam üreter ile alıcıdan hazırlanan nativ üreterin proksimal kısmının uç uca anastomozu gerçekleştirildi. 
İnferior yerleşimli transplante böbrek üreterinin çok kısa kalan segmenti de uç yan anastomoz yapılmasına imkan verdi. 
 
BULGULAR
Operasyon sırasında ve postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Postoperatif 6. gün dreni alınan hasta 8. günde 
taburcu edildi. Postoperatif 1. ayda hastanın DJ kateteri çekildi.
 
ÇIKARIMLAR
Alıcının ipsilateral üreteri kullanılarak gerçekleştirilen üreteroüreterostomi ve piyeloureterostomi, en bloc böbrek transplantasyonları 
sonrası üreter komplikasyonlarının tedavisi için teknik olarak uygun bir seçenektir.
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VS-05

ROBOTİK PARSİYEL NEFREKTOMİ EĞİTİMİNDE PULSATİL ORGAN PERFÜZYOZ SİSTEMLERİ
CEM BAŞATAÇ*(1), HALUK AKPINAR(1)
1) İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, İSTANBUL 

AMAÇ
Robotik parsiyel nefrektomi (RAPN) eksizyon ve rekonstrüksiyon becerileri gerektiren zor bir ameliyattır. İnsan anatomisine uygun 
çalışma modelleri bu ameliyatın öğrenme eğrisinin kısaltılmasında yararlı olabilir. Bu videoda robotik parsiyel nefrektomi ameliyat 
aşamalarının pulsatil organ perfüzyon (POP) sistemleri ile yapılabilirliği değerlendirildi.
 
YÖNTEM
Pulsatil organ perfüzyon sistemlerinde abdominal aorta ve vena kava inferior ile beraber çıkartılmış bir çift domuz böbreği kullanıldı. 
Abdominal aorta kateterize edilerek, pompa sistemine bağlandı. Üreter ve vena kava inferiorun ucu açık bırakıldı. Perfüzyon maddesi olarak 
kırmızıya boyanmış su kullanıldı. Saatte 65 ml/sn hızla çalışan pompa ile sıvı sisteme gönderilerek kan dolaşımı simüle edildi. Kamera portu 
ile 1. ve 2. robotik kollar POP çalışma kutusunun ön yüzüne yerleştirildi. Robotun 3. kolu POP kutusunun çalışma kanalından yerleştirildi. 
 
BULGULAR
Pulsatil organ perfüzyon sistemleri RAPN ameliyat aşamalarının başarılı bir şekilde yapılmasına olanak sağladı.

ÇIKARIMLAR
Pulsatil organ perfüzyon sistemleri RAPN ameliyatının aşamalarının simüle edilmesinde uygun bir model olarak görülmektedir. Bu 
model ile yapılacak özel eğitimler RAPN ameliyatının öğrenme eğrisini kısaltabilir.

 
VS-06

ATNALI BÖBREKLİ ÇOCUK HASTADA SOL BÖBREK TAŞI: SOL TRANSMEZOKOLİK LAPAROSKOPİK PİYELOLİTOTOMİ 
FATİH ATAÇ(1), İSMAİL BEŞER*(2), MUSTAFA KORAY KIRDAĞ(3)
1) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D, KIRIKKALE 
2) KIRIKKALE Ü.TIP FAK. SÜLEYMAN DEMİREL ARŞ.UYG HAST, ÜROLOJİ A.D, KIRIKKALE 
3) KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, ÜROLOJİ BÖLÜMÜ, KIRIKKALE 

AMAÇ
Bu videoda atnalı böbrekli çocuk hastaya, sol renal pelvis taşları için yaptığımız Transmezokolik Laparoskopik Piyelolitotomi ameliyatını 
sunmayı amaçladık.
 
YÖNTEM
6 yaşında erkek çocuk hasta sol yan ağrısı nedeniyle değerlendirildi. Hastada atnalı böbrek, sol böbrekte hidronefroz ve sol renal 
pelviste en büyüğü yaklaşık 8 mm olan 5 adet taş izlendi. Hastaya laparoskopik transmezokolik piyelolitotomi planlandı. Hastaya önce 
litotomi pozisyonunda retrograd piyelografi çekildi ve sol üreterin proksimaline 3F üreter katateri bırakıldı. Takiben hasta 60 derece sol 
yan pozisyona alındı. Umblikustan “Hasson” tekniği yardımı ile bir adet 5 mm’ lik optik port girilerek pnömoperitoneum oluşturuldu. 
Sol midklavikular hattan bir adet 5 mm’ lik ve bir adet 3 mm’ lik toplam üç port yerleştirildi. Ardından üreter katateri içerisinden sol 
renal üniteye metilen mavisi verildi. Takiben sol renal pelvis kolon mezosu altında yeri tespit edildi. Ardından bu seviyeden mezoya 
soğuk makas yardımı ile küçük bir pencere açıldı. Diseksiyonu daha rahat yapabilmek için pelvis batın ön duvarına iğneli sütür yardım 
ile asıldı. Takiben dilate pelvis diseksiyonuna başlandı. Ardından soğuk makas yardımı ile pelvis açıldı. Trokar içinden gönderilen flexible 
sistoskop, basket katater ve forseps yardımı ile 5 adet taş alındı. Ardından pelvis açıklığı kontinyu olarak 4/0 vicryl ile kapatıldı. Pelvis 
etrafına dren yerleştirildikten sonra mezo onarımıda kontinyu olarak yapıldı.

BULGULAR
Cerrahi süre 65 dakika, kan kaybı minimaldi. Postoperatif 2. gün dreni çekilen hasta önerilerle taburcu edildi. Postoperatif takiplerinde 
klinik ve USG ile sorunsuz izlendi.

ÇIKARIMLAR
Atnalı böbrekler en sık görülen füzyon anomalilerindendir Üreterin pelvise yüksek girişi bu hastalarda üriner staz, tekrarlayan 
enfeksiyon ve taş oluşumuna sebep olur. Bu hastalarda PNL daha çok uygulanmasına rağmen, taşların derinde olması, toplayıcı 
sistem yapısının uygun olmaması, özellikle böbrek damarlarının yaralanma riski nedeniyle laparoskopi de tercih edilebilmektedir. 
Çocuklarda transmezokolik olarak bu işlemin yapılabilmesi ve daha az diseksiyon ve kısa sürede yapılabilmesine olanak sağlamıştır. 
katkı sağlamıştır. Erişkinde olduğu gibi çocukta da laparoskopik yöntem fonksiyonel ve kozmetik açıdan tercih edilebilen bir tekniktir. 
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VS-07

PEDİATRİK HASTADA TRANSMEZOKOLİK ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK VASCULAR HİTCH TEKNİĞİ
BİRGİ ERCİLİ*(1), ALİ SEZER(1), BERİN SELÇUK(1), BÜLENT ÖNAL(1)
1) CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Çocuklarda üreteropelvik bileşke darlığı; 500 canlı doğumda 1 görülen, doğumsal veya edinsel sebeplerle ortaya çıkabilen bir 
durumdur. Etiyolojide intrinsik veya ekstrinsik nedenler görülebilir. Çocuklarda ekstrinsik nedenler daha azdır ve genellikle böbreğin alt 
polüne giden ve üreteropelvik bileşkeyi çaprazlayan damarların basısına bağlı olarak görülür. Üreteropelvik bileşke darlığının tedavisi 
cerrahi olup açık, laparoskopik veya robotik yöntemler tercih edilebilir. Cerrahide genellikle Anderson-Hynes dismembered pyeloplasti 
yöntemi uygulanır ancak özellikle çaprazlayan damar varlığında intrinsik patoloji düşünülmüyorsa modifiye-Hellström yöntemi olan 
“vascular hitch” prosedürü kullanılabilmektedir.
 
YÖNTEM
Sol yan ağrısı ile başvuran 11 yaşındaki erkek hastaya sırasıyla yapılan Üriner Ultrasonografide sol böbrek pelvis AP çapı 46 mm 
olarak ölçülmüş ve MAG-3 sintigrafide ise sol böbrek ekskresyonu uzamış, sol böbreğe ait separe fonksiyon %38 olarak saptandı. 
Semptomatik olan hastaya operasyon kararı verildi. Sol lateral dekübit pozisyonunda yatırılan hastanın umbilikus hizası rektus 
kası sol lateralinden 2 cm insizyonla Hasson tekniğiyle 8 mm kamera portu yerleştirildi. Pnömoperitoneum oluşturulduktan sonra 
kamera portunun 8 cm kraniyal ve kaudaline 2 adet 8 mm çalışma portlu yerleştirildi. Da Vinci Xi robotik cerrahi sistemi dock 
edildikten sonra transmezokolik olarak sol üretere ulaşıldı. Üreter, renal pelvis ve böbrek alt polüne giden çaprazlayan damarlar 
serbestleştirildikten sonra renal pelvisin dilate ve üreter kalibrasyonunun normal olduğu görüldü. Diüretik testi yapılarak (iv 
sıvı ve furosemid infüzyonu ile) renal pelvisin dilatasyonu sağlandı ve çaprazlayan damarların üreterde açılanmaya neden olduğu 
görüldü. Çaprazlayan damarlar alet yardımıyla asıldıktan sonra renal pelvisin boşaldığı saptandı (diüretik test pozitif). 4/0 vicryl 
kullanılarak çaprazlayan damarlar 2 adet sütürle gevşek olarak (loose wrap) renal pelviste kraniyale doğru sütürize edilerek 
taşındı (pyelo-pyelic sleeve). Bu işlemin ardından renal pelvisin rahatça boşaldığı görüldü. Dren ve üreteral stent yerleştirilmedi. 
 
BULGULAR
Operasyon süresi 70 dakika olarak saptandı ve kanama görülmedi. Post-operatif 1. günde sondası alınan hasta herhangi bir 
komplikasyon olmadan taburcu edildi.

ÇIKARIMLAR
Özellikle çaprazlayan damar basısına bağlı olan üreteropelvik bileşke darlıklarının cerrahi tedavisinde vascular hitch 
yöntemi hem anastomoz gerektirmemesi hem de üreteral stent ihtiyacını ortadan kaldırması nedeniyle tercih edilebilir 
bir yöntemdir. Ayrıca operasyon ve hastaneden kalış süresini kısaltmaktadır. Öncesinde hasta seçimi sırasında mutlaka 
görüntüleme yöntemleri kullanılmalı ve peroperatif diüretik testi uygulanmalıdır. Daha önce sıklıkla laparoskopik olarak 
uygulanan vascular hitch yöntemi aynı zamanda robotik cerrahi ile de güvenli ve etkili bir şekilde uygulanabilmektedir. 
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VİDEO SUNUM – II 
( VS8-VS14 ) 

 
VS-08

EKTOPİK BÖBREĞİ OLAN ÇOCUK HASTADA LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ
YUNUS EMRE GÖGER(1), MEHMET MESUT PİŞKİN(1), MUZAFFER TANSEL KILINÇ*(1), MEHMET SERKAN ÖZKENT(1), GİRAY KARALEZLİ(1) 
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ AD, KONYA 

AMAÇ
Minimal invaziv yaklaşım doğrultusunda laparoskopik nefrektominin çocuk hastalarda etkin ve güvenilir bir yöntem olduğunu 
belirtmek.
 
YÖNTEM
Yılda 5-6 kez ateşli üriner sistem enfeksiyonu öyküsü olup, kronik böbrek hastalığı olan, diyaliz programına dahil edilen ve renal 
transplantasyon planlanan 10 yaşındaki erkek hastada ektopik, soliter, reflü olan, DMSA sintigrafide afonksiyone olduğu saptanan 
böbreğe minimal invaziv yaklaşımla laparoskopik nefrektomi yapılması kararlaştırıldı. Laparoskopik nefrektomi sırasında atrofik olduğu 
görülen ve spermatik kordun kısa oluşundan dolayı internal ingüinal ringe ulaşmayan sağ testise orşiektomi yapıldı. Ortalama ameliyat 
süresi 80 dk idi. Postoperatif dönemde drenden gelen olmadı. 3. gün dren alınarak hasta taburcu edildi.

BULGULAR
10 yaşında erkek hasta Çocuk Hastalıkları Kliniği’ne 1 haftadır olan kusma, halsizlik, iştahsızlık yakınmalarıyla başvurdu. 
Doğduğundan beri yılda 5-6 kez ateşli üriner sistem enfeksiyonu öyküsü mevcuttu. Fizik muayenesinde yaygın vücut ödemi, 
gelişme geriliği saptanmıştı. Ürogenital sistem muayenesinde sağda nonpalpable testis mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri 
doğaldı. Laboratuvar incelemede; üre 110 mg/dl, kreatinin 5,2 mg/dl, idrar tahlilinde 200 mg/dl proteinüri mevcuttu. Günlük 
200 cc idrar çıkışı mevcuttu. Ultrason ve MR’ da; her iki böbrek renal fossada saptanmamıştı ve sağ alt kadranda 3,5x4x5 
cm ebadında kortikomedüller ayrım yapılamayan dismorfik ve ektopik böbrek saptanmıştı.Voiding sistoüretrografide; sağda 
pelvik bölgedeki böbreğe grade 4 reflü saptanmıştı. DMSA sintigrafide ektopik böbreğin afonksiyone olduğu saptanmıştı. 
 
ÇIKARIMLAR
Böbrekte ektopi bulunan hastalarda genital anomali insidansı % 15-45 arasında değişir. Erkek hastaların % 10-20’sinde fark edilebilir 
genital anomali vardır. İnmemiş testis, üretral duplikasyon ve hipospadias bunların en sık görülenleridir. Minimal invaziv yaklaşımla 
laparoskopik nefrektomi çocuk hastalarda etkin ve güvenlidir.
 
 
VS-09

BUKKAL MUKOZAL GREFT İLE ÜRETROPLASTİ
TARIK YONGUÇ*(1), İBRAHİM HALİL BOZKURT(1), İBRAHİM KÜÇÜKTÜRKMEN(1), SERKAN YARIMOĞLU(1), SALİH POLAT(2)
1) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
2) DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AĞRI 

AMAÇ
. 
 
YÖNTEM
. 
 
BULGULAR
61 yaşında erkek hasta idrar yaparken zorlanma nedeniyle polikliniğimize başvurdu. 5 yıl önce üretral darlık nedeniyle üretrotomi 
interna olduğu ve sonrasında defalarca üretral yumuşak dilatasyon yapıldığı öğrenildi. 1 yıl önce üretradan taş çıkarıldığı öğrenildi. 
Fizik muayenede anormallik görülmedi. Üroflowmetri yapamayan hastaya çekilen retrograd üretrografide penil üretra proksimalinden 
başlayan bulber üretraya uzanan yaklaşık 4,5 cmlik darlık segmenti izlendi. Hastaya bukkal mukozal greft ile üretroplasti işlemi 
uygulandı. 3. ay kontrolünde yapılan üroflowmetrede işenen hacim 250 ml ve Qmax 15,1 ml/sn idi. Hasta idrarını rahat yaptığını 
ifade ediyordu ve ek şikayeti yoktu. 2.sene kontrolünde ise üroflowmetrede işenen hacim 350 ve Qmax 15,9 ml/sn idi ve hastanın 
memnuniyeti yüksek idi. Hasta takiplerine devam etmektedir.

ÇIKARIMLAR
Tekrarlayan üretral darlık hastalarında üretroplasti bir tedavi seçeneğidir. Darlık segmenti uzun olan hastalara bukkal mukozal greft ile 
üretroplasti başarıyla uygulanabilir.
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VS-10

ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI SONRASI GELİŞEN ÜRETRA YARALANMASINDA BUKKAL MUKOZAL TÜP ÜRETROPLASTİ VE ÜRETRAL 
STENT UYGULAMASI
SAMİ UĞUZ(1), ADEM EMRAH COĞUPLUGİL(1), MURAT ZOR(1), BAHADIR TOPUZ(1), MESUT GÜRDAL*(1)
1) GÜLHANE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 

AMAÇ
Ateşli silah yaralanmasına bağlı gelişen ve ciddi boyutta perineal yumuşak doku kaybının eşlik ettiği komplet üretra yaralanmasında 
bukkal mukozal tüp üretroplasti uyguladık. Sonrasında anastomoz hattında gelişen sirküler darlık içinde internal üretrotomi ve üretral 
kateter başarı ile uygulandı.

YÖNTEM
29 yaşında erkek hasta ilk başvurusunda perineal bölgeden ateşli silah yaralanmasına bağlı üretra yaralanması nedeniyle eksplore 
edilip primer üretral uç uca anostomoz uygulandı. Ancak postop dönemde perineal bölgede nekroz gelişti ve hastanın yarası açıldı. 
Üretranın onarılan kısmında nekroz geliştiği için geniş debridman uygulandı ve hasta genel durumu düzelinceye kadar bir süre 
suprapubik sistostomi ile takip edildi. ilk yaralanmadan yaklaşık 12 ay sonra üretroplasti kararı verildi. Perineal insizyonu takiben 
üretral meadan bir kateter gönderilerek sağlam üretra lokalize edildi. Üretra posterior kısımda yaklaşık 2 cm dar seyredip ardından 
kör olarak sonlanmaktaydı. Ardından suprapubik insizyon üzerinden üretraya buji gönderilerek proksimal kısımdan üretra insize edildi. 
İnferior pubektomi uygulandı. Üretradaki tam kat defekti onarmak için her iki yanaktan yaklaşık 4’er cm lik bukkal mukoza alındı. 
Mesaneye üretral kateter gönderildi. Kateter üzerinden tam kat defekti onarmak için bukkal mukoza tüp şeklinde üretra sütüre edildi. 
Etraf dokulardan bukkal greft üzerine mümkün olduğunca flep şeklinde doku kapatıldı. Postop 3. ay takipte anastomoz hattında gelişen 
yaklaşık 1 cm darlık internal üretrotom ile açıldı ve üretral stent yerleştirildi.

BULGULAR
Postop takiplerinde hastada nüks darlık gelişmedi ve kontinans sağlandı.

ÇIKARIMLAR
Nadir görülen böyle ciddi vakalarda bukkal mukoza kullanılarak tüp üretoplasti ve gerekirse üretral stent uygulaması düşünülebilir.

VS-11

ÇALIŞMAYAN ARTİFİSYEL ÜRİNER SFİNKTER SONRASI MALE SLİNG UYGULANMASI
TARIK YONGUÇ*(1), SERDAR ÇELİK(1), ERTUĞRUL ŞEFİK(1), SERKAN YARIMOĞLU(1), SALİH POLAT(2)
1) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
2) DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AĞRI 

AMAÇ
. 
 
YÖNTEM
. 
 
BULGULAR
63 yaşında erkek hasta total inkontinans nedeniyle başvurdu. Radikal prostatektomi sonrası total inkontinans nedeniyle 2 yıl önce 
artifisyel üriner sfinkter (AÜS) takıldığı öğrenildi. 1 senedir AÜS çalışmaması nedeniye hasta tekrar total inkontinandı. Yapılan 
sistoskopide AÜS çalışmadığı görüldü. Hastanın kesinlikle tekrar AÜS istememesi üzerine AÜS çıkarılarak hastaya male sling prosedürü 
uygulandı. Hasta postoperatif 1. gün sorunsuz olarak taburcu edildi. 1. ay kontrolünde hasta tam kontinandı. 3. ay kontrolünde 
hastanın 1 ped/gün inkontinansı vardı. Hastanın memnuniyeti yüksekti.
 
ÇIKARIMLAR
Total inkontinansı olan hastaların hayat kalitesini yükseltmek için çeşitli tedavi prosedürleri mevcuttur. Seçili olgularda male sling 
uygulanabilir. Bu gibi komplike hastalarda da etkinliği için uzun dönem çalışmalara ihtiyaç vardır.
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VS-12

ANASTOMOTİK ÜRETROPLASTİ SONRASI AYNI SEANSTA PENİL PROTEZ VE ARTİFİSYEL ÜRİNER SFİNKTER UYGULAMASI
KÜRŞAT KÜÇÜKER*(1), ALPER ŞİMŞEK(1), YUSUF ÖZLÜLERDEN(1), SİNAN ÇELEN(1), ALİ ERSİN ZÜMRÜTBAŞ(1), ZAFER AYBEK(1) 
1) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,ÜROLOJİ ANABİLİM DALI , DENİZLİ, ÜROLOJİ, DENİZLİ 

AMAÇ
Tekrarlayan üretra darlıklarında ve seçili hastalarda( travma vs) üretroplasti sık kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Üretroplastide 
inkontinans nadir de olsa görülebilmektedir. Genellıkle bu durum sfinkter yetmezliğine bağlı oluşmaktadır.Üretroplasti ile darlık 
tedavisi yapıldıktan sonra , sfinkterik yetmezlik gelişse dahi artifisyel üriner sfinkter güvenle uygulanabilmektedir.
YÖNTEM
Anastomotik üretroplasti sonrası inkontinans ve erektil disfonksıyon nedeni ile aynı seansta penil protez ve artifisyel üriner sfinkter 
uygulaması yapılan hasta videosunun sunumu 43 Yaş Erkek;Trafik kazası sonrası dış merkezde 3 kez endoskopik operasyon ve Nisan 
2017 tarihinde üretroplasti yapılmış. Şikayetlerinin tekrar başlaması üzerine perkütan sistostomi takılmış. Hastaya tarafımızca Ağustos 
2017 tarihinde Anastomotik Üretroplasti operasyonu yapıldı. Takipleri sırasında idrar kaçırma şikayeti ve erektil disfonksiyonu olan 
hastaya Penil Protez İmplantasyonu ve Artifisyel Üriner Sfinkter takılması planlandı. Hastaya Ağustos 2018 tarihinde aynı seansta Penil 
Protez İmplantasyonu ve Artifisyel Üriner Sfinkter takıldı.

BULGULAR
Penil Renkli Doppler US: Bilateral kavernöz arter orta kesimlerinde MSH ortalama 20 cm/sn ölçüldü. Kavernöz arter çapları: (SAĞ): 1.3 
mm (SOL): 1.1 mm . Enjeksiyon sonrası: Bilateral kavernöz arter proksimal kesimlerinde MSH ortalama 50 cm/sn distal kesimlerinde 
ise 15 cm/sn ölçüldü. Visüel ereksiyon evresi Grade II olarak değerlendirildi.

ÇIKARIMLAR
Üretroplasti ile darlık tedavisi yapıldıktan sonra , sfinkterik yetmezlik gelişse dahi artifisyel üriner sfinkter güvenle uygulanabilmektedir. 
Bizim hastamızda beraberinde erektil disfonksiyon da bulunmaktaydı. Eş zamanlı penil protez uygulaması da yapıldı. Bu tür durumlarda 
artifisiyel üriner sfinkter ve penil protez uygulaması aynı seansta yapılabilmektedir.

VS-13

HİPOSPADİAS CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN ÜRETRA DARLIĞINDA BUKKAL MOKOZA ÜRETROPLASTİ
ALİ ERSİN ZÜMRÜTBAŞ(1), YUSUF ÖZLÜLERDEN*(1), SİNAN ÇELEN(1), KÜRŞAT KÜÇÜKER(1), ZAFER AYBEK(1)
1) PAMUKKALE ÜNİVERSTİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DENİZLİ, ÜROLOJİ, DENİZLİ 

AMAÇ
Başarısız hipospadias onarımı sonrası tedavi karmaşık ve zor prosedürleri gerektirir. Literatürde distal hipospadias onarımı sonrası % 
9, proksimal hipospadias onarımı sonrasıda % 32,2 oranında sekonder cerrahiler gerektiği bilinmektedir. Deri flepleri kullanmakdaha 
kolay olsada hastamızda olduğu gibi bazı dezavantajlara sahiptir. Günümüzde bukkal mukoza greftleri, uretral darlık tedavisinde en sık 
kullanılan ve en başarılı yöntemdir.

YÖNTEM
27 yaşında erkek hasta, tekrarlayan üretral darlık ve inkontinans nedeniyle başvurdu. Geçmişte skrotal deri flebi ile iki kez hipospadias 
onarımı yapılmış. Komorbidit hastalığı veya ilaç kullanım öyküsü yoktu. Çocukluk çağında sağ orşiopeksi ve kulak cerrahileri mevcut. 
Fizik muayenede üretrada iki adet fistül ağzı görüldü. İdrar tahlili ve kreatinin seviyeleri normal sınırlardaydı. Maksimum akış hızı 10 
ml / dk (fistüller parmakla kapatıldıktan sonra) ve post-void rezidüel idrar saptanmadı. Üretragrafide üretral darlık ve kontrast madde 
ekstravazasyonu mevcutu. Üreteroskopi sırasında anterior üretrada iki adet fistül ağzı ve kıllı skrotal flep dokusu saptandı. Hastaya 
fistül ve kıllı üretral doku eksizyonu sonrası çift bukkal mukoza greft üretroplastisi yapıldı. Bu video sunumu, operasyonun detaylarını 
ve cerrahi adımlarını göstermektedir.

BULGULAR
Hasta başarılı bir şekilde tedavi edildi. Peroperatif ve postoperatif komplikasyon görülmedi. Hasta ameliyattan üç gün sonra taburcu 
edildi. Üç hafta sonra üretral kateter çıkarıldı. Maksimum akış hızı 21 ml / dk olarak bulundu ve post void rezidüel idrar tespit edilmedi.

ÇIKARIMLAR
Literatürde bir aşama ve iki aşamalı onarım teknikleri bulunmaktadır. Olgumuzda fistül ve doku eksizyonu sonrası tek aşamada çift 
bukkal mukoza grefti üretroplasti başarıyla uygulandı.
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VS-14

ÇAPRAZLAYAN DAMAR BASISINA SEKONDER ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIKLARINDA LAPAROSKOPİK VASKÜLER HİTCH TEKNİĞİ 
AHMET ŞAHAN*(1), KASIM ERTAŞ(2)
1) S.B. DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) S.B. VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, VAN 

AMAÇ
Çaprazlayan damar basısına sekonder ureteropelvik bileşke darlıklarında (UPBD), alt pol çaprazlayan damarın transpozisyonu 
pyeloplastiye alternatif bir yöntem olarak gösterilmiştir. Bu videoda laparoskopik vasküler hitch işleminin teknik detaylarının 
gösterilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
26 yaşında erkek hastada, sağ yan ağrısı nedeniyle yapılan görüntülemelerinde sağ polar arter basısına sekonder UPBD tespit edildi. 
DMSA sintigrafisinde sağ böbreğin toplam fonksiyona katılımı (TFK) % 44 olarak hesaplandı. DTPA sintigrafisinde sağ böbrekte diüretiğe 
kısmi yanıt izlendi. Sağ yan ağrısının şiddetli olmasından dolayı hastaya laparoskopik vasküler hitch yapılması planlandı Genel anestezi 
altında üretral sonda takıldıktan sonra, hasta sol lateral dekübit pozisyona alındı. 2 adet 10 mm’lik, 1 adet 5 mm’lik trokar yerleştirildi. 
Barsaklar medialize edildikten sonra psoas kasının anteriomedialinde üreter bulundu. Üreter proksimale kadar diseke edilerek alt 
polar arter ve renal pelvise ulaşıldı. Dikkatli bir şekilde çaprazlayan damar ve renal pelvis çevre dokulardan ayrıldı. Renal pelvisin 
rahatlıkla mobilize olduğu izlendi. Renal pelvis ve çaprazlayan damar serbestlendikten sonra renal pelvisin küçüldüğü izlendi. Ardından 
çaprazlayan damar, renal pelvisin içinden geçecek şekilde renal pelvis anteriyoruna 2/0 vicyrl ile tünel oluşturuldu. Diüretik testinde 
renal pelvisin rahatlıkla boşaldığı izlendi.

BULGULAR
Operasyon süresi 70 dk olarak hesaplandı. Kanaması olmayan hastanın po 1. gün sondası çekildi, mobilize edildi, po 3. gün dreni 
çekildi, taburcu edildi. Hastanın takiplerinde sağ yan ağrısı olmadı. Po. 9 ay Mag3 sintigrafisinde TFK % 47.9 olarak hesaplandı. IVP 
görüntülemesinde sağ böbreğin 20 dakikada tamamen boşaldığı izlendi.

ÇIKARIMLAR
Laparoskopik vasküler hitch, çaprazlayan damar basısına sekonder UPBD’lerinde daha kısa ameliyat süresi, hastanede yatış süresi ve 
komplikasyon oranı ile güvenli bir işlemdir.
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VİDEO SUNUM – III 
(VS15-VS21)

VS-15

ICG YARDIMLI ROBOTİK PYELOPLASTİ 
AHMET AŞÇI(1), TURAN MAMMADALİYEV*(1), OĞUZHAN KAHRAMAN(1), AHMET GÜDELOĞLU(1), MUSTAFA SERTAÇ YAZICI(1), CENK 
YÜCEL BİLEN(1)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
Günümüzde yetişkin üreteroplevik (UP) bileşke darlıklarında düşük rekürrens ve komplikasyon oranı nedeniyle önerilen tedavi 
yöntemi minimal invaziv yaklaşımla (laparoskopik veya robotik) yapılan pyeloplasti ameliyatlarıdır. Laparoskopik pyeloplastinin yüksek 
olan öğrenme eğrisini düşüren robotik platformun kullanıma girmesi ile bu ameliyat daha kolay şekilde yapılabilir hale gelmiştir. 
Indocyanine Green (ICG) intravenöz veya retrograd yolla uygulanabilen, renal hilusun, eğer varsa çaprazlayan damarların ve toplayıcı 
sitemin daha kolay tanınmasını sağlayan bir pigmenttir. Bu videoda ICG yardımlı robotik pyeloplasti ameliyat tekniği gösterilmektedir.

YÖNTEM
Nisan 2018 ile Eylül 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nda 24 yaşında ve 30 yaşında 2 erkek hastaya 
UP darlık tanısıyla da Vinci Xİ robotik platform (Intuitive Surgical, Cordamed, İstanbul) kullanılarak ICG yardımlı robotik pyeloplasti 
ameliyatı yapılmıştır. Ameliyatta UP darlığın olduğu tarafa öncelikle üreter kateteri yerleştirilmiş ve hasta 45-60 derece lateral dekübit 
pozisyona alınmıştır. Sonrasında darlığın olduğu tarafa 3 adet 8 mm robotik trokar ve 1 adet de 12 mm asistan trokarı yerleştirilmiştir. 
Ameliyatta hilus diseksiyonu esnasında hem İV. yolla hem de üreter kateterinden retrograd yolla distile su ile dilüe edilmiş Verdye ICG 
solüsyonu (Diagnostic Green, Aschheim-Dornach , Germany) uygulanmıştır.

BULGULAR
Ameliyat esnasında ICG solüsyonu uygulandığında anatomik yapılar daha kolay tanınır hale gelmiştir. UP darlık tanısı ile ameliyat 
edilen 2 hastadan birinde çaprazlayan damar tespit edilmiştir. Ameliyatta renal hilusun diseksiyonu esnasında robotik platformun Fire-
Fly modu aktif hale getirilmiş ve İV. yolla ICG solüsyonu uygulanmıştır. Uygulamayı takiben yaklaşık 1 dk içinde çaprazlayan damar da 
dahil olmak üzere hiler damarlar görünür hale gelmiş ve daha kolay tanınmışlardır. Renal pevis diseksiyonu esnasında retrograd yolla 
uygulanan ICG solüsyonu da renal pelvisin ve UP bileşkenin daha kolay diseke edilmesini sağlamıştır. Anastomozdan sonra yine İV yolla 
uygulanan ICG solüsyonu da anastomoz hattının kanlanmasını görünür hale getirerek iskemik alan olmadığını göstermiştir.

ÇIKARIMLAR
Robotik pyeloplasti ameliyatında hem İV. hem de retrograd yolla ICG solüsyonunun uygulanması güvenli ve etkin bir yöntemdir. 
Robotun Fire-Fly modu sayesinde ICG yardımıyla renal hilus diseksiyonu daha kolay yapılabilir ve çaprazlayan damarlar daha kolay 
tanınabilir. Robotik pyeloplasti ameliyatında ICG kullanımının klinik faydasını gösterebilmek için daha fazla sayıda hasta ile karşılaştırmalı 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

VS-16

ROBOT YARDIMLI TRANSVEZİKAL VEZİKOVAGİNAL FİSTÜL ONARIMI 
AHMET TAHRA(1), UĞUR TOLGA ŞEN*(1), ABDURRAHMAN İNKAYA(1), RESUL SOBAY(1), EYÜP VELİ KÜÇÜK(1), UĞUR BOYLU(1)
1) S.B. ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Ürolojide robotik cerrahi çoğunlukla radikal prostatektomi, parsiyel nefrektomi, robotik piyeloplasti ve robotik sistektomi 
ameliyatlarını kapsamaktadır. Bu operasyonların yanında rekonstrüktif ameliyatlar da giderek artan sıklıkta yapılmaktadır. Bu 
çalışmada kliniğimizde uygulanan Robot yardımlı laparoskopik transvezikal vezikovaginal fistül(VVF) onarımı paylaşılmaktadır. 
 
YÖNTEM
51 yaşında kadın hasta polikliniğimize sürekli idrar kaçırma kaçırma şikayeti ile başvurdu. Hasta sorgulamasında günde 10 ped kadar ıslatma 
olduğunu belirtti. Hastanın öyküsünde hiperitoridi mevcut idi. Hastanın operasyon öyküsünde; 6 ay önce Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 
tarafından leiyomyom nedeni ile abdominal TAH+BSO(patoloji: benign) uygulandığı belirlendi. Hastanın Fizik muayenesinde vezikovaginal 
fistül traktı gözlendi. Hastaya yapılan sistoskopide trigona yakın alanda fistül hattı gözlendi. Hastaya robot yardımlı VVF onarımı planlandı. 
Cerrahi teknikte hastaya preoperatif sistoskopi eşliğinde fistül traktından üreter kateteri yerleştirildi. Umblikus superiorundan veress iğnesi 
ile pnomoperitoneumu takiben 1 adet 8 mm kamera portu yerleştirildi. Takiben 3 adet 8 mm 1 adet 12 mm asistan portu yerleştirildi. 
Transvezikal olarak fistül traktı idantifiye edildi. Posteriordan vagen ön duvarı ile iştirakı diseke edildi ve suture edildi. Takiben mesane 
posteriorundan fistül traktı diseke edildi ve suture edildi. Kanama kontrolü takiben dren konularak operasyon sonlandırldı.
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BULGULAR
Postoperatif 1. günde drenden 10 cc gelmesi üzerine dren çekildi ve taburcu edildi. Posteoperatif 14.günde sondası alınan hastanın 
inkontinans şikayeti geriledi. Fizik muayenede fistül traktı gözlenmedi.

ÇIKARIMLAR
Robotik VVF onarımı, geleneksel açık cerrahi yaklaşıma güvenli ve etkin bir alternatif olabilir. Hastanede kalış süresinin kısalması, daha 
hızlı iyileşme dönemi ve daha iyi kozmetik sonuçlar gibi avantajlara da sahiptir.

VS-17

MORBİD OBEZ HASTADA MULTİPLE KALİSİYEL TAŞLARIN TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK KOMBİNE İNTRARENAL CERRAHİ
MURAT ŞAHAN(1), ADNAN GÜCÜK*(2)
1) AİBÜ BOLU İZZET BAYSAL EAH, ÜROLOJİ, BOLU 
2) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, BOLU 

AMAÇ
Morbid obez hastada multiple kalisiyel yerleşimli taşların endoskopik kombine intrarenal cerrahi (ECIRS) yöntemi ile tedavi edilmesini 
göstermeyi amaçladık.

YÖNTEM
52 yaşında erkek hasta sol yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. Son 3 aydır şikayetinde artış olan hastanın 2 defa fleksibl üreterorenoskopi 
(f-urs) hikayesi mevcut. Özgeçmişinde kronik obtruktif akciğer hastalığı (KOAH) ve koroner arter hastalığı (KAH) mevcut. İdrar ve kan 
analizleri normal limitlerde olan hastanın fizik muayenesinde kostovertebral açı hassasiyeti yok, batında geçirilmiş cerrahi skarı yok. 
Hastanın vücut kitle indeksi 43 kg/m2. Kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirilmesinde en büyüğü sol böbrek üst polde 
3cm olmak üzere orta ve alt pol yerleşimli multiple kalküller mevcuttu.

BULGULAR
Genel anestezi altında, hastaya Galdakao modifiye supine Valdivia (GMSV) pozisyonu verildi. Böylece hem antegrad hem de retrograd 
erişime olanak sağlandı. Retrograd olarak 11/13 Fr üreteral akses kılıf yerleştirilerek f-urs ile renal erişim sağlandı. Renal akses üst 
kaliks subkostal olarak ultrasonografi ve floroskopi eşliğinde yapıldı ve renal aksesin tüm aşamaları f-urs ile direk görüş altında izlendi. 
Antegrad olarak renal erişim 21 Fr amplatz kılıf kullanılarak 12 Fr nefroskop ile yapıldı. 2 cerrah eş zamanlı çalıştı. Nefroskop ve f-urs 
ile tüm kalisyel sistem dolaşılarak rezidü taş kalmadığı teyit edildi ve floroskopi ile doğrulandı. Operasyon sonunda nefrostomi tüpü 
yerleştirildi. Total operasyon süresi 90 dk, Akses süresi 6 dk, skopi süresi 1.1 dk idi. Postoperatif 1. günde nefrostomi tüpü alındı, ertesi 
günü hasta taburcu edildi. Postoperatif 1. ayda kontrol BT’de taşsız olarak saptandı.

ÇIKARIMLAR
ECIRS özellikle kompleks taşlarda taşsızlık oranını geliştirebilecek ümit verici bir prosedür olduğunu düşündürmektedir. Aynı zamanda 
pron PNL’ye kıyasla operasyon süresinin daha kısa olması, benzer komplikasyon oranlarıyla popülaritesi artmaktadır. Pozisyonel 
avantajları sayesinde morbid obezitesi ve kardiyovasküler hastalığı olan, anestezi riski yüksek hastalarda ve eş zamanlı üreteroskopik 
işlem uygulanması gereken hastalarda önerilen bir girişim olarak tercih edilmektedir.

VS-18

ÜRETER TAŞINA BAĞLI NON-FONKSİYONE ATNALI BÖBREKTE LAPAROSKOPİK SAĞ HEMİNEFREKTOMİ 
ALPER BİTKİN(1), MUSTAFA AYDIN(1), LOKMAN IRKILATA(1), RAMAZAN İNAN*(1), EMRAH KÜÇÜK(1), HAKAN YILDIZ(1), REHA 
ORDULU(1), MUSTAFA KEMAL ATİLLA(2)
1) SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, SAMSUN 2) SAMSUN EĞTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, SAMSUN  

AMAÇ
Üreter taşına bağlı nonfonksiyone atnalı böbrekte sağ laparoskopik heminefrektomi deneyimimizi sunmayı amaçladık.72 yaşında 
bayan hasta sağ yan ağrısı şikayeti ile kliğimize başvurdu.Görüntülemelerde sağ atnalı hidronefrotik non-fonskiyone böbrek olduğu 
tespit edildi.Sağ iliak çaprazda 16x10 mm taşı vardı.DMSA’da sağ böbrek %10, sol böbrek %90 olarak izlendi.
 
YÖNTEM
Hastaya sağ laparoskopik heminefrektomi planlandı. Operasyon transperitoneal olarak üç adet 10 mm’lik ve bir adet 5 mm’lik laparoskopik 
port yardımı ile gerçekleştirildi. Sağ kolon devrildi, üreter bulundu ve renal pelvise ulaşıldı. Önce böbrek üst polü serbestlendi. Sonra alt 
pole giden aksesuar damarlar klemplendi ve kesildi. Üreter iliak çapraza kadar diseke edildi. İliak çaprazda taşın distalindeki üreter hem-
o-lock klips ile klemplendi ve kesildi. Takiben renal arter ve renal ven disseke edildi ve kesildi. Sağ non-fonksiyone böbrek; isthmus’dan 60 
mm’lik endo gia ile kesildi. Böbrek, umblikal port yerinden laparoskopik organ torbasıyla dışarı alındı. Son olarak, cerrahi alana bir silikon 
dren yerleştirildi ve prosedür tamamlandı. Operasyon 105 dakika sürdü ve kanama 50 cc idi. Ameliyat sonrası ilk günde üreteral kateter 
alındı ve postoperatif ikinci günde dren alındı. Hasta postoperatif üçüncü gün taburcu edildi.

BULGULAR
Patoloji sonucu kronik pyelonefrit geldi.
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ÇIKARIMLAR
Üreter taşına bağlı nonfonksiyone atnalı böbrekte; laparoskopik olarak heminefrektomi ve üreter taşı eksizyonu güvenli ve konforlu bir 
şekilde uygulanabiir. Heminefrektomide endo gia benzeri endoskopik enstrümanlar operasyon süresini etkin ve güvenli olarak azaltır. 
 

VS-19

PELVİK EKTOPİK BÖBREKTE LAPAROSKOPİK DESTEKLİ MİNİ-PCNL OPERASYONU
MEHMET İLKER GÖKÇE(1), ADEM SANCI*(1), ÇAĞRI AKPINAR(1), ERALP KUBİLAY(1), EVREN SÜER(1), ÖMER GÜLPINAR(2), SÜMER 
BALTACI(1), YAŞAR BEDÜK(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 
2) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, ANKARA

AMAÇ
Pelvik ektopik böbrekte 26 mm taş olan ve dış merkezde 2 kez RIRS denenmiş ancak başarısız olmuş 22 yaşında erkek semptomatik 
olguda laparoskopik destekli mini-pcnl cerrahisi ve sonuçlarını değerlendirmek.

YÖNTEM
Hastaya Bart’s Flank Free pozisyonu verildi ve ultra-thin urs ile girildi. Sağ üretere guide gönderildi RPG çekildi. Daha sonra 1 adet 10 
luk ve 2 adet 5 lik port yerleştirildi. Çıkan kolon görüldü medialize edildi. Daha sonra böbrek görüldü. RPG eşilğinde 19 Gauge iğne ile 
alt kaliksten girildi. İdrar geldiği görüldü. Guide gönderildi ve 16,5 Fr dilatasyon yapıldı. Ardından 17,5 Fr sheath konuldu ve optik ile 
girildi renal pelviste 26 mm taş görüldü ve lazer ile parçlara ayrıldı ve parçalar dışarı alındı. Ardından dren konuldu. Antegrad DJ takıldı 
yeri skopik olarak doğrulandı daha sonra portlor çıkarıldı. Port giriş yerleri sütüre edildi. 16 f 2 yollu sonda takılarak işleme son verildi. 
 
BULGULAR
Operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hastada toplam ameliyat süresi 85 dk sürmüştür. Hastaya nefrostomi 
konulmadı. Herhangi bir kan transfüzyon gereksinimi olmadı. Postop 1.gün dreni alınan hasta postop 2. günde taburcu edildi. DJ 
kateter postop 10.günde alındı. Hastada tam taşsızlık sağlandı.

ÇIKARIMLAR
Pelvik ektopik böbrek yerleşimli ve >20 mm semptomatik ürolitiazis  olgularında laparaskopik yardımlı mini-pcnl etkin, güvenli ve 
minimal invaziv bir cerrahi seçenektir. Bu nedenle, laparoskopik yardımlı mini-pcnl, pelvik ektopik böbrek yerleşimli taş hastalığı için 
önemli tedavi seçeneklerinden biri olabilir.
 

VS-20

SOL BÖBREKTE ÇOKLU TAŞ OLGUSUNDA F-URS İLE KOMBİNE MİNİ-PNL OPERASYONU 
MEHMET İLKER GÖKÇE(1), ÇAĞRI AKPINAR(1), ARİF İBİŞ(1), ADEM SANCI*(1), ERALP KUBİLAY(1), EVREN SÜER(1), ÖMER GÜLPINAR(1), 
ÇAĞATAY MEHMET GÖĞÜŞ(1), YAŞAR BEDÜK(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
Sol böbrekte büyüğü renal pelviste 18 mm olmak üzere çok sayıda kalikste multipl taşları olan semptomatik olguda mini-PNL ile birlikte 
eş zamanlı fleksible URS (FURS) uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
48 yaşında hematüri ve bilateral yan ağrısı ile kliniğimize başvuran kadın hastanın yapılan dış merkez USG’de sağ böbrek renal pelvis 
15 mm ve alt kalikste 4 mm taş, sol böbrekte büyüğü renal pelviste 18 mm olmak üzere çok sayıda kalikste multipl taşlar görülmesi 
üzerine dış merkezde bilateral DJ kateter takılarak tarafımıza refere edildi. Hastaya tarafımızca f-URS destekli mini-PNL planlandı. 
Galdakao Modifiye Supin Valdivia pozisyonu verildikten sonra sistoskop ile mesane içine girildi . Sol üreter orifisinden akıllı guide 
gönderildi. Guide üzerinden Access sheat yerleştirildi ve f-urs ile toplayıcı sistem değerlendirildi. Skopik olarak kontrol edildi. Ardından 
RPG çekildi. Alt kaliksten ve gereklilik halinde üst kaliksten kullanılmak üzere 2 yerden 19 gauge metal iğne ile giriş yapıldı. İdrar 
geldiği görüldü. Guide gönderildi. İlk giriş yapılan alt pol kaliksten guide üzerinden 15f dilatasyon yapıldı. 16f nefroskopik Access 
sheat kılıf yerleştirildi. Ardından 12 f nefroskop ve eş zamanlı üreteral Access sheat üzerinden fleksible urs ile girildi. Öncelikle 
alt poldeki küçük taşlar dışarı alındı. Daha sonra renal pelvisdeki büyük taş fragmente edildi. Alt poldeki girişten üst poldeki taşa 
ulaşıldı.Üst polde ve alt polde ulaşılamayan taşlar ise f-urs ile renal pelvise getirildi.Tüm taşlar renal pelvisde fragmante edildi ve 
böbrek dışına alındı. Taşsızlık sağlandığı görüldü. Guide üzerinden DJ kateter takıldı. 16 f sonda konularak işleme son verildi. 
 
BULGULAR
Operasyon süresince herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Ameliyat süresi 80 dk sürdü. Nefrostomi konulmadı. DJ kateter takıldı ve 
postop 11.günde alındı. Tek perkutan trakt girişi yapıldı, tam taşsızlık sağlandı, postop 1.gün sonda alındı ve hasta taburcu edildi

ÇIKARIMLAR
Çoklu kaliks taşlarının tedavisinde mini-PNL ile birlikte f-URS uygulaması etkin ve güvenli bir tedavidir. Çoklu giriş yapmak yerine eş 
zamanlı f-URS kullanılması hem komplikasyonların azalmasını hem de taşsızlık oranlarının artmasını sağlamaktadır.
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VS-21
BÜYÜK PROSTATLI VE ORTA LOBLU HASTADA PERİNEAL YAKLAŞIMLA ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK PROSTATEKTOMİ
VOLKAN TUGCU(1), EMRE SAM(2), KAMİL GOKHAN SEKER(2), DOGUKAN SOKMEN(1), RAMAZAN UGUR*(2), MİTHAT EKSİ(2), FATİH 
AKKAS(2), ABDULMUTTALİP SİMSEK(2), SELCUK SAHİN(2), ALİ IHSAN TASCİ(2)
1) MEMORİAL BAHCELİEVLER HOSPİTAL, UROLOGY, İSTANBUL 
2) UNİVERSİTY OF HEALTH SCİENCES, BAKİRKOY DR.SADİ KONUK
TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL, UROLOGY, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu video sunumunda, perineal yaklaşımla robot yardımlı laparoskopik prostatektomi (RALP) uygulanan büyük prostatlı ve median 
loblu bir hastayı sunmayı amaçladık.

YÖNTE
Altmış üç yaşında erkek hasta kliniğimize AÜSS ile başvurdu, PSA’sı 4,8 ng/ml idi ve transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi yapıldı. 
Patoloji 12 odağın 4’ünde gleason 6 (3 + 3) adenokarsinom olarak rapor edildi. Multiparametrik manyetik rezonans görüntülemesinde 
ekstraprostatik yayılım izlenmedi. Prostat hacmi 100 cc idi ve median lob vardı. Hastaya perineal yaklaşımla RALP uygulandı. Hasta 
supin pozisyonda litotomi pozisyonuna alındı. Alt ekstremiteler eksejere litotomi pozisyonuna alındı. Cilt ve cilt altı yağlar disseke 
edildikten sonra, santral tendon kesildi. Belt yaklaşımı ile prostata ulaşıldı. Jel port perineal bölgeye yerleştirildikten sonra jel porta 3 
adet robotik trokar ve 1 adet asistan trokarı yerleştirildi. Anterior prostatovesiküler bağlantı kesildikten ve mesane boynu açıldıktan 
sonra median lob için askı sütürü kullanıldı. Daha sonra sütür kavrandı, retrakte edildi ve perineal yaklaşımla RALP yapıldı.

BULGULAR
Operasyon süresi 160 dakika idi. Tahmini kan kaybı 130 cc olarak ölçüldü. Postoperatif komplikasyon görülmedi. Hasta postoperatif 
üçüncü günde taburcu edildi. Postoperatif patoloji raporunda gleason 6 (3 + 3) adenokarsinom ve negatif cerrahi sınır saptandı.

ÇIKARIMLAR
Büyük prostatı ve median lobu olan hastalarda perineal yaklaşımla RALP deneyimli merkezlerde güvenle uygulanabilen minimal 
invaziv bir yöntemdir.
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VİDEO SUNUM – IV 
( VS 22-VS 28 ) 

VS-22

FEOKROMASİTOMALI HASTADA SAĞ LAPAROSKOPİK SÜRRENALEKTOMİ
ESAT KORĞALI(1), RESUL ÇİÇEK*(2), HALİL GÜLBAHAR(1), İSMAİL EMRE ERGİN(1)
1) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, SİVAS 2) CUMHURİYET Ü.EĞT.ARŞ.UYG. HST.,
ÜROLOJİ, SİVAS 

AMAÇ
Laparoskopik adrenalektomi (L.A.) ilk defa 1992 yılında Gagner ve arkadaşları tarafından tanımlanmış olup sonrasında benign 
adrenal kitlelerin cerrahisinde altın standart olarak klinik uygulamaya girmiştir. Yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda minimal invaziv 
yaklaşımın açık cerrahiye göre morbidite, hastanede kalış süresi ve normal hayat aktivitesine dönüş süresi açısından avantajları olduğu 
gösterilmiştir. L.A. ; trans-peritoneal veya retroperitoneal yaklaşımla uygulanabilmekte olup bu olguda sağ sürrenal adenom için 
gerçekleştirilen trans-peritoneal yoldan L.A. vakasını sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Hipertansiyon, taşikardi ,aşırı terleme şikayetleri olan 33 yaşındaki bayan hastanın radyolojik tetkiklerinde sağ sürrenal bezde yaklaşık 
4 cm çapta kitle izlenmiş olup , yapılan incelemelerde adenom fonksiyone olarak saptanmış feokrositoma tanısı koyulmuş. Bunun 
üzerine hasta opere edilmek üzere endokrin hastalıkları kliniğinden tarafımıza refere edilmiş. Sağ L.A. yapılması planlanan hastaya 
preop tansiyon kontrolü için iki hafta öncesinde alfa blokör tedavisi başlandı. 2 hafta sonra yatışı yapıldı. Gerekli önlemler alındıktan 
sonra genel anestezi altında hastaya modifiye lateral dekübit pozisyonu verildi. Kostal yayın iki parmak altından rektus kasının lateral 
sınırı ile birleştiği yerden cilt kesisini takiben veress iğnesi ile girildi ve pnömoperiton oluşturuldu . Giriş esnasında batın içi basıncın 
düşük tutulmasına rağmen basıncın artmasıyla birlikte hastanın tansiyonunda ciddi bir artış gözlendi . Anestezi ekibi kısa etkili β blokör 
ile müdahale ederek, tansiyonu normalize ettikten sonra operasyona devam edildi. Midklavikular hat üzerinde kot kavsinin 2 cm 
kaudaline 10mm port yerleştirildi. Bu porttan konulan teleskop ile direk görüş altında 10mmlik ikinci port kot kavsinin 2 cm kaudalinde 
rektus kasının dış kenarına doğru, 10 mm’lik üçüncü port ise kot kavsinin 2 cm kaudalinde orta aksiller hatta yerleştirildi. Karaciğer 
ekartasyonuna için 4. port göre arka aksiller hatta uygun bir bölgeye yerleştirildi. Todt çizgisi insize edilip sonra çıkan kolon hepatik 
fleksuradan çekuma kadar mediale devrilerek retroperitona girildi. Gerota fasyası kranialden insize edilmeye başlanarak adrenal 
ven keskin ve künt diseksiyonla serbestlendikten sonra cerrahi kliplerle kliplenerek kesildi. Adrenal venin klavuzluğunda adrenal bez 
medialde vena kavadan künt ve keskin diseksiyonla ayrıldı.

BULGULAR
Operasyon süresi 55 dakika, kanama miktarı yaklaşık 10 ml olarak hesaplandı. Postoperatif 2. gününde hasta dreni çekilerek sorunsuz 
taburcu edildi.

ÇIKARIMLAR
L.A. minimal invaziv yaklaşımla daha iyi kozmetik sonuç, daha az morbidite, daha az hastanede kalış, daha erken günlük hayata 
başlangıçla tercih edilen bir yöntemdir.

VS-23

RETZİUS KORUYUCU ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ
MAHMUT EKREM İSLAMOĞLU*(1), MURAT SAVAŞ(1)
1) S.B.Ü. ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANTALYA 

AMAÇ
Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi tekniklerinden birisi olan ‘Retzius koruyucu cerrahi’ videosunu sunmaktır. 
 
YÖNTEM
Kliniğimizde Nisan 2018’de düşük riskli prostat kanseri tanısıyla cerrahi uygulanan hastanın ameliyat videosu paylaşılmıştır. Hasta 64 
yaşında olup PSA değeri 6.4 ng/ml olması üzerine yapılan transrektal prostat biyopsisinde 3/12 korda maksimum tümör yüzdesi %20 
olan Gleason 3+3=6 prostatik adenokarsinom saptanmıştır. Hastanın fizik muayenesinde rektal tuşede cT2 olup Briganti nomogramına 
göre lenf nodu diseksiyonuna gerek duyulmamıştır.
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BULGULAR
Hasta 30° Trendelenburg pozisyonunda yatırılıp, Veress iğnesi ile pnömoperitoneum oluşturulur. Cerrahi, DaVinci Xi robotik sistemi 
eşliğinde 6 adet trokar yerleştirilerek yapılır. Ameliyata 0° lens kullanılarak, Montsouris tekniğinde olduğu gibi rektumun 2 cm 
üzerinden Douglas poşunun transvers insizyonu ile başlanır. Seminal veziküller ve vas deferensler pedikülleri klipslenerek serbestlenir. 
Takiben Denonvillier fasyası insize edilerek intrafasyal alana girilir ve prostatın apeksine ulaşana kadar posteriordan diseksiyon yapılır. 
Diseksiyon her iki laterale doğru genişletilerek prostatik pediküller bulunur ve klipslenip kesilir. Sinir demeti künt olarak laterale 
itilerek korunur. Vezikoprostatik bileşke ayırtedilerek koterle prostattan ayrılır. Prostatın anterior yüzeyi künt diseksiyonla Santorini 
pleksusundan ayrılır ve apekse kadar serbestlenir. Üretra makasla kesilir ve rektoüretral kaslar koterize edilerek spesmen çıkartılır. Bu 
aşamadan sonra 30° lens kullanılır ve lens üst pozisyona alınır. Üretrovezikal anastomozu daha iyi yapabilmek için mesane boynunun 
saat 6 ve 12 hizasına iki adet Vicryl askı sütürü koyulur. Anastomoz saat 12 hizasında başlanarak, iki adet 3/0 V-lock sütür ile 18F foley 
sonda üzerinden tamamlanır. Periton kapatılır ve dren yerleştirilir.

ÇIKARIMLAR
Retzius koruyucu robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi güvenli ve uygulanabilir bir cerrahi tekniktir.
 

VS-24

LAPAROSKOPİK PİYELOPLASTİ İLE EŞ ZAMANLI ENDOSKOPİ YARDIMLI LAPAROSKOPİK PİYELOLİTOTOMİ VAKASI
MEHMET HAMZA GÜLTEKİN*(1), ERCÜMENT KESKİN(1)
1) S.B. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ERZİNCAN 

AMAÇ
Çaprazlayan damar anomalisi olan sağ hidronefrozlu, sağ böbrek alt kalisiyel sisteminde geniş çapı 2 cm ve 1 cm olan 2 adet taşı 
bulunan 55 yaşında erkek hastanın laparoskopik yöntem ile tedavi edilmesi.

YÖNTEM
Mayıs 2018 tarihinde polikliniğimize yan ağrısı ile başvuran, yapılan tetkiklerinde çaprazlayan damar anomalisinin eşlik ettiği sağ 
üreteropelvik bileşke darlığı ile sağ böbrek taşı saptanan ve medikal geçmiş hikayesinde 10 yıl önce subdiafragmatik abse nedeniyle 
dış merkezde 10 gün yatışı yapılıp antibiyoterapi aldığı öğrenilen hasta operasyon için hazırlandı. Operasyonda Laparoskopik 
Trasperitoneal Anderson-Hynes piyeloplasti yöntemi uygulandı. Eş zamanlı olarak fleksible sistoskop ile sağ üst kadrana konulan 10 luk 
trokardan girilerek taşlara ulaşıldı ancak taşların basket kateter ile tutulamayacak kadar büyük olmaları nedeniyle taşlara müdehale 
edilemedi. Ardından semirigit Üreterorenoskop tekrar sağ üst kadrandaki trokardan girildi, küçük olan taş taş pensi ile büyük olan taş 
ise üreterorenoskopa paralel olarak girebilmesi için karaciğer ekartasyonu için kullanılan ksifoidin 2 cm altındaki trokardan girilen klinç 
yardımı ile tutularak çıkarıldı. Operasyonun geri kalan kısmında standart teknik uygunlandı.
 
BULGULAR
Operasyon 240 dk sürdü, peroperatif kan kaybı 40 cc olarak ölçüldü. Peroperatif ve postoperatif herhangi bir problem ile karşılaşılmadı. 
Postoperatif 2 günde üretral sonda alındı, 3. günde batın dreninin çalışmaması üzerine batın direni alındı ve hasta taburcu edildi. 
Postop 1. ay kontrolünde double j kateteri alındı. Postop 3. ay kontrolünde Ultrasonografi’de hidronefnefrozun gerilediği görüldü. 
 
ÇIKARIMLAR
Laparoskopik cerrahi böbrek taşı bulunan üreteropelvik bileşke darlığı olan hastalarda da güvenle uygulanabilecek bir cerrahi 
yöntemdir.

VS-25

ROBOTİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ AMELİYATINDA ICG YARDIMLI LENF NODU DİSEKSİYONU 
AHMET AŞÇI(1), TARIK ASİ*(1), MÜNASİP MEMMEDOV(1), AHMET GÜDELOĞLU(1), MUSTAFA SERTAÇ YAZICI(1), CENK YÜCEL BİLEN(1)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
Radikal prostatektomi esnasında yapılan pelvik lenf nodu diseksiyonunun sağ kalım da dahil onkolojik sonuçlar açısından faydası 
tartışmalı olsa da doğru evreleme ve hastalığın prognozu hakkında verdiği bilgi asla yadsınamaz. Radikal prostatektomi ve beraberinde 
lenf nodu diseksiyonu açık yöntemle yapılabildiği gibi ülkemizde de hızlı bir şekilde robotik yaklaşımla yapılır hale gelmeye başlamıştır. 
Indocyanine Green (ICG) prostata enjekte edilebilen ve robotik radikal prostatektomi ameliyatı esnasında lenf nodlarının daha kolay 
tanınmasını sağlayan bir pigmenttir. Bu videoda robotik radikal prostatektomi ameliyatında ICG yardımlı lenf nodu diseksiyonu tekniği 
gösterilmektedir.

YÖNTEM
Ekim 2017 ile Eylül 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nda prostat kanseri nedeniyle 31 hastaya da 
Vinci Xİ robotik platform (Intuitive Surgical, Cordamed, İstanbul) kullanılarak robotik radikal prostatektomi ameliyatı uygulanmış, 3 
hastaya beraberinde lenf nodu diseksiyonu da yapılmıştır. Lenf nodu diseksiyonu yapılan 3 hastadan 1 tanesine ameliyattan önce 
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sistoskop yardımıyla STİNG (subureteral teflon injection) iğnesi kullanılarak prostatın her iki lobuna da Verdye ICG solüsyonu (Diagnostic 
Green, Aschheim-Dornach , Germany) enjekte edilmiş ve sonrasında robotik radikal prostatektomi ve lenf nodu diseksiyonu ameliyatı 
uygulanmıştır.

BULGULAR
Ameliyatta lenf nodu diseksiyonu esnasında robotik platformun Fire-Fly modu aktif hale getirildiğinde önceden prostata enjekte 
edilen ICG pigmentinin eksternal iliak ve obturatuar lenf nodlarında tutulduğu ve bu lenf nodlarını daha kolay tanınır hale getirdiği 
gözlemlenmiştir. PSA’sı 18 olan 61 yaşındaki bu hastanın çekilen multiparametrik MR’ında PIRADS-5 lezyon tespit edilmiştir ve hastanın 
biyopsisinde 14 korun 4’ünde Gleason 4+3 prostat adenokarsinomu saptanması üzerine hastaya robotik radikal prostatektomi ile eş 
zamanlı lenf nodu diseksiyonu da yapılmıştır. Radikal prostatektomi spesimeni Gleason 3+4 prostat adenokarsinomu olarak rapor 
edilen hastada ekstrakapsüler uzanım mevcut olup seminal vezikül tutulum tespit edilmemiş ve cerrahi sınır negatif olarak rapor 
edilmiştir. Çıkarılan lenf nodlarında ise tümör saptanmamıştır.

ÇIKARIMLAR
Robotik radikal prostatektomi ameliyatından önce ICG solüsyonunun sistoskop yardımıyla prostata enjekte edilmesi 
lenf nodu diseksiyonunu kolaylaştıran güvenli ve etkin bir yöntem gibi durmaktadır. Robotun Fire-Fly modu sayesinde 
ICG yardımıyla lenf nodları daha kolay tanınabilir. Robotik radikal prostatektomi ve lenf nodu diseksiyonu ameliyatında 
ICG kullanımının klinik faydasını gösterebilmek için daha fazla sayıda hasta ile karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
 
VS-26

BİLATERAL BÜYÜK BÖBREK KİTLESİ OLAN HASTADA UYGULANAN LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ
ALİ TEKİN(1), HASAN DANIŞ(1), YUSUF ŞENOGLU*(2), ALPASLAN YÜKSEL(1), AHMET YILDIRIM BALIK(1)
1) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DÜZCE
2) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLM DALI, DÜZCE 

AMAÇ
videoda bilateral büyük böbrek kitlesi olan hastaya ilk seansta uygulanan laparoskopik parsiyel nefrektomi deneyimimizi sunmayı 
amaçladık.

YÖNTEM
82 yaşında erkek hasta alt üriner sistem semptomları nedeniyle yapılan tetkiklerinde PSA’nın >100 olması üzerine 12 kadran prostat 
biyopsisi uygulanmıştır. Patloji sonucunun 12/12 odakta Prostat Adenokarsinom Gleason 4+5:9 olarak saptanması üzerine loprolid 
asetat + bikalutamide tedavisi başlanmış ayrıca evreleme amaçlı yapılan tüm abdomen bilgisayarlı tomografide sağ böbrek alt polde 
52x43 mm ,sol böbrek üst polde 82x73 mm kitle lezyon saptanmıştır. (metastaz? , RCC) Bilateral böbreklerde en büyüğü sağ böbrekte 
olan 70x65 mm basit kortikal kist şeklinde raporlanmıştır. Özgeçmişinde hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve diyabet olan hasta 
oral antidiyabetik ve asprin kullanımı mevcuttu. Hastaya ilk seansta sol böbrek kitlesinin anatomik olarak uygun yerleşimli olması 
nedeniyle laparoskopik parsiyel nefrektomi planlandı.

BULGULAR
Hastaya, genel anestezi altında 90 derece sol semiflank pozisyonda umblikusun 3 cm süperolateralinden veres iğnesi ile 
girilerek karbondioksit yardımı ile pnömoperitonyum oluşturuldu. 10 mm´lik trokar ile periton boşluğuna girildi. Bu girişin 4 cm 
süperolateralinden ve inferolateralinden direk görüş altında üçgen oluşturacak şekilde 1 adet 10 m ve 1adet 12 mm trokar yerleştirildi.
Ayrıca aspiratör için umblikus lateralinden 5 mm’lik 4. Trokar yerleştirildi. Künt ve keskin diseksiyonlar yardımı ile kolon serbestlendi. 
Sürrenal bez çevre dokulardan serbestlendi. Sürrenal ven klempe edilerek kesildi ve sürrenal bez serbestlenip eksize edildi. Ardından 
böbrek çevre dokulardan diseksiyonlar yardımı ile serbestlendi ve renal pediküle ulaşıldı.Böbrek üst polde yaklaşık 8x7 cmlik 
ekzofitik uzanımlı kitle izlendi. Renal arter ve vene bulldog klemp konuldu.Daha sonra kitle sınıra yakın, normal parankimi birkaç 
milimetre içine alacak şekilde eksize edildi. Ardından böbrekteki 2x2 cm’lik basit kist eksize edildi. Eksizyon yapılan alan v-lock sutur 
ile kapatıldı. Damarlardaki Bulldog klemp alındı. Kitle ve kist duvarı dışarı alındı. Kanama kontrolü yapıldı. 21 F torba dren konulup, 
trokarlar çıkarılarak işleme son verildi. Operasyon süresi 170 dakika, sıcak iskemi süresi 27 dakika, toplam kanama miktarı 90 ml 
olarak kaydedildi. Postoperatif dönemde önemli bir komplikasyon görülmeyen hasta 2. gün dreni alınıp, 3. günde sorunsuz taburcu 
edildi. . Histopatolojik inceleme berrak hücreli renal hücreli karsinom, Fuhrman Gr 2 , adrenal bezde tümör infiltrasyonu mevcut ve 
cerrahi sınır negatif olarak raporlandı. Hormonal baskılama tedavisi sonrası hastanın bakılan 6. ay PSA değeri 0.1 ng/ml ölçülmüştür 
 
ÇIKARIMLAR
Büyük böbrek kitlesi olan hastalarda kitlenin anatomik lokalizasyonu uygun olduğunda laparoskopik parsiyel nefrektomi kabul edilebilir 
cerrahi ve onkolojik sonuçlarıyla güvenli ve uygun bir şekilde uygulanabilecek alternatif bir tedavidir.
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VS-27

RETROPERİTONEAL ALANDA 6 CM UZUNLUĞUNDA KİTLESİ OLAN TESTİS TÜMÖRLÜ HASTADA UYGULANAN LAPAROSKOPİK RPLND
ALİ TEKİN(1), ALPASLAN YÜKSEL(1), ARDA TAŞKIN TAŞKIRAN(2), HASAN DANIŞ(1), YUSUF ŞENOĞLU*(3)
1) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DÜZCE 
2) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DÜZCE 3) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLM DALI, DÜZCE 

AMAÇ
Bu videoda retroperitoneal alanda 6 cm uzunluğunda kitlesi olan testis tümörlü bir hastada uygulanan laparoskopik modifiye template 
lenf nodu diseksiyonu deneyimimizi sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
30 yaşında erkek hastaya Ocak 2017’de sol testiste kitle nedeniyle sol orşiektomi uyulanmış patoloji raporu mixed germ hücreli 
tümör (%80 yolk sak %15 embriyonel karsinom, %4 teratom, %1 koryokarsinom) şeklinde raporlanmıştır. Çekilen tüm batın kontrastlı 
bilgisayarlı tomografide (BT) metastaz saptanmamıştır. Hastanın Ekim 2017 de çekilen kontrol BT’sinde paraaortik alanda solda kısa 
çapı 3 cm’ye ulaşan konglomere lap ile uyumlu görünüm izlenmiştir. Ayrıca tanımlanan görünümün superior kesimde milimetrik 
boyutlarda birkaç adet lenf noduna ait görünüm izlenmiştir.Bunun üzerine hastaya Blomisin+ Etoposide+ sisplatinden oluşan3 
kür (BEP) + 1 EP kemoterapi uygulanmıştır. 4 kür kemoterapi sonrası mart 2018 de çekilen tüm abdomen BT’de paraaortik alanda 
konglomere LAP lehine yorumlanan kitlesel görünümde boyut artışı (5x4x4 cm ) dikkati çekmiştir. Kitle lezyonunun süperior kesiminde 
tanımlanan milimetrik boyutlardaki lenf nodları stabil olarak raporlanmıştır. Bunu üzerine hastaya laparoskopik retroperitoneal lenf 
nodu diseksiyonu planlanmıştır.

BULGULAR
Genel anestezi altında 90° lateral dekübit pozisyonda umblikusun 4 cm inferolateralinden veress iğnesi eşliğinde peritoneal alana 
girildi, pnömoperitoneum oluşturuldu. Ardından umblikusun 1 cm superiorundan 10 mm´lik trokar periton boşluğuna kontrollü olarak 
girildi. Daha sonra bu girişin 4 cm süperolateralinden ve inferolateralinden direk görüş altında üçgen oluşturacak şekilde sol rektus 
lateralinden 1 adet 10 mm ve 1 adet 12 mm trokar daha yerleştirildi. Laparoskopik sol modifiye template retroperitoneal lenf nodu 
diseksiyonu planlandı. Harmonic ve ligasure ile künt ve diseksiyonlar yardımı ile kolon deviye edildi. Retroperitoneal alana girildi. Sol 
üreter ve gonadal ven bulundu ve proksimale kadar diseke edildi. İnferior mezenterik arterden renal vene kadar uzanan, sol lateralde 
sol üreter ile komşuluğu olan yaklaşık 6x6 cm lik paraaortik kitle izlendi. Üreter serbestlenerek kitlenin lateraline uzaklaştırıldı. Kitle 
aort ve çevre dokulardan künt ve keskin diseksiyonlar komplet eksize edildi. Ardından sağda v.cava’dan inferior mezenterik arterin 
seviyesine kadar interaortokaval lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Spesmenler endobag yardımı ile dışarı alındı. Loja 24 F dren konuldu 
işlem sonlandırıldı.

ÇIKARIMLAR
Büyük retroperitoneal kitle ve patolojik lenf nodu varlığında laparoskopik modifiye template lenf nodu diseksiyonu kabul edilebilir 
cerrahi ve onkolojik sonuçlarıyla güvenli ve uygun bir şekilde uygulanabilecek alternatif bir tedavidir.

 
VS-28

ROBOTİK RADİKAL PROSTATEKTOMİDE ATERMAL KLİPSİZ SİNİR KORUMA YÖNTEMİ
MUSTAFA BİLAL TUNA*(1), TÜNKUT DOĞANCA(2), ÖMER BURAK ARGUN(3), İLTER TÜFEK(3), CAN ÖBEK(2), ALİ RIZA KURAL(3) 
1) ÖZEL ACIBADEM MASLAK HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL
 2) ÖZEL ACIBADEM TAKSİM HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Robot yardımlı radikal prostatektomi, kan kaybı ve kan transfüzyonunun az olması, yatış süresinin kısa olması yanında onkolojik ve 
fonksiyonel sonuçların en azından iyi ellerdeki açık serilere eşdeğer veya daha iyi olması nedeniyle günümüzde giderek artan şekilde 
kullanılmaktadır. Robotik prostatektomide ender de olsa görülen komplikasyonlardan biri hemostaz amacıyla kullanılan polimer 
kliplerin anastomoz hattından mesane boşluğuna girmesidir. Bu duruma muhtemelen literatürde rapor edildiğinden daha fazla 
rastlanmaktadır. Ayrıca damar-sinir demeti civarında enerji kullanılması daha fazla damar ve sinir dokusu kaybına yol açmaktadır. Bu 
videoda klip migrasyonunu önlemek ve damar-sinir demetinde termal hasar oluşturmamak amacıyla uyguladığımız klipssiz atermal 
sinir koruyucu teknik sunulmaktadır.
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YÖNTEM
Tüm hastalarda transperitoneal desendan teknik uygulanmaktadır. Herhangi bir klip koymadan prostata yakın bir yerden pedikül 
kesilmeye başlanmakta ve bir yandan da damar-sinir demeti diseksiyonuna devam edilmektedir. Pedikül tam olarak kesildikten 
sonra 3-0 V-Loc ile kontinü şekilde dikilmektedir. Dikişin yüzeyel olmasına ve hemostazın etkili olmasına özen gösterilmektedir. Aynı 
işlem karşı tarafta da tekrarlanmaktadır. Üretra anterior bölümü kesildikten sonra dorsal ven selektif olarak 3-0 V-Loc ile dikilmekte 
ve simfiz pubisten de geçilerek anterior rekonstrüksiyon yapılmaktadır. Son aşamada üretrovezikal anastomoz yapılarak işlem 
sonlandırılmaktadır.

BULGULAR
Hastanın üretral kateteri postoperatif 8. gün alınmış olup, 2. ayda pad kullanmaksızın tam kontinandır. Hasta 3. ayda PDE-5 inhibitörü 
ile ilişkiye girebilmektedir.

ÇIKARIMLAR
Klip migrasyonunu önlemek ve damar-sinir demetinde termal hasar oluşturmamak amacıyla uygulanan klipssiz atermal sinir koruyucu 
teknik erken dönemde fonksiyonel sonuçlar açısından umut vaad etmektedir.
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VİDEO SUNUM – V 
( VS 29-VS 35 )  

VS-29

RETZİUS-KORUYUCU ROBOTİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ TEKNİĞİ
BORA ÖZVEREN*(1), MAHİR BÜLENT ÖZGEN(0), NİYAZİ LEVENT TÜRKERİ(1)
1) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ , İSTANBUL
2) ÖZEL ACIBADEM ALTUNİZADE HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Retzius-Koruyucu Robotik Radikal Prostatektomi tekniği sunulması

YÖNTEM
Daha önce TUR-P geçirmiş ve şiddetli alt üriner sistem yakınmaları nedeniyle başvuran, prostat hacmi 32 ml ve PSA: 2,75 ng/ml 
olan 72 yaşındaki hastanın dış merkezde yapılmış transrektal prostat biyopsi patolojisi prostat adeno ca. Gleason skor 6 (3+3) olarak 
rapor edilmiş. Tedavi seçenekleri konusunda aydınlatılan hasta radikal cerrahi yönünde tercih bildirdi. Retzius-koruyucu robotik 
radikal prostatektomi (RK-RARP) ameliyatı planlandı. Bu videoda RK-RARP ameliyat tekniğinin temel aşamaları sunulmaktadır. 
 
BULGULAR
Anestezi altında ilk olarak üretrosistoskopi yapılan hastanın mesane boynunda fibrotik stenoz saptandı. İnternal üretrotomi 
uygulandıktan sonra 16F üretral kateter yerleştirildi. Ardından supraumbilikal orta hattan Veress ile girilerek pnömoperiton oluşturuldu 
ve 4 adet 8 mm robotik trokar, 1 adet 12 mm AirSeal ve 1 adet 5 mm asistan trokarı uygun lokasyonlara yerleştirildikten sonra da 
Vinci Xi robot ünitesi yaklaştırıldı. Konsol zamanı 1 saat 35 dakika süren operasyonda tahmini kanama <75 ml hesaplandı. Per-operatif 
komplikasyon yaşanmadı ve postoperatif 2. günde taburcu edildi. Patolojik incelemede Evre pT2, prostat adeno ca., Gleason skor 
7 (3+4) (WHO 2016 Grade Grup 2/5) ve cerrahi sınırlarda tümör görülmediği bildirildi. Post-op 7. Günde üretral kateteri çıkarıldı. 
 
ÇIKARIMLAR
RK-RARP ameliyatı, standart anterior yaklaşım tekniğine kıyasla daha dar bir alanda yapılan, farklı anatomik planlara oryantasyon 
gerekliliğinden ötürü kendine has bir öğrenme eğrisine ihtiyaç duyulan bir yöntemdir. Öte yandan robotik-cerrahinin avantajlarının 
kullanılarak özellikle minimal periton kesisi yapılması, posterolateral nörovasküler demetin diseksiyonunda kolaylık sağlaması ve 
Retzius boşluğunu intakt bırakması yoluyla post-operatif kontinans ve yaşam konforu üstünlüğü açısından tercih edilen bir teknik 
olduğu öne sürülmüştür.

VS-30

MESANE DİVERTİKÜLÜ VE PROSTAT ADENOKARSİNOMU OLAN HASTADA ROBOTİK RADİKAL
DİVERTİKÜLEKTOMİ +PROSTATEKTOMİ CERRAHİSİ
EVREN SÜER(1), ÖMER GÜLPINAR(1), MUHAMMED ARİF İBİŞ*(1), MURAT CAN KARABURUN(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA
 
AMAÇ
64 yaşında erkek hasta. AÜSS şikayetleri ile takipli hastanın Ocak 2018’de PSA:6.7 gelmesi üzerine multiparametrik mr görüntülemesi 
yapıldı ve prostat ağırlığı 55 gr ölçülüp, periferal zonlarda her iki tarafta hipointens BIRADS 3 lezyonlar ve mesane posteriorunda 9,5 
cm çaplı geniş divertikül izlendi. Hastaya prostat biyopsisi planlandı. Patolojisinde 3 odakta Gleason Grade 3+3 prostat adenoca ve 
1 odakta HGPIN saptandı. Erektil disfonksiyon şikayeti olmayan hastaya Robotik Radikal Prostatektomi + Divertikülektomi planlandı. 
 
YÖNTEM
Genel anestezi altında litotomi pozisyonunda steril örtünmeyi takiben 22 f sistoskop ile girildi. İlk önce sağ sonra sol üreter 
orifisine üreter kataterleri takıldı. Skopik olarak yerinde olduğu görüldükten sonra supin pozisyonda 16 F 2 yollu sonda takıldı ve 
pnomöperitonyum oluşturuldu. 4 adet robot+2 adet asistan portu yerleştirildi. Treandelenburg pozisyonu verildi ve docking 
yapıldı. Mesane üzerindeki periton insize edilip, divertiküle ulaşıldı. Divertikül çevre dokulardan mesaneye kadar keskin ve künt 
olarak diseke edildi ve açılarak içeriği aspire edildi. Ardından divertikül duvarı, divertikül ağzı etrafından kesilerek eksize edildi. 
Eksize edilen divertikül duvarından dolayı oluşan mesane duvarında meydana gelen açıklık 2 tabaka halinde kapatıldı. Ardından 
osterior periton insize edilerek duktuslar ve seminal veziküller bulunup serbestlendi. Retzius boşluğu oluşturuldu. Endopelvik 
fasya açılarak derin dorsal kompleks mühürlendi. Mesane boynu koruyucu ve bilateral sinir koruyucu yaklaşım ile prostatektomi 
yapıldı. Mesaneye 20 f 2 yollu silikon sonda konuldu. Kaçak olmadığı görüldü. Spesmen endobag içinde medialde 5 cm lik 
insizyondan çıkarıldı. Loja 1 adet dren konuldu. Trokarlar tek tek çıkarılıp kanama olmadığı görüldükten sonra vaka sonlandırıldı. 



4. Ürolojik Cerrahi Kongresi

245

Ürolojik Cerrahi Derneği

BULGULAR
Operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon izlenmeyen hasta ameliyat sonrası üçüncü günde taburcu edildi. 2 hafta sonra patoloji 
sonucu “Prostat adenokarsinomu 3+3, perinöral invazyon+, cerrahi sınır - ” şeklinde raporlandı.

ÇIKARIMLAR
Sıklıkla prostat adenokarsinomunda uygulanan robotik cerrahi, mesane divertikülünün eşlik ettiği olgularda da uygulanabilmektedir. 
Bu iki patolojinin beraber olduğu hastalarda eş zamanlı olarak Robotik Radikal Prostatektomi + Divertikülektomi cerrahisi uygun bir 
cerrahi seçenek olabilir.

VS-31

ROBOTİK İNTRAKORPOREAL İLEAL KONDÜİT
DOĞUKAN SÖKMEN*(1), YUSUF İLKER ÇÖMEZ(1), VOLKAN TUĞCU(1)
1) ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu videoda invaziv mesane tümörü nedeniyle robotik radikal sistektomi ve genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu yapılmış olan hastaya 
robotik teknikle devam edilerek ileal kondüit yapımını göstermeyi amaçladık.

YÖNTEM
Olgu: 68 yaşında erkek hasta makroskopik hematüri nedeniyle başvurduğu dış merkezlerde mesanede kitle saptanması üzerine 
yapılan sisto-üretroskopide lümeni %85 kapatan üretra darlığı ve mesanede oldukça yaygın özellikte tümöral lezyon izlenmiş. 
Yapılan patolojik örnekleme sonucu pT2 HG gelmiş. Tarafımıza başvuran hastaya radyolojik tetkiklerle evrelendirilmesinin ardından 
robotik radikal sistektomi, bilateral genişletilmiş lenf nodu diseksiyonunu takiben robotik intrakorporeal ileal kondüit yapıldı. 
 
BULGULAR
Tartışma: Ürolojide robot yardımlı cerrahi son dekatta önemli gelişmeler kaydetmiştir. Prostat ve böbrek kanseri için robot yardımlı 
tekniklerin artan bir hızda gelişmesiyle robotik ileal loop ve neobladder yapımına olan ilgiyi arttırmaktadır. Bu ilginin artmasıyla sistektomi 
sonrası ileal kondüit oluşturulması işlemide robotik olarak minimal invaziv şekilde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca robotik sistemlerin 10-15 
kat büyütülmüş üç boyutlu görüntü ve derinlik hissi vermeleri, ince ve açılı hareket imkânı gibi avantajları olmasının yanında ileal kondüit 
yapımının zor bir teknik olup, çok ciddi tecrübe gerektirmesi ve maliyeti bir nebze arttırması göz önüne alınması gereken noktalarıdır. 
 
ÇIKARIMLAR
Sonuç: Robotik cerrahide öğrenme eğrisini tamamlamış, tecrübeli, gelişmiş merkezlerde invaziv mesane tümörü tedavisinde sistektomi 
ve lenf nodu diseksiyonu sonrası ileal kondüit işleminin de robotik olarak intrakorporeal devam edilmesi son zamanlarda rağbet gören 
tedavi seçenekleri arasındadır.

VS-32

İNDOSİYANİN GREEN YARDIMLI LAPAROSKOPİK PARSİYEL ADRENALEKTOMİ
ENDER ÖZDEN(1), MURAT GÜLŞEN*(1), ERTUĞRUL KÖSE(2), YAKUP BOSTANCI(1), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(1), ŞABAN SARIKAYA(1)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN
2) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 

AMAÇ
Bu videoda, daha önce sağ renal kitle ve sağ adrenal kitle nedeniyle sağ parsiyel nefrektomi ve sağ total adrenalektomi yapılan 
hastadaki indosiyanin green yardımlı laparoskopik “parsiyel” adrenalektomi deneyimimizi sunmayı amaçladık.
 
YÖNTEM
43 yaşındaki erkek hastada karın ağrısı şikayeti ile yapılan bilgisayarlı tomografide, sağ böbrek üst pol posteriorda ekzofitik uzanımlı 17 
mm boyutunda kitle, sağ sürrenalde 9 cm ,sol sürrenalde de 3 cm kitleler tespit edilmişti. Sürrenaldeki kitleler için yapılan metabolik 
değerlendirme feokromasitoma ile uyumlu hormon aktif olarak tespit edilen hastaya öncelikle laparoskopik sağ adrenelektomi ve 
aynı seansta sağ parsiyel nefrektomi yapılmıştı.Adrenalektomi patolojisi feokromasitoma, parsiyel nefrektomi patolojisi renal hücreli 
karsinom, şeffaf hücreli tip, fuhrman grade 2 olarak raporlanmıştı.Sol adrenaldeki kitle için tekrar yapılan metabolik değerlendirme 
sonrası sol adrenaldeki kitlenin de feokromasitoma ile uyumlu hormon aktivitesinin olduğu gözlendi.Hastaya sol laparoskopik parsiyel 
adrenalektomi planlandı. 90 derece sol yan pozisyonda Palmer noktasından veress ile pnömoperitonium oluşturuldu.Ardından 1 adet 
12 mm trokar midklavikuler hat umblikusun yaklaşık 3 cm süperiorundan girildi. Görüntüleme eşliğinde ön aksiller hattan subkostal 1 
adet 5 mm’lik ve 1 adet 12 mm’lik port ön aksiller hattan transperitoneal girildi. Splenorenal ligaman Thunderbeat yardımı ile kesilerek 
sol adrenal bez ortaya konuldu. Adrenal bezin lateral yaprağında yaklaşık 2 cm kitle izlendi. USG ile kitle sınırları belirlendi. ICG 
enjeksiyonu sonrası kitle ve normal adrenal dokusu ayrıt edildi. Adrenal ven bulundu askıya alındı. Ardından metal klip ile klemplendi 
ve kesildi. Kitle bir miktar sağlam adrenal dokusuyla birlikte Thunderbeat yardımı eksize edildi ve endobag içine konuldu. Kanama 
kontrolünün ardından 12 mm port giriş yerinden kitle dışarı alındı.
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BULGULAR
İlk portun girişinden kitlenin vücut dışına alınmasına kadar geçen süre 70 dk, tahmini kan kaybı 10 cc idi. Takiplerinde tansiyon problemi 
yaşanmayan hastanın dreni postoperatif 2.gün çekildi. Postoperatif yapılan endokrinolojik değerlendirmesinde hastanın katekolamin 
ve kortizol değerleri normal sınırlarda raporlandı. Hastanın patolojisi feokromasitoma, cerrahi sınır negatif olarak raporlandı. Hastanın 
postoperatif 6. ayda “steroid free” ve hastalıksız takibi devam etmektedir.

ÇIKARIMLAR
Bilateral adrenal kitlelerde, gelişen minimal invaziv yöntemler, görüntüleme sistemleri ve tecrübe, organ koruyucu cerrahileri onkolojik 
prensiplere uygun şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılmaktadır.
 
 
VS-33

LAPAROSKOPİK CERRAHİ YARDIMLI ERKEKTEN KADINA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ OPERAYONU

MUTLU DEĞER(1), YILDIRIM BAYAZİT(1), FARİD MIKAYILOV*(1), İBRAHİM TABAKAN(2), OSMAN METİN YAVUZ(2), ŞABAN DORAN(1) 
1) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ADANA 
2) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, PLASTİK CERRAHİ ANABİLİM DALI, ADANA
 
AMAÇ
* Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı * * Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Anabilim Dalı Son yıllarda dünyada erkekten kadına cinsiyet değişikliği operasyonu artmaktadır. Son iki yıldır erkekten-kadına 
cinsiyet değişikliği ameliyatları, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi ve Üroloji Anabilim Dallarının ortak çalışması 
olarak gerçekleşmektedir ve bu operasyonlarda laparoskopik olarak neovajenenin peritona ve ya vazdeferansa tesbiti yapılmaktadırlar.

YÖNTEM
Ameliyat aşamalarını özetleyecek olursak; önce Üroloji Bölümü tarafından; bilateral orşiektomi yapılmakta ve korpus kavernozumlar 
bağlanarak eksize edilmektedirler. Sonra Plastik Cerrahi Bölümü; dorsalis penis arterinin nörovasküler pedikülünü koruyarak, 
glans penis’ten aksiyel paternli, vasküler ve sensitif klitoris preparasyonu yapmakta ve penis derisinden de neovajen formasyonu 
oluşturmaktadır. Daha sonraki aşamada, Üroloji Bölümü, Göbekten veres iğne girilip pnömoperitoneum oluşturularak bir 
adet 10 mm göbek altı kamera portu , sağ ve sol pararektal 5 mm’lik çalışma portu konularak operasyonun laparoskopik kısmı 
geçilmektedir. Laparoskopik olarak, posterior periton insize edilerek bilateral seminal veziküller serbestlenip rezeke edildikten sonra, 
denoviller fasyasıya ulaşıldığında neovajen için alan oluşturulduktan sonra neovajen bu alan yerleştirilip neovajen vaz deferans 
ve ya peritona sütüre edilmektedir. Periton onarımı yapılarak işlem tamamlanmaktadır. Son aşamada, Plastik Cerrahi Bölümü 
tarafından; klitoris, üretra, vajen sütürasyonları ile ve dış genital organ rekonstrüksiyonu yapılarak operasyon sonlandırılmaktadır. 
 
BULGULAR
Son iki yılda bu yöntemle 11 hasta operasyon programına alınmıştır. En genç olgu 20 yaşında, en yaşlı olgu ise 56 yaşında olarak 
saptanmıştır.

ÇIKARIMLAR
‘’Çukurova Tekniği’’ nin avantajlarını; mesane ile rektum arasında oluşturulan neovajen poşunun laparoskopik teknikle görerek 
ve hemostaz yapılarak kolaylıkla oluşturulması, neovajenin karın içerisine sütürle tesbit edilmesi ve böylece molt kullanım 
süresini kısaltmak ve desensusun önlenmesi ile bu yöntemle ideal vajen derinliğinin sağlanabilmesi şeklinde özetleyebiliriz. 
 
 
VS-34
PELVİK ORGAN PROLAPSUSUNDA ROBOTİK SAKROKOLPOPEKSİ CERRAHİSİ
ÖMER GÜLPINAR(1), MUHAMMED ARİF İBİŞ*(1), UTKU CAN BAKLACI(1), MURAT CAN KARABURUN(1), MEHMET İLKER GÖKÇE(1) 
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
İleri evre Pelvik organ Prolapsusu (POP) olan, daha önceden histerektomi, orta üretra askı cerrahisi ve birden fazla prolapsus cerrahisi 
öyküsü bulunan hastaya yapılan robotik sakrokolpopeksi olgusunun sunulması. 72 yaşında kadın hasta. 1996’da total abdominal 
histerektomi bilateral salpingoooferektomi, 2005’de Burch kolposüspansiyon, 2011’de orta üretra askı cerrahisi ve vajinal POP 
cerrahisi geçiren hasta birkaç aydır devam eden karışık tipte idrar kaçırma, sarkma hissi ve ele gelen kitle şikayeti ile başvurdu. 
Yapılan fizik muayenede üretra fiske, stres test minimal+ olup, grade IV apikal POP ve grade I anterior POP mevcuttu. Hastaya robotik 
sakrokolpopeksi planlandı.

YÖNTEM
Genel anestezi altında hastaya 16 F 2 yollu sonda takıldı ve pnomöperitonyum oluşturuldu. 4 adet robot+1 adet asistan portu 
yerleştirildi. Treandelenburg pozisyonu verildi ve docking yapıldı. Pelvisin ince barsaklarla dolu olduğu görüldü. Yapışıklıklar 
makas ile kesildi ve serbestlenen barsak ansları karına doğru çekildi. Önceki histerektomiye bağlı olan omental yapışıklar da 
açıldı ve pelvise ulaşıldı. Vajene yerleştirilen mala ile vajen güdüğü pelvise doğru itildi. Önce vezikouterin aralık mesane balonu 
görülene kadar, sonrada rektouterin aralık perineye kadar diseke edildi. Sonrasında promontorium üzerindeki periton insize 
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edilip insizyon hattı vajen güdüğü posterior insizyonu ile birleştirildi. Önceden hazırlanan Y şeklindeki mesh önce rektovajinal 
alana en distalden başlanarak proksimale doğru 2/0 vikril kullanılarak 9 sütürle sabitlendi. Aynı işlem anteriorda vezikovajinal 
diseksiyon hattında da 9 sütürle yapıldı. Uygun gerginlik ayarlandıktan sonra meşin kuyruk kısmı 2 adet 0 numara prolen ile 
promontoryuma sabitlendi. Bu aşamadan sonra sistoskopi yapılıp mesanede herhangi bir yaralanma olmadığı görüldü ve sağ 
ve sol üreterden jet akımın olduğu tespit edildi. Takiben mesh peritonla kapatılıp tamamen retroperitonize edildi, kapama 
öncesi mesh rifosin uygulandı. Kanama olmadığı tespit edildikten sonra loja bir adet dren konularak işlem sonlandırıldı. 
 
BULGULAR
Operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon izlenmeyen hasta ameliyat sonrası üçüncü günde taburcu edildi. Operasyon sonrası 
birinci ay kontrolünde fizik muayenede pelvik organ prolapsusu saptanmadı.
 
ÇIKARIMLAR
Histerektomi, geçirilmiş başarısız vajinal POP ve inkontinans cerrahisi öyküsü olan semptomatik ileri evre POP olgularında robotik 
sakrokolpopeksi, prolapsus onarımı için etkin, güvenli ve minimal invaziv bir cerrahi seçenektir.
 
 
VS-35

TRANSEKSİYONSUZ ANASTOMİK BULBAR ÜRETROPLASTİ
FATİH YALÇINKAYA(1), FATİH SANDIKÇI*(1), EMİN OZAN AKAY(1), ŞERAFETTİN KAYMAK(1), İBRAHİM GÜVEN KARTAL(1)
1) S.B. ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ABD., ANKARA 
 

AMAÇ
Bulbar üretra; anterior üretral darlıkların en sık görüldüğü yerdir. Buradaki darlıkların %15’i travma kaynaklıdır. Üretroplasti; darlık 
tedavisinde yüksek başarı oranı ve düşük morbiditeyle altın standart tedavi yöntemidir. Genç erkek hastada erektil fonksiyonun 
korunması amacıyla tercih edilen transeksiyonsuz anastomik bulbar üretroplasti (TABÜ) ; uygulanışını ve avantajlarını göstermek için 
bu video sunum hazırlanmıştır.

YÖNTEM
Yirmi yedi yaşında, evli, erkek hasta, 4 yıl önce ata biner tarzda şekilde gerçekleşen, iş kazası sonucu gelişen alt üriner sistem şikayetleriyle 
kiniğimize başvurdu. Çeşitli merkezlerde 4 defa gerçekleştirilen internal üretrotomi hikayesi bulunan hastanın sistemik hastalığı mevcut 
değildi. Çekilen üretrogramda proksimal bulbar üretrada 12 mm darlık tespit edildi. Hastanın ‘‘İnternational Index of Erectile Function’’ 
(IIEF-5) skoru; 17, işeme sonrası rezidüel volümü 250 cc, üroflowmetrede maksimum akış hızı; 6 ml/sn ve akımı; dalgalı paterndeydi. 
 
BULGULAR
Hastsya TABU cerrahisi; litotomi pozisyomunda, perineal insizyonla 90 dakikada gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 cc intaroperatif kanama 
oldu. Cerrahi sonrası 2. gün hasta taburcu edildi. Üretral kateter postoperatif 21. gün çekildi. Kateter çekildikten sonra yapılan 
üretrogramda darlık saptanmadı. Hastanın postoperatif 6. ayında yapılan değerlendirmelerde; IIEF-5;16 ve maksimum akış hızı; 28 
ml/sn olarak tespit edildi. Herhangi bir şikayeti olmayan hasta 12. ay kontrolüne çağrıldı.
 
ÇIKARIMLAR
TABÜ; minimal morbidite, yüksek erektil fonksiyon ve başarı sonuçları ile kısa segment bulbar üretra darlıklarının tedavisinde 
uygulanabilen güvenli bir üretroplasti tekniğidir.
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VİDEO SUNUM VI 
( VS36-VS42 )

VS-36

DORSAL BUKKAL MUKOZAL GREFT İLE TEK AŞAMALI ÜRETROPLASTİ
VAHİD TALHA SOLAK*(1), ÖMER GÜLPINAR(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 

AMAÇ
Üretranın uzun bir segmenti ya da panüretral darlıklarda, dorsal bukkal mukozal greft ile tek aşamalı bir subtitusyon üretroplastisi 
uygulayarak; üretra darlığının tedavisinde yüksek başarı oranı elde etmek

YÖNTEM
2005’te trafik kazası geçiren 56 yaşında erkek hastaya üretra travması nedeniyle 4 kez üretrotomi interna yapıldı. Hastada boşaltım 
semptomları baskın AÜSS mevcut. UFM: 7/216/60. Yapılan üretrografide anterior üretrada 5 cm’lik alanda ciddi darlık görüldü. Genel 
anestezi altında litotomi pozisyonunda rijid URS ile girildi. Penil üretrada boylu boyunca darlık olduğu izlendi. Takiben sirkümsizyon 
hattından insizyon yapıldı ve penis deglove edildi. Darlık hizasında üretra lateral ve dorsalde disseke edildi ve korpus kavernozumdan 
ayrıldı. Eksternal üretral meadan benike buji ilerleti ve darlık yeri tam olarak tespit edildi.Bu noktada üretra insize edildi.İnsizyon 
proksimal ve distale doğru 8-9 cm uzatıldı. İnsizyon hattından benike bujisi gönderildi ve rahat bir şekilde mesaneye ulaştığı tespit 
edildi. Takiben ağızdan usulüne uygun bir şekilde alınan 5x2 ve 3x2 cm bukkal mukozalar insize edilen üretra dorsal yatağına 5/0 pds 
ile 16 ayrı noktadan sabitlendi. Bukkal mukozanın medial kısmı üretraya anostomoz edildi. Bu aşamada 16 f silikon sonda takıldı. 
Bukkal mukoza ve üretra lateralde sonda üzerinden anostomoz edildi. Ardından penis sirkümsizyon hattı 2 tabaka halinde kapatıldı. 
 
BULGULAR
Hastada post-op erken dönemde herhangi bir komplikasyon görülmedi. 2 gün hastane yatışı oldu. 3 hafta üriner sondalı kaldı. Post-op 
1. ayında kontrol UFM: 18/170/30 ve belirgin semptomatik düzelme görüldü. 1 yıllık takibinde penil deviasyon, post-voiding damlama 
ve darlık rekürrensi görülmedi.

ÇIKARIMLAR
Üretranın uzun bir segmenti ya da panüretral darlıklarda, dorsal bukkal mukozal greft ile tek aşamalı bir subtitusyon üretroplastisi 
uygulayarak; üretra darlığının tedavisinde yüksek başarı oranı elde edildi.

VS-37

MULTİSEGMENT ANTERİOR ÜRETRA DARLIĞINDA KOMBİNE VENTRAL ONLAY VE DORSAL İNLAY BUKKAL MUKOZA GREFT İLE 
ÜRETROPLASTİ 
OZAN BOZKURT*(1), ALPEREN YILDIZ(1), SEYİT HALİL BATUHAN YILMAZ(1), ÖMER DEMİR(1), AHMET ADİL ESEN(1)
1) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 

AMAÇ
Bu videoda penil üretra ve bulber üretrada multisegment darlığı olan bir hastada ventral onlay ve dorsal inlay bukkal mukoza greft ile 
üretroplasti tekniğimiz sunulmaktadır.

YÖNTEM
68 yaşında erkek hasta tekrarlayan üretra darlığı nedeniyle kliniğimize refere edildi. Yapılan retrograd üretrografide penil üretrada 
yaklaşık 3 cm ve bulber üretrada yaklaşık 3 cm multisegment üretra darlğı ile uyumlu görünüm saptanması üzerine üretroplasti kararı 
alındı. Hastaya genel anestezi altında kombine ventral onlay ve dorsal inlay bukkal mukoza greft ile üretroplasti operasyonu yapıldı.

BULGULAR
Yaklaşık operasyon süresi 3 saat idi. Komplikasyon olmadı. Hasta postoperatif 1. haftada sondalı taburcu edildi. Postoperatif 3. haftada 
sondası çıkarıldı. Son kontrolü postoperatif 4. ayda yapıldı ve takipte ek girişim gereksinimi olmadı. Son ölçülen maksimum akış hızı 
21 ml/s idi.

ÇIKARIMLAR
Multisegment üretra darlıklarında kombine teknikler uygulanarak uygun hastalarda tek seansta başarı sağlanabilmektedir.
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VS-38

PELVİK FRAKTÜR İLE İLİŞKİLİ POSTERİOR ÜRETRA YARALANMASINDA ANASTOMOTİK ÜRETROPLASTİ TEKNİĞİMİZ
OZAN BOZKURT*(1), ALPEREN YILDIZ(1), SEYİT HALİL BATUHAN YILMAZ(1), MUHAMMED SELÇUK ÖZER(1), ÖMER DEMİR(1), AHMET
ADİL ESEN(1)
1) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 

AMAÇ
Bu videoda posttravmatik pelvik fraktür ilişkili posterior üretra darlığı olan bir hastada anastomotik üretroplasti tekniğimiz 
sunulmaktadır.

YÖNTEM
45 yaşında erkek hasta geçirilen iş kazası sonrası gelişen üretra darlığı nedenli başvurdu. Ortopedik operasyonlar sonrası 1 ay sondalı 
takip edilmiş ve sonrasında AUR gelişmesi üzerine peruktan sistostomi kateteri takılmış. Yapılan kombine antegrad ve retrograd 
üretrografide posterior üretrada yaklaşık 3 cm üretral defekt ile uyumlu görünüm saptanması üzerine üretroplasti kararı alındı. 
Hastaya genel anestezi altında anastomotik üretroplasti operasyonu yapıldı.

BULGULAR
Yaklaşık operasyon süresi 4 saat idi. Komplikasyon olmadı. Hasta postoperatif 1. haftada sondalı taburcu edildi. Postoperatif 4. haftada 
sondası çıkarıldı. Son kontrolü postoperatif 8. ayda yapıldı ve takipte ek girişim gereksinimi olmadı. Son ölçülen maksimum akış hızı 
17 ml/s idi.

ÇIKARIMLAR
Pelvik fraktür ilişkili posterior üretra darlıklarında anastomotik üretroplasti hastalar için yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. 
 
 
VS-39

UZUN SEGMENT ÜRETRA DARLIĞINDA VENTRAL ONLAY BUKKAL MUKOZA GREFT YÖNTEMİ İLE ÜRETROPLASTİ
OZAN BOZKURT*(1), MÜSLİM DOĞAN DEĞER(1), SEYİT HALİL BATUHAN YILMAZ(1), MUHAMMED SELÇUK ÖZER(1), BORA İRER(2), 
ÖMER DEMİR(1), AHMET ADİL ESEN(1)
1) DİĞER, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR
2) DİĞER, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İZMİR 

AMAÇ
Bu videoda bulber üretrada yaklaşık 6-7 cm darlığı olan bir hastada ventral onlay bukkal mukoza greft ile üretroplasti tekniğimiz 
sunulmaktadır.

YÖNTEM
74 yaşında erkek hasta tekrarlayan üretra darlığı nedeniyle kliniğimize başvurdu. Yapılan retrograd üretrografide bulber üretrada 
yaklaşık 6-7 cm uzun segment üretra darlğı ile uyumlu görünüm saptanması üzerine üretroplasti kararı alındı. Hastaya genel anestezi 
altında kombine ventral onlay bukkal mukoza greft ile üretroplasti operasyonu yapıldı.

BULGULAR
Yaklaşık operasyon süresi 3 saat idi. Komplikasyon olmadı. Hasta postoperatif 1. haftada sondalı taburcu edildi. Postoperatif 3. haftada 
sondası çıkarıldı. Son kontrolü postoperatif 10. ayda yapıldı ve takipte ek girişim gereksinimi olmadı. Son ölçülen maksimum akış hızı 
18 ml/s idi.

ÇIKARIMLAR
Uzun segment bulber üretra darlıklarında ventral onlay bukkal mukoza greft ile üretroplasti hastalarda kür sağlayabilen , deneyimli 
merkezlerde güvenli bir yöntemdir.
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VS-40

TEKRARLAYAN PENİL ÜRETRA DARLIĞINDA DORSAL INLAY BUKKAL MUKOZA GREFT İLE ÜRETROPLASTİ (ASOPA) TEKNİĞİ
OZAN BOZKURT*(1), MÜSLİM DOĞAN DEĞER(1), SEYİT HALİL BATUHAN YILMAZ(1), MUHAMMED SELÇUK ÖZER(1), ÖMER DEMİR(1), 
AHMET ADİL ESEN(1)
1) DİĞER, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 

AMAÇ
Bu videoda tekrarlayan penil üretra darlığı olan bir hastada dorsal inlay bukkal mukoza greft ile üretroplasti (ASOPA) tekniğimiz 
sunulmaktadır.

YÖNTEM
66 yaşında erkek hasta tekrarlayan üretra darlığı nedeniyle kliniğimize refere edildi. Yapılan retrograd üretrografide penil üretrada 
yaklaşık 3 cm dar segment ile uyumlu görünüm saptanması üzerine üretroplasti kararı alındı. Hastaya genel anestezi altında dorsal 
inlay bukkal mukoza greft ile üretroplasti (ASOPA) operasyonu yapıldı.

BULGULAR
Yaklaşık operasyon süresi 2 saat idi. Komplikasyon olmadı. Hasta postoperatif 1. haftada sondalı taburcu edildi. Postoperatif 3. haftada 
sondası çıkarıldı. Son kontrolü postoperatif 6. ayda yapıldı ve takipte ek girişim gereksinimi olmadı. Son ölçülen maksimum akış hızı 15 ml/s idi. 
 
ÇIKARIMLAR
Tekrarlayan penil üretra darlıklarında ASOPA tekniği ile üretroplasti uygun hastalarda kür sağlayabilen bir tedavi olup hastaların bu 
konuda bilgilendirilmesi önemlidir.

VS-41

TRANSVAJİNAL YERLEŞTİRİLEN ALLOGRAFT: LAPAROSKOPİK BÖBREK NAKLİ 
ENDER ÖZDEN(1), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(1), SÜLEYMAN ÖNER(1), MEHMET ÖZEN(1), MURAT GÜLŞEN*(1), HANDAN ÇELİK(2), 
MELDA DİLEK(3), YAKUP BOSTANCI(1), ŞABAN SARIKAYA(1)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 
2) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KADIN VE DOĞUM HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, SAMSUN 
3) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NEFROLOJİ BİLİM DALI, SAMSUN 

AMAÇ
Bu videoda allograft böbreğin batın içerisine transvajinal yerleştirildiği kadavradan laparoskopik renal transplantasyon deneyimimizi 
ve tekniğimizi sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Hipertansiyona sekonder SDBY olan 4 yıldır hemodiyalize giren 40 yaşında kadın hastaya kadavradan böbrek transplantasyonu 
planlandı. Düşük litotomi pozisyonunda genel anestezi altında, Palmer’s noktasından Veress iğne ile pnömoperitoneum oluşturuldu. 
Pnömoperitoneum oluşturulduktan sonra umblikus süperiorundan 12 mm lik optik port yerleştirildi. Sağ pararektal bölgeden 12 mm 
ve sol pararektal bölgeden 5 mm port yerleştirildi.Optik trokardan 30 derece lens yardımı ile görüntü elde edildi. Periton süperior ve 
mediale deviye edildi. Sağ iliak fossa eksplore edildi. Sağ eksternal iliak ven ve sağ eksternal iliak arter çevre dokulardan serbestlendi. 
Mesanenin sağ yarısı çevre dokulardan disseke edildi,100 cc ile mesane doldurulduktan sonra 2 cm’lik detrusorotomi insizyonu ile 
üreteroneosistostomi için hazırlandı. Bu noktada jinekolog karından görülen vajinadan posterior bir kolpotomi yaptı. Böbrek, jinekolog 
tarafından 800cc’lik bir endobagda vajene yerleştirildi ve endobag’ın ucu, üroloji tarafından bir endo disektör ile yakalandı ve karnın 
içine çekildi. Sonra endo bag kesildi ve böbrek çıkarıldı. Endo bag jinekolog tarafından geri çekildi. Ardından posterior kolpotomi 
transvajinal kapatıldı ve vajen povidon iyotla ıslatılmış gazlı bezle dolduruldu. Takiben sağ eksternal iliak venin proksimal ve distaline 
endo-bulldog klemp konularak venotomi yapıldı.6/0 Gore-Tex ile greft böbreğin 1 adet veni eksternal iliak vene end to side anastomoz 
edildi. Renal ven üzerinde üçüncü bir endo-bulldog yerleştirdikten sonra, sağ eksternal iliak venden 2 klemp serbest bırakıldı ve sağ 
eksternal iliak arter proksimal ve distaline 2 adet endo-bulldog yerleştirdi. 1 adet greft böbrek arteri sağ eksternal iliak artere 6/0 Gore-
Tex ile end to side anastomoz edildi. Tüm vasküler klempler açıldı ve greft böbrek reperfüze edildi. Daha sonra Lich-Gregoir tarzı UNC, 
DJ stent üzerinden laparoskopik olarak gerçekleştirildi. Anastomoz mesane 150 cc SF ile irrige edilerek kontrol edildi. Böbrek, posterior 
periton yapraklarının bir araya getirilmesi retroperitonealize edildi. Daha sonra intraoperatif Doppler USG ile arteriyel ve venöz kan 
akımları kontrol edildi. Sump dren yerleştirildi.

BULGULAR
Ven, arter anastomozu ve UNC süreleri sırasıyla 37, 18 ve 15 dakika idi. Ameliyat süresi ve rewarming süresi sırasıyla 145 ve 70 dakikaydı. 
Tahmini kan kaybı 150 cc idi. Allogreft hemen idrar üretmeye başladı. Hastanın postoperatif 6.ay kreatinin düzeyi 1,1 mg/dl idi. 
 
ÇIKARIMLAR
Böbrek transplantasyonunda abdominal insizyonun olmaması, insizyonla ilgili komplikasyonları önlemek açısından laparoskopik 
yöntemi avantajlı kılmaktadır. Ancak üst düzey bir uzmanlık gerektirir.
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VS-42

ROBOT YARDIMLI HEMİNEFREKTOMİ: OLGU SUNUMU
BÜLENT ÖNAL(1), SİNHARİB ÇİTGEZ(1), ALİ SEZER(1), BERİN SELÇUK(1), FAHRİ YAVUZ İLKİ(1), SAMİ BERK ÖZDEN*(1), ÇETİN 
DEMİRDAĞ(1), ZÜBEYR TALAT(1)
1) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu videoda sol çift toplayıcı sistem anomalisi ve non-fonksiyone üst sistem nedeniyle robot yardımlı laparoskopik heminefrektomi 
yapılan çocuk hasta videosunu sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
İdrar yolu enfeksiyonu sonrası başvuran 5 yaşında kız çocukta yapılan tetkiklerde sol böbrekte çift toplayıcı sistem anomalisi ve sol 
böbrek üst sistemde grade 5 vezikoüreteral reflü (VUR) saptandı. Yapılan MR Ürografi sonucunda sol böbrekte non-fonksiyone üst 
sistem saptandı. Hastaya robot yardımlı laparoskopik heminefrektomi operasyonu uygulandı.

BULGULAR
Operasyon süresi 70 dk olarak gerçekleşti. Hastaya robot yardımlı heminefrektomi yapıldı. Peroperatif komplikasyon gelişmedi. Postop 
2. günde dreni alınan hasta herhangi bir sorun gözlenmeden taburcu edildi.

ÇIKARIMLAR
Robot yardımlı heminefrektomi, seçilmiş olgularda güvenilir ve uygulanbilir bir yöntemdir.
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VİDEO SUNUM – VII 
(VS43-VS49) 

VS-43
ADIM ADIM LAPAROSKOPİK ÜST POL HEMİNEFROÜRETEREKTOMİ
AHMET ŞAHAN*(1), KASIM ERTAŞ(2), YILÖREN TANIDIR(3)
1) DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAS HAST, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) S.B. VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, VAN 
3) MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Non-fonksiyone üst pol çift toplayıcı sistemin laparoskopik cerrahisi zorlu bir işlemdir. Bu videoda laparoskopik üst pol 
heminefroüreterektominin teknik detaylarının gösterilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
24 yaşında kadın hastada, çocukluk döneminden beri devam eden vajinal akıntı nedeniyle yapılan görüntülemelerde sol böbrekte çift 
toplayıcı sistem saptandı. Üst polün üreterinin dilate ve vajene açıldığı izlendi. Hastaya laparoskopik sol üst pol heminefroüreterektomi 
işlemi planlandı. Laparoskopi öncesi yapılan sistoskopide solda tek üreter orifisi izlendi, üreter kateteri takılarak sağ lateral dekübit 
pozisyona alındı. 2 adet 10 mm’lik, 1 adet 5 mm’lik trokar yerleştirildi. Barsaklar medialize edildikten sonra üst polü drene eden 
dilate üreter ve alt sistemi drene eden üreter belirlenerek renal hilusa ve en distale kadar diseke edildi. Vasküler yapılar kontrol altına 
alındı. Üst pol üreteri orta kesimden kesilerek vaskuler yapıların anteriyoruna alındı. Enseal yardımıyla üst pol heminefrektomi yapıldı. 
Ardından üreter en distale kadar diseke edilerek eksize edildi. Bir adet dren yerleştirilerek işlem sonlandırıldı.

BULGULAR
Operasyon süresi 120 dk olarak hesaplandı. Kanama olmadı. Post operatif erken donemde sondası çekildi.Post op 2. gün dreni çekildi. 
Post op 3. gün taburcu edildi. Hastanın takiplerinde sıkıntı olmadı. Vaginal akıntısı olmadı.

ÇIKARIMLAR
Laparoskopik transperitoneal üst pol heminefroüreterektomi tecrübe gerektiren, minimal invaziv, özellikli bir işlemdir. Üreterler diseke 
edilirken olası vasküler anomaliler nedeniyle dikkatli olunmalı alt polün vasküler yapılarına ve üreterine zarar verilmemelidir.

VS-44

LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ KOMPLİKASYONU: PLEVRAL YARALANMA VE LAPAROSKOPİK ONARIM
UĞUR YÜCETAŞ(1), MUSTAFA KADIHASANOĞLU(1), EMRAH OKUCU*(1), HİKMET KÖSEOĞLU(1), ERKAN SÖNMEZAY(1), ERKAN 
ERKAN(1), GÖKHAN TOKTAŞ(1)
1) İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu videoda sol laparoskopik basit nefrektomi sırasında meydana gelen plevral açılmanın laparoskopik onarımı görsel olarak 
sunulmaktadır.

YÖNTEM
İki yıl önce sol perkütan nefrolitotomi operasyonu ve 3 ay önce ateşli pyelonefrit geçiren 49 yaşındaki kadın hastaya uygulanan 
laparoskopik sol basit nefrektomi sırasında meydana gelen sol pariyetal plevra yaralanmasının laparoskopik olarak onarımı 
değerlendirilmiştir.

BULGULAR
Yan ağrısı şikayeti ve sık idrar yolu enfeksiyonu öyküsü ile üroloji polikliniğine başvuran ve sol böbrekte renal pelvis yerleşimli 2 cm 
boyutlarında kalkül, grade 2-3 hidronefroz ve parankimde incelme tespit edilen hastaya sol perkütan nefrostomi kateteri konuldu. 
Nefrostomi kateterinden günlük ortalama 100 ml idrar gelmesi üzerine renal sintigrafi ile böbrek fonksiyonu değerlendirildi. Separe 
renal fonksiyonlar sol böbrek için %8 sağ böbrek için %92 gelmesi üzerine hastaya sol laparoskopik basit nefrektomi planlandı. Sol 
lateral dekübitis pozisyonuna alınan hastada operasyon 2 adet 10 mm’lik ve 1 adet 5 mm’lik port kullanılarak transperitoneal olarak 
gerçekleştirildi. Kolon deviye edilerek üreter bulundu ve takip edilerek renal pediküle ulaşıldı. Ardından renal arter ve renal ven 
bulundu ve diseke edildi. Renal artere polimer kilitli ligasyon klipsi konularak kesildi. Aynı işlem renal ven için de uygulandı. Böbrek 
künt diseksiyonlarla çevre dokulardan diseke edildi. Üst polün dalak ve çevre dokulara son derece yapışık olduğu görüldü. Diseksiyon 
sırasında sol üst pol lateral bölüme uyan lokalizasyonda pariyetal plevranın yaklaşık 1,5 cm açıldığı görüldü. Peroperatif göğüs cerrahisi 
konsültasyonu istendi. Hastanın durumunun stabil olması ve solunum fonksiyonlarında herhangi bir bozulmanın olmaması üzerine 
laparoskopik olarak plevraya iki adet 3/0 poliglaktin ile separe sütür konularak onarımı yapıldı ve göğüs cerrahı tarafından da toraks 
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tüpü yerleştirildi. Üretere polimer kilitli ligasyon klipsi konulup kesilerek nefrektomi tamamlandı. Organ torbasına yerleştirilen böbrek 
Gibson insizyonuyla dışarı alındı. Loja bir adet silikon dren konularak işleme son verildi. Postoperatif ikinci günde dreni alınan hastada 
pulmoner komplikasyon da olmayınca postoperatif 3. günde toraks tüpü de çıkartıldı ve postoperatif 4. gün hasta sorunsuz olarak 
taburcu edildi. Patoloji sonucu “Ksantogranülomatöz pyelonefrit” olarak gelen hastanın takibi devam etmektedir.

ÇIKARIMLAR
Laparoskopik ürolojik cerrahide %0,6 oranında görülen bir komplikasyon olan plevral yaralanma, pulmoner fonksiyonların stabil 
seyrettiği durumlarda açık cerrahiye geçmeden laparoskopik olarak kolaylıkla onarılabilir.
 

VS-45

6 YILLIK 2256 VAKALILK LAPAROSKOPİK DONOR NEFREKTOMİ TECRÜBEMİZ
YÜCEL YÜKSEL*(1)
1) ANTALYA MEDİCALPARK HASTANASİ, ORGAN NAKLİ, ANTALYA 

AMAÇ
Son dönem böbrek yetmezliğinin kesin tedavisi böbrek naklidir. Greft kaynağı olarak kadavra ve canlı donörler kullanılmaktadır. Donör 
nefrektominin diğer nefrektomilerden farkı, çıkarılan böbreğin tekrar başka bir hastada kullanılacak olmasıdır. Bundan dolayı donör 
nefrektomi özellikli bir ameliyatdır. hem gret hemde donor çok değerlidir. donor nefrektomi yöntemleri olarak; açık nefrektomi, el 
yardımlı laparoskopik nefrektomi, laparoskopik nefrektomi, retoperitoneal laparoskopik nefrektomi ve robotik donör nefrektomi 
olmak üzere başlıca 5 yöntem vardır. Bu bilidirde 6 yıllık 2256 vakalık laparoskopik donor nefrektomi tecrübelerimizden bahsedeceğiz.

YÖNTEM
Merkezimizde Ağustos 2012 den Agustos 2018 e kadar merkezimizde yapılan laparoskopik donor nefrektomi yapılan hastalar 
retrospektif olarak tarandı. hastaların cinsiyet,vücut kitle indeksi, ameliyat süresi, arter sayısı, yönü, açığa geçilip geçilmemesine 
bakıldı.

BULGULAR
Kliniğimizde Ağustos 2012- Agustos 2108 tarihleri arasında 2256 laparoskopik donör nefrektomi ameliyatı yapıldı. Bu vakaların 997 ‘si 
erkek, 1249 u kadındı. Ortalama yaş 45.8 (18-85), ortalama ameliyat süresi 65.3 dakika, sıcak iskemi süresi 179 saniye (139- 415),vücut 
kitle indeksi 26.8 ( 16-47). Hastaların 1683 tek arterli, 558’i 2 arterli, 11’i 3 arterli, 3 vaka da 4 arterli idi. 23 vakada konversyon yapıldı, 
31 vadaya laparoskopik sağ donor nefrektomi yapıldı

ÇIKARIMLAR
Donor nefrektomi zor bir ameliyattır ve çıkarılan organın zarar görmemesi esastır. Tecrübelerimize göre özelikle laparoskopik donor 
nefrektomi yeterli tecrübe sonrası açık nefreketomiye göre daha kolaydır; özellikle şiman ve orta yaşlı erkek hastalarda açık nefrektomiye 
göre görüş imkanı daha çoktur, ellbetet başlangıçta ameliyat süresi uzun olabilir ama yeterli cerrahi tecrübe ile laparoskopik donr 
nefrektomi tüm hastalara rutin uygulanabilir

VS-46

BÖBREK NAKLİ YAPILAN POLİKİSTİK BÖBREK HASTALARINDA EŞ ZAMANLI NATİV NEFREKTOMİ NASIL YAPILMALI ? BİLATERAL- 
UNİLATERAL
YÜCEL YÜKSEL*(1)
1) ANTALYA MEDİCALPARK HASTANESİ, ORGAN NAKLİ, ANTALYA 

AMAÇ
Polikistik böbrek hastalığı (PKBH) otozomal dominant geçişli hastalıktır. Böbrek nakli (BN) ile beraber nativ nefrektomi (NN) rutinde 
uygulanan prosedür değildir. Masif proteinüri, kronik pyelonefrit, nativ böbreğe grade 5 reflü ya da PKBH’de olduğu gibi böbreğe 
yer açmak için yapılmaktadır. Böbre nakli yapılan PKBH lerde nativ nefrektominin nasıl yapılacağı hakkkında görüş birliği yoktur 
 
YÖNTEM
Antalya Medicalpark Organ Nakli Ünitesinde Kasım 2008-Ağustos 2018 tarihleri arasında PKBH olan ve böbrek nakli ile eş zamanlı nativ 
nefrektomi yapılan hastalar çalışmaya alındı. Hastalar 2 gruba ayrıldı. 1. Grupta bilateral NN(BNF) yapılanlar, 2. gruba sağ nefrektomi (RN)
yapılanlar dahil edildi. Grupların; ameliyattan sonra yoğun bakıma çıkma oranları,yoğun bakımdaki (YB) dirençli hipotansiyon, asidoz, 
intorop desteği ihtiyacı olmaları araştırıldı. Hastaların YB çıkmalarının; yaş, dilaliz süresi, cinsiyet ve yapılan ameliytalla olan ilişkileri araştırıldı. 
 
BULGULAR
Merkezimizde Kasım 2008- Agustos 2018 tarihleri arasında 4635 hastaya böbrek nakli yapıldı.Çalışmaya 208 hasta alındı. 131’ ierkek 
77’si kadın. Ortama yaşları 48.4± 7.7 (28-69), 39 hastaya BNF,169’üne RN yapıldı. BNF yapılan 39 hastadan 15’i postop takiplerinde 
YB’ye alındı, bu hastalarda inotroplara dirençli hipotansiyon, metabolik asidoz gelişti, 3 hastaya splenektomi, yapıldı. Bir hastada yoğun 
bakımda kardiyo pulmoner arest gelişti CPR ile geri döndürüldü, bir hastada ileus gelişti ve bir hasta yoğun bakımda 4. günde exitus 
oldu. RN yapılan 169 hastadan 4 tanesi yoğun bakıma çıktı. BNF yapılanlar ile RN yapılan arasında YB çıkmaları karşılaştırıldığında 
istatiksel olarak anlamlı saptandı. (p=0.000)
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ÇIKARIMLAR
Kliniğimizde laparotomi ile BNF yaptığımız PKB’si olan hastalarda morbiditenin yüksek olması üzerine daha sonraları greft böbreğe yer 
açmak için NN yapılmaya başlandı. PKBH yıllar içinde yavaş seyreden hastalıktır. Özelikle sürrenal bezler böbrek ile karaciğer ve dalak 
arasında sıkışmakta normal boyutları 5x3x1 cm olan adrenal bez yıllar süren bası sonucu kalınlığı 0,1 mm olmakta ve böbrekle beraber 
iatrojenik sürrenalektomi yapılmaktadır. Kliniğimizde PKBH’lı hastalarda, hokey stick insizyonunu genişleterek retroperitondan NN 
yapmaktayız. Teknik olarak zor bir yöntem olarak düşünülse de aslında kolay bir metot olduğunu saptadık, çünkü böbrek yıllar içinde 
büyürken etrafında bir diseksyon hattı oluşturmakta özellikle retroperitonda olduğu için basaklarla ilişkisi minumum olmaktadır. Sadece 
sürrenala yapışıklarda dikkatli diseke edilmelidir. Laparotomi yapılmadığı için barsak motilitesi bozulmamakta hasta aynı gün oral alımı 
başlamakta hastanede yatış süresi azalmaktadır Klinik olarak önerimiz PKBH’li hastalarda tek taraflı hokey stick insizyonundan NN’miyi 
önermekteyiz.

 
VS-47

STAGHORN BÖBREK TAŞI TEDAVİSİ: LAPAROSKOPİK PYELOLİTOTOMİ 
AHMET ŞAHAN*(1), KASIM ERTAŞ(2)
1) S.B. DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL
2) S.B. VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Staghorn böbrek taşlarında laparoskopik pyelolitotomi şeçilmiş hastalarda uygulanabilecek bir işlemdir. Bu videoda sol laparoskopik 
pyelolitotominin teknik detaylarının gösterilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Sol yan ağrısı nedeniyle başvuran 33 yaşındaki kadın hastanın yapılan görüntülemelerinde sol renal pelvis ve kaliksleri dolduran 
4x4 cm boyutunda staghorn böbrek taşı saptandı. Toplayıcı sistemde dilatasyon izlenmedi. Hastaya laparoskopik sol pyelolitotomi 
operasyonu planlandı. Genel anestezi altında üretral sonda takıldıktan sonra hasta sağ lateral dekübit pozisyona alındı. 2 adet 10 
mm’lik, 1 adet 5 mm’lik trokar yerleştirildi. İnen kolon medialize edildikten sonra psoas kasının anteriomedialinde üreter bulundu. 
Üreter proksimale kadar diseke edilerek renal pelvise ulaşıldı. Renal pelvis, taşa sekonder perirenal yağlı dokulara ileri derece 
yapışıktı. Taş disektör yardımıyla hissedildi, proksimal üreter askıya alınarak üreteropelvik bileşke düzeyinden longitudinal olarak 
makas yardımıyla insize edildi. Aspiratör ve makas ile taşın renal pelvisten çıkabileceği açıklık oluşturuldu. Ardından right angel 
yardımıyla taş renal pelvisten çıkarıldı. Sol böbrek toplayıcı sistem içerisinde taşın tamamen çıkarıldığından emin olundu. Ardından 
guide üzerinden antegrad double j stent yerleştirildi. Renal pelvis 3/0 vicryl ile sütüre edildi. Böbrek taşı organ torbası yardımıyla 
10 mm trokar girişi genişletilerek vücut dışına alındı. Kanama kontrolünün ardından 1 adet dren yerleştirilerek işlem sonlandırıldı. 
 
BULGULAR
Operasyon süresi 90 dk olarak hesaplandı. Kanama olmadı. Post operatif erken dönemde mobilize edildi. Post op 1. gün sondası 
çekildi. Post op 3. gün dren çekilerek taburcu edildi. Hastanın takiplerinde sıkıntı olmadı.

ÇIKARIMLAR
Laparoskopik pyelolitotomi, renal pelvis taşı saptanan seçilmiş hastalarda uygulanabilecek bir işlemdir. Renal pelvis diseksiyonu ve 
onarımı sırasında, alt polün kanlanmasını sağlayan vasküler yapılara özellikle dikkat edilmelidir.
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VS-48
LAPAROSKOPİK SOL TRANSMEZOKOLİK MİNİ-PYELOPLASTİ
RESUL ÇİÇEK*(1), KAAN GÖKÇEN(2), GÖKHAN GÖKÇE(3), EMİN YENER GÜLTEKİN(2), İSMAİL EMRE ERGİN(3)
1) CUMHURİYET Ü.EĞT. ARŞ.UYG.HST., ÜROLOJİ, SİVAS 
2) CUMHURİYET Ü.EĞT.ARŞ.UYG. HST., ÜROLOJİ, SİVAS 
3) CUMHURİYET Ü.EĞT.ARŞ.UYG.HST., ÜROLOJİ, SİVAS 

AMAÇ
Üreteropelvik bileşke (UPB) darlığı çocuklarda görülen hidronefrozun en sık sebeplerinden biridir. Schurssler ve arkadaşları tarafından 
1993 yılında ilk kez uygulanan laparoskopik dismembered piyeloplasti; düşük morbidite, kısa hastanede kalış süresinin yanısıra açık 
teknik ile benzer başarı oranlarına sahip minimal invaziv bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Laparoskopik dismembered pyeloplasti; 
trans-peritoneal veya retroperitoneal yaklaşımla uygulanabilmekte olup bu olguda sol taraflı UPB tıkanıklığı için gerçekleştirilen 
transmezokolik yoldan laparoskopik piyeloplasti vakasını sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Sol taraflı UPB obstrüksiyonu olan 7 yaşındaki pediatrik hastaya mini-laparoskopik piyeloplasti yapılması planlandı. Preoperatif 
değerlendirmede rutin kan tetkikleri, idrar kültürü, renal ultrason ve diüretik renal izotop sintigrafi (Tc99 DTPA) taraması yapıldı. 
Hasta modifiye lateral dekübit pozisyonuna alındıktan sonra, umbilikustan açık teknikle akses oluşturuldu ve 15 mmHg’lik bir 
karın içi basıncına ulaşıldıktan sonra biri kamera portu olmak üzere üç adet 5 mm ‘lik trokarlar yerleştirildi. Renal pelvis ve üreter 
disseksiyonunun ardından UPB’ deki adinamik segment makas ile kesilerek çıkartıldı. Üreterin spatule edilmesini takiben önce posterior 
hattan başlanarak 4/0 vicryl süturler ile Anderson-Hynes piyeloplasti işlemi transmezokolik yoldan gerçekleştirildi. Antegrade D/J stent 
yerleştirilmesinin ardından işlem tamamlandı.

BULGULAR
Operasyon süresi 75 dakika, kanama miktarı yaklaşık 40 ml olarak hesaplandı. Postoperatif 3. gününde hasta dreni çekilerek sorunsuz 
taburcu edildi.

ÇIKARIMLAR
Pediatrik hastalarda mezenterin daha az yağa sahip ve ince olması nedeniyle böbreğe kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Kolon 
mobilizasyonuna gerek olmaması ve buna bağlı postoperatif avantajları nedeni ile UPB darlığı olan çocuklarda trans-mezokolik 
yaklaşımla mini laparoskopik pyeloplasti uygulanması güvenli minimal invaziv bir işlemdir.

VS-49
ADIM ADIM LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ
MURAT GÜLŞEN*(1), ENDER ÖZDEN(1), ERTUĞRUL KÖSE(1), YAKUP BOSTANCI(1),
YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(1), ALİ FAİK YILMAZ(1), ŞABAN SARIKAYA(1)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 

AMAÇ
Bu videoda, laparoskopik radikal nefrektomi(LRN) yapılırken hangi aşamalara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak amaçladık. 
 
YÖNTEM
Nefron koruyucu cerrahi(NKC) yapılamayacak olan renal kitlelerde radikal nefrektomi kılavuzlarda önerilmekle birlikte, herhangi bir 
kontrendikasyon yoksa radikal nefrektominin laparoskopik olarak yapılması önerilmektedir. Biz de kliniğimizde radikal nefrektomiyi 
laparoskopik ve büyük çoğunlukla transperitoneal olarak yapmayı tercih etmekteyiz. Hastaya genel anestezi altında opere edilecek 
olan tarafta 60 derece yan pozisyonda sağ taraf için umblikusun lateralinden, sol taraf için Palmer noktasından Veress iğnesi ile girilerek 
pnömoperitoneum oluşturulur. Görüntüleme eşliğinde 1 adet 12 mm ve 2 adet 5 mm olmak üzere toplam 4 adet çalışma portu girilir. 
Sonrasında her iki taraf için de öncelikle kolon medialize edilir. Sağ böbrek için duodenum Kocher manevrası ile soğuk makas yardımı ile 
medilalize edilir. Sol nefrektomide dalak kolonun mobilizasyonu ve disseksiyon alanını genişletmek için yeterince disseke edilmeli ve mobilize 
edilmelidir. Bu esnada pankreas kuyruğu ve mide yaralanması açısından dikkatli olunmalıdır. Sonrasında retroperitona girilerek psoas kası 
görüldükten sonra üreter tespit edilerek askıya alınarak hilusa kadar takip edilir. Hilusa gelindiğinde vasküler yapılar ayrı ayrı yeterince disseke 
edilmelidir. Önce renal arter sonrada renal ven olmak üzere vasküler yapılar hem-o-lok ve metal klipler ile kliplenip, kesilir. Sonrasında böbrek 
gerota ile birlikte çevre dokulardan disseke edilir. Üreter metal veya hem-o-lok klipler ile bağlanarak kesilir. Kanama kontrolü sağlandıktan 
sonra spesmen sol veya sağ alt kadranda yaklaşık 10 cm’lik gibson insizyonundan endo bag içerisinde vücut dışına alınır.

BULGULAR
Kliniğimizde 2009 ve 2018 yılları arasında toplamda 240 hastaya laparoskopik radikal nefrektomi uygulandı. Hastaların demografik 
bulguları ve operatif verileri tablo 1’de gösterilmiştir. Hastaların patoloji sonuçları tablo 2.de gösterilmiştir. Olguların 28’i preoperatif 
dönemde metastatikti(%11,6) ve bu olguların 5 tanesitakiplerde exitus oldu(%2,08) . Preoperatif metastaz olmayan 11 hastada 
postoperatif takiplerinde metastaz izlendi(%4,58) ve 3 tanesi exitus oldu(%1,25).

ÇIKARIMLAR
Böbrek tümörlerinde, radikal nefrektomi temel prensipler göz önünde bulundurularak laparoskopik yöntemle başarıyla 
gerçekleştirilebilir.
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VİDEO SUNUM – VIII
( VS50-VS56 ) 

VS-50

ADIM ADIM LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ
MURAT GÜLŞEN*(1), ENDER ÖZDEN(1), EHED SEFERELİYEV(1), YAKUP BOSTANCI(1), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(1), ALİ FAİK YILMAZ(1), 
ŞABAN SARIKAYA(1)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 

AMAÇ
Bu videoda, laparoskopik parsiyel nefrektomi(LPN) yapılırken hangi aşamalara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak amaçladık. 
 
YÖNTEM
Nefron koruyucu cerrahi(NKC), özellikle minimal invaziv yaklaşımlarla, insidental renal kitleler için mükemmel sonuçlarla gittikçe 
artan bir şekilde yapılmaktadır. Kliniğimizde uygun renal kitlelerde, teknik olarak kontrendikasyon olmadıkça NKC için LPN’yi 
tercih edilmektedir Hastaya genel anestezi altında opere edilecek olan tarafta 60 derece yan pozisyonda sağ taraf için umblikusun 
lateralinden, sol taraf için Palmer noktasından Veress iğnesi ile girilerek pnömoperitoneum oluşturulur. Görüntüleme eşliğinde 
1 adet 12 mm ve 2 adet 5 mm olmak üzere toplam 4 adet çalışma portu kitlenin girilir. Sonrasında her iki taraf için de öncelikle 
kolon medialize edilir. Sağ böbrek için öncelikle duodenum Kocher manevrası ile soğuk makas yardımı ile medilalize edilir. Sol 
böbrekte dalak böbreğin manipülasyonunu arttırmak için yeterince disseke edilmeli ve mobilize edilmelidir. Bu esnada pankreas 
başı ve mide yaralanması açısından dikkatli olunmalıdır. Sonrasında retroperitona girilerek psoas kası görüldükten sonra üreter 
tespit edilerek askıya alınarak hilusa kadar takip edilir. Hilusa gelindiğinde vasküler yapılar ayrı ayrı yeterince disseke edilmeli ve 
silikon teypler ile askıya alınmalıdır. Hilus disseeksiyonu sonrasında kitlenin lokasyonuna göre perirenal yağlı doku disseke edilir. 
Kitle bulunduktan sonra kitle sınırları hook koter ile çizilir. Sonrasında önce arter sonrasında ven olmak üzere vasküler yapılara 
bulldog klempler konulur. Kitle soğuk makas yardımı ile eksize edilir. Kitle eksize edildikten sonra defektin tabanı 2/0 V-loc ile 
örülerek kapatılır. Sonrasında parankim 2/0 vicryl ile hem-o-loc ile tespit edilerek kapatılır. Sonrasında bulldog klempler alınarak 
kanama kontrol edilir. Kanama kontrolü sağlandıktan sonra kitle endobag içerisine alınır. Böbrek etrafındaki yağlı doku kapatılır. 
 
BULGULAR
Kliniğimizde 2009 ve 2018 yılları arasında toplamda 390 hastaya laparoskopik parsiyel nefrektomi uygulandı. Hastaların demografik 
bulguları ve operatif verileri tablo 1’de gösterilmiştir. Hastaların 9 tanesinde soliter, 4 tanesinde atnalı, 1 tanesinde malrote 
böbrek mevcuttu. 8 hastada bilateral renal kitle mevcuttu. 5 hastaya postoperatif hematüri sonrası pseudoanevrizma nedeniyle 
anjioembolizasyon uygulandı. Hastaların patoloji sonuçları tablo 2.de gösterilmiştir.

ÇIKARIMLAR
Laparoskopik parsiyel nefrektomi teknik olarak zor olmasına karşın uygun teknikler ile güvenilir onkolojik sonuçlar ile uygulanabilir bir 
yöntemdir.

VS-51

LAPAROSKOPİK EKSTRAPERİTONEAL RADİKAL PROSTATEKTOMİ-MESANE BOYNU DİSEKSİYONU VE KORUMA
BARBAROS BAŞESKİOĞLU*(1), BURAK ELMAAĞAÇ(2)
1) ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ, ÜROLOJİ, ESKİŞEHİR 2) OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, ESKİŞEHİR
 
AMAÇ
Lokalize prostat kanseri tedavisinde yapmış olduğumuz laparoskopik ekstraperitoneal radikal prostatektomi olgularında mesane 
boynu diseksiyonu ve korunmasını göstermeyi amaçladık

YÖNTEM
Psa<10 ve gleason skoru 3+3 olan 3 ve daha üstü korlarda pozitiflik gözlenen iki olguya laparoskopik olarak yapılan cerrahinin videosu 
gösterilmiştir. Pozitif kor yüzdeleri %20 ile %90 oranında değişmekteydi.

BULGULAR
Olgulardan birinde median lob mevcuttu. İki olguda da anastomoz kaçağı gözlenmedi. İki olguda da cerrahi sınır negatif olarak 
raporlandı.

ÇIKARIMLAR
Laparoskopik radikal prostatektomi esnasında mesane boynu diseksiyonu önemli ve dikkat edilmesi gerek bir aşamadır.
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VS-52

ROBOT YARDIMLI RADİKAL PROSTATETOMİDE BİLATERAL AKSESUAR PUDENTAL ARTERİN KORUNMASI
FUAT KIZILAY*(1), ADNAN ŞİMŞİR(1), MUSTAFA SERDAR KALEMCİ(1), EMİR AKINCIOĞLU(1)
1) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 

AMAÇ
da Vinci robotik sistem (IntuitiveSurgical Corporation, Sunnyvale, CA) günümüzde en önemli minimal invaziv cerrahi teknolojilerinin 
başında gelmektedir. Robotik cerrahinin en fazla uygulandığı ve en iyi sonuçların alındığı ürolojik ameliyat radikal prostatektomi(RP) 
olarak kabul edilebilir. Radikal prostatektomiye bağlı komplikasyonlar oranlarının azaltılmasında robot yardımlı radikal prostatektomi 
(RYRP) tekniğinin geliştirilmesinin önemli rolü vardır. Bu komplikasyonların en önemlilerinden bir tanesi de hiç şüphesiz erektil 
disfonksiyondur(ED). ED’nin sebeplerine bakıldığında arteriyojenik etkenlerin de rol oynadığı görülmektedir. Arteriyojenik ED 
sebepleri arasında ise operasyon esnasında aksesuar pudental arter (APA) yaralanması bulunmaktadır. APA yaralanmasının potensin 
korunmasında olumsuz etkileri olabileceği bilgisi literatürde mevcuttur. Kliniğimizde RYRP yaptığımız ve operasyon esnasında bilateral 
APA’ini koruduğumuz olguyu sunuyoruz.

YÖNTEM
60 yaşında bilinen ek komorbiditesi olmayan erkek hasta, rutin kontrollerinde tekrarlayan PSA yüksekliği (PSA: 4,86 ng/mL) sebebiyle 
kliniğimize başvurdu. Rektal muayenesinde nodül kuşkusu bulunan hastaya transrektal ultrason eşliğinde biyipsi (TRUS-Bx) önerildi 
ve TRUS-Bx uygulandı. TRUS-Bx sonucunda 2 odakta Gleason 3+3=6/10 prostat adenokarsinomu saptandı. Hastaya takip ve tedavi 
seçenekleri anlatıldı ve hastanın da isteğiyle RYRP planlandı. Kliniğimize yatırılan hastaya hazırlıklardan sonra transperitoneal RYRP 
uygulandı. Sinir koruyucu cerrahi esnasında bilateral aksesuar pudental arterler gözlemlendi ve diseksiyon esnasında her iki aksesuar 
pudental arter de korundu.Post-op yakınması olmayan ve post-op 3.gün taburcu edilen hastanın sondası post-op 7.gün alındı. Hastanın 
pre-op, post-op 1.ay, 6.ay ve 12.ay IEFF-5 değerleri karşılaştırıldı.

BULGULAR
Hastanın patoloji sonucu prostat adenokarsinomu, 5 odakta gleason 3+3(6/10) olarak raporlandı, veziküloseminalis ve duktusdeferens 
ve periferik cerrahi sınırlar tümörsüz bulundu. Post-op 3. Ay PSA değeri <0,003 ng/mL olarak saptandı. Pre-op IEFF-5 skoru 22 olan 
hastanın post-op 1. ay IEFF-5 skoru 15; 6. ay skoru 20 ve 12. ay skoru 21 olarak kaydedildi.

ÇIKARIMLAR
APA, internalpudental sistem ile seyretmeyen, prostata yakın ilerleyen ve korporakavernozada sonlanan arterlerlerdir. RP esnasında 
APA yaralanması ya da transeksiyonu, ED’un arteriyojenik sebepleri arasında yer alır. APA korunmasının post-operatif potens şansını 
2 katına çıkardığı yönünde literatür bilgisi mevcuttur. Ayrıca bazı hastalarda APA penisi besleyen dominant arter olabilmektedir, bu 
sebeple bilateral korunamadığı durumlarda bile unilateral korunmasının dahi önemli olduğu savunulmaktadır. RYRP’de üç boyutlu 
görüntü ve yüksek manevra kabiliyeti ile daha ince diseksiyon yapılabilmesi hem APA’in bulunması hem de korunmasında cerraha 
yardımcıdır. Sonuç olarak, APA korunmasının RP sonrası ED gelişiminde koruyucu olduğunu bilinmektedir ve RYRP APA korunmasına 
yardımcı bir tekniktir.

VS-53

VAKA SUNUMU; EŞ ZAMANLI ROBOTİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ VE ROBOTİK PARSİYEL NEFREKTOMİ CERRAHİSİ
EVREN SÜER(1), ÇAĞRI AKPINAR*(1), ERALP KUBİLAY(1), ÖMER GÜLPINAR(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
Prostat kanseri tanısı konulan ve preoperatif Abdomen-Pelvik BT’de sol böbrekte solid kitle saptanan hastaya eş zamanlı robotik 
radikal prostatektomi ve robotik parsiyel nefrektomi cerrahi tedavisi uygulandı

YÖNTEM
54 yaş erkek hasta, PSA yüksekliği nedeni ile (15.83 ng/mL) ile yapılan prostat biyopsisinde Gleason Grade(GG) 6(3+3) adenokarsinom 
6/12 odakta (sağ dominant) saptandı. Preoperatif Abdomen-Pelvik BT’de sol böbrek alt pol posteriorda 2x2 cm, ekzofitik, solid kitle 
izlendi. Hastaya eş zamanlı robotik radikal prostatektomi ve parsiyel nefrektomi planlandı. Supin pozisyonda pnomöperitonium 
oluşturuldu. Umblikusun 2 cm süperiorundan 12 mm lik kamera portu ve 8 cm mesafe ile 2 adet solda ve 1 adet sağda robotik trokarlar 
girildi. Sağ krista iliakanın 3 cm süperiorundan 12 mm lik, sağ robotik trokarın 5 cm süperiorundan 5 mm lik asistan portu yerleştirildi. 
Trendelenburg pozisyonu verildi, docking yapıldı. Posterior diseksiyon ile duktuslar ve seminal vezikül bulunup serbestlendi. Ardından 
periton insize edildi ve retzius boşluğu oluşturuldu endopelvik fasya açıldı, derin dorsal kompleks mühürlendi. Mesane boynu koruyucu 
ve unilateral sinir koruyucu(sol) yaklaşım ile prostatektomi tamamlandı. Bilateral lenf nodu diseksiyonu yapıldı. 2 adet 3/0 V-loc sütür 
ile üretrovezikal anastomoz gerçekleştirildi ve undocking yapıldı. Kamera ve sol robotik port alanları steril drape ile kaplandı. Diğer 
port alanları kapatıldı. Hasta flank pozisyona alındı. Bir önceki kamera port girişinden 12 mm lik asistan portu, sol port giriş yerinden 
sağ robotik trokar yerleştirildi. Kamera portu, sol ve sağ lateral robotik trokar, 5 mm lik asistan portu için yeni giriş yerleri kullanıldı 
ve docking yapıldı. Kolon medialize edildi. Böbrek keskin diseksiyonlarla serbestleştirildi. Renal pediküle ulaşıldı. Kitleyi besleyen 
segmental arter görüldü ve asıldı. Kitle 5 mm lik sağlam parankim ile koter yardımıya çizildi. Buldog klemp segmental artere konuldu. 
Monopolar makas yardımıyla kitle enükle edildi. Tümör tabanı 3/0 v-loc ile sütüre edildi. Çıkartılan kitle tabanına surgicel yerleştirildi. 
Renorafi 2/0 vicril ile uygulandı. Loja bir adet dren konuldu. İşlem sonlandırıldı.
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BULGULAR
Toplam konsol süresi 280 dk, selektif iskemi süresi 11 dk tahmini kan kaybı 280 cc idi. Hastada kan transfüzyon gereksinimi olmadı. 
Postoperatif 2. gün dreni çekilen hasta 3. günde taburcu edildi. Nihai prostatektomi histopatolojisi GG 7(3+4) adenokarsinom organa 
sınırlı ve cerrahi sınır negatif, parsiyel nefrektomi histopatolojisi şeffaf hücreli karsinom, fuhrman grade 2, patolojik evre T1a, cerrahi 
sınır negatif olarak raporlandı. 3. Ay kontrolünde hastanın PSA seviyesi ölçülemez düzeydeydi ve herhangi bir rezidü renal tümör varlığı 
izlenmedi

ÇIKARIMLAR
Tekrarlayan cerrahi gereksinimi ve hospitilizasyonu azaltmak için ek komorbiditesi olmayan uygun, seçilmiş hastalarda port 
insizyonlarını tekrar kullanarak eş zamanlı prosedür ile üst ve alt üriner sistem robot destekli cerrahi tedavi uygulanabilir.
 
 
VS-54

ROBOTİK SİSTO-PROSTATEKTOMİ VE GENİŞLETİLMİŞ LENF NODU DİSEKSİYONU
DOĞUKAN SÖKMEN*(1), YUSUF İLKER ÇÖMEZ(1), VOLKAN TUĞCU(1)
1) ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu videoda invaziv mesane tümörü nedeniyle radikal sistektomi ve genişletilmiş lenf nodu diseksiyonunun robotik cerrahi ile 
yapıldığında daha az kanama, daha iyi diseksiyon ve saha hakimiyeti ayrıca komplikasyon oluşma ihtimalinin de daha düşük olduğunu 
göstermeye amaçladık.

YÖNTEM
Olgu: 68 yaşında erkek hasta makroskopik hematüri nedeniyle başvurduğu dış merkezlerde mesanede kitle saptanması üzerine 
yapılan sisto-üretroskopide lümeni %85 kapatan üretra darlığı ve mesanede oldukça yaygın özellikte tümöral lezyon izlenmiş. Yapılan 
patolojik örnekleme sonucu pT2 HG gelmiş. Tarafımıza başvuran hastaya radyolojik tetkiklerle evrelendirilmesinin ardından robotik 
radikal sistektomi, bilateral genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu ve ileal kondüit yapıldı. Operasyon süresi 230 dakika ölçülmüş olup kan 
transfüzyonu gerekmedi. Ayrıca post-op uzun lenfatik drenaj izlenilmedi. Ameliyat sonrasında sorunu olmayan hasta post-op 5. gün 
dreni alınarak taburcu edildi.

BULGULAR
Tartışma: Kılavuzlar invaziv mesane kanseri tedavisinde altın standart tedavi yöntemi olarak açık radikal sistektomi ve lenfadenektomiyi 
gösterse de ürolojide robot yardımlı cerrahi son dekatta önemli gelişmeler kaydetmiştir. Prostat ve böbrek kanseri için robot yardımlı 
tekniklerin artan bir hızda gelişmesiyle robotik sistektomiye olan ilgi arttırmaktadır. Uzun dönem onkolojik sonuçları konusunda yeterli 
çalışmalar olmamasına rağmen erken dönemde onkolojik güvenilirliği açık cerrahiyle neredeyse aynıdır. Ayrıca robotik sistemlerin 
10-15 kat büyütülmüş üç boyutlu görüntü ve derinlik hissi vermeleri, ince ve açılı hareket imkânı daha iyi bir lenf nodu diseksiyonu da 
sağlamaktadır. Unutulmaması gereken nokta bu prosedürün uygulanması yüksek seviyede cerrahi zorluğa sahiptir.

ÇIKARIMLAR
Sonuç: Robotik cerrahide öğrenme eğrisini tamamlamış, tecrübeli, gelişmiş merkezlerde invaziv mesane tümörü tedavisinde robotik 
sistoprostatektomi ve lenf nodu diseksiyonu, klasikleşen açık cerrahiye alternatif bir prosedürdür.
 
 
VS-55

ROBOTİK PARSİYEL NEFREKTOMİDE İNDOSİYANİN YEŞİLİ KULLANIMI
DOĞUKAN SÖKMEN*(1), YUSUF İLKER ÇÖMEZ(1), VOLKAN TUĞCU(1)
1) ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu videoda robotik parsiyel nefrektomi prosedürü sırasında indosiyanin yeşili kullanılarak selektif arter iskemisi sağlanıp renal hasarın 
minimuma indirildiği olgunun sunulması amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Olgu: 47 yaşında erkek hasta dış merkezde yapılan rutin kontroller sırasında sol böbrekte solid, 35x25mm boyutunda lezyon saptanmış. 
Sonrasında yapılan kontrastlı MR ile değerlendirilmesinde hastada bu kitlenin kontrast tuttuğu, pelvikalisiyel sistemle yakın bağlantı 
gösterdiği ve çift renal artere sahip olduğu izlendi. Tarafımıza başvuran hastaya renal hasarın minimum düzeyde olması için indosiyanin yeşili 
kullanımıyla tümörü besleyen selektif arter iskemisi yapılıp, sıcak iskemi süresinin 17 dakika olduğu komplikasyonsuz bir robotik parsiyel 
nefrektomi gerçekleştirildi. Tümör spesmeni patoloji raporunda cerrahi sınırların negatif olduğu tümörün evresinin pT1a geldiği görüldü. 
 
BULGULAR
Tartışma: İndosiyanin yeşili; kimyasal formülü C43H47N2NaO6S2 olan florosan bir maddedir. Laparoskopik ve robotik sistemlerde 
florosans görüntüleme tekniklerinin gelişmesi ve ilerleyen teknoloji sayesinde neredeyse tüm branşlarda başarıyla kullanılabilen 
bu maddeler anatomiyi daha net değerlendirmemizi ve varyasyonları görebilmemizi sağlayan yardımcı bir tekniktir. Ürolojide robot 
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yardımlı cerrahi son dekatta önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu gelişmeler karşısında sadece cerrahların değil robotik sistemlerinde 
kendini geliştirmesi harici ekipman kulanılmadan florosan görüntüleme imkanı sunmaktadır. Da Vinci Xi modelinde tümleşik bir 
florosan görüntüleme sistemi mevcuttur.

ÇIKARIMLAR
Sonuç: Robotik cerrahide tecrübeli, gelişmiş merkezlerde robotik parsiyel nefrektomi prosedürü uygulanırken indosiyanin yeşili gibi 
florosan görüntüleme yöntemlerinin kullanımı daha iyi anatomik değerlendirme ve daha minimal komplikasyon oranlarına sahiptir.
 
 
VS-56

PEDİATRİK PROSTATİK RABDOMYOSARKOMUN CERRAHİ TEDAVİSİNDE ORGAN KORUYUCU YAKLAŞIM
ENDER ÖZDEN(1), MURAT GÜLŞEN*(1), ELVİN İSMAYİLOV(2), AYHAN DAĞDEMİR(3), ŞABAN SARIKAYA(1)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN
2) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN
3) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, SAMSUN 

AMAÇ
Bu videoda,prostat kaynaklı embriyonel rabdomyosarkom nedeniyle yaptığımız, bilgilerimize göre literatürdeki ilk pediatrik 
laparoskopik radikal prostatektomi ve Lap.parsiyel prostatektomi deneyimimizi sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
2 yaşında 2 erkek çocuğu prostatik rabdomyosarkom tanıları ile neoadjuvan kemoterapi (CEVAİE Protokolü) aldıktan sonra kontrol 
manyetik rezonans görüntülemelerinde kitle boyutlarında gerileme olması nedeniyle pediatrik multidisipliner onkoloji konseyinde organ 
koruyucu yaklaşımlar için tartışıldı. Hastalardan birine mesane koruyucu yaklaşım olarak laparoskopik radikal prostatektomi(M.E.Ş.), 
ikinci hastaya ise prostat koruyucu laparoskopik parsiyel prostatektomi(M.E.G.) planlandı.

BULGULAR
Operasyon süresi sırasıyla(MEŞ/MEG) 120 dk ve 130 dk idi.Tahmini kan Kaybı sırasyla 100 ve 150 cc’idi.Postoperatif 3.gün samp dreni 
çekilerek taburcu edilen hastalardan, radikal prostatektomi yapılan hastanın postoperatif 10.gün sistogram kontrolü ile foley sondası 
çekildi. Her iki hastanın postoperatif 3.haftada bilateral Dj stenti çekildi. Radikal prostatektomi yapılan hastanın (MEŞ) takiplerinde 
ereksiyonu mevcut ve kontinansı tam olarak izlendi. Patoloji raporu her iki hasta içinde benzer olarak; kemoterapi etkisine bağlı yaygın 
değişiklikler ve minimal rezidüel hastalık, cerrahi sınır negatif olarak raporlandı.

ÇIKARIMLAR
Prostatik rabdomyosarkomun tedavisinde organ koruyucu laparoskopik radikal ve parsiyel prostatektomi tecrübeli ellerde güvenle 
uygulanabilir bir yöntemdir.
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POSTER OTURUMU

PS-001

RENAL KİTLE NEDENİYLE RADİKAL NEFREKTOMİ YAPILAN HASTALARIN TÜMÖR KARAKTERİSTİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; 18 
YILLIK SONUÇLARIMIZ
MURAT UÇAR*(1), SEDAT SOYUPEK(2), TAYLAN OKSAY(2), ALPER ÖZORAK(2),
AHMET GÜZEL(3), SEFA ALPEREN ÖZTÜRK(2), MURAT DEMİR(2), ALİM KOŞAR(2)
1) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, ANTALYA 
2) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, ISPARTA 
3) AYDIN DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AYDIN 

AMAÇ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 18 yıllık süreçte böbrekte kitle nedeniyle radikal nefrektomi yapılan hastaların 
demografik özelliklerinin, tümör histopatolojilerinin ve bunların birbirleriyle ilişkisinin incelenmesi.

YÖNTEM
Şubat 2000- Kasım 2017 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Üroloji Kliniği’ne başvuran ve böbrekte kitle tanısıyla radikal 
nefrektomi yapılan 245 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, preoperatif görüntülemedeki lezyon boyutu, patolojik 
lezyon boyutu, patolojik tanısı, varsa histolojik subtipi ve fuhrman derecesi, sürrenal invazyonu, lenf nodu invazyonu, sarkomatoid 
özellik olup olmadığı, mikrovasküler invazyon, sinir invazyonu, toplayıcı sistem invazyonu, tümör nekrozu ve piyelonefrit eşlik edip 
etmediği not edildi. Yaş ve klinik tümör evresi arasındaki ilişki, fuhrman derecesi ve patolojik evre arasındaki ilişki, histolojik subtip ve 
patolojik evre arasındaki ilişki, metastaz ve tümör boyutu arasındaki ilişki, tümör nekrozu ve patolojik evre arasındaki ilişki, tümöre 
eşlik eden piyelonefrit ve patolojik evre arasındaki ilişki, mikrovasküler invazyon ve patolojik evre arasındaki ilişki, sinir invazyonu ve 
patolojik evre arasındaki ilişkiler korelasyon analizleri ile incelendi. Korelasyon analizi sonucunda ilişkisi olduğu saptanan parametreler 
için lineer regresyon analizi yapıldı.

BULGULAR
İncelenen 245 hastanın ortalama yaşı 61,26 olarak bulundu. Renal kitle nedeniyle opere edilen hastalardan; 202 hastada (%82,44) 
böbrek hücreli karsinom, 13 hastada (%5,30) böbrek hücreli karsinom dışı kanser (skuamöz hücreli ya da transizyonel hücreli), 11 
(%4,48) hastada onkositom, 1 (%0,40) hastada anjiyomiyolipom, 3 (%1,22) hastada adenom, 6 (%2,44) hastada piyelonefrit, 9 (%3,67) 
hastada komplike kist saptandı. En büyük tümör boyutları alındığında ortalama tümör boyutu 7,21 cm olarak bulundu. 38 hastada 
renal kitle ≤4 cm (T1a), 90 hastada >4- ≤7 cm arasında (T1b), 77 hastada >7- ≤ 10 cm (T2a), 40 hastada 10 cm den büyük (T2b) saptandı. 
Metastaz olan 26 hastada fuhrman derecesi 3 ya da 4, 8 hastada fuhrman derecesi 1 ya da 2 saptandı. Klinik tümör evresi ile yaş 
arasında bir ilişki saptanmadı. Histolojik subtip ile patolojik evre arasında bir ilişki saptanmadı. Metastaz ile tümör boyutu arasında 
herhangi bir ilişki saptanmadı. Fuhrman derecesi ile patolojik evre arasında anlamlı derecede korelasyon saptandı. Tümör nekrozu, 
mikrovasküler invazyon ve sinir invazyonu ile patolojik evre arasında korelasyon saptandı. Eşlik eden piyelonefrit ile patolojik evre 
arasında herhangi bir ilişki saptanmadı.

ÇIKARIMLAR
Renal kitlelerin patolojik tanı ve tedavisinde radikal nefrektomi önemli bir yer tutmaktadır. Tümörün histopatolojik özelliklerine 
bakarak agresifliği hakkında kolayca bilgi edinilebilir.
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Patolojik evre 1 Patolojik evre 2 Patolojik evre 3 Patolojik evre 4

Sarkomatoid özellik 1 1 0 2

Damar invazyonu 3 3 6 34

Sinir invazyonu 1 1 3 24

Tümör nekrozu 8 16 5 37

Toplayıcı sistem invazyonu 0 0 0 4

Renal sinüs invazyonu 4 1 8 41

Eşlik eden piyelonefrit 12 7 4 10

Tablo: Tümörün patolojik özellikleri ile patolojik evresi arasındaki ilişki 
(n:245)

PS-002 

ROBOTİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ KISA DÖNEM SONUÇLARIMIZ
EVREN SÜER*(1), BARIŞ ESEN(1), ERALP KUBİLAY(1), UTKU BAKLACI(1), ÇAĞRI AKPINAR(1), ÖMER GÜLPINAR(1), ABDÜLKADİR 
TÜRKÖLMEZ(1), YAŞAR BEDÜK(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA  

AMAÇ
Kliniğimizde robotik radikal prostatektomi yapılan ilk 125 hastamızın peroperatif sonuçları ve erken dönem postoperatif sonuçlarının 
sunulması amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Ocak 2016 -Ocak 2018 tarihleri arası robotik radikal prostatektomi yapılan ve en az 6 ay süre ile takip edilen 125 hastanın verileri 
retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların preoperatif dönemde; yaşları, prostat volümleri, Hb değerleri, PSA değerleri, prostat 
biopsi gleason grade’leri ve D’Amico risk grupları değerlendirilmiştir. Cerrahi esnasında lenfadenektomi yapılma durumları, sinir 
korunma durumları, postoperatif dönemde ise postoperatif 1. Gün Hb değerleri ve Hb değerlerinde değişim, hospitalizasyon süresi 
foley katater kalma süresi, cerrahi sınır pozitifliği, radikal prostatektomi spesmen gleason grade’i, evresi, çıkarılan LN sayısı ve pozitif 
LN sayısı, PSAnadir değerleri kayıt altına alınmıştır. Hastaların takipte biyokimyasal rekürrens(BKR) oranları, erken inkontinans ve 
erektil fonksiyon durumları kayıt altına alınmıştır.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 69.59 yıldı(48-75, SD;6.51). Çalışmaya dahil edilen hastaların 70’inin(%56) preoperatif biopsi gg 6, 
39’u(%31.2) gleason grade 7, 11’I(%8.8) gleason 8,2’inde gg 9 ve 3’ünde(%2.4) gleason grade 10 idi. Hastaların 54’ü(%43.2) Opere 
edilen hastaların ortalama PSA değeri 9.33ng/ml idi(2.3-50, SD 7.82). RRP yapılan hastaların ortalama prostat hacmi 48.09 ml olarak 
bulundu(15-107, SD 21.29). Hastaların 42’sinde lenfadenektomi yapıldı. Ortalama çıkarılan lenf nod sayısı 14.36(5-44, SD 9.83) 
bulundu. Hastaların 97’sinde(97/125; %77.6) sinir koruyucu yaklaşım tercih edildi. Postoperatif 1. Günde ortalama 2.18 birim Hb 
düşüşü olduğu görüldü. Postoperatif hastaların 72’sinde pT2(%65.1), 41’inde(%32.8) pT3a, 2’sinde(%1.6) ise pT3b tümör izlendi. 
Hastaların 23’ünde(%18.4) pozitif cerrahi sınır izlendi. Postoperatif hastaların %82’sinde(102/125) PSAnadir <0.01 ng/dl seviyesi ve 
altında ölçüldü. 2 hastanın(2/125; %1.6) PSAnadir değeri 0.2’nin üzerinde idi.(0.44 ve 6.03). PSA değeri 6.03 gelen hastada yapılan 
ileri incelemede torakoabdominopelvik BT’de izlenmeyen paraaortik multiple lenf nodları PSMA sintigrafide görüldü. Ortanca 13 aylık 
takip neticesinde 1 hastada(1/125, %0.8) biyokimyasal rekürrens izlendi. 3., 6. ve 12. aylarda hastaların sırası ile 35(%28), 52(%41.6) ve 
70’i(%56) PDE5i kullanarak ya da spontan ereksiyon ile cinsel ilişkiye girebildiğini bildirdi. Hiç ped kullanmayan ya da günde 1 güvenlik 
pedi kullananan hastaların sayısı 3.,6. ve 12. aylarda sırası ile 81(%64.8), 99(%79.2) ve 107(%85.6) olduğu görüldü.

ÇIKARIMLAR
Erken öğrenme evresinde bile robotik radikal prostatektominin başarılı fonksiyonel ve onkolojik sonuçları ile etkin bir seçenek olduğu 
görülmüştür. İlerleyen süreçte uzun dönem sonuçlarının elde edilmesi fonksiyonel ve onkolojik sonuçların daha net ortaya konmasını 
sağlayacaktır.
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PS-004

ÇOKLU TAŞI OLAN OLGULARDA AYNI SEANSTA BİLATERAL ÜRETERORENOSKOPİK TAŞ CERRAHİSİ: GÜVENLİ VE ETKİLİ BİR 
ALTERNATİF MİDİR?
MUHAMMED ARİF İBİŞ*(1), ADEM SANCI(1), MUAMMER BABAYİĞİT(1), ERALP KUBİLAY(1), KHALED OBAİD(1), MEHMET İLKER 
GÖKÇE(1), ÇAĞATAY GÖĞÜŞ(1), YAŞAR BEDÜK(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
Üreterorenoskopi(URS) üreter taşları için temel tedavi seçeneğidir. Bilateral üreterlerde taşı olan olgularda iki taraflı aynı seansta 
URS yapılması üzerine olan çalışmalar sınırlı sayıdadır.Bu çalışmada bilateral üreter taşı olgularında eş zamanlı bilateral URS yapılan 
olguların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Çalışmada kliniğimizde Mart 2014-Ağustos 2018 tarihleri arasında URS yapılan 721 hastanın verileri retrospektif olarak 
değerlendirilmiştir. Toplamda 46 olguda (%6.4) bilateral URS yapılmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, taş boyutu, yerleşimi, taşsızlık oranları 
ve komplikasyon oranları kaydedilmiştir.

BULGULAR
Bilateral URS yapılan olguların yaş ortalaması 44.9±6.2 ve ortalama taş boyutu 8.1 ±1.8 mm olarak bulunmuştur. Hastaların 20’ si (%43.4) 
kadın ve 26’sı (%56.6) erkektir. Hastaların 18’ inde iki taraftan en az birinde empakte taş tespit edilmiştir. Hastaların 40’ ında postoperatif 
iki taraflı JJ stent takılırken 6 hastada ise tek taraflı takılmıştır. Tam taşsızlıktek seansta 36 (%78.2) hastada sağlanabilmiştir. Geriye kalan 10 
hastadan 6’sında ikinci seansta taşsızlık sağlanmış, 2 hastada SWL yapılmış, 1 hastada böbreğe migrate olan tas takibe alınırken bir hasta 
ise takip dışı kalmıştır. Toplamda 6 hastada komplikasyona rastlanmıştır. Bu komplikasyonların tamamı düşük dereceli olup 3 hastada 
ateş, 3 hastada da uzamış kateterizasyona neden olan hematüri izlenmiştir. Hastaların ortanca hastanede kalış süresi 1 (1-6) gündür. 
 
ÇIKARIMLAR
Bilateral üreter taşı olan olgularda aynı seansta bilateral URS yapılması düşük komplikasyon oranları ve yüksek başarı şansı ile etkili 
bir güvenli bir alternatiftir. Ancak hastalar JJ kateter takılması olasılığının daha yüksek olduğu ve ek girişim gerekebileceği konusuna 
bilgilendirilmelidirler.

 
PS-007

DÜŞÜK VE ORTA RİSK VEZİKOÜRETERAL REFLÜ GRUPLARINDA TAKİP VE OPERE EDİLEN HASTALARIN FARKLILIKLARI
BURAK ÇITAMAK*(1), HASAN SERKAN DOĞAN(2), TANER CEYLAN(3), HAKAN
BAHADIR HABERAL(3), MEYLİS ARTYKOV(3), BERK HAZIR(3), SERDAR TEKGÜL(3)
1) BOLVADİN DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AFYON 
2) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 
3) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 

AMAÇ
2 yaş altı tanı konan vezikoüreteral reflü (VUR) hastalarında cerrahi ve takip hastalarının başarılarını karşılaştırarak, bu hasta grubunda 
uygun tedavinin ne olduğunu ortaya koymaktır.

YÖNTEM
2000-2016 tarihleri arasında 2 yaş altında VUR tanısı olan, EAU/ESPU kılavuzlarına göre düşük ve orta riskli olan ve tüm datasına 
ulaşılan 250 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalardan cerrahi girişim geçirmeyenlerin reflüleri tekrar edilen voiding 
sistoüretrografi (VCUG) ile değerlendirildi. Takipleri süresince hastalara klinik tablolarına göre VCUG çekildi. Cerrahi geçirenler ise 
cerrahi yapılış nedenleri kaydedildi. Cerrahi yapılanlarda açık UNC ve endoskopik yöntemler kullanıldı. Cerrahi başarı değerlendirilirken 
kontrol VCUG veya çekilmeyenlerde ise klinik düzelme dikkate alındı. Hastaların tanı anındaki yaşları, VCUG verileri, cinsiyeti, DMSA 
bulgularında skar olup olmadığı, araya giren enfeksiyon (BTI), postoperatif idrar yolu enfeksiyonu (İYE), takip süreleri ve başarıları 
karşılaştırıldı.

BULGULAR
Hastaların 43’ü cerrahi işlem olmadan takip edilmiş, 207’si ise cerrahi işlem geçirmiştir. Hastaların ortalama yaşı 9,62 (0-24) ay, 
ortalama takip süresi 34,09 (6-182) ay olmuştur. Erkek/kız oranı 128/122 olup, hastaların 107’sinde unilateral 143 hastada bilateral 
VUR saptanmıştır. Takip yapılan hastalarda ortalama VCUG sayısı 2,35 (2-7) olarak bulundu. Takip hastaları ortalama 55,4 ay takip edildi. 
Takipteki hastaların %60,5’inde (26) VUR ortalama 25,8 ayda (6-64) tam rezolüsyona uğradı. Takip hastalarında tam rezolüsyonda VUR 
derecesinin düşük olması (p=0,009) ve takip süresinin uzunluğu etkili bulundu. Cerrahi ye giden hastalarda erkek cinsiyet, bilateral 
VUR, skar, yüksek derece VUR, EAU/ESPU orta risk olma oranının daha fazla olduğu gözlendi. Takip hastalarında takipteki ve cerrahiye 
gidenlerin ameliyat sonrası dönemde İYE geçirme oranların benzer olduğu görüldü.
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ÇIKARIMLAR
2 yaş altında VUR tanısı alan hastaların spontan rezolüsyon oranı yüksek olup, bu hasta grubunda hangi hastanın erken dönemde 
cerrahi girişim yapılması gerektiği komplikasyonları önleme açısından önemlidir. Yüksek derecede VUR’u olan 2 yaş altı hastaların 
kendiliğinden düzelme oranının düşük olduğu unutulmamalıdır. Cerrahi seçenek ise tatmin edici başarı oranları ile mutlaka aile ile 
tartışılmalı ancak olası maliyet ve komorbiditeleri de unutulmamalıdır.
 

Parametreler Takip Cerrahi p

Başarı 26 (%60,5) 175(%84,5) <0,001

Ort. Yaş (ay) 9,91 9,41 0,708

Cinsiyet (K/E)(%K) 27/16(%62,8) 95/112 (%45,9) 0,044

Bilateral 19 (%44,2) 124 (%59,9) 0,059

DMSA skar + 11 (%25,6) 122 (%58,9) <0,001

VUR derece (yüksek%) 15 (%34,9) 137 (%66,2) <0,001

EAU risk LR/MR (orta risk %) 23/21 (%48,8) 41/166 (%80,2) <0,001

BTI/Postop İYE 12 (%27,9) 45 (%21,7) 0,38

Takip süre (ay) 55,4 28,9 <0,001

Tablo: Takip ve cerrahi hastalarının değişkenlerle karşılaştırılması

PS-009

III. JENERASYON ŞOK DALGASI LİTOTRİPTÖRLERİN KLİNİK SONUÇLARI VE KOMPLİKASYONLARI
SİNHARİB ÇİTGEZ*(1), ÇETİN DEMİRDAĞ(1)
1) CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 

AMAÇ
ESWL yapılan taş hastalarında III. jenerasyon litotriptörlerin (Litoskop ) tedavi sürecindeki klinik sonuçları ve komplikasyon oranlarını 
değerlendirmek.

YÖNTEM
Kliniğimizde Litoskop ile SWL işlemi yapılan 840 hasta retrospektif olarak incelendi. Sonuçları değerlendirmek için tedavi sonrası 1. gün 
ve 1. ayda, radyoopak taşlarda direkt üriner sistem grafisi ve ultrason, radyolusen taşlarda bilgisayarlı tomografi kullanıldı. Sonuçlara 
göre hastalar taşsız hasta grubu ve rezidüel taşı olan hasta grubu olarak ikiye ayrıldı. Klinik olarak önemsiz taş parçası kalan vakalar da 
rezidüel taşı olan hasta grubuna dahil edildi.Sonuçlar ve komplikasyon oranları çalışmaya işlendi.

BULGULAR
Ortalama hasta yaşı 48.6 (1-85) olarak bulundu. Bunların içinde 64 çocuk hasta mevcut olup, hastaların %67.7’si erkekti. Tüm olguların 
%61.8’inde taş böbrekte lokalize olup, %37’sinde üreterde, %1.2’sinde ise multipl lokalizasyonda saptanmıştır. Böbrek taşları sırasıyla 
%14 hastada üst, %12 hastada orta, %39 hastada alt kalikste ve %35 hastada pelviste saptanmıştır. Üreter taşları ise %62 hastada üst, 
%10 hastada orta, %28 hastada distal üreterde görülmüştür. Ortalama taş boyutu %71.9 oranında 0-1 cm2, %23.9’unda 1.1-2cm2 ve 
%4.1’inde >2cm olarak ölçülmüştür. Çalışmadaki taşsız hasta grubu tüm vakaların %69.3’ünü teşkil etmiş olup, hastaların taşsız hale 
gelmesi için ortalama uygulanan taş kırma seansı sayısı 2.69 olarak bulunmuştur. Çalışma sırasında major komplikasyon görülmedi. Taş 
yolu görülme oranı %2.1 kadar saptandı.

ÇIKARIMLAR
Bu retrospektif çalışmada III. jenerasyon litotriptörler; taş hastalarında, SWL ile taş kırma yöntemi olarak başarılı bulunmuş olup taş 
yolu görülme oranı düşüktür; ancak standart litortriptörler ile karşılaştırmanın yapıldığı prospektif randomize çalışmaların yürütülmesi 
gerekmektedir.
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PS-010

MESANE TAŞLARININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE AÇIK YAKLAŞIMIN KOMPLİKASYONLARI ENDOSKOPİK YAKLAŞIMLARDAN YÜKSEK 
MİDİR? KARŞILAŞTIRMALI BİR MULTİVARYAN ANALİZ ÇALIŞMASI
ÇETİN DEMİRDAĞ*(1), OKTAY OZMAN(2), SİNHARİB ÇİTGEZ(1), BERİN SELÇUK(1), BÜLENT ÖNAL(1), ZUBEYR TALAT(1)
1) CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 
2) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Mesane taşı cerrahisinde açık ve endoskopik yaklaşımın etkinliğini, güvenliğini ve komplikasyon oranlarını karşılaştırmak ve mesane 
taşı olan hastalarda başarı ve komplikasyon oranı için öngörü faktörünü araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Kasım 2010 ve Haziran 2017 arasında 128 hastanın kayıtları analiz edildi. Hastalar, endoskopik veya açık grup olarak cerrahi yaklaşıma 
göre iki gruba ayrıldı. Operasyon süresi, kateterizasyon ve hastanede yatış süreleri kaydedildi. Multivaryan analizle komplikasyonlar 
için risk faktörleri lojistik regresyon testi kullanılarak belirlendi.

BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen 128 hastaya toplam 130 işlem uygulandı. Bunlardan 93’üne endoskopik yaklaşım ve 37’sine açık yaklaşım 
uygulanmıştır. Her iki grubun genel başarı oranı, endoskopik ve açık gruplar için sırasıyla %92,5 ve %100 idi (p=0.44). Artmış yaş, 
cerrahi yaklaşım tipi ve litotripsi kullanımı komplikasyonlar için univaryan analizde risk faktörleri olarak bulundu. Multivaryan analizde 
sadece cerrahi yaklaşım tipi komplikasyonlar için bağımsız risk faktörü olarak bulundu (p=0,006).

ÇIKARIMLAR
Açık ve endoskopik yaklaşımlar, mesane taşı tedavisinde benzer etkinlik göstermiştir. Komplikasyonlar için tek anlamlı risk faktörü 
cerrahi yaklaşım tipi olarak tespit edildi

 
PS-014

LAPAROSKOPİK RETROPERİTONEAL LİPOSARKOM EKSİZYONU
MUSTAFA GÜRSES*(1), ALPER EGE SARIKAYA(1), MUZAFFER DOĞU TAŞDEMİR(1), OZAN BOZKURT(1), 
ÖMER DEMİR(1), AHMET ADİL ESEN(1)
1) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 

AMAÇ
Retroperitoneal liposarkomlar nadir görülmekle birlikte derin lokalizasyonu nedeniyle cerrahi açısından zorlayıcı vakalar olabilmektedir. 
Bu videoda 10cm boyutunda retroperitoneal liposarkomun laparoskopik eksizyonu sunulmaktadır.

YÖNTEM
51 yaşında erkek hasta tarafımıza sol yan ağrısı ve batında ele gelen kitle nedeniyle başvurdu. Yapılan görüntülemesinde sol retroperitonda 
infrarenal düzeyde 109x99x89mm boyutunda solid lezyon saptandı. Operasyon 4 adet port kullanılarak transperitonoskopik yaklaşımla 
yapıldı. Sol retroperitoneal alandaki 10 cmlik kitle psoas kasından ve aortadan disseke edildi. Sol üreterin kitlenin posteriorundan 
seyrettiği ve kitle tarafından itildiği gözlendi. Kitle üreterden ve çevre dokulardan ayrılarak gibson insizyondan dışarı alındı.

BULGULAR
Operasyon süresi 115 dakikaydı. Operasyon sırasında kanama 150 mililitreydi. Transfüzyon ihtiyacı olmadı. Operasyon sonrası 5. gün 
hastanın dreni çekilerek komplikasyonsuz taburcu edildi.

ÇIKARIMLAR
Retroperitoneal liposarkomlarda öncelikli tedavi total cerrahi eksizyondur. Laparoskopi deneyimi yüksek olan merkezlerde laparoskopik 
yaklaşım uygulanabilir bir yöntemdir.

PS-016

LAPAROSKOPİK VEZİKOUTERİN FİSTÜL ONARIMI
MUHAMMED SELÇUK ÖZER*(1), ALPEREN YILDIZ(1), MÜSLİM DOĞAN DEĞER(1), SEYİT
HALİL BATUHAN YILMAZ(1), OZAN BOZKURT(1), ÖMER DEMİR(1), AHMET ADİL ESEN(1)
1) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 

AMAÇ
Vezikouterin fistül oldukça nadir rastlanan bir fistül tipidir.Tedavisi cerrahi olarak fistül traktının çıkarılmasıdır. Bu videoda sezaryen 
sonrası gelişen bir vezikouterin fistül vakasının laparoskopik transabdominal onarımı sunulmaktadır.
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YÖNTEM
2007 yılında sezaryen öyküsü olan 44 yaşında kadın hasta tarafımıza üriner inkontinans ve aralıklı hematüri nedeniyle başvurdu. 
Yapılan tanısal sistoskopisinde mesane posterior duvarında yaklaşık 1 cm boyutunda fistül ağzı gözlendi. Ardından fistül ağzından 
üreter kateteri gönderildi. Ardından laparoskopiye geçildi. Batın orta hat ve yanlarda olmak üzere 4 adet port kullanıldı. Uterus çevre 
dokulardan diseke edildi. Fistül ağzı ve katetere ulaşıldı. Fistül çevresine keskin ve künt diseksiyon yapıldı. kanama kontrolu yapıldı. 
2,0 vycril ile fistül ağzı tamamen kapatıldı. metilen mavisi ile mesane dolduruldu. Kaçak gözlenmedi. 20 f sonda ile kataterize edildi ve 
dren konuldu. İşlem sonlandırıldı.

BULGULAR
Operasyon süresi 200 dakikaydı. Operasyon sırasında aspirasyon 350 cc oldu. Operasyon sonrası 3. gün hastanın dreni çekilerek 
komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Hastanın sondası 14 gün sonra çekildi. Postop 1. ay kontrolünde hastanın ek şikayeti olmadı.

ÇIKARIMLAR
Vezikouterin fistül vakalarında postop yatış süresi, iyileşme ve kozmetik sonuçlar açısından laparoskopik transabdominal yaklaşım 
deneyimli merkezlerde uygulanabilir bir yöntemdir.
 
 
PS-017

AMFİZEMATÖZ PİYELONEFRİT: 4 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
YUSUF ŞENOGLU*(1), MUHAMMET ALİ KAYIKÇI(2), ALPASLAN YÜKSEL(2), HASAN DANIŞ(2), ARDA TAŞKIN TAŞKIRAN(2), ALİ TEKİN(2)
1) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D, DÜZCE 
2) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DÜZCE 

AMAÇ
Amfizematöz piyelonefrit (AP) sık görülmeyen, mortalitesi yüksek olan, renal ve perirenal dokunun akut nekrotizan enfeksiyonudur. 
Hastaların %90’dan fazlası diyabetik olup kadınlarda 6 kat daha fazla görülür. Genellikle semptomlar ve bulgular nonspesifiktir. En 
sık klinik bulgular; ateş, yan ağrısı ve piyüridir. Escherichia coli en sık saptanan mikroorganizmadır. Parenteral antibiyotik, tedavisi, 
perkütan drenaj ve nefrektomi uygulanan tedavi yöntemleridir.

YÖNTEM
Kliniğimizde 2017-2018 yıllarında tedavisi yapılan 4 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların klinik ve demografik 
verileri değerlendirildi

BULGULAR
Hastaların tümü şiddetli yan ağrısıyla kliniğe başvurdular. AP tanısı alan 4 hastanın 2’si kadındı. Hastaların demografik ve klinik verileri 
tablo halinde sunulmuştur. Üç hastada sol, bir hastada sağ böbrek etkilenmiştir. Bilgisayarlı Tomografide (BT) toplayıcı sistem, renal 
parankim ve perinefrik alanda gaz formasyonu tespit edilmiştir. Hiçbir hastanın diyabet tanısı yoktu veya tedavi almıyordu. Vakalardan 
idrar kültürü alındıktan sonra hemen intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik ve hidrasyon başlandı. 1 hastada da perkütan drenaj ve 
üreteral stent takılımı ihtiyacı oldu. Hastaların tümü medikal tedaviye cevap vererek iyileşti. Tedaviye yanıt ağrının azalması ve 1 hafta 
sonra kontrol BT’ de gazlı görünümün gerilemesi ile değerlendirildi.

ÇIKARIMLAR
Amfizematöz piyelonefrit acil tedavi gerektiren ve yaşamı tehdit eden bir durumdur. Tedavi; hastalığın şiddeti, hastanın klinik durumu 
ve tedavi yanıtına göre planlanmalıdır. Olguların medikal tedavisinde gram negatif fakültatif anaerobik organizmalara ve gram pozitif 
bakterilere yönelik geniş spektrumlu antibiyotik uygulanmalıdır. Erken başlanan doğru ve etkin medikal tedavi, perkütan drenaja veya 
nefrektomiye gerek kalmadan morbidite ve mortaliteyi önleyebilmektedir.

1.Hasta 2. Hasta 3. Hasta 4. Hasta

Yaş 65 46 68 82

Cinsiyet Kadın Erkek Erkek Kadın

Taraf Sol Sol Sol Sağ

Ateş 36.3 OC 37.6 OC 38.7 OC 36.4 OC

Glukoz 142 mg/dL 101 mg/dL 106 mg/dL 98 mg/dL

Kreatinin 1,52 mg/dL 0,89 mg/dL 2,59 mg/dL 0,73 mg/dL

CRP 24 mg/dL 16,3 mg/dL 13,04 mg/dL 0,2 mg/dL

WBC 17,7 16 15 7,5

İdrar analizi 2328 lökosit 127 lökosit 193 lökosit 202 lökosit

İdrar Kültürü E. Coli E. Coli, Klebsiella Üreme yok. E. Coli

Üriner dilatasyon Yok Yok Yok Grade 2 dilatasyon

Üriner sistem taşı Yok Yok Proksimal Üreterde 11mm, alt polde 14mm taş Renal pelviste 12mm taş
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PS-018

LAPAROSKOPİK YÖNTEMLE ADRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ 
1) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DÜZCE 
ALİ TEKİN(1), AHMET YILDIRIM BALIK(1), ALPASLAN YÜKSEL(1), YUSUF ŞENOĞLU*(1), HASAN DANIŞ(1)

AMAÇ
Kliniğimizde laparoskopik adrenalektomi yapılan hastalarda ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Ocak 2016 – Nisan 2018 tarihleri arasında kliniğimizde toplam 19 olguya laparoskopik adrenalektomi uygulanmıştır. Olgulara operasyon 
öncesinde metabolik değerlendirme yapıldı. Olguların tümünde transperitoneal yaklaşım tercih edildi.

BULGULAR
Ocak 2016 - Nisan 2018 tarihleri arasında laparoskopik adrenalektomi yapılan 9 erkek ve 10 kadın toplam 19 vaka değerlendirildi. Ortalama 
yaş 51,5 (30-75) olarak belirlendi. Demografik ve operasyon hakkında bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Endokrinolojik değerlendirmede 
14 vaka metabolik olarak aktif izlendi. 10 olguya cushing sendromu, 3 olguya feokromasitoma, 1 olguya conn sendromu, 5 olguya da 
insidental kitle ön tanılarıyla laparoskopik adrenalektomi uygulandı. Patolojik incelemede 14 olguda adrenokortikal adenom, 2 olguda 
feokromasitoma, 1 olguda adrenal kortikal hiperplazi, 1 olguda benign adrenal tümör ve 1 olguda miyelolipoma saptandı. Patolojik 
tümör boyutu ortalama 55mm (17-135) olarak belirlendi. Olgularda operasyon esnasında ya da post-operatif dönemde komplikasyon 
görülmedi. İlk deneyimlerimiz göz önüne alındığında operasyon süresinde ilerleyen vakalarda anlamlı olarak azalma görülmektedir.

ÇIKARIMLAR
Laparoskopik yöntemle adrenalektomi cerrahisi güvenli ve etkin bir yöntemdir. Her cerrahi yöntem gibi deneyim arttıkça operasyon 
süresinde, hastanede kalış süresinde, komplikasyon gelişiminde ciddi avantaj sağlamaktadır.

Sayı 19

Yaş (Yıl) 51,7 (30-75)

Cinsiyet (Kadın/Erkek) 10 kadın, 9 erkek

Yön (Sağ/Sol) 8 sağ, 11 sol

Ameliyat süresi (Dakika) 70,5 ± 25,2 (40-160)

Yatış süresi (Gün) 2,8 ± 1,3

Tümör boyutu (milimetre) 56 ± 31,2

Cerrahi sınır pozitifliği yok

PS-019
 
MALİGN MELANOM ÜRETER METASTAZI VAKA SUNUMU
MEHMET HAMZA GÜLTEKİN*(1)
1) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ BİLİM DALI, ERZİNCAN 

AMAÇ
Çok nadir bir vaka olan üretere malign melanoma metastazını sunmak.

YÖNTEM
1 yıl önce aksiller malign melanoma ön tanısı ile aksiller kitle rezeksiyonu yapılan ve patolojisi malign melanoma (MM) olaraka gerel 
hasta onkoloji takiplerine alınmıştır. Kontrol görüntülemelerinde Magnetik Rezonans Görüntüleme’de (MRG) sol hidronefroz ve 
sol retroperitoneal kitle saptanmıştır. Ardından hasta retropertineal kitle eksizyonu nedeniyle operasyona alınmış ve peroperastif 
kitlenin ureter serozası ile örtülü olması üzerine hasta ureter tm olarak değerlendirilerek hastaya sol nefroüreterektomi operasyonu 
uygulanmıştır.

BULGULAR
Patolojik incelemede lezyonun üreter lümeninden kaynaklandığı, vasküler invazyon yapmadığı ve cerrahi sınırlarının temiz olduğu 
saptandı. İmmunohistokimyasal boyamada ise neoplazik hücrelerde HMB45,S-100 ve melan A ile boyanması izlenerek kitlenin malign 
melanoma metastazo olduğu saptandı.

ÇIKARIMLAR
Malign melanomun yüksek metastaz yapma potansiyeline sahip olan ve de vücudun çok farklı lokalizasyonlarına metastaz yaptığı 
bilinen bir malignite olmasıyla beraber üreter metastazı yapmasına literatürde nadiren rastlanmaktadır. Metastaz potansiyeli yüksek 
malignitelerin üretere nadir de olsa metastaz yapabileceği akılda bulundurulmalıdır.
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PS-020

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ALT ÜRİNER SİSTEM NEFROJENİK ADENOMU: KÜÇÜK SERİ.
EDA TOKAT*(1), SERHAT GÜROCAK(1), İPEK IŞIK GÖNÜL(2), MUSTAFA ÖZGÜR TAN(1)
1) GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, ANKARA 
2) GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ AD, ANKARA 

AMAÇ
Kliniğimizde alt üriner sistem Nefrojenik Adenom tanısı alan 3 pediatrik vakayı paylaşmak.

YÖNTEM
GÜTF Hastanesi Üroloji Kliniğinde 2010-2018 yılları arasında opere edilen,alt üriner sistem Nefrojenik Adenom(NA) tanısı alan 3 
pediatrik vakanın verileri retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 2.6(2-4) yıl idi. Vakalardan ikisinde NA mesanede saptanırken, birinde üretrada saptanmıştı. İlk hasta 
yurtdışından tarafımıza hematüri,tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve bilateral hidroüreteronefroz nedeniyle refere edilen 2 yaşında 
erkek çocuktu.Hasta postnatal 5.günde pilor stenozu nedeniyle opere, kornea hasarı ve epidermolizis bülloza nedeniyle takipliydi. Dış 
merkezde yapılan inceleme sonucu sağ çift toplayıcı sistem tespit edilmişti ancak sistoskopi incelemesinde patoloji saptanmamıştı. 
Ayrıca ABY nedeniyle bir defa hospitalizasyon öyküsü mevcuttu. Yapılan VCUG ve IVP tetkikleri bilateral hidroüreteronefroz varlığını 
teyit ederken VUR saptanmadı. Ancak mesane tabanında polipoid lezyonlar dikkat çekti. Sistoskopi incelemesinde trigonda üreter 
orifislerini de içine alan üzeri fibrin kaplı polipoid lezyonlar gözlendi ve rezeke edildi. Histopatolojik incelemesi süperfisiyel ve tübüler 
yapıların karakteristik olarak PAX-2 ile boyanması nedeniyle NA tanısını doğruladı. Rezeksiyon sonrası hidroüreteronefrozda ve klinik 
bulgularda farkedilir gerileme gözlendi. 3 aylık kontrolde sistoskopi planlandı ancak hasta takibe gelmedi. 2.vaka 4 yaşında dizüri ve 
inisiyel makroskopik hematüri ile başvuran üretral NA vakası idi. Yapılan ileri laboratuvar ve radyolojik incelemeler sonucu patoloji 
saptanamayan hastada endoskopik inceleme yapıldı. Üretroskopide bulber üretrada izlenen 3-4mmlik bir polipoid lezyon punch 
biyopsi forsepsi ile alınarak tabanı ve çevresi holmium lazer kullanılarak fulgure edildi. Vaka hem prezentasyonu hem de lokasyonu 
nedeniyle nadir görülen bir örnekti. Muhetemel üretral kataterizasyona bağlı geçirilmiş tarvmaya bağlı olduğu düşünüldü ancak 
bilinen travma öyküsü yoktu. Histopatolojik değerlendirme sonucu keratin 7, pankeratin, PAX-2 ve PAX-8 ile boyanan psödovasküler 
yapılara sahip olması nedeniyle Fibromiksoid tipte NA olarak yorumlandı. Semptomları gerileyen ve tekrarlamayan hastaya tanıya 
dayalı olarak yeni bir travma yaratarak rekürrense yol açmamak için ailenin de isteği göz önüne alınarak postoperatif 2 yıllık kontrolü 
süresince diagnostik sistoskopi yapılmadı. 3.vaka postnatal 3.günde ekstrofi vezikalis nedeniyle opere edilen 22 aylık erkek bebekti. 
Asemptomatik olan hastaya epispadias onarımı öncesi yapılan sistoskopide mesanede kalsifiye sütur materyali ile uyumlu görünüm 
ve karşı duvar orta hatta 0.5 cmlik papiller lezyon izlendi. Lezyon punch biyopsi forcepsi ile ekstrakte edildi ve tabanı fulgure edildi. 
Histopatolojik inceleme sonucu NA olarak doğrulandı.

ÇIKARIMLAR
Benign proliferatif bir lezyon olan NA çocuk hastalarda nadir görülmekle beraber mesane ve üretradaki tümör benzeri oluşumların 
ayırıcı tanısında akıla getirilmelidir.

PS-025

PROSTAT ADENOKANSERLİ OLGUDA KARACİĞERDE KÜÇÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOMU METASTAZI
CENGİZ AKOSMAN(1), CEMALETTİN CENGİZ BEYAZ*(2), SERPİL ERDOĞAN ÖZBODUR(3)
1) ÖZEL MEDİCALPARK ORDU HASTANESİ, TIBBİ ONKOLOJİ, ORDU 
2) ÖZEL MEDİCALPARK ORDU HASTANESİ, ÜROLOJİ, ORDU 
3) ÖZEL MEDİCALPARK SAMSUN HASTANESİ, NÜKLEER TIP, SAMSUN 

AMAÇ
Metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri (mKDPK) tanılı olguda, tedavi altında gelişen karaciğer metaztazının FDG PET BT ve 
PSMA PET BT ile değerlendirilmesi.

YÖNTEM
Altmış dört yaşında erkek hasta, Mayıs 2015’te psa yüksekliği sonrası yapılan biyopside prostat adenoca gleason 5+4/Skor 9 
saptanmış. Evreleme tetkiklerinde yaygın kemik metastazı ve pelvik patolojik boyutlu lenf nodları izlenmesi üzerine hastaya 
bikalutamid+loprolid+zoledronik asit başlanmış. Kemik metastazları için palyatif radyoterapi uygulanmış. Ekim 2016’da hastanemize 
başvuran hastada mKDPK tespit edildi. Dosetaksel tedavisi uygulandı. Psa yanıtı devam eden olguda dosetaksel tedavisine devam 
edildi. Toplamda 18 kür tedavi alan hastanın son 2 kürde psa değerlerinde kademeli artış izlenmesi üzerine yeniden evreleme yapıldı. 
Karaciğerde 27x25 mm boyutlarında metastazla uyumlu lezyon izlenirken daha önceden var olan pelvik lenf nodlarında belirgin 
gerileme olduğu görüldü. Hasta kemoterapi dirençli kabul edildi. Kasım 2017’de abirateron tedavisine geçildi. Tedavinin 5. ayında 
psa değerlerinde artışa paralel olarak semptomları da artan hastadan başvurduğu dış merkezde PSMA PET BT istenmiş. PSMA PET 
BT’de pelvik lenf nodları ve multifokal kemik lezyonları izlenirken karaciğer lezyonunda psma tutulumu olmaması üzerine boyut artışı 
gösteren karaciğer lezyonundan 2. tümörlerin dışlanması açısından biyopsi alındı. Patoloji sonucu küçük hücreli nöroendokrin karsinom 
metastazı olarak raporlanan hastadan primer tümör bölgesinin belirlenmesi ve evreleme açısından FDG PET BT istendi. PET BT’de sağ 
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üst parabronşial bölgede, karaciğer lezyonlarında ve pelvik lenf nodlarında tutulum izlendi. Aynı dönemde glob vesicale gelişen hastaya 
TUR(P) yapıldı. Patoloji sonucu küçük hücreli nöroendokrin karsinom olarak raporlandı ve karaciğer biyopsisi ile benzer morfolojiye 
sahip olduğu izlendi. Hastaya metastatik prostat küçük hücreli nöroendokrin karsinom tanısı ile sisplatin+etoposid tedavisi başlandı. 
 
BULGULAR
. 
 
ÇIKARIMLAR
mKDPK tanısı ile izlenen olgularda, özellikle yeni gelişen parankim lezyonlarında ikinci primer tümörlerin dışlanması gerekir. Hormon 
tedavisi ve kemoterapi altında prostat adenokanserli hastada gelişebilecek mutasyonlara bağlı olarak farklı prostat kanseri histolojik 
tipleri görülebilir. Bu tarz olgularda PSMA PET BT hastayı değerlendirmede yetersiz kalabilir.

PS-026

SÜNNET SONRASI PLANSIZ HASTANE ZİYARETİNİN MEYDANA GELMESİ VE NEDENLERİ
İBRAHİM BULDU*(1)
1) ÖZEL MEDOVA HASTANESİ, ÜROLOJİ, KONYA 

AMAÇ
Ülkemizde neredeyse erkeklerin tamamı sünnet olmaktadır. Bu kadar yaygın olan sünnet operasyonu sonrası komplikasyon ile ilgili 
birçok çalışma mevcutken plansız hastane ziyaretiyle ilgili veri ise oldukça azdır. Çalışmamızda sünnet sonrası plansız hastane ziyareti 
oranını ve bunların sebeplerini araştırmak istedik.

YÖNTEM
2014-2018 yılları arasında dini veya tıbbi gerekçelerle sünnet edilen 0-14 yaş arasındaki 860 çocuğun kayıtları retrospektif olarak 
değerlendirildi. Sünnet operasyonlarının tamamı ameliyathanede ve üroloji uzmanı tarafından gerçekleştirildi. Sünnetten bir hafta 
sonra kontrol amaçlı olarak hastaneye gelmeleri söylendi. Hastaların sünnet sonrası plansız hastane ziyaretindeki başvuru şekli, 
başvuru zamanı ve başvuru nedenleri ortaya konuldu.

BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 3,4 yıl olup %64.1’i (n:551) sedo-analjezi ile, %35.9’u (n:309) ise lokal anestezi ile sünnet 
edildi. Toplam 83 (%9.6) hasta sünnet sonrası plansız olarak üroloji polikliniğine başvurduğu görüldü. 15 (%1.7) hastada 
ise acil polikliniğine başvuru mevcuttu. Plansız poliklinik başvuru zamanı ortalama 4.2 gün iken acil başvuru zamanı 
ortalama 1.3 gün idi. Polikliniğe başvuran hastaların 7 (%0.8) tanesine ve acile başvuran hastaların 3 (%0.3) tanesine 
ek müdahele yapıldığı saptandı. Toplamda ek müdahale gerektiren komplikasyon oranının ise %1.1 olduğu görüldü. 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamız göstermiştir ki, sünnet sonrası hastaların plansız hastane ziyareti yapma oranı %11.3 olup oldukça fazladır. Her ne kadar 
bu plansız ziyaretlerin büyük kısmında sünnetle ilgili müdahale gerektiren bir problem olmasa da günlük üroloji pratiğinde önemli bir 
yer tutmaktadır. Hem ebeveynler ve çocuklar için hem de sünneti yapan doktorlar için olumsuz bir durum olan bu plansız ziyaretlerin 
azaltılabilmesi için ebeveynlerin sünnet sonrası iyileşme süreci hakkında daha fazla eğitilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

PS-027

İDİOPATİK NONOBSTRÜKTİF AZOOSPERMİK ERKEKLERDE PATERNAL AKRABA EVLİLİĞİ SIKLIĞI VE TESTİSTEN SPERM ELDE ETME 
ÜZERİNE ETKİSİ
MUSTAFA EMRE BAKIRCIOĞLU(1), OKTAY ÖZMAN*(2)
1) ÖZEL MUAYENEHANE, ÜROLOJİ, İSTANBUL 2) S.B.Ü. GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, 
İSTANBUL 

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı idiopatik NOA saptanan ve Mikro-TESE uygulanan hasta popülasyonunda paternal akraba evliliği (PAE) sıklığını 
belirlemek ve cerrahi sperm eldesi ile ilişkisini incelemektir.

YÖNTEM
2014 ve 2018 tarihleri arasında infertilite nedeniyle kliniğimize başvurmuş 563 azoospermik erkeğin verileri retrospektif olarak 
incelendi. Hastalar paternal akraba evliliği durumlarına göre iki gruba ayrılarak yaş, FSH, testosteron, infertilite süresi, testis hacimleri, 
cerrahi sperm elde etme oranları karşılaştırıldı. Ayrıca kardeşinde infertilite öyküsü olan hastalar paternal akraba evliliği durumlarına 
göre iki gruba ayırıldı. Gruplar cerrahi sperm elde etme oranları açısından karşılaştırıldı.
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BULGULAR
563 azoospermik erkek arasında parental akraba evliliği oranı %27,5 (155) saptandı. Bu grupta sperm elde etme oranı (%27,7) 
PAE öyküsü olmayanlardan (%36,2) düşüktü (p=0,056). Paternal akraba evliliği öyküsü olan hastaların yaş ortalaması (32,7±4,8 yıl) 
olmayan hastalardan (34,0±5,8 yıl) daha düşüktü (p=0,013). PAE öyküsü olan erkeklerin testis volümleri (13.2±5.42 ml) daha yüksek, 
FSH seviyeleri (15.4±11.3 IU/ml) anlamlı olarak daha düşüktü ancak testosteron seviyeleri (3.76±1.46 ng/ml) arasında fark görülmedi 
(ardışık olarak, p=0,00001, p=0,00001, p=0,26). PAE öyküsü olan ve kardeşlerinde infertilite sorunu olan erkeklerin sperm bulma 
başarısı %16 iken, akraba evliliği olmayan ve kardeşlerinde infertilite problemi olan erkeklerde %30 olarak tespit edildi (p=0.23).

ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda, idiopatik azoospermik erkeklerde anne ve babasının akraba olma oranı %27,5 gibi yüksek bir oranda tespit edilmiştir. 
Mikro TESE ile sperm bulma oranları akraba evliliği öyküsü olan idiopatik azoospermik erkeklerde olmayanlara göre daha düşük 
bulunmasına rağmen istatistiksel anlamlı fark tespit edilememiştir. Sperm bulma başarısı, anne ve babası akraba olan ve kardeşi(leri)
nde infertilite problemi olan erkeklerde en düşük olarak tespit edilmiştir. Anne ve babanın akraba olması ve kardeşlerinde infertilite 
hikayesi bulunması idiopatik NOA erkeklerde testisten sperm bulma açısından negatif bir klinik parametre olabilir.

Table 1. Comparasion of Groups According to Parental Consanguinitive Marriage

Characteristic PCM + PCM - p value PCM+,Si

Number 155/563 (27.5%) 408/563 (72.5%) 33/563

Age 32.7±4.8 34.0±5.8 0.013

Infertility duration 5.47±4.4 5.91±4.6 0.30

Testis volume 13.2±5.42 10.9±4.73 < 0.00001

FSH (mIU/mL, mean) 15.4±11.3 21.5±13.2 < 0.00001

T. Testosterone (ng/mL, mean) 3.76±1.46 3.6±1.48 0.26

Surgical sperm retrival rate 43/155 (27.7%) 148/408 (36.2%) 0.56 5/33 (15.2%)

Varicocele 11/155 (7.1%) 25/408 (6.1%) 0.67

Varicocelectomy history 20/155 (12.9%) 54/408 (13.2%) 0.92

PCM: Parental Consanguinitive Marriage, Si: Infertile Sibling

PS-028 

TOTAL ÜRETER AVÜLSİYONUNDA BOARİ-FLAP TEKNİĞİ İLE ONARIM
GÖKSEL AYKÖSE*(1), BİRSEN TANRIKUT MEMİŞ(2), FİLİZ KARİP(2) 
1) ÖZEL NAZİLLİ REFERANS HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, AYDIN 2) ÖZEL NAZİLLİ REFERANS HASTANESİ, ANESTEZİ KLİNİĞİ, AYDIN  

AMAÇ
Üreter avülsiyonu üreterorenoskopik girişimlerin en ağır komplikasyonudur ve nadir görülür(%0,3).Üreteropelvik bileşkenin 
mukozasının ince ve kas yapısının zayıf olması nedeni ile avülsiyonlar sıklıkla bu bölgede olur.Üreter kopmalarında tedavi hastanın 
genel durumuna, yaşına, karşı böbreğin durumuna ,yaralanma düzeyine ve cerrahın tecrübesine göre planlanır. Üreter üst bölüm 
yaralanmalarında uç-uca anastomoz yapma şansı yok ise ototransplantasyon, ileal üreter interpozisyonu veya nefrektomi temel 
tedavi seçenekleridir.Boari-flap üreteroplasti genellikle üreter orta bölüm yaralanmalarında kullanılan bir tekniktir. Bizim olgumuzda 
avülsiyon sonrası erken dönemde 21 cm lik üreteral defekt Boari-flap üreteroplasti ile onarılmıştır. Olgu ile Boari-flap üreteroplastinin 
zorlu olgularda proksimal üreter defektlerinin tamirinde de kullanılabileceği gösterilmek istenmiştir.

YÖNTEM
Proksimal üreter taşı sebebi ile üreterorenoskopi yapılan ve total üreteral avülsiyon gelişen hastaya erken dönemde Boari-flap 
üreteroplasti uygulanmıştır. Avülsiyonun oluş şekli, komplikasyon oluştuktan sonra aşama aşama yapılanlar ve onarım sonrası 1 yıllık 
takip verileri paylaşılmaktadır.

BULGULAR
Üç haftadır sol renal koliği olan 49 yaşındaki bayan hasta proksimal üreterdeki 9 mm’lik taş sebebi ile operasyona alındı. 
Üreterorenoskopide üreter alt bölümünde kısmi darlık mevcuttu. Dar segmet sensor guide-wire klavuzluğunda aşıldı. Proksimale 
ilerlemek için yapılan manevralar sırasında avülsiyon meydana geldi. Sol modifiye Gibson insizyonu ile girilerek hasta eksplore edildi. 
Eksplorasyonda üreteral defektin beklenenden büyük olduğu, hem distal uçtan hem de üreteropelvik bileşkenin 1 cm distalinden 
olmak üzere 21 cm lik üreter segmentinin koptuğu, üreterorenoskopun dışa alınma manevrası ile defektin büyütüldüğü, üreterin 
kanlanmasının bozulduğu ve üreteri kullanarak onarım yapılamayacağı kanaatine varıldı.Hastaya Boari-flap üreteroplasti yapıldı. 
Double-J kateter üzerinde tubularize edilen flap ile üreteropelvik bileşke böbreğin mobilizasyonun artırılması sonrasında birleştirildi. 
Ameliyat sonrasında sorunu olmayan hastanın double-j kateteri birinci ayda çekildi.Üçüncü ayda yapılan IVP de patoloji saptanmadı. 
Bir yıllık takipte piyelonefrit atağı olmadı.
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ÇIKARIMLAR
Üreter avülsiyonu endoürolojik girişimlerin en ağır komplikasyonlarındandır. Gerek oluşumu, gerekse oluştuktan sonraki dönemdeki 
komplikasyon yönetimi bu sürecin hasta ve hekim için en az problem ile atlatılmasını sağlayabilir.Normalde daha kısa üreter 
segmentlerinin onarımı için kullanılan Boari-flap tekniği yeterli böbrek mobilizasyonu ile uzun üreter defektleri için de kullanılabilir. 
Erken dönemde yapılan onarımlarda bölgede geç onarımlardaki kadar fibrozis olmaması ciddi bir avantajdır.Proksimal üreter 
avülsiyonlarının bir kısmının organ kaybı ile sonuçlandığı göz önüne alındığında zorlu sürecin yönetiminde Boari-flap tekniği mutlaka 
akılda tutulmalıdır.

PS-029

TRANSREKTAL ULTRASON EŞLİĞİNDE PROSTAT BİYOPSİ GLEASON SKORU İLE RADİKAL PROSTATEKTOMİ GLEASON SKORU 
UYUMLUMUDUR?
MUSTAFA KARABIÇAK*(1), HAKAN TÜRK(2), BATUHAN ERGANİ(3), MEHMET YİĞİT YALÇIN(3),
ORÇUN ÇELİK(3), ZAFER KOZACIOĞLU(3), GÖKHAN KOÇ(3), YUSUF ÖZLEM İLBEY(3)
1) S.B. BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, BATMAN 
2) S.B. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, KÜTAHYA 
3) S.B. TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Radikal prostatektomi yapılan hastalarda saptanan Gleason skoru ile transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisinde elde 
edilen Gleason skoru arasındaki uyumu karşılaştırmak.

YÖNTEM
Çalışmaya, 2007-2014 yılları arasında transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi yapılmış, sonrasında prostat kanseri tanısı 
konulmuş ve radikal prostatektomi geçirmiş 418 hasta dahil edildi. Prostatektomi ve biyopsi spesmenlerindeki Gleason skoru uyumu 
araştırıldı

BULGULAR
Çalışmaya alınan 418 hastanın yaş ortalaması 63,25±6,10 yaş, prostat volümü 48,50±23,27 cc, preop PSA değeri 11,08±8,27 olarak 
hesaplandı. Hastalardan TRUS Bx de ortalama 12,13±2,54 kor alındı, ortalama pozitif kor sayısı 4,22±2,80 ve ortalama en yüksek kanser 
yüzdesi 50,11±28,16 olarak saptandı . (Tablo-1). 418 olguyu içeren bu çalışmada, 282 (%67,5) hastada TRUS Bx ve RP örneklerindeki GS 
uyumlu iken, 136 (%32,5) hastada uyumsuz olarak saptandı. GS ≤6 ,7a, 7b, 8, 9, 10 için TRUS Bx duyarlılıkları sırasıyla %92,5 , %53,6 , 
%45,6 , %33,3 , %15,4 , %50 olarak bulundu, en fazla duyarlılık GS ≤6 saptanan hastalardaydı (p<0,001). GS uyumsuz olan 136 hastanın 
97’sinde (%23,2) RP sonucunda aslında daha yüksek GS olduğu görülürken, 39 (%9,3) hastada düşük GS olduğu görüldü. (Tablo-2) 
D’Amico ve arkadaşları tarafından tanımlanan Pca risk gruplarına göre bakıldığında TRUS Bx sonrasında düşük risk grubunda olan 172 
hastanın RP sonrası 133’ü düşük risk, 35’i orta risk ve 4’ü yüksek riskli olarak bulundu. TRUS Bx sonrasında orta risk grubunda olan 
165 hastanın RP sonrası 7’si düşük risk, 141’i orta risk, 17’si yüksek riskli olarak bulundu. TRUS Bx sonrasında yüksek riskli bulunan 81 
hastanın RP sonrası 2’si düşük risk,19’u orta risk, 60’ı yüksek riskli bulundu. TRUS Bx sonrası düşük, orta ve yüksek risk için duyarlılık 
oranları sırasıyla %93,7 , %72,3 , %74,1 olarak saptandı, düşük risk grubunda istatiksel olarak anlamlıydı (p<0,001) (Tablo-5).

ÇIKARIMLAR
TRUS Bx spesmenlerinin GS’ları ile RP spesmenlerinin GS’ları arasında anlamlı bir ilişki olduğu; hastaların büyük bir kısmında TRUS 
Bx GS’u ile RP GS‘unun uyumlu olduğu görüldü. Buna rağmen TRUS Bx ve RP ornekleri arasındaki uyumun arttırılmasına yonelik 
calışmaların arttırılmasıyla, hastalığın tedavi ve takibine olumlu katkıları olacaktır.
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RP Toplam P Değeri

Düşük Orta Yüksek

n (%) n (%) n (%) n (%)

TRUS Bx

Düşük 133 (93,7) 35 (17,9) 4 (4,9) 172 <0,001

Orta 7 (4,9) 141 (72,3) 17 (21,0) 165

Yüksek 2 (1,4) 19 (9,7) 60 (74,1) 81

Toplam 142 (100) 195 (100) 81 (100) 418 Uyum= 79,9%

PS-032

TAŞLAŞMIŞ ÜRETRAL STENT- VAKA SUNUMU
KÜRŞAD ZENGİN(1), HAŞMET SARICI(1), KUTAY TOPAL*(1), İBRAHİM KELEŞ(1), MUSTAFA KARALAR(1)
1) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, AFYON 

AMAÇ
Üretra darlıklarının nedenlerini sıklık sıralamasına göre iatrojenik, idiopatik, travma, infeksiyon ve konjenital olarak değerlendirebiliriz. 
Yaşam kalitesini düşürmekle birlikte tedaviye rağmen sık terkrarlama eğilimindedir. Üretra darlığının tedavisinde temiz aralıklı 
kateterizas¬yon, üretra dilatasyonu, endoskopik ve açık cerrahi girişimler düşünülebilir. Üretroplasti gibi açık cerrahi girişim tekniğini 
istemeyen , komorbiditesi olan tekrarlayan üretra darlığı yaşayan hastalarda, minimal invaziv yöntemleri arasında bulunan endoskopik 
olarak üretral stent yerleştirilmesi seçeneği değerlendirilebilir. Biz de bu olgu sunumunda tekrarlayan üretra darlığı nedeniyle üretral 
stent takılan hastada karşılaştığımız bir komplikasyonu sunmayı amaçladık.
 
YÖNTEM
40 yaşında erkek hasta, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve idrar yapmada zorlanma şikayetiyle başvurdu. Öyküsünde, çocukluk 
çağında açık mesane taşı operasyonu ve birçok kez taş düşürme durumu olduğu öğrenildi. Poliklinik şartlarında yapılan üroflowmetrede 
maksimum akış hızı 6 ml/sn olarak saptandı. Hastaya yapılan sistoskopide ön üretrada ve sfinkter hemen distalinde toplamda 8 cm 
ciddi segmenter darlık görüldü ve üretrotomi interna işlemi yapıldı. Tekrarlayan üretra darlığı durumu olması nedenli hastaya 10 cm-
16 mm boytunda üretral stent takıldı. 3 yönlü pelvik grafisi ile postoperatif kontrol edildi. Hastanın yaklaşık 1 yıl boyunca üroflowmetri 
, idrar tahlili ve pelvik grafi ile kontrolleri yapıldı. Hastanın postoperatif 2. aydan sonra başlayan rekürren idrar yolu enfeksiyonları 
ve dizüri şikayetleri olmasına karşın üroflowmetride maksimum akış hızının azalmadığı saptandı. 1 yıl sonda yapılan sistoskopide 
mevcut üretral stentin ileri derecede taşlaşmış olduğu saptandı. Stent yabancı cisim forsepsi kullanılarak soğuk izotonik uygulaması 
eşliğinde çekilmeye çalışıldı fakat başarılı olunamadı. Ardından stent üzerindeki taşlara lazer litotripsi yapılıp stent çıkarılabildi. Stent 
çıkarıldıktan sonra 2.hafta kontrolünde maksimum idrar akış hızı 26ml/sn olarak saptandı.

BULGULAR
. . 
 
ÇIKARIMLAR
Üretral stent uygulaması , tekrarlayan üretra darlığı bulunan ve endoskopik veya açık cerrahi girişimden fayda görmeyen hastalarda 
kulanılabilecek minimal invaziv bir yöntemdir. Stentin neden olduğu bazı komplikasyonlar arasında, perineal ağrı ve hassasiyet, seksüel 
rahatsızlık, stentin migrate olması, enkrustasyon, postmiksiyonel damlama, dizüri, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, inkontinans 
şeklinde olabilir. Bizim olgumuzdaki gibi kısa dönem sonuçları oldukça olumludur. Ancak hastanın bizim olgumuzdaki gibi sık tekrarlayan 
enfeksiyonları olması durumunda idrar akım hızını bariz bir şekilde azaltmasa bile hastadan çıkartılması gerekebilir. Uzun süre üretral 
stentli kalan hastalarda stentin taşlaşabileceği akılda bulundurulmalı ve bu gibi durumlarda lazer litotripsi ile stent üzerindeki taşlar 
fragmante edildikten sonra stentin çıkarılması düşünülmelidir.
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PS-033

POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ ZEMİNİNDE GELİŞEN KROMOFOB TİP RENAL
HÜCRELİ KARSİNOM VAKASI
KÜRŞAD ZENGİN(1), KUTAY TOPAL*(1), BETÜL ZENGİN(0)
1) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, AFYON
2) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, RADYOLOJİ, AFYON 

AMAÇ
Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı(ODPBH) en sık görülen herediter böbrek hastalığıdır. Yaklaşık olarak 400-1000 doğumda 
bir görülür. ODPBH son dönem böbrek yetersizliği hastalarında 4. en sık nedenidir. ODPBH olgularında renal hücreli karsinom gelişimi 
nadir değildir. Bu olgu sunumunda ODPBH tanılı, 1 yıldır diyaliz tedavisinde olan hastada saptanan kromofob tipte renal hücreli 
karsinomu sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
17 yıldır kronik böbrek yetmezliği olan, bir senedir hemodiyalize giren, ODPBH tanılı 56 yaşında erkek hasta rutin kontrollerinde 
tüm abdomen ultrasonografisinde sol böbrekte şüpheli kitle görünümü olması nedeniyle tarafımıza yönlendirildi. Hastanın fizik 
muayenesinde ODPBH’na sekonder böbrekler bilateral palpabl idi. Yapılan kontrastlı tüm abdomen bilgisayarlı tomografide 
bilateral böbreklerde multipl kistler, sol böbrek alt polde yaklaşık 8.5x7.5 cm boyutlu, santralinde kistik nekrotik alanlar ve periferal 
kontrastlanma izlenen heterojen hipodens kitle lezyonu saptandı. Çekilen toraks BT’de metastaz lehine bulgu saptanmadı. Hastaya sol 
radikal nefrektomi yapıldı. Yaklaşık 35 cm boyutunda polikistik böbrek dokusu gerota fasyası ile birlikte çıkarıldı. Postoperatif dönemde 
günlük diyaliz/ultrafiltrasyon uygulanan hastada postoperatif 3. günde loj dreni çekilerek ertesi gün taburcu edildi. Patoloji sonucu; 
9,3x8,6x9 cm boyutlarında kromofob tip RHK, renal pelvise tümör yayılımı negatif, kapsül, perirenal, lenfovasküler invazyon mevcut 
değil ve cerrahi sınırlar negatif olarak raporlandı. Ek olarak 0.2 cm çapında renal hücreli adenom saptandığı belirtildi.

BULGULAR
. . 
 
ÇIKARIMLAR
ODPBH en sık rastlanan kalıtsal kistik böbrek hastalığıdır. Hastalığın ekstrarenal bulguları karaciğer kistleri, intrakraniyel anevrizmalar, 
mitral valf prolapsusu ve kolonik divertikülozistir. Hastalığın tanısı için US yeterli olmakla birlikte bizim sunduğumuz vakadaki gibi malign 
oluşum şüphesinde BT ya da MR kullanılabilir. ODPBH’de böbrek hücre proliferasyon risk oranında artış olmaktadır. Hücre proliferasyonu 
sonucunda epitelyal hiperplazi, adenom ve böbrek adenokarsinomu gelişebilir. Histopatolojik olarak en sık görülen RHK alt tipleri berrak 
hücreli ve papiller tiplerdir. Bu alt tiplerin sarkomatoid komponent içerebileceği unutulmamalıdır. Sonuç olarak otozomal dominant 
polikistik böbrek hastalarında böbreklerde kist dışı kitlesel lezyonlar nadirde olsa gelişebilmektedir. Bizim vakamızda bilateral büyük kistik 
yapıları olan ve yeni başlangıçlı diyaliz tedavisi alan, radikal nefrektomi sonrası patoloji sonucu kromofob alt tip RHK ve renal adenom 
saptanan hastanın tanı ve tedavisi tartışılmıştır. ODPBH hastalarında kromofob alt tip RHK literatürde oldukça az rastlanan olgulardır. 
Prognozunun normal böbreklerde gelişen kromofob alt tip RHK’ler gibi, berrak hücreli alt tipe göre daha iyi olacağı düşünülmektedir. 
Seçilmiş vakalarda nefron koruyucu cerrahi ve minimal invaziv tedavi yaklaşımları ile aktif izlem seçeneği hastaya sunulmalıdır. 

PS-034

PELVİK ORGAN PROLAPSUSUNDA ROBOTİK SAKROKOLPOPEKSİ SONUÇLARIMIZ
MUHAMMED ARİF İBİŞ*(1), MEHMET İLKER GÖKÇE(1), EVREN SÜER(1), UTKU CAN BAKLACI(1), YAŞAR BEDÜK(1), ÖMER GÜLPINAR(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
İleri evre Pelvik organ Prolapsusu (POP) olgularının cerrahi tedavisinde uygulanan robotik sakrokolpopeksi (RSK) operasyonunun 
anatomik ve fonksiyonel sonuçlarını sunmak
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YÖNTEM
İleri evre (Baden grade ≥3) ve semptomatik POP nedeniyle RSK uyguladığımız hastalar, tedavi öncesi ve sonrasında POP muayenesi ile 
değerlendirildi. Tüm hastalara operasyon sonrası intravenöz indigo carmine verilerek mesane ve üreter hasarı açısından sistoskopik 
değerlendirme yapıldı. Tedavi başarısı, nihai izlemde POP muayenesinde grade 0 veya I POP olarak tanımlandı.

BULGULAR
Eylül 2016 - Haziran 2018 tarihleri arasında ortalama yaşları 69 olan (55-77) 16 hastaya robotik sakrokolpopeksi uygulandı. 
Stres tipi idrar kaçırması ve stres test pozitif olan dört hastaya eş zamanlı transobturatuar tape (TOT) operasyonu uygulandı. On 
hastada uterus koruyucu cerrahi yapılırken, bir hastaya eş zamanlı robotik histerektomi yapıldı. Median takip süresi 13 ay (2-23) 
olarak bulundu. Operasyon süresi ortalama 161 (120-215) dakika idi. Hastaların median hastanede kalış süresi 3 (2-7) gün idi. 
Nihai takipte fizik muayenede 10 hastada grade 0, 4 hastada grade 1 POP izlendi. 1 hastada non-semptomatik grade 2 antreior 
POP mevcuttu (Tablo 1). Bir hastada intraoperatif mesane yaralanması oldu ve mesane onarılıp operasyon tamamlandı. Bir 
hastada semptomatik anterior grade 3 POP gelişmesi üzerine kolporafi anterior yapıldı. Bir hastada de-novo stres inkontinans 
gelişti. Bir hastada da vajinal meş ekstrüksiyonu saptandı. Eksrükte kısım çıkarılıp vajen onarıldı. Hiçbir hastada postop 
dönemde derin ven trombozu ve pulmoner emboli gelişmedi. Hiçbir hastaya postop dönemde kan ürünü replasmanı yapılmadı. 
 
ÇIKARIMLAR
Semptomatik ileri evre POP olgularında RSK prolapsus onarımı için etkin, güvenli ve minimal invaziv bir cerrahi seçenektir. Bu nedenle, 
RSK kadınlarda POP için önemli tedavi seçeneklerinden biri olabilir.

Tablo 1. Olguların preoperatif ve postoperatif özellikleri

Hasta Yaş Abdominal Cerrahi 
Öyküsü Preoperatif POP grade Operasyon 

süresi
Hastanede 
Kalış Süresi

Kombine Ope-
rasyon

Postoperatif 
POP Grade

Takip 
Süresi 
(Ay)

1  73 Yok Grade 4 anterior POP 200 7 TOT Grade 0 23

2  61 Histerektomi Grade 4 apikal POP 190 3 Yok Grade 0 22

Apendektomi

3  70 Yok Grade 4 anterior POP 210 6 Yok Grade 0 20

4  61 Histerektomi Grade 4 apikal POP 215 5 Yok Grade 2 20

5  73 Yok Grade 4 apikal POP 180 4 Yok Grade 0 19

6  61 Histerektomi Grade 4 apikal POP 130 3 Yok Grade 0 17

Kolesistektomi

7  55 Yok Grade 4 anterior POP 120 3 TOT Grade 0 14

8  56 Yok Grade 4 apikal POP 160 2 TOT Grade 1 13

9  77 Yok Grade 4 anterior POP 160 3 Yok Grade 0 13

10  68 Histerektomi Grade 4 apikal POP 185 5 TOT Grade 0 9

11 74 Yok Grade 4 anterior POP 130 5 Yok Grade 1 7

12 69 Yok Grade 4 apikal POP 140 2 Yok Grade 3 4

13 69 Nefrektomi Grade 4 apikal POP 140 4 Yok Grade 0 4

Kolesistektomi

14 68 Apendektomi Grade 4 anterior POP 170 3 Histerektomi Grade 1 3

15 71 Histerektomi Grade 4 apikal POP 135 2 Yok Grade 0 3

16 59 Yok Grade 4 anterior POP 125 3 Yok Grade 1 2

PS-035 

SÜNNET SONRASI GERİDE BIRAKILAN SÜNNET DERİSİNİN BOYUTUNUN ERKEN BOŞALMA ÜZERİNE ETKİSİ
ŞAKİR ONGÜN*(1), MURAT DURSUN(2), SEDAT EĞRİBOYUN(3)
1) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, BALIKESİR 
2) S.B. MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, MALATYA 
3) S.B. ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR  

AMAÇ
Prematür ejakülasyon (PE), genç erkeklerde en sık görülen cinsel fonksiyon bozukluğu olması nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. 
Etiyolojisinde rol oynayabilecek çeşitli organik ve biyolojik faktörler gösterilmişse de gerçek fizyopatolojisi net olarak ortaya 
konulamamıştır. PE etyolojisine dair yapılan bazı çalışmalarda kısa frenulumun PE’a neden olduğu yönünde sonuçlar çıkmıştır. 
Ülkemizde başta dini sebepler olmak üzere sünnet oldukça yaygındır. Ancak bu yapılan sünnetlerde belli bir standart yoktur ve geride 
bırakılan mukoza uzunluğunun PE ile ilişkisi olup olmadığına dair elimizde bilimsel veri bulunmamaktadır. Çalışmamızda PE şikayeti ile 
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başvuran hastaların sünnet yaşları, sünneti kimin yaptığı (sünnetçi, doktor), penis boyu dorsal ve ventral mukoza ölçümleri yapılarak, 
PE şikayeti olmayan hastaları sonuçları ile karşılaştırmayı hedefledik.

YÖNTEM
Mart 2018-Haziran 2018 tarihleri arasında üroloji polikliniğine başvuran cinsel aktif, erektil disfonksiyonu olmayan hastalar dahil 
edildi. Hastaların sünnet yaşları, sünneti kimin yaptığı (sünnetçi, doktor), penis boyu dorsal ve ventral mukoza ölçümleri yapılarak, PE 
şikayeti olmayanların sonuçları ile karşılaştırıldı.

BULGULAR
Çalışmaya 208 hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilenlerin ortalama yaşları 34,9±8,4 yıl, ortalama boyları 1,73±0,05 m, ortalama 
kiloları 79±10 kg olarak saptandı. Hastaların ortalama sünnet yaşları 5,7±4,2 yaş, ortalama penis boyları 12,5±1,9 cm, ortalama dorsal 
mukoza boyutu15,02±4,58 mm, ortalama ventral mukoza boyutu ise 16,31±4,92 mm olarak saptandı. Çalışmaya dahil edilenlerin 
106’sının prematür ejakülasyonu mevcuttu. Prematür ejakülasyonu olan hastalar ile olmayanların sünnetini yapan açısından 
(sünnetçi,doktor) karşılaştırıldıklarında istatisksel anlamlı bir fark saptanmadı. Prematür ejakülasyonu olan ve olmayanları yaş, boy, 
kilo, sünnet yaşı ve penis boyları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Prematür ejakülasyonu olan hastaların 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde dorsal ve ventral mukoza uzunlukları erken boşalma problemi olmayanlara göre daha uzun olarak 
bulundu (p<0,001).

ÇIKARIMLAR
Sünnet sonrası geride bırakılan dorsal ve ventral mukoza dokusunun uzunluğunun erişkin yaşlardaki erken boşalma için bir risk faktörü 
olduğunu düşünmekteyiz. Sünnet yapılırken dorsal ve ventral mukoza dokusundan gereğinden fazla bırakılmamasına dikkat etmek 
faydalı olabilir.

PS-036

TESTİSTE SEKS KORD STROMAL TÜMÖR; UNDİFERANSİYE TİP 
ASLI MURATLI(1), AŞKIN EROĞLU*(2)
1) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ZÜBEYDE HANIM HASTANESİ, PATOLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 
2) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ZÜBEYDE HANIM HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 

AMAÇ
Postpubertal dönemde testis kitlesi ile başvuran ve undiferansiye seks kord stromal tümör tanısı alan hastamızın klinik ve histopatolojik 
bulgularını nadir görülmesi nedeni ile literatür eşliğinde değerlendirdik.

YÖNTEM
Varikosel nedeni ile US yapılan 19 yaşındaki erkek hastada US’de sağ testis üst kesiminde mediastinum tarafında yerleşim gösteren 
periferi hiperekojen, merkezi hipoekoik yapıda, net sınırlı kitle izlendi . Doppler incelemesinde kitle çevresinde ki damarlanma kitle 
içerisinden daha çok saptandı .Hastanın tümör markerları (B-hCG, LDH, AFP) normal bulundu.İnsidental saptanan tümöre sağ inguinal 
orşiektomi uygulandı. Makroskopik olarak testis kesit yüzeyinde 1,5x1,2x1cm ölçüsünde düzensiz sınırlı kitle görüldü. Kitlenin 1cmlik 
kısmı mat beyaz renkte olup çevresi kanamalı görünümdedir (Fig1). Vakamızda tümör hücreleri histolojik özelliklerine göre seks 
kord stromal tümör grubunda yer alan Leydig hücreli tümörler, sertoli hücreli tümörler ve granulosa hücreli tümörlerden birine ait 
spesifik özellikleri göstermemekte. İmmunohistokimyasal olarak seks kord stromal tümör lehine immunopozitiflik saptadığımız vakayı 
histolojik bulguları ile birlikte değerlendirdiğimizde undiferansiye seks kord stromal tümör olarak tanımladık.

BULGULAR
Histopatolojik bulgular: Mikroskopik olarak hyalinize kollajenize stroma çinde sıkışmış geniş eozinofilik sitoplazmalı hücreler içeren 
nodüler alan, lipidize alanlar ile karışık geniş eozinofilik sitoplazmalı hücrelerden oluşmuş solid tümör alanları ve benzer hücrelerin 
tubul formasyonunda sıralandığı nodüler alan olmak üzere birbiri ile bitişik üç ayrı odak izlendi. Sadece tubul formasyonu izlenen 
alandaki immatür karakterdeki tümör hücrelerinde atipi ve mitozun varlığı dikkati çekti.

ÇIKARIMLAR
Olgumuzda US’de kitle dışında klinik bir bulguya rastlanmadı. Radikal inguinal orşiektomi yapılan hasta American Joint Commitee 
on Cancer Evrelendirmesine göre testise sınırlı olarak(PT1) değerlendirildi.Evrelendirme amaçlı yapılan akciğer ve batın bilgisayarlı 
tomografide uzak metastaza ve lenf noduna ratslanmadıN0,M0).Düşük riskli kabul edilen hastaya ek tedavi düşünülmedi. Seks 
kord stromal tümörler nadir görülürler ve prognozları iyidir. Ancak %10 olguda metastaz yapabilecekleri bildirilmiştir . Malignite 
potansiyelini belirlemek için patolojik risk faktörleri tanımlanmış. Orşiektomi piyesinde tanımlanan bu kriterler: a- Tümör boyutu 
(5 cmden büyük tümörler), b- infiltratif sınır, c- sitolojik atipi, d-10BBAda üç veya daha fazla mitoz, e- Lenfovasküler invazyon ve 
f-nekrozdur. Bu kriterlerden iki veya daha fazlasını içeren olgularda malignite potansiyeli yüksek olabileceğinden hastaların yakın 
klinik takibi gerekmektedir. Testisin seks kord stromal tümörleri nadir görülmektedir. Literatürde bildirilmiş undiferansiye tiplerin klinik 
takipleri kısa ve genelde vaka takdimi şeklinde olduğundan belirlenmiş standart tedavi ve takip modelleri bulunmamaktadır.
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PS-038

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ YÜKSEK OLAN MESANE KANSERLİ HASTALARDA AÇIK VE LAPAROSKOPİK RADİKAL SİSTEKTOMİ SONUÇLARIMIZ
VOLKAN İZOL(1), MUTLU DEĞER*(1), İSMAİL ÖNDER YILMAZ(1), ANAR
MAMMADOV(1), YILDIRIM BAYAZIT(2), ŞABAN DORAN(2), MUSTAFA ZÜHTÜ TANSUĞ(1)
1) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA 
2) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ, ÜROLOJİ, ADANA 

AMAÇ
Kasa invaze mesane değişici epitel hücreli karsinomlarında ve kasa invaze olmayıp progresyon için yüksek risk faktörlerine sahip 
olan hastalarda altın standart tedavi radikal sistektomidir. Vucüt kitle indeksinin yüksek olmasının solid organ tümörlerinde kötü 
prognoz faktörü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmamızda vücut kitle indeksi (VKİ) >30 kg/m2 olan radikal sistektomi ile tedavi 
edilen mesane kanserli hastalarda açık radikal sistektomi (ARS) ve laparoskopik radikal sistektomi (LRS) sonuçları karşılaştırıldı. 
 
YÖNTEM
Ekim 2011 ve Mayıs 2018 tarihleri arasında kliniğimizde mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi, genişletilmiş lenfadektomi ve 
üriner diversiyon yapılan VKİ>30 kg/m2 olan 24 hasta retrospektif olarak incelendi. ARS ve LRS uygulanan hastaların intraoperatif, 
erken postoperatif, postoperatif ve histopatolojik verileri karşılaştırıldı.

BULGULAR
Hastaların yedisi (%29) ’si kadın, 17’si (71) erkek olup, ortalama yaşları 61,1±8,8 yıldı. Hastaların 16’sına (%67) ARS, 8’ine(%33) 
LRS uygulandı. ARS ve LRS uygulanan hastaların sırasıyla operasyon süresi 395.6±86,6 ve 560±75,4 dk, kanama miktarı 610±343,3 
ve 390±478,5 cc, intraoperatif komplikasyon gelişen hasta sayısı iki grupta da birer (%6.25 ve %12.5), postoperatif komplikasyon 
gelişen hasta sayısı 7 (%43.75) ve 3 (%37.5), cerrahi sınır pozitifliği yok ve bir (%12.5), intraoperatif kan transfüzyonu gerektiren 
hasta sayısı beş (%31.25) ve bir (%12.5), çıkarılan lenf nodu sayısı 23.3±14,8 ve 20±10,6, postoperatif hastanede yatış süreleri 
380±404,4 ve 217±273,1 saat, postoperatif 90 gün içerisinde acil servis veya üroloji kliniğine başvuru oranları beş (%31) 
ve iki (%25) olarak bulundu. Postoperatif komplikasyonların Clavien – Dindo Sınıflama’sına göre detayları tabloda belirtildi. 
 
ÇIKARIMLAR
Obez hastalarda ARS’ye kıyasla LRS, kanama miktarı, postoperatif komplikasyon gelişen hasta sayısı, intraoperatif kan 
transfüzyonu gerektiren hasta sayısı, yatış süresi, 90 gün içerisinde acil servis veya üroloji kliniğine başvuru gibi parametrelerde 
daha avantajlıyken, operasyon süresi, intraoperatif komplikasyon gelişen hasta sayısı, cerrahi sınır pozitifliği, çıkarılan lenf 
nodu sayısı ve maliyet açısından ise ARS daha avantajlı bulundu. LRS obez hastalarda da güvenle kullanılabilecek bir yöntemdir. 
 
 
PS-040

FÜZYON ANOMALİSİ OLAN BÖBREKLERDE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ
VOLKAN İZOL(1), MUTLU DEGER(2), KADİR KARKİN*(3), FARİD MİKAYİLOV(3),
YILDIRIM BAYAZIT(4), NİHAT SATAR(5), İBRAHİM ATİLLA ARIDOĞAN(4)
1) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ÇUKUROVA ÜROLOJİ A.B.D, ADANA 
2) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÇUKUROVA ÜROLOJİ ABD, ADANA 
3) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ÇUKUROVA ÜROLOJİ ABD, ADANA
4) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ, ÇUKUROVA ÜROLOJİ ABD, ADANA 
5) DİĞER, ÇUKUROVA ÜROLOJİ ABD, ADANA 

AMAÇ
Perkütannefrolitotomi (PNL) günümüzde böbrek taşlarının tedavisinde altın standart yöntem olmakla birlikte atnalı böbrek gibi 
anatomik varyasyonlu böbreklerde de güvenli ve etkili şekilde uygulanabilmektedir. Bu bildiride taşlı atnalı böbreklerdeki PNL tedavisi 
sonuçlarımız sunulmaktadır.

YÖNTEM
Eylül 1998 ve Temmuz 2018 tarihleri arasında, 57atnalı böbrekli hastanın 63 renal ünitesine 65PNL uygulandı. Hastaların yaş ortalaması 
49.72(3 – 72) ve ortalama taş yükleri 434 mm²(100 – 2800) idi. Ellibir girişimde taşlar pnömatiklitotriptör ile kırılırken, 14 girişimde 
kırmadan çıkarılabilecek boyutta olmaları nedeniyle rijit veya fleksıblnefroskoplarla bulunarak çıkarıldılar. Atnalı böbrekler derin 
yerleşimli olduğundan kırılan taşların çıkarılmasında rijitnefroskopun yetersiz kaldığı durumlarda fleksıblenefroskopve zerotipnitinol 
basketlerden faydalanıldı.

BULGULAR
Ellibeş işlemde (%84.6) tek insizyon girişi yapılmış olup 10 hastada çoklu giriş yapıldı. Ellibirrenal ünite (%80.9) taşlarından tamamen 
temizlendi. Dört hastada klinik olarak önemsiz rezidü taşlar kalırken dördüncü hasta için şok dalga tedavisi planlandı. Klinik olarak 
önemli rezidüel taşı olan 3 hastaya ise takip planlandı. Bir hastaya (%1.7) intraoperatifhemoraji olması nedeniyle iki ünite kan 
transfüzyonu yapılması dışında başka ciddi bir komplikasyon görülmedi. Hastanede ortalama yatış süresi 3.6gündü (2 – 12 gün arası).
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ÇIKARIMLAR
PNL atnalı böbreklere uygulanırken ektopi, rotasyon, vasküler değişiklikler de eşlik ettiğinden iyi bir ön değerlendirme sonrası işlem 
dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Genelde giriş için üst pol kullanılmakla birlikte işlem dikkatli bir şekilde uygulandığında sonuçlar 
anatomik varyasyonu olmayan böbreklerdeki PNL’nin sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir

PS-043

RADİKAL PROSTATEKTOMİ SPESİMENİNDE EKSTRAPROSTATİK UZANIM VE SEMİNAL VEZİKÜL İNVAZYONUNU MANYETİK REZONANS 
GÖRÜNTÜLEME İLE ÖNGÖREN FAKTÖRLER
EMİN MAMMADOV*(1), TARIK JAMAL ABDELJABER ASİ(1), AHMET AŞCI(1), CENK YÜCEL BİLEN(1), MUSTAFA SERTAÇ YAZICI(1)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 

AMAÇ
Bu çalışmada multiparametrik MRG bulgularını radikal prostatektomi spesimeninin histopatolojisi ile karşılaştırarak SVİ ve EPU varlığını 
öngören faktörler araştırıldı.

YÖNTEM
Ekim 2011 ile Nisan 2018 tarihleri arasında radikal prostatektomi yapılan hastalardan prostat MRG ile kognitif füzyon biyopsisi yapılmış 
ve kanser saptanmış 84 hasta çalışmaya dahil edildi Prostat MRG sonucunda lezyon boyutu, ekstrakapsüler uzanım, seminal vezikül 
invazyonu, lezyonun yerleşim yeri ve sayısı, PIRADS sınıflaması belirtildi. MRG’de saptanan lezyon 15 mm’den küçük ve büyük olarak 
ayrıldı. Patoloji spesimeninden yapılan değerlendirmeye göre ekstrakapsüler uzanım, seminal vezikül invazyonu, cerrahi sınır, tümor 
yüzdesi, Gleason ve ISUP skoru, TNM sınıflamasına göre patolojik evresi belirtildi. ISUP 1 ve 2 düşük dereceli, ISUP 3, 4 ve 5 yüksek 
dereceli olarak sınıflandırıldı. Lezyon boyutu için MRG’de 3 plandaki en yüksek çap alındı ve <15mm ve ≥15mm olarak iki grupta 
incelendi.

BULGULAR
Çalışmamızdaki hastaların ortalama yaşı 64 ± 6.03 yıl, tanı anında ortanca PSA değeri 8.9 (3.26-100) ng/dL olarak saptandı. Tek 
değişkenli analizde Patolojik EPU varlığını öngören faktörler Prostat MRG’de EPU varlığı, PSA değeri, lezyon ve sistematik biopside İSUP 
yüksekliği ve MRG’de lezyon boyutunun ≥15mm’den büyük olması anlamlı olarak saptandı (Tablo 1). Çok değişkenli analizde sadece 
lezyon boyutunun ≥15mm’den olması istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.005). Tek değişkenli analizde Patolojik SVİ varlığını öngören 
faktörler Prostat MRG’de SVİ olması, prostat volümü, PSA değeri ve sistematik biopside İSUP yüksekliği anlamlı olarak saptandı (Tablo 
2). Çok değişkenli analizde sadece MRG’de SVİ varlığı patolojik SVİ pozitifliğini öngören faktör olarak bulundu (p=0.033).

ÇIKARIMLAR
Patolojik EPU varlığını gösteren bağımsız değer Prostat MRG’de lezyon boyutunun ≥15mm olması, Patolojik SVİ varlığını gösteren 
bağımsız değer ise Prostat MRG’de SVİ olmasıdır.

Tablo 1. Patolojik EPU varlığını öngören faktörler.

Parametreler Patolojik EPU p
EPU+ EPU -

Prostat MRG EPU Var 15 ( (%71.8) 6 ( (%28.6) <0.001*
Yok 15 ( (%23.8) 48 ( (%76.2)

Yaş 64.3 ± 5.2 64.4 ± 6.4 0.756**
Prostat Volümü 46.6 ± 26 55 ± 33 0,221**
PSA 19.2±20 11.1 ± 10 0.018***
Lezyon ISUP Düşük 15( (%24.4) 36 ( (%70.6) 0.010*

Yüksek 14( (%60.9) 9( (%39.1)
Sistematik biopsi ISUP Düşük 12 ( (%22.2) 42 ( (%77.8) <0.001*

Yüksek 17( (%68) 8( (%32)
Lezyon sayısı Tek 26( (%36.6) 45 ( (%63.4) 0.686*

Multiple 4( (%30.8) 9( (%69.2)
Lokalizasyon Transizyonel zon 5( (%26.3) 14( (%73.7) 0.333*

Periferik zon 25( (%38.5) 40( (%61.5)
Taraf Sağ 11( (%35.5) 20( (%64.5) 0.405*

Sol 11( (%30.6) 25( (%69.4)
Bilateral 8( (%47.1) 9( (%52.9)

Lezyon boyutu <15mm 7( (%18.4) 31( (%81.6) 0.003*
?15mm 23( (%50) 23 ( (%50)

* ki-kare testiTablo 5: Patolojik EPU varlığını öngören faktörler
** Mann-Whitney U testi
*** t testi
p < 0.005 istatistiksel olarak anlamlı
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Tablo 2. Patolojik SVİ varlığını öngören faktörler.

Parametreler Patolojik SVİ p
SVİ+ SVİ -

Prostat MRG SVİ Var 8 ( (%66.7) 4 ( (%33.3) <0.001*
Yok 11 ( (%15.3) 61 ( (%84.7)

Yaş 64.3 ± 5.4 64.3 ± 6.2 0.996**
Prostat Volümü 38.39 ± 15 56.3 ± 33 0,027**
PSA 20.22±22.8 12.23 ±11.5 0.040***
Lezyon ISUP Düşük 11( (%21.6) 40 ( (%78.4) 0.228*

Yüksek 8( (%34.8) 15( (%65.2)
Sistematik biopsi ISUP Düşük 8 ( (%14.8) 46 ( (%85.2) 0.005*

Yüksek 11( (%44) 14( (%56)
Lezyon sayısı Tek 18( (%25.4) 53 ( (%74.6) 0.162*

Multiple 1( (%7.7) 12( (%92.3)
Lokalizasyon Transizyonel zon 3( (%15.8) 16( (%84.2) 0.419*

Periferik zon 16( (%24.6) 49( (%75.4)
Taraf Sağ 8( (%25.8) 23( (%74.2) 0.821*

Sol 7( (%19.4) 29( (%80.6)
Bilateral 4( (%23.5) 13( (%76.5)

Lezyon boyutu <15mm 6( (%15.4) 33( (%84.6) 0.140*
?15mm 13( (%28.9) 32 ( (%71.1)

* ki-kare testi
** Mann-Whitney U testi
*** t testi
p < 0.005 istatistiksel olarak anlamlı

PS-044

RADİKAL PROSTATEKTOMİ YAPİLAN HASTALARDA TRANSREKTAL PROSTAT BİYOPSİ SONUCLARİ İLE RADİKAL PROSTATEKTOMİ 
SPESMEN HISTOPATOLOJİLERİNİN UYUMUNUN DEGERLENDİRİLMESİ
SERDAR AYKAN(1), MEHMET NECMETTİN MERCİMEK*(2)
1) HAYDARPAŞA NUMUNE EAH, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) SAMSUN LİV HASTANESİ, ÜROLOJİ, SAMSUN 

AMAÇ
Çalışmamızda transrektal prostat ince iğne biyopsisi (TRİB) ve radikal prostatektomi sonrası belirlenen uluslar arası ürolojik patoloji 
topluluğu (ISUP) skoru ve D’ Amico sınıflaması farklı olan hasta grubunda yaş, prostat spesifik antijen (PSA), vücut kitle indeksi (VKİ), 
prostat hacmi, prostatektomi sonrası patolojik tümör hacmi, pozitif kor sayısı, biyopsi-operasyon arası gecen gün gibi parametrelerin 
farklı olup olmadığının araştırılması amaçlandı.

YÖNTEM
2008 ve 2015 yılları arasında prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi uygulanan 167 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Cerrahi 
sonrası ISUP derecesi ve D’Amico risk grubu TRİB sonuçlarina göre değişen ve aynı kalan hastalar gruplandırıldı. Yaş, PSA, VKİ, prostat 
hacmi, biyopsi pozitif kor sayısı, prostatektomi sonrası patolojik tümör hacmi, biyopsi-cerrahi arası gün parametreleri gruplar arasında 
karşılaştırıldı.

BULGULAR
Ortalama yaş 64,16±5,68, serum PSA düzeyleri ise 9,2±6,61 ng/ml saptandı. ISUP derecesi değişen ve aynı kalan gruplar arasında yaş, 
VKİ, prostat hacmi ve biopsi-operasyon arası gün parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Postprostatektomi 
ISUP derecesi değişen grupta ise PSA (p=0,008), prostatektomi sonrası patolojik tümör hacmi (p=0,043) ve biyopsi pozitif kor 
sayısı (p=0,011) istatistiksel olarak yüksek bulundu. D’ Amico sınıflaması değişen ve aynı kalan gruplar arasında yaş, PSA, prostat 
hacmi, prostatektomi sonrası patolojik tümör hacmi, biyopsi pozitif kadran sayısı ve biyopsi-operasyon arası gün parametrelerinde 
anlamlı farklılık gözlenmedi. Sadece VKİ D’ Amico sınıflaması değişen grupta istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0,034). 
 
ÇIKARIMLAR
Yüksek PSA ve VKİ‘ ne sahip biopsi pozitif kor sayısı fazla olan hastalarda TRİB ile belirlenenden daha yüksek riskli tümör olasılığından 
dolayı tedavi planlamasında küratif tedavilere yönelim uygun olabilir.
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PS-045

RENAL KİST HİDATİK TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL YAKLAŞIMIN ETKİNLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ.
SERDAR AYKAN(1), MEHMET NECMETTİN MERCİMEK*(2)
1) HAYDARPAŞA NUMUNE EAH, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) SAMSUN LİV HASTANESİ, ÜROLOJİ, SAMSUN 

AMAÇ
Echinococcosis başta endemik bölgeler olmak üzere Dünya genelinde yaygın olarak görülebilen bir parazitoz olmasına 
rağmen izole renal tutulumlu kist hidatik olgusuna nadiren rastlanılmaktadır. Bu olgu serimizde laparoskopik transperitoneal 
yaklaşımla tedavi edilen izole renal kist hidatik olgularında laparaskopik yaklaşımın sonuçlarını irdelemeyi amaçladık. 
 
YÖNTEM
Mayıs 2011 ve Temmuz 2017 arası kliniğimizde izole renal kist hidatik tanılı 4 hastaya perioperatif kist içeriği aspirasyonu ve 
hipertonik salin infüzyonuyla birlikte endokistlerin tamamen aspirasyonunu takiben laparoskopik transperitoneal kistektomi 
uygulandı. Tüm hastalarda profilaktik ve adjuvan medikal tedavi ajanı olarak albendazol uygulandı. Hastaların operasyon öncesi ve 
sonrası indirekt hemaglütinasyon testi (İHA) titreleri ve radyolojik görüntülemede saptanan kist boyutlarındaki değişimler incelendi. 
 
BULGULAR
Transperitoneal laparoskopik yaklaşım tüm olgularda tamamlandı. Ortalama operasyon süresi ve kan kaybı 135 ± 45 dk ve 157.6 ± 80 
ml saptandı. Median 24 ay takip sonrası ortalama operasyon öncesi ve sonrası İHA titreleri istatiksel olarak anlamlı değişim gösterdi 
(133.3 ± 46 vs 213 ± 369.5, P=0.035), ortalama kist çapında anlamlı derecede azalma (62.53 ± 45.51 mm vs 28.3 ± 25.65 mm, P= 0.001) 
saptandı.

ÇIKARIMLAR
Renal kist hidatik tedavisinde transperitoneal laparoskopik yaklaşım güvenli ve etkin bir yöntem olup profilaktik ve /veya adjuvan 
medikal tedaviyle birlikte seçili olgularda güvenle uygulanabilir.

PS-046

PREMATÜR EJAKÜLASYON ETYOLOJİSİNDE ANAL FİSSÜR YER ALABİLİR Mİ?
AYKUT BUGRA SENTURK*(1), MUSA EKİCİ(1)
1) HİTİT ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, ÇORUM 

AMAÇ
Bu çalışmamızda anorektal hastalıklardan olan anal fissürün, sık görülen erkek cinsel sorunu olan prematür ejakülasyonla etkileşimini 
belirlemeyi amaçladık.

YÖNTEM
Çalışmaya genel cerrahi uzmanı tarafından yeni tanı konulmuş ve cerrahi planlanan 56 anal fissür rahatsızlığı olan hasta dahil edildi. 
Tüm hastalar tarafından operasyon öncesi PEDT (premature ejaculation diagnostic tool) formları dolduruldu.Tüm hastalar tek bir genel 
cerrahi uzmanı tarafından opere edildi. Takiben 3 ay sonra, cerrahi olarak kür sağlanan 47 hasta tarafından da PEDT formları tekrar 
dolduruldu.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 28.3 olarak hesaplandı. Operasyon öncesi, PEDT skoruna (≥11) göre PE prevalansı % 30.6` idi. Hastaların % 
26.5’ inde edinsel, % 73.5’ inde ömür boyu prematür ejakülasyon şikayeti mevcuttu. Cerrahi olarak kür sağlanan 47 hastanın operasyon 
sonrası bakılan PEDT skorunda istatistiki olarak düzelme olduğu gözlendi.(p<0.001)

ÇIKARIMLAR
Anorektal hastalıklardan anal fissürün prematür ejakülasyon riski ile ilişkili olduğu gözlendi ve bu nedenle PE şikayetiyle başvuran 
hastaların tanısı esnasında bu patolojilerin de akılda tutulmasının önemli olduğu kanatindeyiz.

PS-047

VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİNİN PREMATÜR EJAKÜLASYON ETYOLOJİSİNDE ROLÜ VAR MIDIR?
1) HİTİT ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ÇORUM 
AYKUT BUĞRA ŞENTÜRK*(1)

AMAÇ
Vitamin B12 düzeylerinin prematür ejakülasyon ve prematür ejakülasyonun alt gruplarıyla ilşkisini değerlendirmek
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YÖNTEM
30 kontrol grubu ve 42 prematür ejakülasyon hastası olmak üzere totalde 72 hasta çalışmaya dahil edildi. 42 prematür ejakülasyon 
hastasının 22’ sinde yaşam boyu, 20’ sinde ise edinsel prematür ejakülasyon mevcuttu. Prematür ejakülasyonun tanımı gereği 
intravajinal ejakülasyon bekleme süresi iki dakikanın altında olanlar çalışmaya dahil edildi.Tüm hastalarda en az 8 saat açlık sonrası 
vitamin B12 düzeyleri bakıldı.

BULGULAR
Demografik olarak gruplar arasında belirgin istatistiki fark saptanmadı (p=0.072). İntravajinal ejakülasyon bekleme zamanı kontrol 
grubuna kıyasla, prematür ejakülasyon alt gruplarının her ikisinde de belirgin olarak daha düşük saptandı (p<0.001). Prematür 
ejakülasyon alt grupları arasında ise, intravajinal ejakülasyon bekleme zamanı açısından belirgin istatistiki bir fark saptanmadı 
(p=0.092). Kontrol grubuna kıyasla, prematür ejakülasyon grubundaki hastalarda bakılan vitamin B12 düzeyleri daha düşük bulundu 
(p<0.001). Prematür ejakülasyon alt gruplarında ise bakılan vitamin B12 düzeylerinde istatistiki anlamlı fark saptanmadı(p=0.077) 
 
ÇIKARIMLAR
Bu çalışma düşük vitamin B12 düzeylerinin prematür ejakülasyonla ilişkili olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle hala standart bir 
tedavi yöntemi olmayan bu rahatsızlığın tanı ve tedavisinde vitamin B12’ yi de akılda tutmak klinisyenin ve hastanın yararına olacaktır.

 
PS-049

TESTİS TÜMÖRLERİNDE SEMİNOM VE NON SEMİNOM AYIRIMINDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANININ ETKİSİ VAR MI?
AHMET ÇAMTOSUN*(1)
1) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, MALATYA 

AMAÇ
Çalışmanın amacı testis tümörlerinde seminom ve non seminom ayırımında preoperatif bakılan Nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, platelet 
sayısının, Nötrofil - lenfosit oranın (NLR) belirleyici etkisini araştırmak.

YÖNTEM
2000 ile 2016 yılları arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp merkezinde testis tümörü nedeniyle inguinal orşiektomi yapılan 71 
hastanın dosyası incelendi. Patolojisi seminom(grup-1) gelen 32 hasta ile patoloji non seminom(grup-2) gelen 39 hastanın preop 
verileri karşılaştırıldı.
 
BULGULAR
Gruplar arasında Tümör hacmi, preop B-hcg, AFP, LDH, CEA, HGB, PLT, WBC, nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, NLR, PLR istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark saptamadı.(sırasıyla p=0 ,654; p=0,125; p=0,617; p=0,944; p=0,112; p= 0,170; p=0,230; p=0,184; p=0,254; p=0,899; 
p=0,291; p=0,223). Yaş açısından gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0,00001)

ÇIKARIMLAR
Testis tümörlerinde preop bakılan tam kan sayımı parametrelerinde seminom ve non seminom ayırımında yol gösterici bir etkisi 
saptanmadı. Seminom hastalarının yaşı non seminom hastalarına göre göre daha büyük bulundu.

 
PS-051

NADİR GÖRÜLEN BİR TESTİS TÜMÖRÜ OLGUSU: TESTİKÜLER EPİDERMOİD KİST
BİRGİ ERCİLİ*(1), SİNHARİB ÇİTGEZ(1), BURÇİN TUNÇ(2), GÖKTUĞ KALENDER(1), HAMDİ ÖZKARA(1)
1) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 2) ÖZEL YEDİKULE SURP PİRGİÇ ERMENİ HASTANESİ, 
ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Testiküler epidermoid kistler, nadir görülen intratestiküler benign lezyonlardır ve tüm testis tümörlerinin %1’ini oluşturmaktadırlar. 
Daha çok çocukluk çağında görülmekle birlikte erişkinlerde 20-40 yaş arası ortaya çıkabilir. Keratin içeren lezyonlardır ve preoperatif 
ultrasonografide epidermoid kisti düşündüren özelliklerin olması, tümör belirteçlerinin normal olması testis koruyucu cerrahiye 
yönelmeyi sağlayabilmektedir.

YÖNTEM
Sol testiste ele gelen kitle şikayeti ile başvuran 21 yaşında erkek hastaya yapılan Skrotal Ultrasonografide sol testis parankimi içerisinde 
23x20 mm boyutlarında, kalsifikasyon içeren, renkli Doppler incelemede belirgin vaskülarizasyon göstermeyen heterojen ekoda solid 
lezyon saptandı. Serum tümör belirteçleri olan AFP (2,1), Beta-HCG (<0,1) ve LDH (181) normal olarak ölçüldü.

BULGULAR
Hastaya sol testis tümörü ön tanısıyla sol radikal inguinal orşiektomi operasyonu yapıldı. Herhangi bir komplikasyon görülmeyen hasta 
post-operatif 1.günde taburcu edildi. Hastanın patoloji raporu epidermoid kist olarak sonuçlandı.
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ÇIKARIMLAR
Testiküler epidemoid kistler, benign epitelyal tümörlerdir ve teratomun monodermal dönüşümü sonucu ortaya çıktıkları 
düşünülmektedir. Genellikle ağrısız ele gelen kitle ile bulgu verirler ve serum tümör belirteçleri normal olarak görülür. Ultrasonografide 
intraparankimal iyi sınırlı kitle etrafında soğan kabuğu şeklinde keratin birikimi nedeniyle hiperekojen bir halka bulunması, 
vaskülarizasyon göstermemesi epidermoid kisti düşündürebilir. Histopatalojik olarak keratinle dolu intraparankimal kistin etrafında 
skuamöz epitelle döşeli bir fibröz kapsül bulunur. Preoperatif tanısı zor olmasına rağmen ultrasonografide belirgin özellikler varsa, 
serum tümör belirteçleri normalse özellikle çocuklarda testis koruyucu cerrahi önerilmektedir. Erişkinlerde ise fertilizasyonun 
korunması amacıyla özellikle karşı testiste patoloji olan olgularda peroperatif frozen sonucu ile testis koruyucu cerrahi düşünülebilir. 
Tamamen benign bir lezyon olması, rekürrens ve metastaz riskinin olmaması nedeniyle testiküler kitlelerin ayırıcı tanısında mutlaka 
akla gelmesi gerekmektedir.

 
PS-053

PARAPLEJİ VE FOURNİER GANGRENİ, ŞANS MI?, ŞANSSIZLIK MI?
MEHMET ÖZAVCI(1), İSMAİL BEŞER*(2), DEVRİM TUĞLU(1)
1) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KIRIKKALE 
2) KIRIKKALE ÜNİVERİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KIRIKKALE 

AMAÇ
Fournier Gangreni genitel bölgenin yaygın görülen bir hastalığı olup sıklıkla diabet ile birlikte immunsüpresif,obez ve malignitesi olan 
hastalarda üregenital, anorektal ve genital bölge enfeksiyonlarıyla meydana gelir. En önemli ve basit tedavisi, acil cerrahi müdahale ile 
birlikte antibiyoterapi yapılmasıdır.

YÖNTEM
Bizim olgumuzda,57 yaşında, obez, DM` ü olan 28 yıldır geçirdiği trafik kazası sebebiyle paraplejik olan 4 yıldır TAK sonda kullanan hasta 
acil servise 2 gündür devam eden skrotal ağrı, penis kökünde şişlik ve kızarıklık şikayetleriyle başvurmuş olup, acil servis tarafından 
fournier öntanısıyla tarafımıza danışılmıştır. Fizik muayenesinde skrotal ödemi, cilt altı birkaç noktadan spontan fistülüze olmuş 
pürülan akıntısı olan penil bölgeye uzanan gangren ile uyumlu görünüm izlendi. Hastaya acil skrotal ve penil fournier gangreni için 
debritman + geniş spektrumlu parenteral antibiyotik tedavisi planlanıp yoğun bakıma yatırıldı. Hastanın paraplejik olması sebebiyle 
herhangi bir anestezik uygulama yapılmadan cerrahi olarak skrotum ve çevresiyle birlikte penil bölge kavernozkorpusa kadar debride 
edilip oksijenli suyla pansuman edildi. 2. gün tekrar debritman için ameliyata alınan hastanın penis kökünde korpus kavernozumun 
ve spongioz cismin arasından sondanın görüldüğü bu bölümün tamamiyle nekroze olduğu tesbit edildi. Bunun uzerine penektomi 
uygulanıp,üretramemranöz seviyeye kadar eksize edilip üretral sonda takılmıştır. Hastanın tekrarlayan yoğun antibiyoterapi ile 1 ay 
sonra üretrası sondalı bir şekilde rezeke edilmeyen skrotum cildine ağızlaştırılmış olup sonda yerinin kapanmaması için sonda 3 ay 
süreyle aralıklı olarak değiştirilip kontrol edilmiştir.

BULGULAR
Fournier gangreni ürolojik aciller sınıfından bir hastalık olup erken tanı ile birlikte acil debritman ihtiyacı ve antibiyoterapi gerektiren 
bir hastalıktır. Olgumuzda fournier gangrende nadir uygulanan penektomi operasyonu yapılıp hastanın paraplejisinin olmasi anestezi 
ihtiyacını ortadan kaldırıp, bu süreci yönetmekte daha sağlıklı adımlar atılmasına yardımcı olmuştur.
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ÇIKARIMLAR
Hastanın trafik kazası sonrası paraplejik olması, göbek altı duyusunun olmaması, operasyon sırasındaki anestezi ihtiyacını karşılamış. 
Böylece gerekli, sık ve geniş debridmanların yapılmasına olanak sağlamıştır. Fakat aynı zamanda bu duyu kaybı TAK sırasında oluşan 
travmaya bağlı penis corpus kavernozumu, üretra ve perineal fourniere gangreninin de oluşmasında predispoze olmuştur.

 
PS-054

PSOAS APSELERİNİN TEDAVİSİNDE RETROPERİTONEAL DRENAJ DENEYİMİMİZ 
FATİH ATAÇ(1), İSMAİL BEŞER*(2), MUSTAFA KORAY KIRDAĞ(3)
1) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D, KIRIKKALE 
2) KIRIKKALE Ü.TIP FAK. SÜLEYMAN DEMİREL ARŞ.UYG HAST, ÜROLOJİ A.D, KIRIKKALE 
3) KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, ÜROLOJİ BÖLÜMÜ, KIRIKKALE 

AMAÇ
Psoas apseleri primer ve sekonder olmak üzere gruplandırılmaktadır. Primer psoas apsesi genellikle vücudun başka bir bölgesindeki 
enfeksiyon odağından hematojen yol ile yayılım sonucu gelişir. Sekonder psoas apselerinin en sık nedeni ise Crohn hastalığı 
olarak belirtilmektedir. Biz de psoas apselerinde retroperitoneal cerrahi yaklaşımla apse drenajı deneyimimizi paylaşmak istedik. 
 
YÖNTEM
2017-2018 tarihleri arasında 4 hastayı psoas apsesi tanısıyla tedavi ettik. Hastaların üçü kadın biri erkek idi. Hastaların 
başvuru şikayetleri ateş, üşüme titreme, yan ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı ve karın ağrısı idi. Hastaların ikisine üç kez perkütan 
drenaj katateri takılmasına rağmen klinik olarak rahatlamadı yada yakın zamanda nüks etti. Üç hastada açık retroperitoneal 
yaklaşım ile apse drene edildi, örnek alındı ve yıkandı. Bir hasta da apse miktarı az olduğu için retroperitoneoskopik olarak 
apse direne edildi, örnek alındı ve yıkandı. Erkek olguda gluteal ve anal bölgedeki kronik ve fistülize yaralar retroperitoneal 
apse ön tanısıyla acilde değerlendirildi. Hastanın hem gluteal debritmanı hem de retroperitoneal ve psoas apsesi içine 
uzanan lokülasyonun debritmanı planlandı. Genel cerrahi ile birlikte eş zamanlı opere edildi, örnek alındı ve yıkama yapıldı. 
 
BULGULAR
Tüm hastalara hem psoas içine hem de retroperitoneal alana dren konuldu. Postoperatif drenleri akıntı kesilinceye kadar (minimum 
10 gün- maksimum 17 gün ) tutuldu. Hastaların ortalama 6 ay takiplerinde biri hariç nüks izlenmedi. Nüks olan hastanın gluteal 
bölgedeki fistülize yaraları iyileşmedi. Hastanın gluteal bölgeden alınan yaralarının patolojik incelemesi skuamöz hücreli karsinom 
olarak raporlandı. Hasta nüksleri arasında geçen zamanda (gluteal ve anal akıntılı yaralara rağmen) kemoterapi de aldı. Bir hastanın 
apsesi yerleştirilen enstrümanlara bağlı olabileceği düşünüldü. Diğer iki olguda etiyolojik ek sebep bulunamadı. Tüberküloz ve Chrona 
hiçbir hastada rastlanmadı

ÇIKARIMLAR
Perkütan dren katateri hiçbir olgumuzda tam drenajı sağlamamıştır. Olguları açtığımızda psoas kasının pürülan apse drenajı içinde 
nekrotik parçalarını yoğun olarak gözlemledik. Bu apselerde peritonu açmadan retroperitoneal olarak yapılan drenajın daha hızlı bir 
klinik düzelme sağladığı ve hastanede geçen süreyi kısalttığına ve alınan antibiyotik ihtiyacını da azalttığını düşünmekteyiz. Gelecekte 
yapılacak randomize prospektif çalışmalarla bu konular bağlamında da apse tedavisinin tekrar değerlendirilmesinin iyi olacağını 
düşünmekteyiz
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PS-055

SUBKAPSÜLER APSELER VE EŞLİK EDEN İDRAR EKSTRAVAZASYONU 
FATİH ATAÇ(1), İSMAİL BEŞER*(1), MUSTAFA KORAY KIRDAĞ(2)
1) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D, KIRIKKALE 2) KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, ÜROLOJİ BÖLÜMÜ,
KIRIKKALE 

AMAÇ
Subkapsüler alanda apseler, hematomlara oranla çok nadir görülürler. Genellikle Eşlik eden ateş ve yan ağrısı şikayetleri başvururlar. 
Subkapsüler apselerin %10’undan kaliksiyel rüptürler sorumlu gösterilmiştir. Eşlik eden idrar ekstravazasyonu morbiditesini 
artırabilir. Bizde kliniğimizde takip ve tedavi ettiğimiz Subkapsüler apseli ve idrar ekstravazasyonu hastaları sunmayı amaçladık. 
 
YÖNTEM
Yaşları sırasıyla 42, 50, 72 ve 48 olan 4 kadın hasta Subkapsüler apse tanısıyla takip edildi. Hastaların hiçbirinde travma öyküsü, böbrek 
biyopsisi, antikoagülan tedavi ya da bilinen renal hücreli karsinom, anjiyomiyolipom, böbrek enfarktüsü, arteriyovenöz malformasyon 
ya da hemorajik kist gibi altta yatan bilinen bir nedeni yoktu. İki hasta dış merkezde yapılan fleksible üreterorenoskopi ve taş tedavisi 
sonrası yüksek ateş ile tarafımıza başvurdu. Bu iki olguya perkütan drenaj katateri takıldı ve yoğun içerik sonrası idrar ile uyumlu mayi 
gelmesi üzerine hastalara retrograd piyelografi (RGP) planlandı. Klinik olarak rahatlayan ve idrar tetkiklerinde enfeksiyon bulgusu 
olamaya hastaların ekstravazasyonları minimalde olsa görüntülendi. Bir hasta sol soliter böbrekte subkapsüler apse gelişmişti. 
Hastanın perkütan drenajı efektif olmadığı için açık drenaj yapıldı. Takiplerinde idrar ekstravazasyonu olduğu için RGP çekildi ve fistül 
izlendi. Diğer hastanın ayrıcı tanısında kist hidatik ekarte edilemediği ve perkütan kist içeriğini bulaştırmamak için 4 gün albendazol 
profilaksisi sonrası açık drenaj planlandı.

BULGULAR
Tüm hastalarda diren kreatinini çalışıldı ve RGP ile ekstravazasyonu izlenmeye çalışıldı. Hastaların drenden gelen idrar sıfırlandıktan 
sonra kontrol BT’ leri çekildi ve sonrasında drenleri çekildi. Soliter böbrekli hastada üreterde polipler izlendi ve biyopsi alındı. Ama 
patolojik olarak tanısı konulamadı.

ÇIKARIMLAR
Subkapsüler apseler ve eşlik eden idrar ekstravazasyonu obstrüksiyon olmadan iatrojenik taş cerrahisi sonrası yada spontan da 
izlenebilir. Literatürü destekler bir şekilde bizim olguların hepsi de kadın hastalardı. Özellikle postmenapozal yaşlı bayan hastalarda 
yaptığımız uzun süreli ve yüksek basınç gerektiren operasyonlarda azami dikkat göstermek, sonrasında oluşan nadir ama ciddi 
morbiditenin azalmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
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PS-056

ENDOSKOPİK ÜRETER TAŞI TEDAVİSİ SONRASI İATROJENİK PROKSİMAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONLARINDAKİ ÜRETEROÜRETEROSTOMİ 
DENEYİMİMİZ 
FATİH ATAÇ(1), İSMAİL BEŞER*(1), MUSTAFA KORAY KIRDAĞ(2)
1) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D, KIRIKKALE 2) KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, ÜROLOJİ BÖLÜMÜ, 
KIRIKKALE 

AMAÇ
Ürolojik prosedürler arasında endoskopik üreter taşı (URS) tedavisi her ne kadar komplikasyon ihtimali düşük olsa da üreteral 
yaralanmaların temel kaynağı olarak gösterilmiştir. Biz de bu çalışmamızda İatrojenik olarak gelişen üst üreterin uzun segmentli, tam 
obstrüksiyon yapan yaralanmalarında üreteroüreterostomi deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
2017-2018 yılları arasında dış merkezde URS yapılan, geç dönem proksimal üreterin tam obstrüksiyonu gelişen ve takip ve tedavisi 
kliniğimizde yapılan 3 hasta bu bildiriye dâhil edildi. Sırasıyla birinci hasta 35 yaşında erkek sol yan ağrısı, sol hidronefroz; ikinci 
hasta 40 yaşında erkek sağ yan ağrısı, sağ hidronefroz, pyelonefrit ve üçüncü hasta 33 yaşında erkek sol yan ağrısı, sol hidronefroz 
şikâyetleri ile tarafımıza başvurdu. Tüm hastalara öncesinde perkütan nefrostomi katateri takıldı. Takiben steril idrar tahlilleri altında 
URS, antegrad retrograd piyelografi kombine çekildi. Dar segmentler gözlendi. Hastalara uzun dar üreter segmenti ve opak geçişi 
olmaması nedeniyle üreteroüreterostomi planlandı. Bir hastada RGP sırasında kısmi geçiş olan ikinci bir dar segment izlendi ve 
balon dilatasyon yapıldı. Tüm hastalara cerrahi sırasında üreter katateri dar segmente kadar ilerletilerek sondaya sabitlendi. Hastalar 
dar segmentin seviyesine göre yaklaşık 6-7 cm lik midaxiller oblik insizyon ile girildi. Tüm hastalarda periton medialize edildi ve 
retroperitoneal çalışıldı. Önce retroperitoneal alanda psoas kası izlendi. Takiben üreter katateri üreter içinde palpe edildi. Kataterin 
bittiği yerde üreter etrafın diseke edildi. Bu bölgede hastalarda yoğun fibrozis ve sertlik palpe edildi. Üreter kataterinden metilen 
mavisi verilerek obstrükte segmentin distali bulundu. Ardından obstrükte segment çıkarıldı. Her iki sağlam üreter uçları spatülize 
edildi, dj Stent takıldıktan sonra uç uca anastomoz edildi. İki hasta da üreterdeki gerginliği azaltmak için böbrek serbestlendi. 
 
BULGULAR
Postoperatif birinci ayda dj stentleri alınan hastaların kontrolleri İVP yada RGP ile yapıldı. Takiplerinde ek problemi olmadı. 
 
ÇIKARIMLAR
Üreteral yaralanmaların sebebi %75 oranda İatrojenik sebeplerden kaynaklanmaktadır. URS sonrası gelişen proksimal üreterin 
uzun segmentli yaralanmaları oto transplantasyon hatta nefrektomi ile sonuçlanabilmektedir. Üreter yaralanmalarında yeterli doku 
varlığında yapılan uç uca üreteroüreterostomi başarılı bir cerrahi seçenek olarak yerini korumaktadır.
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PS-057

EREKTİL DİSFONKSİYON HASTALARINDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN EREKTİL FONKSİYONLAR VE SERUM TESTOSTERON 
DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
VOLKAN ŞEN*(1), MEHMET OĞUZ ŞAHİN(1), BORA İRER(2), EVİN KOÇ(3), GÜNER YILDIZ(4)
1) MANİSA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 
2) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
3) NEOKS HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ, SUALTI VE HİPERBARİK TIP, İZMİR 4) S.B. DR. SUAT

AMAÇ
Son yıllarda yapılan çalışmalarda hiperbarik oksijen tedavisinin (HBOT) erektil fonksiyonlar (EF) üzerine olumlu etkisi olduğu 
bildirilmiştir. Çalışmamızda erektil disfonksiyonu (ED) olan hastalarda HBOT’un erektil fonksiyonlar, serum total testosteron (TT) ve 
serbest testosteron (FT) düzeyleri üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM
Temmuz 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında çeşitli hastalıklar nedeniyle HBOT uygulanan erektil disfonksiyonu olan erkek hastalar 
incelendi. Tüm hastalara başvuruları sırasında Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi (IIEF) anket formu ile demografik özelliklerini 
ve medikal öykülerini içeren iki ayrı anket formu uygulandı. Serum TT ve FT düzeyleri HBOT ilk gününden önce ve son gününden 
sonra ölçüldü. Hastaların demografik özelliklerinin ve risk faktörlerinin erektil disfonksiyon üzerindeki etkileri değerlendirildi. Ayrıca 
hastalar risk faktörlerine göre sınıflanarak HBOT ilk gününden önce ve son gününden sonra elde edilen IIEF skorları, TT ve FT düzeyleri 
istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

BULGULAR
Toplamda 175 hastaya Temmuz 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında çeşitli hastalıklar nedeniyle HBOT uygulandı. Bu hastaların 
59’unda ED saptandı ve tedavisini tamamlayan toplam 43 hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 59.9±11.4 yıl idi. IIEF-
EF skorlarına göre hastaların 2’sinde (%4.7) ciddi ED, 3’ünde (%7) orta ED, 15’inde (%34.9) hafif-orta ED ve 23’ünde (%53.4) 
hafif ED mevcuttu. En sık görülen komorbiditeler sırasıyla diabetes mellitus ve hipertansiyondu (%37.2 ve %34.9). Hastaların 
HBOT sonrası IIEF-EF puan ortalaması HBOT öncesi IIEF-EF puanı ortalamasından yüksek olarak bulundu (25.4±5.3 vs 20.6±5.1; 
p<0.001) (Tablo 1). HBOT öncesi ve sonrası ölçülen serum TT ve FT düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 
(4.0±2.3 ng/ml ve 4.1±2.0 ng/ml, p=0.797; 8.6±3.8 pg/ml ve 8.9±3.5 pg/ml, p=0.658) (Tablo 1). Demografik veriler ve ED risk 
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faktörlerinin HBOT etkinliğine ve serum TT ve FT düzeylerine olan etkileri Tablo 2’de verilmiştir. HBOT erektil fonksiyonları risk 
faktörlerinden bağımsız olarak iyileştirmekte iken serum TT ve FT düzeyleri de risk faktörlerinden etkilenmemiştir (Tablo 2). 
 
ÇIKARIMLAR
HBOT erektil disfonksiyon için bir alternatif veya destekleyici tedavi olarak görülmektedir, ancak çalışmamızda TT ya da FT 
seviyeleri üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamıştır. Erektil disfonksiyonu olan hastalarda HBOT’un testosteron seviyeleri 
üzerindeki etkilerini aydınlatabilmek için prospektif randomize ve daha büyük örneklem içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 

Tablo 1. Pre-HBOT ve Post-HBOT IIEF skorlarının ve serum testosteron düzeylerinin karşılaştırılması

Pre-HBOT 
(ort±SD)

Post-
HBOT 
(ort±SD)

P†

Erektil fonksiyon (EF) 20.6±5.1 25.4±5.3 <0.001†

Cinsel memnuniyet 10.7±3.0 12.3±2.6 <0.001†

Orgazmik işlev 9.0±1.5 9.3±1.4 0.058†

Cinsel istek 7.0±2.0 8.0±1.6 <0.001†

Genel memnuniyet 7.4±2.3 8.4±1.9 <0.001†

Total testosteron (ng/
ml) 4.0±2.3 4.1±2.0 0.797†

Serbest testosteron 
(pg/ml) 8.6±3.8 8.9±3.5 0.658†

† Paired t test

Tablo 2. Demografik veriler ve ED risk faktörlerinin HBOT etkinliğine ve serum TT ve FT düzeylerine olan etkileri

Kategori Pre-HBOT Post-
HBOT p† Pre-HBOT Post-HBOT p† Pre-HBOT Post-HBOT p†

Ort ± SD 
IIEF-EF

Ort ± SD 
IIEF-EF

Ort ± SD 
TT düzey-
leri

Ort ± SD 
TT düzey-
leri

Ort ± SD 
FT düzey-
leri

Ort ± SD 
FT düzey-
leri

Yaş <50 22.9±2.8 28.1±3.8 <0.001 3.8±1.6 4.0±1.3 0.621 8.9±3.7 9.6±2.4 0.384

?50 18.4±5.8 22.8±5.2 <0.001 4.3±2.8 4.2±2.6 0.519 8.4±4.0 8.3±4.2 0.875

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) <25 21.2±7.0 25.9±6.6 <0.001 3.7±1.8 3.7±1.6 0.918 8.3±3.2 9.0±4.0 0.390

?25 20.4±4.2 25.2±4.8 <0.001 4.2±2.5 4.2±2.2 0.815 8.8±4.1 8.9±3.3 0.899

Sigara Yok 22.1±4.1 27.0±4.4 <0.001 3.6±1.4 3.5±1.3 0.591 8.9±3.6 8.3±3.1 0.465

Var 19.1±5.5 23.8±5.6 <0.001 4.5±2.9 4.7±2.4 0.531 8.4±4.1 9.5±3.7 0.257

Alkol Yok 20.2±5.6 24.9±5.5 <0.001 3.6±1.3 3.8±1.4 0.440 8.5±2.8 8.5±3.3 0.988

Var 21.0±4.5 25.9±5.1 <0.001 4.5±3.0 4.4±2.5 0.883 8.8±4.7 9.3±3.6 0.606

Komorbidite Yok ya da 
sadece 1 21.7±4.2 26.5±4.8 <0.001 4.1±2.4 4.2±1.9 0.586 8.8±4.2 9.5±3.4 0.404

En az 2 18.0±6.0 22.8±5.7 <0.001 4.0±2.3 3.8±2.3 0.564 8.2±2.8 7.6±3.3 0.570

HBOT nedeni
Ani görme 
ya da işit-
me kaybı

22.3±2.6 27.6±3.6 <0.001 4.0±1.9 4.1±1.9 0.603 7.7±3.4 9.0±3.3 0.204

Ayak ya-
rası ya da 
avasküler 
nekroz

19.4±6.0 23.8±5.7 <0.001 4.1±2.6 4.1±2.2 0.969 9.3±4.0 8.9±3.7 0.572

† Paired t test
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PS-058 

PROSTAT BİYOPSİSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ GLEASON SKOR KONKORDANSI
İLKER AKARKEN*(1), YELDA DERE(2), HÜSEYİN TARHAN(1), HASAN DELİKTAŞ(1), HAYRETTİN ŞAHİN(1) 
1) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA 
2) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ, MUĞLA  

AMAÇ
Prostat iğne biyopsisi ile genel tümör histolojisinin sadece küçük bir miktarı örneklenebildiğinden, radikal prostatektomi patolojisinde 
evre düşmesi ya da yükselmesi görülebilmektedir. Biyopsi ile prostatektomi patolojilerinin uyumu daha önce araştırılmış ve evre 
yükselmesine daha çok rastlanmaktadır. Gleason derecesi ve/veya grubu prostat kanseri prognozunda ve tedavi seçiminde çok önemli 
bir faktördür. Biz bu çalışmamızda kliniğimizde radikal prostatektomi ve biyopsi materyallerinin patolojik uyumunu değerlendirmeyi 
amaçladık.

YÖNTEM
2013- 2018 yılları arasında radikal prostatektomi operasyonu uygulanan 112 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların verileri 
retrospektif olarak tarandı. PSA değeri 2,5 ng/mL üzerinde olan ve/veya parmakla rektal muayenede şüphe saptanan hastalara 
ultrason eşliğinden prostat biyopsisi önerildi. Prostat biyopsileri lateral dekübitis pozisyonunda, %1-2 lidokain ile periprostatik 
sinir blokajı yapılarak ve 18 gauge, 20 mm biyopsi iğnesi kullanılarak yapıldı. Biyopsi ve prostatektomi materyalleri aynı patolog 
tarafından 2005 ve 2014 ISUP gleason derecelendirmesine göre değerlendirildi. Ayrıca hastalar toplan gleason derecesine göre 6, 
7, ve >7 olmak üzere üç gruba ayrıldı. İstatistiksel hesaplamalar IBM SPSS 24.0 kullanılarak yapıldı. Biyopsi ve prostatektomi gleason 
derecelerinin uyumu ağırlıklı kappa analizi ile değerlendirildi. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasından ki-kare testi uygulandı. 

BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen 112 hastanın ortama yaşı 64,4 (±6,2) yıl, ortalama PSA değeri ise 11,7 (±9,2) ng/mL olarak bulundu. Biyopsi 
sonuçlarına göre 57 (50,9%) hastanın gleason derecesi <7 iken, 44 (%39,3) hastanın 7, ve 11 (%9,8) hastanın ise >7 olarak bulundu. 
Prostatektomi patoloji sonuçlarına göre ise 42(%37,5) hastanın gleason derecesi 7’ nin altında, 60 (%53,8) hastanın 7, ve 10(%8,9) 
hastanın ise <7 üzerinde saptandı. 3+3, %50,9 ile biyopsi sonuçlarında, 4+3 ise %41,1 ile prostatektomi materyalinde en sık saptanan 
gleason dereceleri oldu. Bütün hastalara baktığımızda, 13 (%11,6) hastada evre düşüşü izlenirken, 29 (%25,9) hastada evre yükselmesi 
izlendi ve hastaların 70 (%62,5)’ u aynı gleason derecinde kaldı. Ağırlıklı kappa analizinde uyum değeri 0,452 olarak saptandı (p=0,00) 
ve orta derecede uyum izlendi. Hastaları gleason derecelerine göre 6, 7 ve >7 olarak düşük orta ve yüksek risk grubu olarak üç 
gruba ayırdığımızda ise; aynı gleason derecesinde kalma oranı en yüksek olan grup %72,7 ile orta risk grubuydu ve diğer gruplarla 
aralarındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulundu (p=0,00). Düşük risk grubunda %42,1 oranında evre yükselmesi saptanırken, yüksek 
risk grubunda %45,5 oranında evre düşmesi izlendi.
 
ÇIKARIMLAR
Sonuç olarak biyopsi gleason derecesine göre hastanın tedavisine karar verilirken, prostatektomi patolojisinin gleason derecesinde 
neredeyse yüzde ellilere varan oranda değişiklik olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Biyopsi ile Prostatektomi Gleason Skor Farkı
Biyopsi Gleason 
Grubu Total

Düşük Orta Yüksek
Biyopsi ile Prostatektomi Gleason Skor Farkı Yok Sayı 33 32 5 70

Biyopsi Gleason Grubu için-
deki yüzdesi 0,579 0,727 0,455 0,625

Evre Düşmesi Sayı 0 8 5 13
Biyopsi Gleason Grubu için-
deki yüzdesi 0 0,182 0,455 0,116

Evre Yükselmesi Sayı 24 4 1 29
Biyopsi Gleason Grubu için-
deki yüzdesi 0,421 0,091 0,091 0,259

Total Sayı 57 44 11 112
Biyopsi Gleason Grubu için-
deki yüzdesi 1 1 1 1

PS-059 

TAŞ HASTALARIN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ
İLKER AKARKEN*(1), HÜSEYİN TARHAN(1), HASAN DELİKTAŞ(1), ÖMER ERDOĞAN(1), MUSTAFA KESTEL(1), HAYRETTİN ŞAHİN(1)
1) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA 

AMAÇ
Üriner sistem taş hastalığıyle ilgili yapılan epidemiyolojik çalışmalarda insidansı 114-720/100bin, prevelansı ise %1,7-14,8 aralığında 
olup giderek artma eğilimi göstermektedir. Taş oluşumu cinsiyet, etnik köken ve çevresel etmenleri içeren multifaktöriyel etyolojiye 
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sahiptir. Son dönem çalışmlalarda USA’da taş hastalığında erkek/kadın oranı 3,1’den 1,3 seviyesine kadar düşmüştür. Ayrıca Kanada’ 
da taş hastalığı nedeniyle tedavi gören hasta kadın hastaların sayısı 1991-2010 yılları arasında %48 artış göstermiştir. Çalışmamızda 
hastanemize başvuran taş hastalarının erkek/kadın oranını ve bu oranın yıllar içindeki değişimini değerlendirdik.
 
YÖNTEM
Polikliniğimize başvuran ve üriner sistem taş hastalığı tanısı alan 1286 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Süreki 
değişkenlerin değerlendirilmesinde student-t test, oranların değerlendirilmesinde ise ki-kare testi kullanıldı.
 
BULGULAR
Üriner sistem taş hastalı tanısı almış olan erkek hastaların ortalama yaşı 41,57 yıl iken kadınların ortalama yaşı 43,31 olarak saptandı 
ve aralarında istatistiki olarak fark saptanmadı (p=0,241). Bütün yıllar ele alındığında üriner sistem taş hastalığında erkek/kadın oranı 
1,70 olarak bulundu. Yıllara göre bakıldığında ise 2012 ylında 1,49 olan erkek/kadın oranı, 2013 ylında 3,0; 2014 yılında 2,2; 2015 
ylında 1,35; 2016 ylında 1,92 ve 2017 yılında ise 1,62 olarak saptandı. Bu oranlar arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık saptanmadı 
(p=0,102).

ÇIKARIMLAR
Son dönem çalışmaların aksine, hasta grubumuzda erkek/kadın oranında yıllara göre anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Bu durumun 
muhtemel sebebi, sadece son beş yıllık dönem içindeki verilerin değerlendirilebilmesi olabilir. Daha fazla hasta sayısı ve geçmiş 
dekatların verilerini de içeren çalışmalar gereklidir.

 
PS-060

SERUM ÜRİK ASİT DEĞERLERİ İLE PROSTAT TAŞI VARLIĞI ARASINDA İLİŞKİ VAR MI?
MEHMET BALASAR(1), MEHMET GİRAY SÖNMEZ(1), ARİF AYDIN(1), YUNUS EMRE GÖGER(1), MEHMET SERKAN ÖZKENT*(1), NECDET 
POYRAZ(2)
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, KONYA
2) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, RADYOLOJİ, KONYA 

AMAÇ
Bu çalışmada serum ürik asit değerleri ile prostat taşı varlığı arasındaki arasındaki ilişkiyi incelemeyi ve prostat taşı varlığının diğer 
etyolojik faktörlerle ilişkisini değerlendirmeyi planlandık.

YÖNTEM
20-60 yaş arasında herhangi bir sebep ile başvuran ve prostat taşı taraması amacıyla non-kontrast abdominal tomografi (NCACT) 
çekilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar Serum Ürik asit düzeyine göre ≥7 mg/dL (Grup 1) ve <7 mg/dL (Grup 2) olmak 
üzere iki gruba ayrılırken, NCACT’de Prostat taşı varlığı (PCal+) ve yokluğuna (PCal-) göre de iki gruba ayrıldı Hastaların Serum ürik 
asit, kalsiyum, fosfor , sodium, Prostat spesifik antijen(PSA) düzeyleri ve idrar analizi sonuçları değerlendirildi ve karşılaştırıldı 
 
BULGULAR
Bu çalışmada 169 hastanın 38’inde (22%) prostat taşı tespit edildi Prostat taşı varlığının Grup 1’de(Ürik asit ≥7 mg/dL) anlamlı yüksek 
olduğu tespit edildi (p=0.015). Hem Grup 1 hemde Grup 2 de Tip A lokalizasyon prostat taşı fazla izlenirken, iki grup arasında Tip A 
ve Tip B lokalizasyonlarının varlığı arasında anlamlı fark izlenmedi. Prostat taşı varlığına göre PCal+ mevcut olan hastalarda ürik asit 
düzeyinin anlamlı yüksek olduğu (p=0.01) tespit edildi. Gruplar arasında ürik asit dışında ki biyokimyasal parametreler ve idrar ilişkili 
parametreler de anlamlı fark saptanmadı.
 
ÇIKARIMLAR
Bu çalışmada ürik asit değeri yüksekliği ile prostat taşı varlığı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca daha önce taş oluşumunda 
etkin rol oynadığı gösterilmiş olan serum kalsiyum, fosfor, PSA seviyeleri, idrar PH ve WBC değerleri ile prostat taşı varlığı arasında 
anlamlı ilişki bulunmamıştır.

PCal+ PCal-(n=131) p
(n=38)

Yaş (mean±std) 43.7±10.1 41.4±10 0.84
Biyokimyasal parametreler
Urik asid (mg/dL) 7.44±1.57 6.66±2.53 0.01
Kalsiyum (mg/dL) 9.08±0.6 9.07±0.8 0.57
Fosfor (mg/dL) 3.71±1.1 3.34±0.6 0.13
Sodyum (mmol/L) 140±2.6 139±3.2 0.55
PSA (ng/dL) 1.41±1.5 1.14± 1.1 0.49
İdrar ile ilişkili Parametreler
İdrar PH 5.8±0.5 5.97±0.7 0.34
İdrar WBC/hpf 3.75±1.01 2.92±0.4 0.09
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PS-061 

BÖBREĞİN NADİR KİTLELERİNDEN; METANEFRİK ADENOM ( DAVRANIŞLARI ETKİLER Mİ? )
MEHMET BALASAR(1), ARİF AYDIN(2), MEHMET SERKAN ÖZKENT(1), MEHMET GİRAY SÖNMEZ(1), GÖKHAN ECER*(1) 
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, KONYA 
2) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, KONYA  

AMAÇ
Metanefrik adenomlar ; böbrek kitleleri arasında büyük boyutlara ulaşabilen, genellikle benign seyreden tümöral oluşumlardır. 
İlk vakalar 1995 yılında Davis ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Olgular genellikle asemptomatik olmakla birlikte hematüri 
, yan ağrısı , palpabl kitle gibi şikayetlerle de hastaneye başvurabilirler. Görülme sıklığı yaşla birlikte artmakla beraber en yüksek 
görülme sıklığı 5. dekattır. Kadın/erkek oranı 2 olarak belirtilmiştir. Tedavide izlem,nefron koruyucu cerrahi ve radikal nefrektomi 
uygulanmaktadır.Bizde kliniğimizde uyguladığımız renal hücreli karsinom ön tanısı ile nefron koruyucu nefrektomi yaptığımız ve 
patoloji metanefrik adenom gelen olgumuzu paylaşmayı amaçladık.

YÖNTEM
karıb ağrısı nedeni ile genel cerrahi kliniğinde tetkik edilirken yapılan ultrasonografide sol böbrek orta polde yaklaşık 15 mm lik kitle 
tespit edilen 50 yaşında erkek hasta tarafımıza refere edilmiş. Fizk muayenede herhangi bir patoloji tespit edilmedi. Özgeçmişte total 
tirodiktomi operasyonu mevcuttu. Guatr ve hipertansiyon haricinde ek hastalığı yoktu. Çekilen dinamik renal bt de ‘sol böbrek orta 
kesimde yaklaşık 12x15 mm boyutlarında nodüler lezyon görülmektedir. Lezyon kontrastsız kesitlerde 27 HU, arteryel fazda 40 HU, 
portal ve geç fazda 48 HU değerlerinde boyanmaktadır. Renal hücreli karsinom açısından anlamlıdır.’ Şeklinde raporlanması üzerine 
hastaya nefron koruyucu nefrektomi yapıldı.

BULGULAR
Kitle enükleasyon yöntemi ile başarılı şekilde eksize edildi. Operasyon süresi 65 dk, kanama miktarı 200 ml idi. Preoperatif hemogram 
15,3 g/dL, üre 26,2 mg/dL , kreatinin 0,83 mg/dL iken postoperatif laboratuar değerleri ; hemogram 14,8 g/dL, üre 31,2 mg/dL , 
kreatinin 0,82 mg/dL olarak geldi. Peroperatif ve postoperatif değerlendirmesinde herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Postoperatif 
3. gün dreni alındıktan sonra 4. gün taburcu edildi. Patoloji sonucu metanefrik adenom olarak geldi. Cerrahi sınırda tümöral oluşum 
izlenmedi. Ayrıca hastanın preoperatif panik atak, takıntı hissi ve saldırganlık gibi şikayetlerinin operasyon sonrasında kontrollerde 
değerlendirildiğinde panik atak ve takıntı hissinin azalmış olduğu tespit edildi.Postoperatif 1. ay , 3. ay ve 1. yıl kontrollerinde herhangi 
bir patoloji izlenmedi.

ÇIKARIMLAR
Metanefrik adenom nadir görülen , benign kabul edilen bir tümöral oluşum olmasına rağmen çoğu olguda radyolojik görüntülemede 
renal hücreli karsinom , wilms tümörü gibi lezyonlarla karışabilmektedir. Kesin tanı patoloji ile konmaktadır ve bir çok olguya malign 
lezyon ön tanısı ile cerrahi eksizyon uygulanmaktadır.Radyolojik olarak saptanan renal kitlelerde metanefrik adenomun ayırıcı tanıda 
akılda tutulması gerektiği kanaatindeyiz.
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PS-062

LİPOMDAN MALİGN TRANFORMASYON GÖSTEREN DEV PARATESTİKÜLER LİPOSARKOM
GÖKHAN ECER*(1), MEHMET GİRAY SÖNMEZ(1), MEHMET BALASAR(1), ARİF AYDIN(1)
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KONYA 

AMAÇ
Primer paratestiküler tümörler nadir olarak görülmektedir. Paratestiküler tümörler içinde de sarkomlar daha sık görülmektedir. Biz 
de bu vaka sunumunda kontrolsüz ve takipsiz olan, yaklaşık 30 cm boyuta ulaşan sağ skrotal kitle ile başvuran olgumuzu paylaşmak 
istedik.

YÖNTEM
83 yaş erkek hasta, yaklaşık 2 senedir olan skrotumda ağrısız şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu.Fizik muayenesinde sağ testisin sola 
göre diffüz olarak büyümüş olduğu izlendi. Sağ skrotal bölgeyi diffüz olarak dolduran, sol testisi ve penisi deplase eden yaklaşık 30 
cm boyutunda kitle lezyonu izlendi. Testiküler kitle spermatik kord ve epididimi de için almakta olup etraf dokuya fikse durumdaydı. 
Hastaya yaklaşık 10 sene önce sağ spermatik kord lipomu nedeniyle lipom eksizyonu yapıldığı ve patoloji sonucunun ‘lipom’ olarak 
raporlandığı öğrenildi.Özgeçmişinde 40 yıldır olan Koah mevcuttu.Testis tümör markerları,hemogramı ve biyokimyası normal 
sınırlardaydı. Ayrıca çekilen akciğer grafisinde patoloji izlenmedi. Yapılan USG ‘de sağ inguinal kanal düzeyinde başlayıp skrotuma 
uzanan her iki testis arasını dolduran testisleri laterale deplase eden tamamı lipomatöz dokudan oluşan dev boyutlu kitle izlendi. 
Bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde skrotum içerisinde yağ doku dansiteleri de içeren toplam boyutu 28 cm’e ulaşan multilokule 
kitleler izlendi. Herhangi bir metastatik odak saptanmadı.

BULGULAR
Hastanın gerekli preop hazırlığı tamamlanarak sağ skrotal orşiektomi yapıldı. Hastanın takiplerinde problem olmadı. Hasta postop 
2. Gün taburcu edildi. Patolojik incelemede 27x20x12,5 CM boyutlarında olan kitlenin içindeki 4,2x4x3,8 cm boyutlarındaki testis 
kesitlerinde patoloji izlenmedi ve ‘İyi diferansiyel liposarkom’ olarak raporlandı. (resim 1a-1b)

ÇIKARIMLAR
Paratestiküler kitlelerin çoğu lipom olmakla beraber genellikle benign karakterdedirler.Liposarkomlar ise yumuşak dokunun 
en çok görülen sarkomlarıdır. Genellikle retroperiton ve ekstremitelerde yerleşirler. %12 kadarı paratestiküler yerleşimlidir.
Paratestiküler liposarkomlar genelde lipom, hidrosel, spermatosel veya inguinal herni ile karışan ağrısız, yavaş büyüyen 
skrotal kitleler şeklinde görülür. Genelde iyi diferansiyelerdir. Çoğunlukla altıncı ve yedinci dekatta görülmekle birlikte genelde 
de novo çıkar, nadiren spermatik kord etrafındaki yağ dokudaki lipomların malign transformasyonuyla da oluşabilmektedir.
Ultrasonografi bulguları spesifik özelliklere sahip olmamakla birlikte MRG;kord, testis epididim ile kitlenin lokal durumu 
hakkında,malign benign ayrımı ve teşhiste kullanılabilir. Skrotumdaki kitlelerin küçük bir kısmı paratestiküler malign 
tümörler olmakla birlikte tanıda unutmamamız gerekmektedir. Paratestiküler liposarkomlar,bizim vakamızda da olduğu gibi 
lipom zemininden gelişme riski bulunduğu için patolojisi lipom gelen hastalarda mutlaka akılda tutulması gerekmektedir. 
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PS-063

DEV RETROPERİTONEAL PLEOMORFİK LİPOM
MEHMET GİRAY SÖNMEZ(1), GÖKHAN ECER*(1), AHMET ATICI(1), SIDDIKA FINDIK(2), AHMET ÖZTÜRK(1), MEHMET SERKAN ÖZKENT(1)
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KONYA
2) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ ANABİLİM DALI, KONYA 

AMAÇ
Pleomorfik lipom iğsi hücreli lipomun bir alt tipi olarak da kabul edilen, atipik histolojik görünümlü benign lipomatöz bir tümördür. 
Genelde ileri yaş erkeklerde görülmekle birlikte nadiren kadınlarda da görülebilmektedir. Bu çalışmada retroperitoneal alanda 
yerleşimli pleomorfik dev lipomu olan hastanın yönetiminin sunulması amaçlanmıştır.

YÖNTEM
62 yaşında kadın hasta, karında şişlik şikayeti ile bölümümüze başvurdu. Hastanın tıbbi öyküsünde şikayetlerinin 1 yıldır mevcut 
olduğu, son 1 aydır kitlenin boyutlarında artış oldugu gerekçesi ile başvurduğu dış merkezde alınan true-cut biyopside mezenkimal 
neoplazi tespit edildiği öğrenildi. Özgeçmişinde ek hastalık veya geçirilmiş cerrahi öyküsü saptanmadı. Fizik muayenesinde batında ele 
gelen, tüm batını dolduran, immobil yumuşak kıvamlı kitlesel oluşum tespit edildi. Ultrason görüntüsünde batın içerisini tamamen 
dolduran heterojen yapıda dev kitle izlendi.

BULGULAR
CT görüntülemesinde batın sol yarı üst kadrandan pelvik bölgeye dek uzanan en geniş yerinde 21*22*33 cm boyutlarında iliak 
bifurkasyo düzeyine kadar psoas kasına invaze görünümde kitle imajı izlendi.Operasyonda kitlenin diyaframa yapışık olduğu, 
sol böbreği invaze ettiği ve sağ gonodal veni lateralize ettiği izlendi(şekil 1). Kitle eksizyonu ile beraber sol nefrektomi de yapıldı. 
Postoperatif dönemde problem yaşanmayan hasta; postoperatif 4. günde taburcu edildi. Patoloji raporunda; 21*22*33 
cm boyutlarında olan kitlenin mikroskopik incelemesinde matur yağ dokusu hücreleri ve patognomonik olan floret tipi dev 
hücreler de izlendi. Tümör hücreleri immunhistokimyasal olarak Hmb-45, desmin, sma (-) olarak değerlendirildi.Atipik hücre 
ve mitoz görülmedi.Postop 6. ay kontrolünde aktif şikayeti olmayan hastanın abdomen görüntülemesinde nüks kitle izlenmedi. 

ÇIKARIMLAR
Pleomorfik lipom ve iğsi hücreli lipom yaşlı erkeklerde daha sık görülür(Ortalama yaş>55). Hastalardaki lezyonlar genelde uzun süredir 
mevcuttur. Pleomorfik/iğsi hücreli lipomlar genellikle küçük olmakla birlikte nadiren 10 cm’den büyük olabilirler. Histopatolojik 
olarak matur yağ dokusu hücreleri ve ip benzeri matür kollajen bantlar, lenfositler,plazma hücreleri ve çok sayıda mast hücreleri 
görülmektedir. Ayrıca bizim vakamızda da olduğu gibi floret tipi dev hücreler de tanıda spesifik görüntülerdendir. Pleomorfik lipomdaki 
matur yağ dokusu hücresi miktarı değişkendir.Pleomorfik lipom nadir görülen bir lipom olmakla birlikte retroperitoneal yerleşimli 
ve boyutu yaklaşık 30 cm olan hastamızdaki kitle, literatürde daha önce rastlanılmamış sıradışı bir örnektir. Retroperiton yerleşimli 
kitleler değerlendirilirken liposarkom ve pleomorfik lipom ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.Relaps ve rekürrensi önlemek için kitlenin 
enblok çıkartılması önemlidir.Olgumuzda da kitlenin sol böbreği invaze etmesi sebebiyle nefrektomi de yapılarak komplet rezeksiyon 
yapılmıştır.

 
 
 
PS-064

LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİDE “İNDOSİYANİN GREEN”İN YERİ
MURAT GÜLŞEN*(1), ENDER ÖZDEN(1), YAKUP BOSTANCI(1), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(0), ŞABAN SARIKAYA(0)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 

AMAÇ
Bu çalışmamızda kliniğimizde laparoskopik parsiyel nefrektomide “indosiyanin green(ICG)” yardımlı selektif iskemi uyguladığımız 
hastaları retrospektif olarak inceledik.
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YÖNTEM
Haziran 2016-Eylül 2018 tarihleri arasında laparoskopik parsiyel nefrektomi uygulanan hastaların 15 tanesinde ICG kullanıldı. Hastaların 
tamamına selektif iskemi uygulandı. Tüm olguların R.E.N.A.L nefrometri skoru hesaplandı. eGFR değerleri MDRD formülüne göre 
hesaplandı. Olguların hepsinde transperitoneal yaklaşım tercih edildi.

BULGULAR
Hastaların yaşı ortalama 56,27 ± 12,3 yıl, 10 tanesi erkek, 5 tanesi kadındı. Kitlelerin 8’i sol, 7’si sağ böbrekte idi. Tümör boyutu 
ortalama 38,07 ± 18,34 mm, R.E.N.A.L skoru ortalama 6,87 ± 2,13’tü. Operasyon süresi 106,33 ± 30,02 dk, selektif sıcak iskemi süresi 
14,07 ± 5,16 dk, tahmini kan kaybı ortanca 100 cc idi. Preoperatif eGFR değeri 94,05 ± 16,32 mg/dl olan hastaların postoperatif 
1.gün eGFR değeri 91,73 ± 19,17 mg/dl, postoperatif 1.ay eGFR değerleri 94,66 ± 24,94 mg/dl olarak izlendi. Yatış süresi 3,42 ± 
1,24 gün olan hastalardan sadece birinde postoperatif atelektazi ve ateş nedeniyle Clavien derece 1 komplikasyon gelişti. Patoloji 
sonuçları; 8 tanesi şeffaf hücreli renal hücreli karsinom(RCC), 3 tanesi papiller RCC, 3 tanesi kromofob RCC, 1 tanesi de onkositom 
olarak raporlandı. Bütün spesmenlerde cerrahi sınır negatifti. ICG kullanılan 15 hastanın kliniğimizde iskemi oluşturularak yapılan 
ancak ICG kullanılmayan 335 hasta ile pre ve postoperatif eGFR değerleri açısından karşılaştırılması tablo 1.de verilmiştir. Her iki 
grupta tümör boyutları ve nefrometri skorları benzer olmakla birlikte preoperatif dönem ile postoperatif 1.ay karşılaştırıldığında, ICG 
kullanılan grupta eGFR değişiminin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı(p: 0,795) ve benzer kaldığı izlendi.ICG kullanılmayan grupta ise 
eGFR değişminin anlamlı olduğu(p:0,005) izlendi.

ÇIKARIMLAR
Vasküler yapıların vizüalizasyonunu arttırması ile ICG, selektif iskemi ile global iskemiye göre daha stabil böbrek fonksiyonları 
sağlanmasını mümkün kılmaktadır.

Tablo 1. Hastaların kitle özellikleri, preoperatif ve postoperatif eGFR değerleri

ICG+ ICG- p

Sayı (n) 15 335

Yaş (Yıl) 56,27 ± 12,3 56,9 ± 13,8 0,84

Tümör boyutu (mm) 38,07 ± 18,34 34,4 ± 15,03 0,36

R.E.N.A.L Nefrometri Skoru 6,87 ± 2,13 6,72 ± 2,13 0,749

Preoperatif eGFR (ml/dk) 94,05 ± 16,32 95,42 ± 28,05 0,615

Postoperatif 1.gün eGFR (ml/dk) 91,73 ± 19,17 83,68 ± 28,3 0,171

Postoperatif 30.gün eGFR (ml/dk) 94,66 ± 24,94 88,01 ± 29,5 0,385

PS-065 

KLİNİĞİMİZDEKİ KASA İNVAZE OLMAYAN MESANE ÜROTELYAL KANSERİ OLGULARININ ANALİZİ
MUSTAFA ÖZBEK*(1), YAKUP BOSTANCI(1), MURAT GÜLŞEN(1), ENDER ÖZDEN(1), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(1), ALİ FAİK YILMAZ(1), 
ŞABAN SARIKAYA(1) 
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, SAMSUN  
 
AMAÇ
Kliniğimizdeki primer tanı almış kasa invaze olmayan mesane kanseri olgularının genel özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
 
YÖNTEM
Ocak 2009 - Ocak 2016 yılları arasında Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda primer mesane tümörü ön tanısı ile 
transüretral mesane rezeksiyonu (TUR-M) yapılan ve ilk patoloji sonucu kasa invaze olmayan ürotelyal karsinom olarak rapor edilen en 
az 1 yıllık takipleri olan 363 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.
 
BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 68,9 (36-92) yıl, ortalama tümör çapı 3,5 (0,5-12) cm, ortalama takip süresi 62 (14-245) ay olarak saptandı. 
Hastaların %91,1’i hematüri ile başvuruken, %5,7’si irritatif semptomlar ile başvurdu. İrritatif semptomların nüks ve progresyon oranları 
hematüriye göre anlamlı yüksek bulunmuştur (Tablo 1). Olguların genel ve kanser özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir. İncelememizde 
tümörlerin %47,9’u nüks ederken, %20,9’unda progresyon, %12,4 inde metastaz saptandı. Evre T1’de 39 (%22,5) hastada metastaz 
izlendi. İnkomplet rezeksiyon yapılan, multiple odaklı ve 3 cm üstü tümörlerde artmış metastaz riski izlendi. pTa tümörlerde 1 ve 5 yıllık 
nüksüz sağkalımın sırasıyla %76 ve %65, 1 ve 5 yıllık progresyonsuz sağkalımın ise %88 ve %82 olduğu görüldü. pT1 tümörlerin 1 ve 5 
yıllık nüksüz sağkalımları %63 ve %40, progresyonsuz sağkalımları ise sırasıyla %86, %65 idi. Patolojik evre Ta olan 187 hasta ve T1 olan 
173 hastanın nüks, progresyon ve metastaz ilişkisi Tablo-3’de verilmiştir. T1 evresindeki hastaların Ta evresine göre nüks progresyon 
ve metastaz riski daha yüksek bulundu. Toplam 33 hasta (%9) tümör nedeniyle kaybedilmiştir. Bunlardan 8’i Ta evresinde 25’i T1 
evresinde idi. T1 evresindeki hastaların genel sağkalımları Ta evresine göre anlamlı düşüktür (p<0,001) (Resim 1). Genel sağkalım; 
multiple tümörlerde, yüksek dereceli tümörlerde, > 3 cm tümörlerde, inkomplet rezeksiyon yapılanlarda daha düşük saptandı.
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ÇIKARIMLAR
Kasa invaze olmayan mesane tümörlerinde prognoz açısından hastalığın doğru tanı, evreleme ve uygun tedavisi hayati önem 
arzetmektedir.

Tablo 1: Başvuru semptomları
Hasta sayısı (n) 363 Başvuru semptomu (%) Nüks p Progresyon p

n (%) n (%)
331 Hematüri (91,1) 176 (53,2) 0,013 67(20,2) 0,003
21 İrratatif semptomlar (5,7) 17 (81,0) 10(47,6)

11 Nonspesifik (3,2) 4 (36,3) 0

Tablo 2: Hastaların genel ve kanser özellikleri

n (%)
Cinsiyet Erkek 336 (92,6)

Kadın 27 (7,4)
Sigara Kullanan 232 (63,9)

Kullanmayan 131 (36,1)
Tümör sayısı Tek odak 191 (52,6)

Multiple odak 172 (47,4)
Tümör çapı 3 cm 228 (62,8)

>3 cm 135 (37,2)
Evre pTa 187 (51,5)

pT1 173 (47,6)
CİS 3 (0,9)

Derece Düşük 185 (51)
Yüksek 178 (49)

İntrakaviter tedavi BCG (1-3 yıl) 104 (28)
İntrakaviter KT (6 hafta) 94 (25)

Takip Nüks 197 (47,9)
Progresyon 77 (20,9)
Metastaz 46 (12,4)

Toplam 363 (100)

Tablo 3: Patolojik evre ile nüks, progresyon ve metastaz ilişkisi

Ta T1 p
n 187 173
Nüks
Var 80 (%42,8) 117 (%67,6) 0,021
Yok 107 56
Progresyon
Var 27 (%14,4) 50 (%28,9) 0,014
Yok 160 123
Metastaz
Var 7 (%3,7) 39 (%22,5) <0,001
Yok 180 134
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PS-066 

PRİMER EVRE T1 MESANE KANSERİ OLGULARINDA PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
MUSTAFA ÖZBEK*(1), YAKUP BOSTANCI(1), MURAT GÜLŞEN(1), ENDER ÖZDEN(1), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(1), ALİ FAİK YILMAZ(1), 
ŞABAN SARIKAYA(1) 
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, SAMSUN  

AMAÇ
Kasa invaze olmayan mesane tümörlerinde, tümörün nüks etmesi, progrese veya metastatik olması; cinsiyet, sigara kullanımı, tümörün 
evresi, derecesi, boyutu, rezeksiyon tipi ve multifokalitesi, verilen intrakaviter tedaviler gibi bazı parametrelere bağlıdır. Amacımız bu 
parametrelerin kliniğimizde tedavi ettiğimiz primer evre T1 mesane tümörlü hastaların prognoz ile ilişkilerini değerlendirmek, tümör 
nüksünü progresyonunu ve metastaz oranını etkileyen faktörleri öngörebilmektir.

YÖNTEM
Ocak 2009 - Ocak 2016 yılları arasında Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda primer mesane tümörü ön tanısı ile 
transüretral mesane rezeksiyonu (TUR-M) yapılan ve ilk patoloji sonucu ürotelyal karsinom T1 olarak rapor edilen en az 1 yıllık takipleri 
olan 173 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 70,9 (36-92) yıl, ortalama tümör çapı 4.4 (1-12) cm idi. Hastaların genel özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Takiplerde T1 evresinde 117 (%67,6) hastada nüks izlenmiş, nükse kadar geçen zaman ortalama 6,1 (1-66) ay hesaplandı. Bunlardan 72 
tanesi ilk yıl içinde nüks (%60) etmiştir. 50 (%28,9) hastada progresyon görüldü, progresyona kadar geçen zaman ortalama 11,4 (1-46) 
ay hesaplandı. Bunlardan 24’ü ilk yıl içinde progresyon (%45) göstermiştir. Evre T1 tümörlerin 1 ve 5 yıllık nüksüz sağkalımları %63 ve 
%40, progresyonsuz sağkalımları ise sırasıyla %86, %65 idi. 39 (%22,5) hastada metastaz izlendi. Toplam 25 hasta (%9) tumor nedeniyle 
kaybedilmiştir Tümörün multiple ve 3 cm üzeri olması tek değişkenli analize göre nüksü arttırırken çok değişkenli analzide multiple 
odaklı tümor olması nüks riskini arttırması bakımından anlamlı bulunmuştur. BCG kullanımının nüksü azalttığı saptandı. Progresyon ve 
metastaz açısından tek değişkenli ve çok değişkenl analizde multiple tümör ve 3 cm üzeri tümörde risk arttırken, BCG kullananlarda 
riskin azaldığı görüldü. Evre T1 hastalarda nüks, progresyon ve metastaz ilişkisi Tablo 2’de gösterilmiştir.

ÇIKARIMLAR
T1 evresinde tümörün multiple odaklı olması nüks progresyon ve metastazı arttırdığı görüldü.Tümör çapının 3 cm’den büyük olması ise 
progresyonu ve metastaz riskini arttırdğı görüldü. BCG alan T1 hastalarda ise nüks progresyon ve metastaz oranının azaldığı izlenmiştir.
 

Tablo 1: Evre T1 genel özellikler

173 (%)

Cinsiyet Erkek 156 (%90,1)

Kadın 17 (%9,9)

Sigara Var 113 (%65)

Yok 60 (%35)

Tümör sayı Tek odak 68 (%39)

Multiple odak 105 (%61)

Tümör çapı > 3 cm 100 (%58)

3 cm 73 (%42,2)

Rezeksiyon Komplet 119 (%68)

İnkomplet 54 (%32)

Postoperatif erken 
dönemde İKKT Var 140 (%81)

Yok 33 (%19)

Derece Düşük dereceli 17 (%9)

Yüksek dereceli 156 (%91)

Karsinoma in situ 
(CİS) Var 8 (%5)

Yok 165 (%95)

BCG kullanımı Var 77 (%44,5)

Yok 96 (%55,5)

İdame İKKT Var 26 (%15)

Yok 147 (%85)
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Tablo 2: Evre T1 hastalarda nüks, progresyon ve metastaz ilişkisi

Tek değişkenli analiz Çok değişkenli analiz
Nüks p p

Cinsiyet Cinsiyet farkı yok 0,784 Cinsiyet farkı yok 0,612
Sigara Etkisi yok 0,379 Etkisi yok 0,22
Sayı Multiple odakta risk artıyor 0,007 Multiple odakta risk artıyor 0,011
Boyut Tümör çapının artması riski arttırıyor 0,036 Tümör çapının farkı yok 0,35
Derece Derece etkili değil 0,412 Derece etkili değil 0,456
BCG BCG alanlarda risk azalıyor 0,001 BCG kullanımı riski azaltıyor 0,012

Progresyon
Cinsiyet Cinsiyet farkı yok 0,961 Cinsiyet farkı yok 0,36
Sigara Etkisi yok 0,06 Etkisi yok 0,106
Sayı Multiple tümörlerde risk artıyor 0,001 Multiple tümörlerde risk artıyor 0,015
Boyut Tümör çapının artması riski arttırıyor 0,001 Tümör çapının artması riski arttırıyor 0,046
Derece Derece etkili değil 0,101 Derece etkili değil 0,794
BCG BCG kullanımı riski azaltıyor 0,001 BCG kullanımı riski azaltıyor 0,002

Metastaz
Cinsiyet Cinsiyet farkı yok 0,611 Cinsiyet farkı yok 0,357
Sigara Etkisi yok 0,841 Etkisi yok 0,782
Sayı Multiple tümörlerde risk artıyor 0,002 Multiple tümörlerde risk artıyor 0,046
Boyut Tümör çapının artması riski arttırıyor 0,006 Tümör çapının artması riski arttırıyor 0,039
Derece Derece etkili değil 0,083 Derece etkili değil 0,266

BCG BCG kullanımı riski azaltıyor 0,001 BCG kullanımı riski azaltıyor 0,049

PS-067 

SAĞDA İZLENEN VARİKSOSELİN NADİR NEDENLERİNDEN BİRİ: SİTUS İNVERSUS 
AHMET YÜCE*(1), ERDAL BENLİ(1), ABDULLAH ÇIRAKOĞLU(1), İSMAİL NALBANT(1), HİLAL ALTAŞ(1) 
1) ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ABD, ORDU  

AMAÇ
Erkeklerde infertilitenin önemli nedenlerinden biri olan varikosel sıklıkla sol tarafta izlenir. Çok nadiren izole olarak sağda izlenir. Bu çalışmanın 
amacı, nadir olarak izlenen izole sağ varikosel vakasının altında yatan situs inversus vakasını sunmak ve bu konuya dikkat çekmektir.

YÖNTEM
26 yaşında ST adlı erkek hasta infertilite nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın öyküsünde 1 yıldır evli olduğu, bilinen bir hastalık, 
ameliyat ya da herhangi bir ilaç kullanım öyküsünün olmadığı saptandı. Ayrıca sigara ve alkol gibi madde kullanımı da yoktu.

BULGULAR
Yapılan skrotal muayenesinde izole olarak sağda, grade 2 varikosel saptandı (şekil 1). Varikoselin sağda izlenmesi üzerine, altta 
yatabilecek renal ve vasküler patolojiler açısından hasta detaylı olarak değerlendirildi. Görüntüleme çalışmaları sonucunda hastanın 
organlarının (kalp, karaciğer gibi) ters olarak yerleştiği saptandı. Bunun üzerine hastaya gerekli bilgilendirme sonucu sağ varikosel için 
takip ve tedaviye alındı. Daha sonra yapılan spermiogramda sorun olması üzerine sağ varikoselektomi önerildi.

ÇIKARIMLAR
Erkekler arasında yaygın olarak izlenen varikoselin kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Sıklıkla solda izlenmesine rağmen çok 
nadir olarak sadece sağda izlenir. Bu durumda altta yatabilecek nedenler arasında renal tümör, renal vasküler patolojiler bulunur. 
Ancak sağda izlenen izole varikoselde çok nadir bir neden, bizim vakada olduğu gibi, situs inversus olabilir. Bu konunun akılda olması 
olası bazı sorunların önlenmesi açısından da önemli olabilir.

 



4. Ürolojik Cerrahi Kongresi

295

Ürolojik Cerrahi Derneği

PS-068

İNTERNETTE İZLENEN CİNSEL İÇERİKLİ PROGRAMLARIN NEDEN OLDUĞU BİR SORUN DAHA, ÜRETRAYA SOKULAN YABANCI CİSİM: 
VAKA SUNUMU 
ERDAL BENLİ*(1), ABDULLAH ÇIRAKOĞLU(1), AHMET YÜCE(1), İSMAİL NALBANT(1)
1) ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ORDU 

AMAÇ
İnternet kullanıcıları faydalı bilgilerin yanında zararlı olabilecek pornografik programlara da kolayca ulaşabilmektedirler. Bu içerikler 
bizim vakada olduğu gibi bazen önemli sorunlara neden olabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, internette izlediği programdan 
etkilenerek üretrasına yabancı cisim sokan ve buna bağlı sorunlar yaşayan bir vaka sunmak ve bu konuya dikkat çekmektir. 
 
YÖNTEM
45 yaşında A.A. adlı erkek hasta idrar yapmada zorluk nedeniyle başvurduğu acil serviste sonda takılarak bize refere edildi. Hastanın 
öyküsünde internetten izlediği cinsel içerikli bir programdan etkilenerek üretrasına kalem benzeri bir çubuk soktuğu anlaşıldı. Bunu 
daha önce birçok kez yapan hasta, en son uygulama sırasında üretraya soktuktan sonra bir daha geri alamamıştı. Utandığı için 
hastaneye başvuramayan hasta, işeme zorlukları ve idrar yapamama sorunları artınca acile başvurmak zorunda kalmıştı. Acilde idrar 
retansiyonu tanısı ile sonda takılmıştı. Hastanın öyküsünde daha önce bilinen psikiyatrik bir hastalık ya da tedavi bulunmuyordu.
 
 
BULGULAR
Radyolojik çalışmaları da içeren hazırlık sonrası cerrahi için hazırlandı. Sistoskopisinde yaklaşık 8 mm çapında ve 100 mm uzunluğunda 
tahtadan yapılmış kalem şeklinde yabancı cisim görüldü. Cisim açık cerrahi ile çıkarıldı ve postop 1.gün taburcu edildi. Hasta yaklaşık 
6 aydır sorunsuz olarak takip edilmektedir (şekil 1 ve 2).
 
 
ÇIKARIMLAR
İnternet kullanımı bilinçli kullanıcılar için birçok avantajlarına rağmen her gördüğünden etkilenen bilinçsiz kişiler için potansiyel 
tehlikeler içermektedir. Bu nedenle internet ortamında yayınlanan zararlı içeriklerin sıkı takip edilmesi ve kullanıcıların bu tehlikeler 
hakkında eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

PS-069 

LAPAROSKOPİK CERRAHİ SONRASI GELİŞEN NADİR BİR KOMPLİKASYON: HİDROSEL
AHMET YÜCE*(1), ERDAL BENLİ(1), ABDULLAH ÇIRAKOĞLU(1), İSMAİL NALBANT(2), HİLAL ALTAŞ(3) 
1) ORDU ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, ORDU
2) ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ABD, ORDU 
3) ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, RADYOLOJİ ABD, ORDU  

AMAÇ
Günümüzde ürolojik cerrahilerde hastalarda daha az komplikasyon ve başarılı cerrahi sonuçları nedeni ile laparoskopik uygulamalar 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak batın için gaz distansiyonu nedeni ile oluşan bazı yan etkiler hastalarda intraoperatif ve 
postoperatif problemlere yol açmaktadır. Bu çalışmada laparoskopik nefrektomi nedeniyle meydana gelen hidrosel vakasını sunmayı 
amaçladık.
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YÖNTEM
48 yaşında F.Ö. adlı erkek hasta polikliniğimize sol testiste şişlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde sol testiste 
yaklaşık 10 cm’lik hidrosel ile uyumlu bulgusu vardı. Laboratuvar değerlerinde herhangi bir patoloji yoktu. Hastanın hikayesinde 5 yıl 
önce laparoskopik sol nefrektomi operasyonu geçirdiği ve 3 gün hospitalizasyondan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

BULGULAR
Taburculuk sonrasında sol skrotumunda şişlik oluşmaya başladığını ve giderek büyüdüğünü artık hareket kısıtlığına neden olması 
sebebi ile polikliniğe başvurduğunu ifade etti. Yapılan ultrasonografik incelemede her iki testis parankim ve kan akımı normal sol 
tarafda hidrosel ile uyumlu görüntü tesbit edildi. Hastaya hidroselektomi operasyonu öneridi.

ÇIKARIMLAR
Laparoskopik uygulamalar ürolojide yaygın olarak kullanılmaktadır. Literatürde laparoskopik cerrahilere bağlı görülen birçok 
istenmeyen yan etki bilinmesine rağmen cerrahiye bağlı gelişen hidrosel de aklımızda bulunması gereken bir patolojidir.
 

 
PS-070

ŞİŞİRİLEBİLİR PENİL PROTEZ İMPLANTASYONU SONRASI YAŞAM KALİTESİ DEĞİŞİMİ
İYİMSER ÜRE(1), ATA ÖZEN*(1), CAVİT CAN(1)
1) OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ AD, ESKİŞEHİR 

AMAÇ
Şişirilebilir penil protez implantasyonu yapılan erektil disfonksiyon (ED) hastalarında ameliyat sonrası yaşam kalitesinde gerçekleşen 
değişikliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Çalışmaya ED nedeniyle şişirilebilir penil protez implantasyon cerrahisi uygulanan 41 hasta alındı. Hastaların yaşı, cerrahi 
endikasyonları ve implante edilen protez tipi kaydedildi. Tüm hastalara iki parçalı şişirilebilir (AMS Ambicor ™) veya üç parçalı 
şişirilebilir (AMS 700 ™) protezler yerleştirildi. Hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek için 36 maddelik kısa form (SF-36) kullanıldı. 
Bu formlardan elde edilen skorlar kaydedildi ve hastaların preoperatif ve postoperatif yaşam kalitesini karşılaştırmak için kullanıldı. 
 
BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 59.9 (38-78) idi. Ortalama takip 25.1 (12-39) aydı. 41 hastanın 11’inde (% 26,8) üç parçalı şişirilebilir penil 
protez ve diğerlerinde ise iki parçalı şişirilebilir penil protez implante edildi. Tüm gruplarda ameliyat sonrası ortalama SF-36 skorları 
anlamlı olarak artmıştır.

ÇIKARIMLAR
Şişirilebilir penil protez implantasyonu ED’nin en tatminkar tedavi yöntemlerinden biridir ve çalışmamız, bu tedavi ile hastaların yaşam 
kalitesinde de önemli bir iyileşme sağlandığını göstermektedir.
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PS-071

MESANE TÜMÖRÜ NEDENİ İLE TUR-M YAPILAN HASTALARDA SİGARA FAKTÖRÜNÜN NÜKS VE PROGRESYONA ETKİSİ
SİNAN ÇELEN(1), YUSUF ÖZLÜLERDEN(2), KÜRŞAD KÜÇÜKER*(2), ÜMİT UYSAL(2)
1) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, DENİZLİ
2) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, DENİZLİ 

AMAÇ
Sigara bilindiği üzere 60 dan fazla kanserojen etkili maddeyi içinde barındırmakta olup, daha önceki çalışmalarda erkeklerde 50–65%, 
kadınlarda 20–30% oranında mesane kanseri riskini arttırmaktadır. Mesane tümörü nedeni ile turm uygulanan hastalarda progresyonu 
ve nüksü etkilen faktörler arasında sigara bilinen bir faktör olup, biz de kliniğimizde turm uygulanan hastalarda risk kategorizasyonuna 
göre nüks ve progresyona etkisini değerlendirdik.

YÖNTEM
Sigara içen 69 hasta (Grup A), sigara içmeyen 109 hasta (Grup B) değerlendirildi. Hasta sayılarının alt gruplar arası az olması nedeni ile 
istatiksel analiz uygulanamadı.

BULGULAR
Sigara faktörünün özellikle düşük risk grubunda nüks süresini kısalttığı, orta risk ve yüksek risk grubunda nüks sürelerinin benzer 
olduğu gözlemlendi. Progresyon sayı verilerinin az olması ile birlikte, yüksek risk grubunda sigara içmenin progresyon süresini kısalttığı 
izlenmiştir. (Tablo 1)

ÇIKARIMLAR
Sigara nüks ve prosresyon zamanını etkilemekte ve daha hızlı oluşmasına neden olmaktadır.

Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6

tablo 1: Sigara içen ve içmeyen has-
talarda nüks ve progresyon verileri

SİGARA İÇEN GRUP (69 HASTA)

RİSK KATEGORİ

1 HASTA 
SAYISI

NÜKS 
SAYISI

ORTALAMA NÜKS 
SÜRESİ PROGRESYON SAYISI ORTALAMA PROGRES-

YON SÜRESİ

2 11 ( %15,9) 11 8,3 ay 0 0

3 9 ( %13) 8 29 ay 1 6 ay

44 ( 63,7) 64 6,5 ay 4 4,25 ay

SİGARA İÇMEYEN GRUP (109 HASTA)

RİSK KATEGORİ HASTA 
SAYISI

NÜKS 
SAYISI

ORTALAMA NÜKS 
SÜRESİ PROGRESYON SAYISI ORTALAMA PROGRES-

YON SÜRESİ

1 21 (%19,2) 21 22,6 ay 0 0

2 16 (%14,6) 15 10,8 ay 1 3 ay

3 72 (%66) 64 7,57 ay 8 13,6 ay

PS-072 

VOİDİNG SİSTOÜRETROGRAFİ ÖNCESİNDE ALFA-BLOKER KULLANIMININ ETKİSİ
YUSUF ÖZLÜLERDEN*(1)
1) PAMUKKALE ÜNİVERSTİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DENİZLİ, ÜROLOJİ, DENİZLİ

AMAÇ
Üretra darlığı tanısında ve sınıflandırmasında 100 yıldan uzun süredir üretrografi kullanılmaktadır. Birçok açıdan bu amaç için altın 
standart olarak yöntem olarak kabul edilmektedir. Tipik olarak, retrograd üretrografi 10-20 mL radyokontrast madde kullanılarak 
retrograd tarzda gerçekleştirilir. Sıklıkla yapılan retrograd üretrografi, üretral darlığın 3 temel özelliğini belirlemeyi amaçlamaktadır: 
darlığın yeri, uzunluğu ve ilişkili herhangi bir üretral patolojinin varlığı. Fakat posterior üretranın değerlendirmesinde tek başına 
yetersiz kalmaktadır. Voiding sistoüretrografi ise ince kateter veya sistostomi yardımıyla mesaneyi doldurduktan sonra posterior 
üretranın değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu iki yöntemin beraber kullanılması tüm üretranın çok daha iyi değerlendirilmesini 
sağlamaktadır. Ancak işeme sistoüretrografisinde mesane doldurulduktan sonra mesane boynu açılmalı ve radyokontrast ajan 
idrar yoluna doğru hareket etmelidir. Eğer mesane boynu açılmadıysa bu prosedür başarısız olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
kombine voidig sistoüretrografi ve retrograd üretrografi yapılmadan önce alfa blokerin kullanılmasının sonuçlarını göstermektir. 
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YÖNTEM
Aralık 2017 ile Şubat 2018 arasında kapalı mesane boynu nedeniyle üreterografisi başarısız olan dört hasta bu çalışmaya dahil edildi. 
Darlık nedeni tüm hastalarda travma idi ve hepsinde perkütan sistostomi mevcuttu. Tüm hastalara alfa bloker verildi ve 6 saat sonra 
retrograd üretrografi ve voiding sistoüretrografi uygulandı.

BULGULAR
Ortalama yaş 52.3 (27-63), darlığı uzunluğu 2.25 (1-4) cm idi. Afla blokeri kullanıldıktan sonra iki hastada mesane boynu açıldı 
ve kombine üretrografi başarıyla yapıldı. İki hastada mesane boynu açılmamış ve işeme sistoüretrografisi yapılmamıştır. Alfa 
blokeri kullanılarak önce (Şekil 1) ve sonra (Şekil 2), aynı hastanın kombine uretrografi taramaları şekillerde gösterilmiştir. 
 
ÇIKARIMLAR
Alfa blokerlerin mesane çıkışı tıkanıklığını azalttığı ve işeme fonksyonlarını arttırdığı bilinmektedir. Bu etkileri göz önünde 
bulundurulduğunda işlem öncesi alfa-bloker kullanmak mesane boynunun açılmasına yardımcı olabilir ve işeme sistoüretrografisinin 
kalitesini iyileştirebilir.

PS-073

TEK MERKEZ 5 YILLIK TENSION-FREE VAJINAL TAPE UYGULAMASI SONUÇLARIMIZ 
HÜSEYİN EREN*(1), EYÜP DİL(1), MUSTAFA OZAN HORSANALI(2), YUSUF ÖNDER ÖZSAĞIR(1), EZGİ DEVECİ(3)
1) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, RİZE 
2) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,
ÜROLOJİ, RİZE 
3) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIP FAKÜLTESİ, RİZE 

AMAÇ
Stres üriner inkontinansı (SÜİ) kadınların %4-35’ini etkileyen, öksürme, hapşırma ve ıkınma ile meydana gelen intra-abdominal 
basıncın üretral kapanma basıncını aştığı durumlarda görülen istemsiz idrar kaybıdır. Tension-free vajinal tape (TVT) stres inkontinansta 
uygulanan bir operasyon çeşididir. Biz de çalışmamızda kliniğimizde TVT uygulaması yapılan hastalarımızın sonuçlarını bildirmeyi 
amaçladık.

YÖNTEM
Kliniğimizde 2013-2018 yıllarında stres üriner inkontinans tanısıyla TVT uygulanan 26 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 
antropometrik verileri, komplikasyon bilgileri, post operatif de novo urge gelişimi, post operatif nüks, post operatif işeme sonrası 
rezidü idrar miktarı, post operatif antikolinerjik ilaç kullanım ihtiyacı ve takip süreleri kaydedildi.

BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 50,69 6,39 yıl idi. Tüm hastaların ortalama vücut kitle indeksleri 30,6 5,63 idi. Ortalama takip 
süresi 22.8 16.1 aydı. 6 (%23,1) hastada tip 2 diyabetes mellitus tanısı varken, 4 (%15,4) hastada hipertansiyon tanısı 
mevcuttu. Post operatif 3.aydaki ortalama işeme sonrası rezidü idrar miktarı 32,6 12,9 ml idi. 4 (%15,4) hastada post 
operatif dönemde nüks stres tip inkontinans gelişirken, 3 (%11,5) hastada post operatif de novo urgency gelişti fakat urge 
inkontinans izlenmedi. 5 (%19,2) hastada ise post operatif antikolinerjik kullanım ihtiyacı gelişti. 1 (%3,8) hastada post 
operatif vajinal kanama gelişirken diğer hastalarda peroperatif ve post operatif herhangi bir komplikasyon gelişmedi. 
 
ÇIKARIMLAR
Semptomatik SÜİ’nin birinci basamak tedavisinde, davranış tedavileri, pelvik taban kas egzersizleri ve kontinans pesserleri gibi 
konservatif tedavi yöntemleri yer almaktadır. Konservatif tedaviyi kabul etmeyen ya da bu tedavilerin başarısız olduğu hastalarda 
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cerrahi uygulanmaktadır. Çoğunlukla yaşam kalitesini bozan bir durumdur. Bu inkontinans tipinde uygulanan farklı cerrahi teknikler 
mevcut olup kliniğimizde TVT uygulanan hastalarda bu cerrahinin etkili ve düşük komplikasyon oranlarına sahip olduğunu izledik. 5 
yıllık sonuçlarımıza göre TVT uygulaması stres üriner inkontinans tedavisinde güvenle uygulanabilen etkili bir cerrahi yöntemdir.

Hasta özellikleri
Yaş (ortalama + std sapma) 50,69 ± 6,39
BMI (ortalama + std sapma) 30,62 ± 5,63
Tip 2 diabetes mellitus (n, %) 6 (%23,1)
Hipertansiyon (n, %) 4 (%15,4)
Post operatif inkontinans (n, %) 4 (%15,4)
De novo urgency (n, %) 3 (%11,5)
Post operatif antikolinerjik ihtiyacı (n, %) 5 (%19,2)
Komplikasyon (n, %) 1 (%3,8)
İşeme sonrası artık idrar hacmi (ortalama + std sapma) 32,6 ± 12,9
Takip süresi (ortalama + std sapma) 22,8 ± 16,1

PS-074

PSA YÜKSEKLİĞİ OLAN HASTALARDA 2. KUŞAK KİNOLON TEDAVİSİNİN PSA DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİNİ ÖNGÖRÜCÜ PARAMETRELER
KEREM TEKE*(1), YAVUZ ONUR DANACIOĞLU(1), SALİH POLAT(2)
1) S.B. AĞRI DEVLET HASTANESİ, UROLOJİ, AĞRI 2) DOÇ. DOKTOR YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ, UROLOJİ, AĞRI 

AMAÇ
Çalışmamızda 2. kuşak kinolon tedavisinin total PSA (tPSA) üzerindeki etkisini inceleyip, tPSA düşürmeyi öngörücü parametreleri 
saptamayı amaçladık.
 
YÖNTEM
TPSA değeri 4 ng/dl ve üzeri olan, rektal tuşeyi kabul etmeyen, yada rektal tuşesi negatif olduğu halde prostat biopsisini istemeyip PSA 
takibini kabul eden, prostat kanseri öz-soygeçmişi, prostat biopsisi öyküsü olmayan, 15 günlük oflaksosin tedavisi verilerek kontrole 
gelen 99 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik, radyolojik ve laboratuar verileri kaydedildi. Tedavi 
öncesi ve sonrası TPSA’daki ortanca değişiklik kadar TPSA’da azalma gözlenmeyen ve artış olan hastalar Grup-1, ortanca azalma ve 
bu azalma miktarından daha fazla azalmaya sahip olan hastalar Grup-2 olarak kategorize edildi. Bu iki grup arasındaki tedavi öncesi 
demografik, radyoloji ve laboratuar bulguları arasındaki farklar istatistiksel olarak değerlendirildi. İstatistiksel anlamlı çıkan laboratuar 
parametreleri için ROC analizi yapıldı.
 
BULGULAR
Tüm hastaların tedavi öncesi ve sonrası ortanca değerleri sırasıyla TPSA için; 8.3 (4.6-87.7), 5.9 (0.44-49.7) [p<0.001], sPSA için 
1.7 (0.28-24.3), 1.1 (0.14-9.20) [p<0.001], s/T PSA için; 0.18 (0.04-0.55), 0.19 (0.05-0.45) [p=0.149] ve PSAD için; 0.13 (0.03-1.37), 
0.09 (0.01-0.89) [p<0.001] idi. TPSA’daki ortanca değişim -%27.9 (-%96.7 - +%101.4) olarak hesaplandı. %27.9 dan daha fazla TPSA 
düşüşü olmayan Grup-1 (n=50)’e göre %27.9 ve daha fazla miktarda TPSA düşüşü olan Grup 2 (n=49)’de tedavi öncesi laboratuar 
parametrelerinden CRP, WBC, TPSA, kreatinin, PSAD miktarlarının istatistiksel olarak anlamlı oranda daha fazla olduğu bulundu (p<0.05, 
Tablo 1). Radyolojik bulgularda bu iki grup arasında fark bulunmazken, demografik verilerde ise üretral kateterizasyon (p=0.023) 
öyküsü dışında diğer parametreler için bir fark bulunmadı. Yapılan ROC analizine göre oflaksosin’in PSA düşürücü etkisini öngörmede 
CRP, kreatinin, WBC, TPSA ve PSAD için cut-off değerleri ise sırasıyla 2.53, 0.94, 7.60, 9,66, 0,10 olarak bulundu (p<0.05, Şekil) 
 
ÇIKARIMLAR
Her ne kadar PSA yüksekliği saptandığında ilk akla gelen prostat kanseri olsa da, altta yatan prostatın enflamatuar hastalıkları da PSA’yı 
artırabilmektedir. Bu nedenle ürolojinin günlük pratiğinde PSA yüksekliği nedeniyle antibiyoterapi sıklıkla uygulanmaktadır. Özellikle 2. 
Kuşak kinolon kullanımıyla olan PSA düşürücü etkinin öngörülmesinde belirlediğimiz cut-off değerlerinin üzerinde olan CRP, kreatinin, 
WBC, TPSA, PSAD takip edilebilecek belirteçler olabileceğini ve bu konuyla ilgili gelecekte geniş hasta sayılı prospektif çalışmalara 
ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
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Tablo 1: Gruplara hastaların demografik verileri ve özellikleri

Grup 1: Tedavi sonrası TPSA’da en az %27.9 lık düşüş olmayan grup
Grup 2: Tedavi sonrası TPSA’da en az %27.9 lık düşüş olan grup
Parametreler Grup 1 Grup 2 P değeri
Hastaya sayısı n 50 49
Ort. yaş (yıl ± SS) 66,6±8,5 64,0±8,9 0,140*
Anamnez
Alfa-bloker n (%) 0,678?
Var 47 (94,0) 45 (91,8)
Yok 2 (4,0) 4 (8,2)
Missing 1 (2,0) 0 (0,0)
Alfa-bloker ilaç kullanım n (%) 0,558‡
Silodosin 26 (52,0) 26 (53,2)
Alfuzosin 11 (22,0) 6 (12,2)
Tamsulosin 6 (12,0) 6 (12,2)
Missing 7 (14,0) 11 (22,4)
5-a redüktaz kullanımı n (%) 0,406‡
Var 12 (24,0) 16 (32,7)
Yok 36 (72,0) 33 (67,3)
Missing 2 (4,0) 0 (0,0)
Üretral girişim öyküsü n(%) 0,023‡
Var 2 (4,0) 9 (18,4)
Yok 47 (94,0) 39 (79,6)
Missing 1 (2,0) 1 (2,0)
Sonda varlığı n (%) 0,487‡
Var 5 (10,0) 7 (14,3)
Yok 44 (88,0) 40 (81,6)
Missing 1 (2,0) 2 (4,1)
Qmax <10ml/sn n (%) 0,300‡
Var 27 (54,0) 20 (40,8)
Yok 20 (40,0) 23 (46,9)
Missing 3 (6,0) 6 (12,2)
Ek hastalık (KOAH, kalp hastalığı yada Diabet) n (%) 0,584‡
Var 31 (62,0) 29 (59,2)
Yok 17 (34,0) 20 (40,8)
Missing 2 (4,0) 0 (0,0)
PSA değerleri
Ort. tPSA ng/mL 11,4±11,8 17,0±17,2 0,035**
Ort. fPSA ng/mL 2,1±1,9 3,5±4,2 0,073**
Ort. f/tPSA oranı 0,19±0,08 0,21±0,11 0,986**
Ort. PSAD ng/mL/mL 0,17±0,19 0,25±0,26 0,015**
Laboratuvar
Piyüri n (%) 0,214 P
Var 17 (64,0) 23 (46,9)
Yok 31 (62,0) 25 (51,0)
Missing 2 (4,0) 1 (2,0)
CRP mg/dL 1,28±2,0 4,25±6,1 0,019 **
Kreatinin mg/dL 0,97±0,37 1,07±0,22 0,047 **
WBC 8,1±2,6 9,7±2,3 0,048 **
N/L oranı 3,13±2,61 4,36±4,21 0,167 **
Trombosit sayısı 235,5±64,2 264,7±80,6 0,250 **
Radyolojik bulgular
Mesanede kompansantrif değişiklik n(%) 0,769‡
Var 11 (22,0) 12 (24,5)
Yok 39 (78,0) 37 (75,5)
Üst üriner dilatasyon varlığı n (%) 0,362?
Var 1 (2,0) 3 (6,1)
Yok 49 (98,2) 46 (93,9)
Post miksiyonel rezidü n (%) 0,608‡
Var (<100 mL) 12 (24,0) 8 (16,3)
Var (>100 mL) 6 (12,0) 5 (10,2)
Yok 29 (58,0) 32 (65,3)
Missing 3 (6,0) 4 (8,2)
Prostate volümü 74,4±33,6 74,3±39,7 0,519 **
tPSA total PSA, sPSA serbest PSA, s/t PSA serbest/total PSA, PSAD PSA dansitesi, p<0.05 
istatistiksel olarak anlamlı
N/L Nötrofil/lenfosit
* Bağımsız t test
** Mann-Whitney U test
‡ Pearson ki-kare
? Fisher Exact test
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PS-075 

LATE PENİLE METASTASİS FROM RADİCAL CYSTECTOMİZED PATİENT, A CASE REPORT
FATİH SANDIKÇI*(1), ALİHAN KOKURCAN(1), İBRAHİM GÜVEN KARTAL(1), AHMET NİHAT KARAKOYUNLU(1), HİKMET TOPALOĞLU(1), 
AZMİ LEVENT SAĞNAK(1), MURAT ÇAKAN(1), HAMİT ERSOY(1) 
1) S.B. ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ABD., ANKARA  

AMAÇ
After radical cystectomy,penile metastases from residual bladder cancer is an extremely rare event. The first case of penil metastasis 
was reported by Neumann in 1882.%29 of these cases orginated from primary bladder cancer.We aimed to present penile metastasis 
case, which was occured after 7 years from operation of radical cystectomy.

YÖNTEM
A 63 year-old patient was applied to our clinic with hematuria firstly.In 2010, we performed transurethral resection after all evaluations.
First pathology result was reported as T1G1. After 1 year, patient came back to control and recurrence tumor masses were detected in 
many sides of bladder.We performed TUR again and resection was completed.Similarly,T1G1 pathology result was reported.Massive 
tumor masses were observed again in bladder in re-TUR.Due to widespread lesions, biopsy was taken from prostatic urethra.Biopsy 
result was reported as benign.Our clinic council took decision for radical cystoprostatectomy.Radical cystoprostatectomy was applied 
but because of benign urethra result, urethra was not excised in December/2011.In 2015, patient applied with mass in penile root.
Aspiration was performed that pathology and cytology results were reported as bening. In following up, cystic mass occurred again 
in root of penile region after 6 months.Cyst excision and partial urethrectomy were performed.Pathology result was reported as 
urothelial carcinoma, low grade.At first month after this operation, the patient was checked in clinic with magnetic resonance imaging. 
30x20 mm residual mass was found in prostate location again. In the clinical follow-up, despite the administration of chemotherapy, 
residual mass size were observed to increase. Penectomy operation was performed to this case.Pathology of penis was reported as 
urothelial carcinoma, high grade.Tumoral mass was invasive to corpus spongiosum and corpus cavernosum.The surgical margin was 
negative.

BULGULAR
Penile metastasis is rare in the presence of adjacent organ tumors It is reported that approximately 30% of the cases originate from 
the bladder of the primary tumor.In our case, it is thought that penile metastasis, which may occur with hematogenous spread due 
to prolonged invasion and proliferation of tumor cells into the penis, similar to the literature information, developed late after radical 
cystoprostatectomy operation. Biopsy and magnetic resonance imaging and ultrasonography are preferred in the diagnosis and 
staging of the disease .In our clinic, we have clarified the diagnosis by biopsy following magnetic resonance imaging for our patient.
In patients with penile metastasis, local excision can be performed, also partial or total penectomy, radiotherapy or chemotherapy 
options may be used.

ÇIKARIMLAR
Penile metastasis is rare.It is usually caused by the primary focus in the pelvic region. Mass or nodule formations are frequently seen. 
Although penectomy is effective, its prognosis is poor.
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PS-076

ENÜREZİS NOKTURNALI ÇOCUKLARDA DAVRANIŞSAL TERAPİNİN BAŞARISI EBEVEYNE VERİLECEK LİSTE ŞEKLİNDE TAVSİYELER 
ÇİZELGESİ İLE ARTTIRILABİLİR Mİ? 
AHMET METİN HASÇİÇEK*(1), MUHAMMET FATİH KILINÇ(1)
1) S.B. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 

AMAÇ
Enürezis nokturnada ebeveynlere anlatılan tüm davranışsal tavsiyelerinin liste haline getirilmesi ve günlük doldurulmasının ebeveynlere 
önerilmesinin enürezis nokturna tedavi başarısı üzerindeki etkisinin araştırılması

YÖNTEM
Ocak 2015 ve Ocak 2016 tarihleri arasında, toplam 50 enüretik hasta ve ailesinin bilgileri değerlendirildi. Hastaların ve ebeveynlerin 
yaşları, ailedeki çocuk sayısı, ailenin sosyoekonomik düzeyi, iki hafta içerisindeki gece altını ıslatma sayısı kayıt edildi. Ardından 
çalışmaya katılanlar randomize olacak şekilde iki gruba ayrıldı. 25 (%50) hasta ve ailesine davranışsal öneriler yazılı liste şeklinde 
verilerek listenin her gün doldurulması istendi. 25 (%50) hasta ve ailesine ise davranışsal öneriler sözel olarak anlatılıp desmopressin 
melt (60 ya da 120 microgram) ilaç tedavisi verildi. Tüm hastalar ve aileleri ikişer hafta ara ile 8 hafta süresince takip edildi.

BULGULAR
Sekiz haftalık çalışma sonunda, grup 1’de 16 (%45,7) ve grup 2’de ise 19 (%54,3) olmak üzere toplam 35 hasta takipte kaldı. Her 
iki grup arasında, hasta ve aile yaşları, ailedeki çocuk sayısı, gece altını ıslatma günleri, ailenin sosyoekonomik düzeyi açısından 
bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Her iki grup, tedavi başarısı açısından karşılaştırıldığında istatiksel bir fark bulunmadı (p=0.41). 
 
ÇIKARIMLAR
Davranışsal önerilerin yazılı liste haline getirilmesi ve ailenin her gün listedeki önerilerin yapılıp yapılmadığını kontrol edip doldurması, 
enürezis nokturnanın davranışsal tedavisinin başarısını arttırabilir.

Gece Altını Islatan Çocukların Anne ve Babası için Dikkat Edilmesi ve Uyulması Gereken Tavsiyeler

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

1.Yatarken tuvalete götürüldü mü?

2. Uykudan önceki 2 saat için sıvı kısıtlaması yapıldı 
mı?

3. Uykudan 2 saat sonra kaldırıldı mı?

4. Takvim uygulaması yapıldı mı?

5. Kuru gün için ödüllendirildi mi?

6. İşeme postürüne dikkat edildi mi?

7. Tuvalet sonrası

temizlik kurallarına uyuldu mu?(Özellikle kız çocuklar 
için önden arkaya doğru temizlik yapılması)

8. İdrar tutmaması tavsiye edildi mi? (Gün içerisinde 
sık sık idrara gitme uyarısı)

9. Kabızlık kontrolü yapıldı mı?(Her gün kaka yapıp 
yapmadığı ve kaka şekil ve kıvamının kontrolü)

10. Diyet düzenlenmesi yapıldı mı? (Asitli, çok tuzlu 
ve yağlı yiyeceklerden uzak tutulması)

Her gün için her kutucuk ayrı ayrı doldurulacaktır. 
Örnek: [?] veya [X]
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PS-077

YÜKSEK HEMOGLOBİNA1C DÜZEYLERİ ARTMIŞ PROSTAT VOLÜMÜ İLE İLİŞKİLİDİR
HÜSEYİN BEŞİROGLU(1), MUSTAFA ERKOÇ*(2), MURAT DURSUN(3)
1) S.B. ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL
2) BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 3) MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, MALATYA  

AMAÇ
Diabetes mellitus ile benign prostat hiperplazisi/alt üriner sistem semptomları arasındaki ilişki hakkında son yıllarda bazı çalışmalar 
mevcuttur. Ancak, glisemik kontrolün göstergesi olan hemoglobin A1c düzeyinin benign prostat hiperplazisi/alt üriner sistem 
semptomları ile ilişkisi hakkında bilgiler sınırlıdır. Bu nedenle, bu çalışmada hemoglobin A1c ile benign prostat hiperplazisi/alt üriner 
sistem semptomları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
 
YÖNTEM
Çalışma modeli cross-sectional (kesitsel) olup 2015-2017 yılları arasında, alt üriner sistem semptomları ile tarafımıza 
başvuran hastalar değerlendirildi. HbA1c değeri 6,5 üzerinde ve altında olan prostat hiperplazili hastalar iki grubu ayrıldı. 
Hastaların yaş, boy, kilo, IPSS, üroflowmetri Q max, miksiyon sonrası rezidüel volüm, prostat volümü, PSA, testosterone, lipid 
profili ve HbA1c değerleri karşılaştırıldı. İstatistiksel inceleme SPSS 20 kullanılarak yapıldı. Nicel verilerin karşılaştırılmasında 
Student’ t test, Mann-Whitney U test kullanıldı. ROC eğrisi ile HbA1c değerinin prostat volümü üzerinde duyarlılık-özgüllük 
değerlendirmesi yapıldı. Spearman korelasyon testi ile HbA1c düzeyi ile prostat volümü arasında korelasyon analizi yapıldı. 
 
BULGULAR
HbA1c < 6.5 (grup-1) olan 128 hasta ile HbA1c > 6.5 (grup-2) olan 70 hasta değerlendirildi. Grup-2 nin vücut kitle indeksi daha 
yüksek saptandı. Testosteron seviyesi grup-2 de daha düşük olarak belirlendi. Prostat volümü grup-1 ve grup-2 de sırasıyla 
55 (20-200) ve 80 (40-240) olup ikinci grupta anlamlı olarak yüksek olduğu gözlendi (p<0.0001). Q max değeri 2. grupta anlamlı 
olarak düşük, miksiyon sonrası rezidüel volüm de anlamlı olarak yüksek hesaplandı. Prostat volümü ile HbA1c arasında 
yapılan duyarlılık-özgüllük analizi ROC eğrisinde 40 gr, 50 gr, 60 gr prostat volümleri için AUC değerleri sırasıyla 0.583, 0.673, ve 
0.714 olarak hesaplandı. Korelasyon grafiğinde prostat volümü ile HbA1c düzeyleri arasında anlamlı lineer bir ilişki saptandı. 
 
ÇIKARIMLAR
Prostat volümü ile HbA1c arasında anlamlı bir ilişki saptanmış olup bu ilişki yüksek prostat volümlerinde daha belirgin şekilde ortaya 
çıkmaktadır. BPH lı hastalar sadece ürolojik semptomlara yönelik değil, aynı zamanda glisemik kontrol açısından da değerlendirilmeli 
ve gerekirse tedavi edilmelidir.
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PS-078

YANSIYAN TESTİS AĞRISI İLE BAŞVURAN PRİMER OBSTRÜKTİF MEGAÜRETERLİ DEV ÜRETER TAŞI 
ONUR TELLİ(1), OSMAN MURAT İPEK(2), MEHMET BULUT*(2), ERDİNÇ DİNÇER(2), YAVUZ KARACA(2), BURCU HANCI(2), AHMET 
SEVİNÇ(2), ALİ CİHANGİR ÇETİNEL(2), OKTAY AKÇA(2)
1) S.B. DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK ÜROLOJİSİ, İSTANBUL
2) S.B. DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Primer obstrüktif megaüreter erişkinlerde nadir görülmekle beraber taş, enfeksiyon gibi herhangi bir komplikasyon oluşana kadar 
yıllarca sessiz kalabilmektir. Bu olguda yansıyan testis ağrısı ve inmemiş testis ile başvuran primer obstrüktif megaüretere bağlı dev 
üreter taşı olgusunu sunuyoruz.

YÖNTEM
29 yaşında erkek hasta kliniğimize non-spesik orkialai ile başvurdu. Fizik muayenesinde sol inmemiş testisi olan hastaya orşiektomi 
yapıldı. Kan AFP ve Bhcg seviyeleri ve skrotal usg normal olan hastanın bilgisayarlı görüntelemesinde sağ üreter alt ucunda yaklaşık 
5cm büyüklüğünde üreter alt uç taşı ve proksimalinde megaüreter ile uyumlu bulgu saptanması üzerine hastaya üreteroflitotomi ve 
üreteroneosistostomi yapıldı. Sağ böbrek parankimi normal olan hastanın spesifiye edemediği skrotal-testis ağrısının üreter taşına 
bağlı olduğu düşünüldü.

BULGULAR
Üreter üst ucundaki bir taştan kaynaklanan üreteral kolik aynı taraf testis ağrısı ile ilişkili olabilir; bu durum her iki yapının ortak 
innervasyonu (T11-12) ile açıklanabilir. Distal üreterdeki bir taş skrotum duvarında yansıyan bir ağrıya neden olabilir; bu durumda 
testis hiperestezik değildir. Üreterde bulunan bir taşın orkialjiye neden olması üreterin L4 vertebra düzeyinde, genitofemoral sinire 
yakın seyretmesinden de kaynaklanmaktadır.

ÇIKARIMLAR
Olgumuzda testis ağrısı ile başvuran ve fizik muayenesinde muhtemel inmemiş testis ilişkili olabilecek tümöral oluşuma bağlı olduğu 
düşünülen ve daha sonraki tetkilerinde ve ağrısının devam etmesi üzerine dev üreter taşı saptanması; orkialji ile başvuran hastalarda 
üreter taşının ayrıcı tanısının akılda tutulması gerektiğini ortaya koymaktadır.
 



4. Ürolojik Cerrahi Kongresi

305

Ürolojik Cerrahi Derneği

PS-079 

ÜRETRA DUPLİKASYONUN NADİR BİR FORMU: TİP III MESANE VE ÜRETRANIN KOMPLET DUPLİKASYONU 
ONUR TELLİ(1), YAVUZ KARACA*(2), ERDİNÇ DİNÇER(2), MEHMET BULUT(2), BURCU HANCI(2), AHMET SEVİNÇ(2), ALİ CİHANGİR 
ÇETİNEL(2), TOLGA ÖZCAN(2) 
1) S.B. DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK ÜROLOJİSİ, İSTANBUL 
2) S.B. DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Üretral duplikasyon genellikle sagital yerleşimli biri diğerinin önünde yerleşim gösteren iki kanaldan oluşan oldukça nadir bir üriner 
sistem anomalisidir.

YÖNTEM
Bu olguda Effman klasifikasyonuna göre tip III komplet üretra ve mesane duplikasyonunu sunuyoruz (1).

BULGULAR
9 aylık, çift üretral orifisli olma ile kliniğimize refere edilen hastanın anomalisi doğduğunda fark edilmiş. Üriner sistem enfeksiyonu 
öyküsüne rastlanmadı. Fizik muayenesinde, prepisyum geri çekildiğinde çift meatus görüldü Muayenesinde başka bir anomaliye 
rastlanmadı.Dorsal, atrofik ve dar olan üretra kateterin ilerletilebildiği görüldü. Floroskopide, kontrast maddenin dorsal ve ventral 
üretradan ayrı ayrı olarak verildiğinde çift mesane uyumlu olduğu görüldü. 9.5 F Sistoskop dorsal üretradan ileretilemedi. Ventral meadan 
yapılan sistoskopide üretranın komplet olduğu ve eş zamanlı distal üretradan gönderilen guide ventralin açıldığı mesanede görülemedi. 
 
ÇIKARIMLAR
Üretral duplikasyon nadir görülen, beraberinde üriner ve gastrointestinal anomalilerin eşlik edebildiği, izole de olabilen konjenital 
bir anomalidir. Embriyolojisiyle müllerian kanalın yanlış sonlanması, iskemi ve ürogenital sinüsün gelişimindeki yetersizlik en kabul 
gören hipotezlerdir(2). İdrar kaçırma, çift işeme, çift üretral mea görünümü, tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu gibi klinik olarak 
değişik şikâyetlerle başvurabilirken, bu olguda hastanın aktif şikayeti yoktu. Tedavi hem üriner sistem fonksiyonları hem de kozmetik 
sorunlar gözönüne alınarak planlanmalıdır. Öncelikle anatomik olarak alt üriner sistem ortaya konmalıdır. Duplikasyonun tipine 
göre farklı cerrahi yaklaşımlar uygulanabildiği bildirilmekle birlikte, olgumuz sünnet yapılarak takibe alınmıştır (3). 1. Effmann EL, 
Lebovitz RL, Colodny AH. Duplication of urethra. Radiology 1976; 113: 179-85. 2. Arena S, Arena C, Scuderi MG, Sanges G, Arena 
F, Di Benedetto V. Urethral duplication in males: our experience in ten cases. Pediatr Surg Int 2007;23(8):789-94. 3. Podesta 
ML, Medel R, Castera R, Ruarte AC. Urethral duplication in children: Surgical treatment and results. J Urol 1998; 160: 1830-3. 
 

 
PS-080
MESANENİN NADİR GÖRÜLEN BENİNG NEOPLAZMI: MESANE LEİOMYOMU 
1) S.B. DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, DÜZCE 
DURSUN BABA*(1), EKREM BAŞARAN(1)

AMAÇ
Leiomyom mesanenin nadir görülen mezenkimal tümörüdür. Klinik semptomlar tümörün bulunduğu yer ve büyüklüğüne bağlı olarak 
obstriktif yada irritatif semptomlar gösterebildiği gibi sadece hematüri ile de prezente olablir. Bazı kitleler asemptomatik olabilir ve bir 
başka nedenle yapılan radyolojik incelemeler sırasında tanı konabilir.
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YÖNTEM
44 yaşında erkek yan ağrısı nedenli yapılan tetkiklerde mikroskobik hematüri saptanan hastaya yapılan abdomino-pelvik 
ultrasonografik incelemede mesane sağ posterolateralinde sağ üreter alt uca uyan alanda lümene protrüde kistik 2x2 
cm görünüm izlendi (üreterosel?). Bunun üzerine hastaya yapılan kontrastlı abdomen bilgisayarlı tomografide  mesane 
sağ yan duvarda 10x14mm boyutunda polipoid hiperdens lezyon izlendi (Resim 1). Üretrosistoskopide; üretra doğal, sağ 
orifisin posteriorunda mesane sağ yan duvar arka duvar bileşkesinde 2 cm’lik solid lezyon gözlendi (Resim 2). Sağ orifis 
ve geri kalan mesane mukozası normaldi. Hastaya ekim 2017’de mesanedeki lezyona transüretral rezeksiyon uygulandı 
(Resim 3). Postoperatif komplikasyon gözlenmedi. Postoperatif 2. Gün üretral kateter çekilerek hasta taburcu edildi. 
 
BULGULAR
Patoloji de kesitlerde yüzeyinde ürotelyum ve gevşek-ödemli damardan zengin subepitelyal konnektif doku altında iğsi-oval 
uniform nüveli, sitoplazmik sınırları belirsiz eozinofilik sitoplazmalı hücrelerin birbirini kesen uzun fasiküller oluşturduğu izlendi 
sitokeratin, epitelyal membran antijeni ve negatif vimentin ile düz kas aktini pozitif boyandı. Histomorfolojik bulgular leiomyom 
lehine değerlendirilebilir. Postoperatif 3. ve 9. aylarda yapılan sistoskopik kontrollerde mesane normal olarak değerlendirildi. 
 
ÇIKARIMLAR
Leiomyom, fibromlar, angiomlar, miksomlar ve osteomlar mesanenin benign lezyonlarıdır. Yapılan çalışmalar da leiyomyomun yüksek 
oranda kadınlarda yaşamın 3. ve 4. dekadında görüldüğünü göstermiştir. Lezyon endovezikal, ekstravezikal veya intramural olabilir. 
Literatürde henuz mesane leiomyomunun malign transformasyonu rapor edilmediği icin semptomatik hastalarda tedavinin amacı 
semptomları hafifletmektir . Sistoskopi sırasında mesane mukozası ile ortulu bir kitle saptanması durumunda mesane leiyomyomu 
tanısı akla getirilmelidir. Malign tumorlerin ekarte edilmesi amacıyla kitle rezeke edilerek histopatolojik incelemesi yapılmalıdır. 
 

 
PS-081

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE BALON DİLATASYON VE MEKANİK DİLATASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
AYTAÇ ŞAHİN*(1)
1) S.B. FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Ülkemiz taş hastalıkları açısından endemik bölgelerdendir. Ürolithiasis’in tedavisi hastaya ve taşa ait özelliklere bağlı olarak konservatif, 
medikal ya da cerrahi olarak değişebilmektedir. Perkütan nefrolitotomi (PNL), kısaca ciltle böbrek arasında oluşturulan trakttan 
acces kılıf yerleştirilerek böbrekteki taşların tedavi edilmesi olarak tarif edilebilir ve tıp alanındaki teknolojik gelişmelerle birlikte 
PNL minimal invaziv bir yöntem olarak böbrek taşlarının tedavisinde açık cerrahiye tercih edilen bir metot halini almıştır. Büyük çaplı 
taşların hızlı eleminasyonu, komplikasyonların kabul edilebilir düzeyde olması, daha hızlı iyileşme, hastanede kalış sürelerinin kısa 
olması, operasyon sonrası hasta konforunun artması, iş gücü kaybının az olması nedeniyele Avrupa Üroloji Birliği (EAU) taş hastalığı 
kılavuzunda 2 cm’in üstündeki böbrek taşlarında PNL ilk tercih olarak önerilmektedir PNL; pozisyonuyla, giriş tekniğiyle ve dilatasyon 
aşamasında kullanılan ekipmanlarda meydana gelen teknolojik gelişmelerle sürekli kendini güncelliyor ve daha başarılı operasyon 
sonuçlarıyla yüz güldürmektedir. PNL operasyonunun ana aşamalarından biri accesin oluşturmaktır. Traktın oluşturulmasında 
değişik (balon, metal) dilatatörler kullanılmaktadır. Biz bu çalışmada balon ve mekanik dilatasyon yöntemlerini karşılaştırdık. 
 
YÖNTEM
Bu çalışmaya Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde Ocak 2014 ile Eylül 2016 tarihleri arasında 
PNL uygulanmış 87’si (%71.9) erkek, 34’ü (%28.1) kadın olmak üzere toplam 121 hasta alınmıştır ve verileri retrospektif 
olarak taranmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken istatistiksel analizde SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı 
kullanıldı. Çalışma parametrelerinin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilks testi ile değerlendirildi. Çalışma verileri 
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değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma, Frekans) yanı sıra niceliksel verilerin 
karşılaştırılmasında normal dağılım göstermeyen parametrelerin ikiden fazla grup arası karşılaştırmalarında Kruskall Wallis 
test, farklılığa neden olan grubun tespitinde ise Mann Whitney U test kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 
 
BULGULAR
Her iki grubun da yaş ortalaması, taş yükü ve body mass indexleri arasında anlamlı fark yoktu. Mekanik dilatasyon ve balon dilatasyon 
yapılan diğer iki tekniğin toplam ameliyat süreleri açısından, olguların dilatasyon skopi süreleri arasında, clavein komplikasyon 
skorları açsından ve olguların hemoglobin düşüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır(p>0.05). 
 
ÇIKARIMLAR
Yaygın olarak böbrek taşı tedavilerinde uygulanan PNL operasyonunda, balon dilatasyon ve mekanik dilatasyon yöntemleri açısından 
birbirine üstünlük saptanmamıştır. Sadece mekanik yöntemin balon dilatasyon yöntemine göre daha cost efektif olması yönüyle 
gelişmekte olan ülkelerde daha öncelikli olarak tercih edilebilir kanatindeyiz.

Tablo 1: Demografik veriler
Mekanik dilatasyon Balon dilatasyon

Mean age (years) range 48,86 45,94
Meale/female 48/18 39/16
Body mass index 27,06 27,28
Taş yükü cm2 4,4 4,3

Tablo 2: Yapılan operasyonlara göre parametrelerin değerlendirilmesi

Mekanik Balon p
Dilatasyon Dilatasyon
Ort±SS (medyan) Ort±SS (medyan)

Ameliyat süresi (dk) 117,73±49,53 (120) 104,92±35,86 (120) 0,032*
Dilatasyon skopi süresi (sn) 30,05±6,87 (28) 27,02±4,06 (27) 0,001**
Clavien skoru 1,35±0,62 (1) 1,29±0,58 (1) 0,197
Hemoglobin düşme 1,44±1,3 (1) 1,39±1,24 (1) 0,012*
Kruskall Wallis Test *p<0.05 **p<0.01

PS-082 

İNTRAKAVİTER BCG İMMUNOTERAPİSİ SONRASI GELİŞEN GRANÜLÖMATÖZ HEPATİT VE BCG SEPSİSİ: 3 OLGU SUNUMU
ÖMER YÜKSEL*(1), AYŞE YÜKSEL(2), ÇAĞATAY TOSUN(1), ÖMER ERGİN YÜCEBAŞ(1), AHMET RÜKNETTİN ASLAN(1) 
1) S.B. HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) S.B. HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
BCG, TBC ve diğer mikobakteriyel enfeksiyonları önlemek için kullanılan attenüe bir aşı olup m. Bovis suşlarından elde edilir. Aynı 
zamanda orta ve yüksek riskli mesane kanserli hastalarda progresyonu önlemek için intrakaviter immunoterapide kullanılır ve etkin 
bir tedavidir. Amacımız bcg sonrası komplikasyonlar hakkında farkındalık oluşturmaktır.
 
YÖNTEM
İntrakaviter bcg immunoterapisi sonrası granülömatöz hepatit gelişen 2 hasta ve sepsis gelişen 1 hasta anlatıldı. Vaka 1: 59 yaşında 
erkek hasta. İlk patolojisi t1hg. 3. Doz bcg immunoterapi sonrası ateş, dizüri, ishal şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Kcft yükselmişti. 
Kcft yüksek seyretmesi üzerine kc biyopsisi yapıldı. Patolojisi non-nekrotizan granülömatöz hepatit olarak raporlandı. Arb - olarak 
tespit edildi.Anti-tbc tedavi başlanmadan kcft normale döndü. Vaka 2 : 52 yaşında erkek hasta. Dış merkezden takipli. 1 Patoloji örneği 
elimizde mevcut: talg. 3. Doz bcg immunoterapisi sonrası dirençli ateş, halsizlik şikayetlerei başlamış. Dış merkezde anti-tbc tedavisi 
başlanmış. 1 Ay yanıt alınamaması üzerine tarafımıza refere edilmiş. Kcft yüksek. Kc biyopsi sonucu non-nekrotizan granülömatöz 
hepatit olarak raporlandı. Tedavi 6 aya tamamlandı. Sonrasında klinik ve laboratuar bulgular geriledi. Vaka 3: 68 yaşında erkek. İlk 
patolojisi t1hg. 1. Doz bcg immunoterapisinden sonra ateş yüksekliği gelişti. Kan ve idrar kültürlerinde e.Coli,idrar lowenstein jensen 
besiyerinde 7. Haftada m. Tuberculosis üredi. Anti-tbc tedavisi verildi. Septik şok gelişmesi nedeniyle dış merkez yoğun bakıma sevk 
edildi.
 
BULGULAR
BCG immunoterapisinin en sık yan etkileri sistit, dizüri ve ateştir. Ciddi yan etkiler çok nadirdir fakat akılda tutulması gerekir. 
Bcg ye bağlı granülömatöz hepatit erken veya geç evrede görülebilir. İşlem sonrası tipik olarak ateş, sarılık ve halsizlik 
gelişir. Patolojide non-kazeöz granülomlar/nadiren eosinofiller görülür. Enfeksiyon veya aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğu 
konusunda tartışmalar mevcuttur. 1. Vakamızda tedavi cerilmeden gerilemesi aşırı duyarlılığın da rolünü desteklemektedir. 
 
ÇIKARIMLAR
BCG immunoterapisi mesane kanserinde etkin bir tedavi yöntemi olup komplikasyonlara da açıktır. İşlem öncesi idrar kültürü kontrolü 
ve hastadan onam belgesi alınması önemlidir. Biz ürologların gelişebilecek komplikasyonları tanıyıp yönetebilmesi gereklidir.
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PS-083 

TRANSPERİTONEAL LAPAROSKOPİK RETROCAVAL ÜRETER ONARİMİ DENEYİMİMİZ
SERDAR AYKAN(1), MEHMET NECMETTİN MERCİMEK*(2)
1) S.B. HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) SAMSUN LİV HASTANESİ, ÜROLOJİ, SAMSUN 

AMAÇ
Retrokaval üreter (RCU) obstrüksiyona ve buna bağlı semptomlara neden olabilen nadir bir konjenital hastalıktır. Cavayı saran üreter 
olarak da bilinen retrokaval üreter (RCU), üreterin değil, inferior vena kava (IVC) anormal gelişimine bağlı olarak ortaya konmuştur. 
Açık cerrahi ile, retrocaval segment eksizyonu, antepozisyon ve üreteroüreteral veya üreteropelvik reanastomozun eksizyonu bu 
hastalığın klasik tedavisiydi. Laparoskopik tekniklerin geliştirilmesi ve üroloji uzamanlarının laparoskopi deneyimlerinin artması, üroloji 
alanında bu prosedür için endikasyonların genişlemesine izin vermiştir. Bu konjenital hastalığın nadir olması,vena kava diseksiyonu ile 
vasküler yaralanma riski ve laparoskopik üreter sütürlerinin uygulanmasındaki teknik zorluk, bu anomalinin laparoskopik onarımı ile 
ilgili yayınlarının sayısının az olmasına neden olmuştur. Bu yayınımızda, RCU nedeni ile transperitoneal olarak laparoskopik onarım 
deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

YÖNTEM
Şubat 2010-Şubat 2017 tarihleri arasında, beş hastaya (1 kadın ve 4 erkek), RCU için laparoskopik onarım yapıldı. Hastaların yaş 
ortalaması 27 (20-32) idi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalar semptomatikti ve sağ yan ağrısına sahipti. Ultrasonografi sonrasında 
İntravenöz pyelografi (İVP) ve kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) yapıldı. Tanısı konduktan sonra hastalara diüretik renografi 
incelemeleri (99mTc-DTPA ile diüretik renografi) yapıldı. Laparoskopik cerrahi, 3 olguda iki boyutlu (2D) 2 olguda üç boyutlu (3D) 
görüntüleme sistemleri kullanılarak yapıldı.

BULGULAR
Tüm operasyonlar açık cerrahiye dönüşmeden laparoskopik olarak tamamlandı. Olgularımızdaki ameliyat süresi 155-180 
dakikaya kadar değişmiştir. Ortalama operasyon süresi 168.5 ± 9.89 dk idi. Üç boyutlu (3B) görüş sistemlerinin kullanıldığı 
iki hastanın operasyon süresi diğerlerine göre daha kısa idi (155 ve 165 dakika). Kan kaybı 50 mL’den azdı. Dört hastada 
retrokaval bölgedeki üreter atretik görünmesi nedeniyle üreter segmentini eksizyonu yapıldı. Anastomoza bağlı idrar kaçağı 
izlenmedi. Hastalar operasyondan 3 ila 4 gün sonra taburcu edildi ve ortalama hastanede kalış süresi 3.4 gündü. Dört hasta 
cerrahi sonrası semptomsuzdu ve hidronefrozu azaltmıştı. Olgulardan birinde postoperatif dönemde hidronefrozda gerileme 
izlenmedi. Diüretik renografi ve retrograd pyelografi sonrası anastomotik segmentte darlık olduğu gözlendi, ardından 
laparoskopik olarak eksizyon ve üreter segmentin reanastomozu yapıldı. Hastaların uzun süreli takiplerinde sorun izlenmedi. 
 
ÇIKARIMLAR
RCU minimal cerrahi yöntemle laparoskopik olarak başarılı bir şekilde uygulanabilir. Laparoskopide iyi doku diseksiyonu, 
daha az analjezik ilaç gereksinimi, kısa hastanede kalış süresi ve iyi hemostaz sağlanabilmesi önemli avantajları 
olarak gözükmektedir. RCU’nun laparoskopik tedavisi uygulanabilir ve teknik olarak güvenilir görünmektedir. Aynı 
zamanda 3D görüntüleme sistemi kullanılıp avantajlarından faydalanarak operasyon daha da kolaylaşabilmektedir 
 
 
PS-084

URGE İNKONTİNANSI OLAN PARKİNSON HASTALARINDA KULLANILAN GÜNLÜK PED SAYISININ HAYAT
KALİTESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
TARIK YONGUÇ*(1), ERTUĞRUL ŞEFİK(1), SERDAR ÇELİK(1), ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ(2), İPEK İNCİ(2)
1) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, UROLOJİ, İZMİR
2) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Parkinson hastalığında alt üriner sistem semptomlarına oldukça sık rastlanılmaktadır. Hastaların %35-70’inde işeme disfonksiyonu 
bulunmaktadır. Sıklıkla (%50-75) aşırı aktif mesane kliniği ile karşımıza çıkmaktadır. Buna nokturi, sık idrara çıkma ve sıkışma tipi 
inkontinans sıklıkla eşlik eder. Sıkışma tipi inkontinanas hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmada sıkışma 
tipi inkontinansı bulunan parkinson hastalarında, kaçırılan idrar miktarının ölçüsü olan ped sayısının hastanın hayat kalitesini ne kadar 
etkilediği incelendi.

 
YÖNTEM
Parkinson hastalığı nedeniyle takip edilen ve ürolojik şikayetleri nedeniyle kliniğimize yönlendirilen, sıkışma tipi inkontinans saptanan 
58 hastanın verileri değerlendirildi. Hastaların günlük ped kullanımı ve SEAPI-QMM formu dolduruldu. Hastalar günlük 3 ve altında 
ped kullanımı olanlar ve 3 üzerinde ped kullanımı olanlar olarak iki gruba ayrıldı. Grupların normal dağılıma uygunluğu kolmogorov 
smirnov testi ile değerlendirildi. Bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanıldı. İstatiksel olarak anlamlılık 
sınır 0,05 olarak kabul edildi.
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BULGULAR
Parkinson hastalığı nedenli takip edilen ve sıkışma tipi inkontinans saptanan 58 hastanın verileri incelendi. Hastalar 3 ve altında günlük 
ped kullanımı olanlar (GRUP 1) ile 3’ün üzerinde ped kullanımı olanlar (GRUP 2) oalrak iki gruba ayrıldı. Grup 1’de 40 hasta grup 
2’de 18 hasta mevcut idi. İki grup arasında yaş, cinsiyet veya takip sürei açısından anlamlı fark saptanmadı. Günlük 3 ve daha az 
ped kullanımı olan hastalarda SEAPİ skoru 3’ten fazla ped kullanan hastalara göre anlamlı olarak daha düşük saptandı (p=0,008). 
 
ÇIKARIMLAR
Parkinson hastalığı yaşlı populasyonda pek çok ek morbiditeye sebep olan ve yaşam kalitesini düşüren kronik bir hastalıktır. 
Motor ve non-motor bulgularla kendini gösterir ve pek çok hastada ürolojik semptomlar eşlik eder. Sıklıkla rastlanan ani 
sıkışmalar ve buna bağlı meydana gelen inkontinansın hastaların yaşamını olumsuz yönde etkilemesi beklenir. Günlük aktiviteleri 
ve mobilizasyonları zaten kısıtlı olan bu hasta grubunda birde inkontinans gözlenmesi hastalığın morbiditesini artırmakta 
yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu çalışmada SEAPİ-QMM inkontinans yaşam kalitesi ölçeği ile hastaları değerlendirdiğimizde 
istatiksel anlamlı olarak, günlük ped kullanımı üçten fazla olan şiddetli inkontinans grubunda yaşam SEAPİ skorunun daha yüksek 
olduğunu tespit ettik. Günlük ped kullanımı üçün üstünde olan hasta grubunda anlamlı olarak yaşam kalitesi daha kötü olarak 
saptandı. Parkinson hastalarında motor ve non-motor bulguların tedavisinde ani idrar sıkışmaları ve buna bağlı inkontinans göz 
ardı edilmemeli ve hastanın yaşam kalitesini olumsız etkilediği göz önünde bulundurularak tedavi planlanması gerekmektedir. 

Grup 1 Grup 2 P
Yaş 66,67 +- 9,92 70,94 +- 7,51 0,094
Cinsiyet Erkek 16 (%40) 10 (%55,6)

Kadın 24 (%60) 8 (%44,4) 0,275
Takip süresi 6,02 +- 4,18 6,80 +- 4,53 0,558

SEAPİ-QMM 22,95 +- 9,13 29,11 +- 7,33 0,008 *

PS-085

ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİNE REFERE EDİLEN ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMU OLAN PARKİNSON HASTALARINDA EREKSİYON 
KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
TARIK YONGUÇ*(1), ERTUĞRUL ŞEFİK(1), SERDAR ÇELİK(1), İPEK İNCİ(2), ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ(2), YASİN CEYLAN(1), SALİH POLAT(3)
1) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, UROLOJİ, İZMİR 
2) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ, İZMİR 3) AĞRI DOĞUBEYAZIT DEVLLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR  

AMAÇ
Parkinson hastalığı kaslarda motor fonksiyon bozukluğu ile seyreden progresif nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalık sırasında 
görülen bradikinezi, tremor gibi motor bulgular seksüel fonksiyonları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Yine hastalığa bağlı 
olarak görülen erektil disfonksiyon, depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları gibi non-motor bulgular seksüel fonksiyonları olumsuz 
etkilemektedir. Parkinson hastalığında erektil disfonksiyon en sık rastlanan seksüel fonksiyon bozukluğu olup, medikasyona, uyku 
bozukluklarına sekonder veya anksiyete ve depresyon kaynaklı olabilmektedir. Bu çalışmada nöroloji polikliniğinde parkinson 
hastalığı nedeniyle takip edilen ve erektil disfonksiyon nedeniyle üroloji polikliniğine yönlendirilen hastalar değerlendirilmiştir. 
 
YÖNTEM
Parkinson hastalığı nedeniyle nöroloji polikliniğinde takip edilen ve aşırı aktif mesane, erektil disfonksiyon gibi çeşitli ürolojik problemler ile 
üroloji polikliniğine yönlendirilen 31 erkek hastanın verileri değerlendirildi. Hastalara erektil disfonksiyonu değerlendirmek amacıyla İİEF-
5 sorgulama formu doldurtuldu ve sonuçları değerlendirildi. Bulunan değerlerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplandı.

BULGULAR
Parkinson hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan 31 erkek hastanın verileri incelendiğinde hastaların yaş ortalaması 
67,63 +- 9,15 olarak saptandı. Hastaların ortalama takip süresi 6,63 +- 4,75 ay olarak saptandı. Hastaların İİEF-5 skoru 
ortalaması 11,26 olarak orta derecede saptandı. Hastalar İİEF-5 skoruna göre erektil disfonksiyonu olmayan, hafif 
erektil disfonksiyonu olan, hafif-orta, orta ve ağır derecede disfonksiyonu olanlarolarak gruplara ayrıldı. İİEF-5 skoru 
1-7 arasında ağır derecede erektil disfonksiyonu olan 8 hasta, İİEF-5 8-11 orta derecede olan 11 hasta, 12-16 arasında 
hafif orta düzeyde erektil disfonksiyonu olan 7 hasta ve 17-21 arasında hafif derecede erektil disfonksiyonu olan 5 hasta 
olarak saptandı. Erektil disfonksiyonu olmayan sadece bir hasta bulundu. Demografik veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

ÇIKARIMLAR
Parkinson hastalığında erektil disfonksiyon oldukça sık görülen bir seksuel disfonksiyon olup, hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Kliniğimize herhangi bir üriner sistem şikayeti ile yönlendirilen 31 erkek hastanın 1 tanesi hariç tamamında erektil disfonksiyon 
saptanmış olup, erektil disfonksiyon saptanan hastalarında büyük çoğunlunda ağır-orta düzeyde erektil disfonksiyon saptanmıştır. Bunda 
hastalığa eşlik eden motor ve non-motor fonksiyon bozuklukları ve tüm hastalarda mevcut olan ileri yaşın etkisi önemlidir.

TABLO 1 E.D. YOK MİNİMAL E.D. HAFİF-ORTA E.D. ORTA E.D. CİDDİ E.D. TOPLAM
HASTA SAYISI (n) 1 5 7 11 8 31
ORTALAMA TAKİP SÜRESİ (AY) 3 11 +- 8,48 5,66 +- 4,68 8,5 +- 5,47 4,75 +-2,17
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PS-086 

ORTA-İLERİ DÜZEY PARKİNSON HASTALARINDA AŞIRI AKTİF MESANE SEMPTOMLARININ ŞİDDETİ VE HAYAT KALİTESİ ÜZERİNE 
ETKİLERİ
TARIK YONGUÇ*(1), ERTUĞRUL ŞEFİK(1), SERDAR ÇELİK(1), ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ(2), İPEK İNCİ(2) 
1) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, UROLOJİ, İZMİR 2) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ, NÖROLOJİ, İZMİR  

AMAÇ
Parkinson hastalığı (PH), substantia nigradaki pigmente hücrelerde progresif dejenerasyona neden olan ekstrapiramidal nörolojik 
bir hastalıktır ve sıklıkla alt üriner sistem semptomları (AÜSS)eşlik eder. Son yapılan çalışmalarda genel kabul edilen kriterlere göre 
tanı konulmuş PH’da üriner sistem semptomlarının prevelansı %27 ile %80 arasındadır . En sık görülen semptomlar gündüz işeme 
sıklığında artış, gece işemesi, sıkışma ve sıkışma tipi idrar kaçırmadır. Sıkışma tipi idrar kaçırmayı da içeren aşırı aktif mesane (AAM) 
semptomları, hastanın fiziksel, mental ve sosyal sağlığı üzerinde ciddi zararlı etkileri olabilir ve bu etkiler morbidite ve mortaliteyi 
arttırabilir. Parkinson hastaları sağlıkla ilgili hayat kalitesi skorları ile ölçülen kendine bakabilme, hareket kabiliyeti, anksiyete ve 
depresyon parametrelerinde 2-10 kat daha fazla zorluk çekmektedirler. Bu çalışmada nöroloji polikliniğinde parkinson hastalığı 
nedeniyle takip edilen ve AAM semptomları nedeniyle üroloji polikliniğine yönlendirilen hastalar değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı 
bu popülasyonda AAM semptomlarının şiddetini değerlendirmek ve hayat kalitesine (HK) etkilerini göstermek.
 
YÖNTEM
Orta ve ileri evre Parkinson hastalığı nedeniyle nöroloji polikliniğinde takip edilen ve aşırı aktif mesane semptomları nedeniyle üroloji 
polikliniğine yönlendirilen 63 hasta çalışmaya alındı. Hastalarda 24 saatlik; üriner inkontinans sıklığı, işeme sıklığı, noktüri sayısı, 
sıkışma sıklığı 3- günlük mesane günlüğü ile değerlendirildi. İnkontinansın ciddiyeti ICIQ-sf, AAM semptomları OAB-V8, inkontinans 
hayat kalitesi de SEAPI ile değerlendirildi.
 
BULGULAR
Çalışmaya alınan 63 Parkinson hastasının 32’si kadın, 31’i erkekti. Yaş ortalaması 67.7 idi. Ortalama PH süresi 6.06 yıldı. Bu 
popülasyonda günlük en az Sıkışma tipi idrar kaçırma oranı çok sıktı % 90.8 (57/63). Stres tipi idrar kaçırma ise % 4.7 (3/63). 
Hastalarda inkontinans süresi ortalama 1.4 yıldı. The Hoehn and Yahr skala ile ölçülen PH semptom progresyon ortalaması 3 idi. 
 
ÇIKARIMLAR
Parkinson hastalığında sıkça görülen AAM semptomları ve özellikle sıkışma tipi idrar kaçırma, hastaların YK’ni olumsuz 
yönde etkilemektedir. PH’da motor olmayan belirtiler (MOB) hastaların hayat kalitesini en fazla düşürebilmektedir. Bu 
popülasyonda AAM semptomlarının oldukça sık olduğu ve HK’ninde bunu bağlı düştüğü görülmektedir. Bu nedenle PH’de AAM 
semptomlarının erken tanınması ve böylece uygun olarak tedavi edilmesi hastaların HK’nin yükseltilmesi açısından çok önemlidir. 
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PS-088

PROSTAT İĞNE BİYOPSİSİ ÖNCESİ HORMONAL VERİLERİN PROSTAT KANSERİ TANISINDA ÖNGÖRÜ DEĞERİ: PROSPEKTİF KOHORT 
ÇALIŞMANIN ÖN SONUÇLARI
SERDAR CELİK*(1), ANİL EKER(1), IBRAHİM HALİL BOZKURT(1), ISMAİL BASMACİ(1), ERTUGRUL SEFİK(1), SERKAN YARİMOGLU(1), 
BÜLENT GÜNLÜSOY(1)
1) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Bu yazıda kliniğimizde prostat biyopsisi öncesi hormonal değerlendirme yapılarak bu verilerin prostat kanseri tanısındaki öngörü 
değerinin araştırıldığı prospektif kohort çalışmanın ön sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Prostat spesifik antijen (PSA) yüksekliği ve/veya anormal rektal muayene bulgusu nedenli prostat biyopsisi planlanan, seksüel şikayeti 
mevcut erkek hastalar çalışmaya dahil edildi. Uzun dönem prospektif kohort planlanan çalışmanın Kasım 2017-Haziran 2018 tarihleri 
arasındaki hasta verileri değerlendirildi. Biyopsi patolojisine göre hastalar iki gruba ayrıldı. Patoloji sonucu benign saptanan hastalar 
grup 1, prostat adenokarsinomu (PCa) saptanan hastalar ise grup 2 olarak adlandırıldı. Hastaların biyopsi öncesi PSA, PSA dansitesi 
(PSAd) (PSA/prostat volümü (PV)), total testosteron (TTE), lüteinizan hormon (LH), folikül stimüle edici hormon (FSH), estradiol (OST) 
ve dehidroepiandrosteron sulfat (DHEAS) değerleri incelendi. Ayrıca prostat biyopsi patolojisi, rektal muayene bulgusu, PV ve hasta 
yaşı incelendi. Mevcut verilerden TTE/PSA, TTE/PSAd, TTE/LH, TTE/PV ve TTE/OST oranları hesaplandı. Tüm veriler grup 1 ve grup 2 
arasında karşılaştırılarak değerlendirildi.

BULGULAR
Çalışmada ortalama yaşı 65,2±6,8 (48-80) yıl olan 110 hasta incelendi. Hastaların 85’i Grup 1’de, 25’i ise grup 2’deydi. Grup 1 ve grup 
2 hastaların verileri tabloda verilmiştir. Tek değişkenli analizde PV, TTE/PSA, TTE/PSAd, TTE/LH, TTE/OST ve DHEAS Grup 1’de daha 
yüksek iken PSAd, anormal rektal muayene bulgusu ve OST Grup 2’de daha yüksek saptandı (Tablo). TTE ve PSA ise gruplar arası 
benzerdi. Çok değişkenli analizde ise sadece TTE/PSA (p=0,045; OR:19,2; CI:1,07-342,4) ve TTE/PSAd (p=0,018; OR:0,9; CI:0,82-0,98) 
verileri anlamlı saptandı.

ÇIKARIMLAR
Sonuç olarak prostat biyopsisi öncesi hormonal değerlendirmede gözlenen düşük TTE/PSA ve TTE/PSAd düzeyleri PCa’ni öngörmede 
kullanılabilir. İlginç olan sonuç ise TTE ve PSA düzeyleri gruplar arası benzer iken, TTE/PSA oranının PCa grubunda düşük saptanmasıydı. 
Çalışma sonuçlarının netleşmesi için kohort sonu sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tablo: Prostat biyopsi patolojisine göre benign ve malign saptanan hastalarda hormonal veriler ile diğer verilerin karşılaştırılarak 

değerlendirilmesi.

Ortalama±Standart sapma 
(min-maks)

Prostat biyopsi patolojisi 
benign saptanan hastalar 
(Grup 1) (n=85)

Prostat biyopsi patolo-
jisi PCa saptanan has-
talar Grup 2 (n=25)

p p*

Yaş (yıl) 64,7±5,8 (50-77) 67±9,2 (48-80) 0,075
PSA (ng/ml), ortanca (min-
maks) 6.9 (2,6-37) 9 (4-150) 0,065

Anormal rektal muayene, 
n (%) 21 (24,7) 12 (48) 0,025 0.273

PV (cc) 59,1±24,3 (30-140) 42,9±26,2 (20-135) <0,001 0,053
PSA/PV (PSAd) (ng/ml/cc) 0,16±0,12 (0,05-0,74) 0,53±0,76 (0,06-3,2) <0,001 0,277
TTE (ng/ml) 3,4±1,2 (1,5-6,1) 3,2±1,1 (1,6-6,2) 0,556
TTE/PV (ng/ml/cc) 0,07±0,04 (0,02-0,18) 0,09±0,07 (0,01-0,26) 0,12
TTE/PSA 0,54±0,35 (0,05-1,62) 0,37±0,33 (0,01-1,38) 0,03 0,045

OR:19,2 (CI:1,07-
342,4)

TTE/PSAd 29±16,8 (2,26-85,4) 14,5±13,7 (0,01-49,6) <0,001 0,018
OR:0,9 (CI:0,82-0,98)

LH (mIU/ml) 6±2,9 (0,7-16,2) 7,3±5,7 (2,5-27,1) 0,512
FSH (mIU/ml) 9,5±7,6 (1,5-58,4) 10,3±6,9 (2,6-29,2) 0,576
TTE/LH (ng/mIU) 0,7±0,4 (0,14-2,52) 0,55±0,38 (0,1-1,82) 0,045 0,388
OST (pg/ml) 31,7±15,5 (5-98) 42,2±21,8 (14-90) 0,048 0,88
TTE/OST 0,14±0,12 (0,02-0,98) 0,08±0,05 (0,01-0,17) 0,002 0,071
DHEAS (ug/dl) 143,2±69,8 (23,8-381,2) 108±68,4 (11,6-310,2) 0,012 0,28

Mann-Whitney U test ve Ki-kare analizleri kullanılmıştır.
* Logistic regression analizi
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PS-089 

PROSTAT İĞNE BİYOPSİSİ ÖNCESİ HORMONAL VERİLERİN PROSTAT BİYOPSİSİ GLEASON SKORUNU, POZİTİF KOR SAYISINI, ISUP VE 
D’AMİCO RİSK SINIFLAMASINI ÖNGÖRMEDEKİ YERİ: PROSPEKTİF KOHORT ÇALIŞMANIN ÖN SONUÇLARI
SERDAR CELİK*(1), ANİL EKER(1), IBRAHİM HALİL BOZKURT(1), ISMAİL BASMACİ(1), ERTUGRUL SEFİK(1), YASİN CEYLAN(1), TARİK 
YONGUC(1), BULENT GUNLUSOY(1), TANSU DEGİRMENCİ(1) 
1) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR  

AMAÇ
Bu yazıda kliniğimizde prostat biyopsisi öncesi hormonal değerlendirme yapılan ve patoloji sonucunda prostat kanseri (PCa) tanısı 
alan hastalarda hormonal verilerin prostat biyopsisi Gleason skorunu, ISUP derecesini, pozitif kor sayısını ve D’Amico risk sınıflamasını 
öngörü değerinin araştırıldığı prospektif kohort çalışmanın ön sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Prostat spesifik antijen (PSA) yüksekliği ya da anormal rektal muayene bulgusu nedenli prostat biyopsisi planlanan, seksüel şikayeti 
mevcut (libido kaybı ya da erektil disfonksiyon) erkek hastalar çalışmaya dahil edildi. Uzun dönem prospektif kohort planlanan 
çalışmanın Kasım 2017-Haziran 2018 tarihleri arasındaki hasta verileri bu çalışmada değerlendirildi. Biyopsi patolojisine göre PCa 
saptanan hastalar çalışmada incelendi. Hastaların biyopsi öncesi PSA, PSA dansitesi (PSAd), total testosteron (TTE), lüteinizan hormon 
(LH) ve folikül stimüle edici hormon (FSH), estradiol (OST), dehidroepiandrosteron sulfat (DHEAS) değerleri incelendi. Ayrıca prostat 
biyopsi patoloji verilerinden Gleason skoru, ISUP derecesi, pozitif kor sayısı incelendi. Bunun dışında hastaların prostat volümü (PV), 
D’Amico risk grubu ve hasta yaşı da not edildi. Mevcut verilerden TTE/PSA ve TTE/PSAd oranları hesaplandı. Tüm hormonal veriler ile 
prostat biyopsi patoloji verileri ve D’Amico risk sınıflaması arasında korelasyon ilişkisi araştırıldı.

BULGULAR
Çalışmada ortalama yaşı 67±9,2 (48-80) yıl ve ortalama PV’ü 42,9±26,2 (20-135) cc olan 25 hasta değerlendirildi. Hastaların ortalama 
PSA değeri 22±37,3 (4-150) ng/ml, TTE değeri 3,2±1,1 (1,6-6,2) ng/ml, Gleason skoru 6,8±1 (6-10) ve pozitif kor sayısı 4,8±03,4 (1-12) idi. 
ISUP sınıflamasına göre ISUP derece 1, 2, 3, 4 ve 5 gruplarında sırasıyla 12, 4, 4, 4 ve 1 hasta mevcuttu. D’Amico’ya göre 8 hasta düşük risk 
grubunda iken, 9 hasta orta ve 8 hasta ise yüksek risk grubundaydı. Korelasyon analizinde PSA ile ISUP derecesi, D’Amico risk grubu ve pozitif 
kor sayısı arasında pozitif korelasyon gözlenmişken, PSAd ile ISUP derecesi, D’Amico risk grubu, pozitif kor sayısı ve Gleason skoru arasında 
pozitif korelasyon gözlendi. TTE/PSA ile Gleason skoru, D’Amico risk grubu ve pozitif kor sayısı negatif korelasyon gösterdi. TTE/PSAd ile de 
sadece D’Amico risk grubu negatif korele saptandı. OST ile de Gleason skoru ve ISUP derecesi arasında anlamlı korelasyon mevcuttu (Tablo). 
 
ÇIKARIMLAR
Sonuç olarak prostat biyopsisi öncesi hormonal değerlendirmede gözlenen düşük TTE/PSA ve TTE/PSAd düzeyleri ile yüksek OST 
düzeyinin biyopsi sonrası yüksek volümlü PCa ile ilişkili olabileceği söylenebilir. Çıkan sonuçların netleşmesi için çalışma kohortunun 
tamamlanması ve radikal prostatektomi sonuçlarının da incelenmesi gerekmektedir.

Tablo: Hormon düzeyleri ile prostat biyopsisi Gleason skoru, ISUP derecesi, D’Amico risk düzeyi ve pozitif kor sayısı arasındaki korelasyon 

ilişkisi.

Gleason skoru ISUP derecesi D’Amico riski Kanser pozitif kor sayısı

PSA R=0,359 R=0,411 R=0,520 R=0,424

p=0,078 p=0,041 p=0,008 p=0,035

PSAd R=0,414 R=0,449 R=0,509 R=0,483

p=0,040 p=0,024 p=0,009 p=0,014

TTE R=-0,163 R=-0,084 R=-0,084 R=-0,159

p=0,459 p=0,703 p=0,702 p=0,468

FSH R=-0,260 R=-0,268 R=-0,040 R=-0,036

p=0,209 p=0,196 p=0,851 p=0,864

LH R=-0,017 R=-0,053 R=0,158 R=0,058

p=0,935 p=0,800 p=0,452 p=0,783

TTE/PSA R=-0,396 R=-0,381 R=-0,632 R=-0,408

p=0,05 p=0,061 p=0,001 p=0,043

TTE/PSAd R=-0,362 R=-0,371 R=-0,524 R=-0,303

p=0,075 p=0,068 p=0,007 p=0,141

OST R=0,426 R=0,404 R=0,042 R=0,203

p=0,038 p=0,05 p=0,847 p=0,341

DHEAS R=-0,023 R=0,028 R=-0,007 R=0,116

p=0,912 p=0,895 p=0,975 p=0,580



4. Ürolojik Cerrahi Kongresi

313

Ürolojik Cerrahi Derneği

PS-090 

İNTRAVEZİKAL BCG TEDAVİSİ ESNASINDA GÖRÜLEN NADİR BİR PSA YÜKSEKLİĞİ SEBEBİ: GRANÜLOMATÖZ PROSTATİT 
SERHAN ÇİMEN*(1) 
1) S.B. MALATYA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MALATYA  

AMAÇ
Prostatitler ürologlara başvuran üriner sistem enfeksiyonlarının ~%10-14 ünü oluşturmaktadır. Prostatitler içerisinde granülomatöz 
prostatit tüm prostatitlerin % 1 den azını oluşturur. Nadir bir PSA yüksekliği sebebi olan granülomatöz prostatit olgusunu sunmayı 
amaçladık.

YÖNTEM
- 
 
BULGULAR
Altmış dört yaşında erkek hastada mesane tümörü tespit edildi. Tümörün transüretral rezeksiyonunu takiben histopatolojik 
değerlendirme lamina propria invazyonu gösteren yüzeyel mesane tümörü (T1) olarak rapor edildi. Hastanın T1 tümör evresinde 
olması ve 3 cm den büyük tümörü olmasından dolayı orta risk grubunda değerlendirildi. İntravezikal tedavi (BCG) verilmesine 
karar verildi. Hastaya uygulanan haftalık BCG son dozdan 1 hafta sonra ciddi alt üriner sistem semptomları başladı. Hastada ateş 
veya sistemik bir enfeksiyon bulgusu yoktu. Hastanın total PSA/free PSA değerleri 6/0,8 ng/dL olarak ölçüldü. Hastanın lökositürisi 
olmasından dolayı florokinolon grubu antibiyoterapi verilmesini takiben PSA değerlerinde yükselme (total PSA/free PSA: 7,1/0,9 ng/
dL) tespit edildi. Transrektal ultrasonografi (TRUS) eşliğinde 12 kadran prostat biyopsisi yapıldı. Patoloji granülomatöz prostatit olarak 
rapor edildi. Bunun üzerine mesane içi BCG uygulaması kesildi. Hastanın takip edilmesine karar verildi. 1 ay sonra bakılan total PSA/
free PSA değerlerinin dramatik bir şekilde 1,7/0,6 ng/dL ye gerilediği görüldü. Hastanın kontrol sistoskopisinde kitle tespit edilmemesi 
ve BCG yan etkisi görülmesi sebebiyle ek intravezikal tedavi verilmeden takibine karar verildi.

ÇIKARIMLAR
Mesane tümörü nedeniyle intravezikal BCG tedavisi alan ve daha önce PSA yüksekliği olmayan bir hastada gelişen PSA 
yüksekliğinin, BCG tedavisine bağlı gelişen ve nadir görülen granülomatöz prostatite bağlı olabileceği akla getirilmelidir. 
 
 

PS-091

ANTİMUSKARİNİK İLACIN NADİR BİR YAN ETKİSİ GÖRME ALANI KAYBI :OLGU SUNUMU
SERHAN ÇİMEN*(1)
1) S.B. MALATYA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MALATYA 

AMAÇ
Antimuskarinik ilaçlar aşırı aktif mesane ve nörojenik detrusor aşırı aktivitesi tedavisinde medikal amaçlı kullanılan ilaç grubudur. Bu 
ilaçlar etkinliğinin yanında yan etkileri bakımından da özellik ve farklılık göstermektedirler. Bu ilaçların kullanımında dar açılı glokom 
gibi hastalıklar iyi sorgulanmalıdır. Dar açılı glokomu olan genç hastada sorgulanmadan kullanılan antimuskarinik tedavinin yaptığı 
görme alanı kaybı olgusunu sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
- 
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BULGULAR
25 yaşındaki erkek hasta sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi ve bazen de olan urge tarzda idrar kaçırma sebebiyle dış merkezli üroloji 
polikliniğe başvuruyor. Hastaya aşırı aktif mesane tanısıyla antimuskarinik başlanıyor. Hastanın ifadesine göre hastaya başlanan ilacın 
yan etkileri anlatılmıyor ve gözlük kullanan hastaya göz ile ilgili bir hastalığı olup olmadığı sorgulanmıyor. Hastaya 6 ay sonra kontrol 
öneriliyor. Dar açılı glokom tanısı olan ve bu hastalığı ile ilgili ilaç kullanan hasta verilen antimuskarinik ilacı 6 ay süreyle düzenli 
kullanıyor. Altıncı ayın sonunda ciddi görme kaybı oluştuğunu fark edip göz doktoruna başvuruyor. Yapılan görme alanı muayenesinde 
görme alanının ciddi kaybı olduğu tespit ediliyor(Resim 1). Hastaya göz doktoru tarafından ilaçları sorulduğunda antimuskarinik 
başlandığı tespit ediliyor. Göz hastalıkları uzmanı hastayı polikliniğimize yönlendiriyor. Hastanın ilacı tarafımızca kesildi ve takip edildi. 6 
ay sonra hasta tekrar göz hastalıkları uzmanına muayene için gönderildiğinde görme kaybının neredeyse tamamına yakınının düzeldiği 
tespit edildi(Resim 2).

ÇIKARIMLAR
Antimuskarinik ilaçlar tedavide etkin olduğu kadar yan etki profilleri bakımından da bir o kadar kötü sonuçlar doğurabilecek özelliğe 
sahip ilaçlardır. Hastalara uygun endikasyonda bu ilaçlar başlanırken ek hastalıkları mutlaka sorgulanmalı ve ilaçların yan etkileri 
hakkında hastalar bilgilendirilmelidir.

PS-092

UNUTULMUŞ BİLATERAL ÜRETERAL STENTİN ÜRETERORENOSKOPİK TEDAVİSİ :OLGU SUNUMU
SERHAN ÇİMEN*(1)
1) S.B. MALATYA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MALATYA 

AMAÇ
Üretreral stentler günlük üroloji pratiğinde gerek endoskopik gerekse açık cerrahiler sonrası sık olarak kullanılmaktadır. Ancak 
stentler taş oluşumu, migrasyon, enfeksiyoni fragmantasyon, enkrustasyon ve organ fonksiyon kaybı gibi ciddi komplşkasyonlara 
yol açabilmektedir. Unutulmuş ve taşlaşmış bilateral üreteral stentin üreterorenoskopik yolla tedavisini sunmayı amaçladık. 
 
YÖNTEM
- 
 
BULGULAR
62 yaşındaki erkek hastaya 7 yıl önce bir merkezde her iki üreter taşı tanısıyla endokopik üreterorenoskopik girişim uygulanmış ve 
bilateral üreteral stent takılmış. Fakat hastaya stentinin olduğu ve bu stentlerin belirli süre sonra çıkarılması gerektiği hatırlatılmamış. 
Hasta bize yan ağrısı nedeiyle başvurdu. Yapılan üriner ultrasonografide her iki böbrekte grade 2 hidroüreteronefroz olduğu 
raporlandı. Buna istinaden taş öyküsü olan hastaya kontrastsız ince kesit tüm abdomen CT çekildi. CT’ de her iki üreterde stentlerin 
olduğu görüldü(Resim 1,2). Hastaya üreterorensokopi planlandı. Üreterorenoskopi esnasında üreteral stentlerin taşlaşmış olduğu 
görüldü (Resim 3). Taşlaşmış üreteral stent pnömotik yardımıyla bütün halinde dışarıya alındı. Hasta komplşkasyonsuz taburcu edildi. 
Postoperatif 6. ayda çekilen CT de hidroüreteronefrozun tamamen gerilediği görüldü(Resim 4).

ÇIKARIMLAR
Üreteral stentlerin kullanımı teknolojinin gelişimiyle artış göstermektedir. Stentlerin doğurabileceği komplikasyonların önlenmesi ve 
malpraktisin önüne geçilmesi amacıyla kullanılan üreteral stentlerin varlığı ve önemi hastalara ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır.
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PS-093

SPONTAN REGRESYON GÖSTEREN GERM HÜCRELİ TESTİS TÜMÖRÜ
SERHAN ÇİMEN*(1)
1) S.B. MALATYA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MALATYA 

AMAÇ
Germ hücreli tümörler primer testis tümörlerinin büyük bir kısmını oluşturur. Testisin germ hücreli tümörleri en çok spontan regresyona 
uğrayan tümörler arasındadır. Nadir gözlenen skrotal tümörü sunmayı amaçladık.
 
YÖNTEM
Otuz iki yaşındaki erkek hasta sağ testiste şişlik ve ağrı yakınması başvurdu, yapılan fiziksel muayenede ele gelen herhangi bir kitle 
tespit edilmedi.

BULGULAR
Hastanın yapılan kan tetkiklerinde laktik dehidrogenaz (LDH) (269 U/L, N=125-243) seviyeleri yüksek, α-fetoprotein (AFP), beta 
HCG değerleri ise normal sınırlarda tespit edildi. Skrotal ultrasonografik incelemede sol testis parankiminde alt pol düzeyinde 19x9 
mm boyutunda hipoekoik nodüler alan saptandı ve tümör lehine yorumlandı. Hastaya inguinal orşiektomi operasyonu uygulandı. 
Histopatolojik incelemede total spontan regresyona uğramış testiküler germ hücre tümörü tanısı aldı.

ÇIKARIMLAR
Sonuç olarak, testisin germ hücreli tümörleri az görülen maligniteler olmasına rağmen genç erkeklerde en sık görülen malign testis 
tümörüdür. Bu tümörlerde spontan regresyon sık görülmekle beraber klinikte metastazlar ile karşımıza çıkabilmektedir. Muayene 
bulgusu olmasa bile şüphelenilen olgularda yapılan ultrasonografide hipoekokik alan ve buna eşlik eden kalsifikasyon alanları 
görüldüğünde akla spontan regrese olmuş germ hücreli testis tümörü getirilmelidir.
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PS-094

OLİGOSPERMİ OLAN ERKEKLERDE SİGARA KULLANIMININ VARİKOSELEKTOMİ SONRASI SPERM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
MURAT DURSUN(1), ŞAKİR ONGÜN*(2)
1) S.B. MALATYA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MALATYA 2) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, BALIKESİR 

AMAÇ
Varikosel ve sigara kullanımı ayrı olarak değerlendirildiğinde infertil erkeklerde etyolojide rol oynamaktadır. Bu çalışmada, sigara 
kullanan ve kullanmayan infertil erkekler arasında varikosel operasyonu sonrası sperm parametrelerindeki düzelmeyi inceledik ve 
karşılaştrırdık.

YÖNTEM
Kliniğimizde infertilite nedeniyle varikoselektomi operasyonu yapılan hastalar retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaşı, 
komorbiditeleri, kullandığı ilaçlar ve sigara kullanım öyküsü değerlendirildi. Hastalar sigara kullanımı olup olmamasına göre iki gruba 
ayrıldı. Ameliyat öncesi ve 3 ay sonrası sperm parametreleri (sperm konsantrasyonu, motilite) ile hormon profilleri karşılaştırıldı.

BULGULAR
48 hastanın 28’inde sigara kullanımı mevcut idi. Hastaların yaş ortalamaları sigara içenlerde 29,4(21-38) ve içmeyenlerde 28,6 (22-36) 
olarak belirlendi. Her iki grup arasında hormon profilleri açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Sigara içenlerde operasyon 
öncesi ortalama sperm konsantrasyonu 9,6 (3,1-13,8)milyon/cc iken operasyon sonrası 16,8(5,6-35,6) milyon/cc olarak belirlendi. 
Sigara içmeyenlerde ise 10,1(4,6-12,2) milyon/cc olan sperm konsantrasyonu operasyon sonrası 24,5(8,9-45,4) milyon/cc olarak 
belirlendi. Sperm parametlerindeki düzelme sigara içmeyenlerde anlamlı olarak daha iyi olarak saptandı. Sonuçlar tabloda gösterildi.

ÇIKARIMLAR
Sperm parametreleri üzerine varikoseli olan hastalarda sigara içme durumunun anlamlı bir sinerjistik etkisi görülmektedir. Sigara 
içenlerde varikosel tedavi edilse dahi sperm parametrelerindeki düzelme yetersiz kalabilir. Sonuç olarak, varikosel ile başvuran 
infertil hastalarda sigaranın bırakılması, semen parametrelerini iyileştirmek için tedavi etmede önemli bir rol oynayabilir. 
 
 
PS-095

EOZİNOFİL SAYISI, ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE TROMBOSİT SAYISININ KADINLARDA
MURAT DURSUN(1), HÜSEYİN BEŞİROĞLU(2), MUSTAFA ERKOÇ*(3)
CİNSEL DİSFONKSİYONU ÖNGÖRMEDEKİ ROLÜ
1) S.B. MALATYA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MALATYA 
2) S.B. ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) S.B. İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Endotel disfonksiyonuna neden olan ana faktörler olan vasküler bozukluklarda, artmış eozinofil sayısı (EC), ortalama trombosit hacmi 
(MPV) ve trombosit sayısı (PC) önemlidir. Biz de bu çalışmada, kadınlarda endotel disfonksiyonun neden olabileceği cinsel disfonksiyon 
ile EC, MPV ve PC arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Çalışmaya 20-55 yaş arası cinsel olarak aktif premenopozal 68 katılımcı (31 cinsel fonksiyon bozukluğu saptanan kadın hasta ve 37 sağlıklı 
kontrol) alındı. Pelvik cerrahi öyküsü olanlar, depresyon tanısı alan veya antidepresan tedavi kullananlar, menopoza girmiş olanlar 
çalışma dışı bırakıldı. Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (FSFI) anket formu kullanılarak kadınlarda cinsel disfonksiyon değerlendirildi. 
Bütün hastalara FSFI skoru uygulandı ve toplam skoru 26,55’in altında olanlar Cinsel Fonksiyon Bozukluğu var olarak kabul edildi. MPV, 
PC ve EC iki grup istatistiksel arasında karşılaştırıldı.

BULGULAR
Cinsel disfonksiyon mevcut olan ve olmayanların yaş ortalaması sırasıyla 35,56±4,90 ve 35,83±4,86 olarak bulundu. MPV ile PC 
seviyeleri çalışma ve kontrol grubunda; sırasıyla 8.51±1.00 fL ve 8.16±0.94 fL; 244.59±57.3 hücre/μL ve 230.17±48.44 hücre/μL olarak 
belirlendi. Her iki değer de cinel disfonksiyonu mevcut olan kadınlarda anlamlı derecede yüksekti (P<.05). Eozinofil sayısı ve beyaz kan 
hücresi sayısı açısında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu.

ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda cinsel fonksiyon bozukluğu olan kadınlarda ortalama trombosit hacmi ile trombosit sayılarının yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Vasküler bozukluklarda artmış olanMPV ve PC, kadın cinsel disfonksiyonunu öngörmede bir biyomarkır olarak kullanılabilir. 
Bu çalışmamızın geniş serili yeni araştırmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
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PS-096

BİR KADIN HASTADA ÜRİNER RETANSİYONA NEDEN OLAN MESANE BENİGN LEZYONU: POLİPOİD SİSTİT
SERHAN ÇİMEN*(1), AYLA ÖZAYDOĞDU ÇİMEN(2)
1) S.B. MALATYA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MALATYA
2) S.B. MALATYA DEVLET HASTANESİ, RADYOLOJİ, MALATYA 

AMAÇ
Üriner retansiyon kadınlarda sık görülen bir durum olmamakla birlikte nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Kadınlarda birçok etken 
üriner retansiyona neden olabilmektedir.Kadınlarda nadir bir üriner retansiyon sebebi olan polpoid sistit olgusunu sunmayı amaçladık.
 
YÖNTEM
Yetmiş üç yaşında bayan hasta idrar yapamama şikâyeti ile başvurdu. İki haftadan fazla süredir idrar yaparken zorlandığını ifade etti. 
Öyküsünde üriner sistem infeksiyonu, cerrahi ve üriner kateterizasyon öyküsü olmadığını bildirdi.

BULGULAR
Abdominal ultrasonografide mesane tabanında yaklaşık 4x5 cm boyutlarında mesane lümenine uzanım gösteren papiller yapı olduğu 
rapor edildi. Sistoskopik incelemede mesane içerisinde trigona sapla tutunmuş ve üretraya doğru uzanım gösteren papiller yapı 
görüldü. Hastaya transüretral rezeksiyon uygulandı. Rezeksiyon materyalinin histopatolojik incelemesi polipoid sistit şeklinde rapor 
edildi.

ÇIKARIMLAR
Sonuç olarak polipoid sistit mesanenin malign lezyonları ile sık karışabilen benign bir lezyonudur. Özellikle mesane kateterizasyonu 
öyküsü olan geriatrik hastalarda, mesanenin herhangi bir nedenle radyolojik incelemesi sırasında tespit edilen bir lezyonun polipoid 
sistit olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca nadir görülse bile olgumuzda olduğu gibi üriner retansiyon ile başvuran hastalarda da bir 
mesane patolojisi olan polipoid sistit akla gelmelidir.

 

 
 

 

PS-097

ERİŞKİNLERDE SİSTİT VE AKUT PİYELONEFRİTİN AYIRICI TANISINDA HEMATOLOJİK PARAMETRELER KULLANILABİLİR Mİ?
ALPER BİTKİN(1), MUSTAFA AYDIN(1), LOKMAN İRKILATA(1), EBUBEKİR AKGÜNEŞ*(1), MUSTAFA KEMAL ATİLLA(1)
1) S.B. SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, SAMSUN 

AMAÇ
Akut piyelonefrit ve sistit hastalığının tanısını koymak ve bu hastalıkların ayrımını yapmak için hematolojik parametrelerin 
kullanılabilirliğini değerlendirmek

YÖNTEM
Çalışmamızdaki hastalar kliniğimizde pyelonefrit nedeniyle tedavi edilen hastalar ile sistit nedeniyle tedavi edilen hastalar olacak 
şekilde 2 gruba ayrıldı. Tüm hastalardan tam kan sayımı alınarak ortalama platelet volümü (MPV), trombosit/lenfosit oranı (PLR) ve 
nötrofil/lenfosit (NLR) ve platelet sayısı değerlendirildi. 2 grup arasında bu parametreler karşılaştırıldı ve kayıt altına alındı.

BULGULAR
Ortalama MPV ve platelet değerleri için iki grup arasında anlamı fark saptanmadı (p=0,473, p=0,977). Ortanca NLR ve PLR değerleri 
pyelonefrit grubunda sistit grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p <0,001, p=0,001).

ÇIKARIMLAR
NLR ve PLR değerlerinin akut pyelonefrit ve sistit ayrımında kullanılabileceği görülmektedir. Ancak daha fazla hasta sayılı ve prospektif 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Akut Pyelonefrit Sistit p

(n:32) (n:32)

Yaş± sd (yıl) 40±13,6 4.7±14,6 0,111

BMI± sd (kg/m²) 25,5±3,5 25,5±2,86 0,975

Ortalama Platelet (x103 µL) ± sd 260,53 ± 78,72 261,06 ± 72,10 0,977

Ortalama MPV(fL) ± sd 8,45 ± 0,77 8,60 ± 0,91 0,473

Ortalama Lökosit(x103 µL) ± sd 14,16 ± 5,00 8,16 ± 2,30 <0,001

Ortalama Lenfosit (x103 µL)± sd 1,43 ± 0,69 2,03 ± 0,90 0,004

Ortanca ESR (min-mak) 60 (18 - 133) 8 (1 - 39) <0,001

Ortanca CRP (min-mak) 14,1 (2,16 - 30) 0,3 (0,1 - 5,1) <0,001

Ortanca Nötrofil (x103 µL) (min-mak) 10,8 (3,68 - 21,1) 4,8 (2,5 - 11,6) <0,001

Ortanca NLR (min-mak) 9,19 (1,55 - 24) 2,69 (0,7 - 36) <0,001

Ortanca PLR (min-mak) 207,5 (48,67 - 434,29) 132,42 (57,58 - 2920) 0,001

PS-098
 
LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ VE PYELOLİTOTOMİ OPERASYONLARINDA TAŞ ÇIKARILMASINDA FLEKSİBLE SİSTOSKOP KULLANIMI
ALPER BİTKİN(1), MUSTAFA AYDIN(1), EBUBEKİR AKGÜNEŞ(1), MEVLÜT KELEŞ*(1), MUSTAFA KEMAL ATİLLA(1), LOKMAN İRKILATA(1) 
1) S.B. SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, SAMSUN  

AMAÇ
Laparoskpik cerrahisinin üroloji alanından yaygınlaşması ile üreteropelvik bileşke darlığı (ÜPBD) ve böbrek taşlarının tedavisinde 
laparoskopik pyeloplasti ve laparoskopik pyelolitotomi yaygın olarak kullanılmaktadır. İlave kaliks taşlarının çıkarılmasında bu 
yöntemlerle eş zamanlı olarak fleksible sistoskop kullanılabilmektedir. Biz çalışmamızda bu cerrahi prosedürlerin kullanılabilirliğini 
değerlendirdik.

YÖNTEM
Şubat 2016-Ekim 2017 tarihleri arasında 7 hastaya laparoskopik pyeloplasti ve laparoskopik pyelolitotomi esnasında fleksible sistoskop 
ile taş çıkarılması işlemi uygulandı. Hastaların operasyon süresi, kan kaybı, hastanede kalış süresi, peroperatif ve postoperatif 
komplikasyonlar ve takip süreleri değerlendirildi.
 
BULGULAR
7 hastanın 5’inde UPBD ile birlikte böbrek taşları mevcuttu. 2 hastada ise renal pelvis taşına eşlik eden alt kaliks taşları mevcuttu. 
Hastaların ortalama yaşları 36.8 (18-73) idi. Taşsızlık oranı % 85,7 olarak hesaplandı. Ortalama operasyon süresi 153,5 (105-230) 
dakika olup, hastanede kalış süresi 4,4(3-7) gün idi. İntraopratif ve postoperatif herhangi bir komplikasyon gelişmedi
 
ÇIKARIMLAR
UPBD’na böbrek taşı eşlik eden hastalarda ve multipl böbrek taşı olan hastalarda laparoskopik pyeloplasti ve pyelolitotomi ile eş 
zamanlı fleksible sistoskop kullanımı yüksek başarı oranı ile kullanılabilir bir tedavi seçeneğidir.

Parametreler Değerler

Hasta Sayısı (n) 7

Kadın:Erkek 0,75

Ortalama Yaş (yıl) 36,8(18-73)

BMI 24,1(19,8-28,5)

Sağ/Sol 0,4

Taş Sayısı 2,4(1-8)

Taş Boyutu (mm) 9,2(5-12)

Ortalama Operasyon Süresi (dk) 153,5(105-230)

Ortalama Kan Kaybı (ml) 52,8(20-150)

Hastanede Kalış Süresi (gün) 4,4(3-7)

Komplikasyonlar 0

Taşsızlık Oranı 6/7 (%85,7)

Takip Süresi (ay) 15,7(5-25)
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PS-099 

TNM EVRE 3-4 BÖBREK TÜMÖRÜ OLAN HASTALARDA LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ DENEYİMLERİ
ALPER BİTKİN*(1), MUSTAFA AYDIN(1), LOKMAN İRKILATA(1) 
1) S.B. SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, SAMSUN  

AMAÇ
Bu çalışmada TNM evrelemesine göre evre 3 ve 4 böbrek tümörü olan hastalarda uygulanan laparaskopik nefrektomi vakalarının 
sonuçları değerlendirildi.

YÖNTEM
Temmuz 2015 - Mayıs 2018 tarihleri arasında lokal ileri veya metastatik böbrek tümörü nedeniyle 15 hastaya laparoskopik nefrektomi 
operasyonu uygulandı. Hastaların operasyon süresi, kan kaybı, hastanede kalış süresi, peroperatif ve postoperatif komplikasyonları ve 
takip süreleri değerlendirildi.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşları 55,6(33-78) idi. 3 hastada renal ven tutulumu, 5 hastada perirenal yağ dokusu tutulumu saptandı. 1 
hastada tümör gerota fasyasını aşmıştı. 3 hastada lenf nodu tutulumu, 3 hastada ise uzak metastaz saptandı (vertebra, akciğer, beyin). 
Ortalama operasyon süresi 130,3(70-190) dakika olup, hastanede kalış süresi 3,1(2-4) gün idi. İntraoperatif ve postoperatif herhangi 
bir komplikasyon gelişmedi. Ortalama 20,6 (2-36) ay takip süresinde akciğer ve beyin metastazı olan 2 hasta operasyonu takiben 
sırasıyla 4. ve 24.ayda ex oldu
 
ÇIKARIMLAR
Lokal ileri böbrek tümörü olan hastalar ile performans skoru iyi, metastaz yükü az olan metastatik böbrek tümörlü hastalarda 
nefrektomi sağ kalımı artırmaktadır. Bu hastalarda laparoskopik yaklaşımın zorlukları olsa da laparoskopik nefrekromi deneyimli 
ellerde güvenle uygulanabilen minimal invaziv bir tedavi seçeneğidir.

Parametreler Değerler

Hasta Sayısı (n) 15

Erkek:Kadın 0,215277777777778

Ortalama Yaş (yıl) 55,6(33-78)

Sağ/Sol 0,875

Ortalama Tümör Boyutu (mm) 107,6 (72-200)

Ortalama Operasyon Süresi (dk) 130,3(70-190)

Ortalama Kan Kaybı (ml) 143,3(50-300)

Perioperatif Komplikasyon 0

Hastanede Kalış Süresi (gün) 3,1(2-4)

Patoloji

Berrak Hücreli RCC 10 (%66,6)

Papiller RCC 3(%20)

Kromofob RCC 1 (%6,7)

Liposarkom 1 (%6,7)

Ortalama Takip Süresi (ay) 20,6 (2-36)

PS-100 

ENDOSCOPİC TREATMENTS OF PARAPELVİC RENAL CYSTS BY FLEXİBLE URETEROSCOPİCAL INCİSİON
ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN*(1), CUMHUR YEŞİLDAL(1), AHMET TEVFİK ALBAYRAK(1), MAİS ALLAHVERDİYEV(1), AYHAN 
DALKILINÇ(1), KAYA HORASANLI(1), SİNAN LEVENT KİRECCİ(1), MUSAB ILGİ(2) 
1) S.B. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) S.B. ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTAHANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Parapelvic cyst can compress the collecting system and could be the reason for some urinary symptoms. Cyst drainage or wall excision 
could be curative treatment. Our target regard the efficacy and safety of surgical techniques with holmium laser incision with flexible 
ureteroscopy and DJ stent inserting.
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YÖNTEM
Ten parapelvic cysts were included in the study between january 2017 and june 2018 in our center. Contrast-enhanced CT imaginings 
were held on all patients. Compression effect of parapelvic cyst on the renal collective system was observed in the vast majority of 
cases. All patients were symptomatic. Surgical procedure was done under the general anesthesia with Flex x2 (Karl Storz, Tutlingen, 
Germany). Operative outcomes and patients features were recorded. The thinnest point of Cyst wall seem blue dot on the obvious 
parapelvic compression site was incised. The internal drainage was obtained by double-J tubes for six weeks.DJ stent extracted with 
cystoscope at local anaesthesia. Control imaging was performed with the non-contrast CT.

BULGULAR
Ten cases were performed. The mean cyst diameter is 94 mm and means age 60 years. Operative time was 10 to 45 minutes (average 
24 minutes). Clavien 1 complications in one patient, Clavien 2a complication occurred in one patient. Time of follow-up was 4–12 
months (average 8 months). Radiologic success was defined as no recurrence of the cyst or a reduction in cyst size by at least half. The 
cyst disappeared in 6 patients; the diameter of the cyst in two cases was reduced by more than half, and the rest of the patients’ cyst 
was not significantly changed. Total success rate was %80 at the end of the follow up.

ÇIKARIMLAR
Parapelvic cyst by flexible incision with holmium laser was an effective and feasible treatment way. Parapelvic cysts could be treated 
by this technique with safety and unsignificant complications.

 
PS-101

UROLOGİCAL HASHTAG USAGE ON INSTAGRAM; IMPLİCATİONS ON THE POSTS AWARENESS 
MUSAB İLGİ*(1), ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN(2), CUMHUR YEŞİLDAL(3), SİNAN LEVENT KİREÇCİ(3), AHMET TEVFİK ALBAYRAK(2)
1) S.B. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) S.B. ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTAHANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Technological developments and social media usage are getting wider on physician preference and medical awareness. Social media 
such as Instagram widespread effect on the surgeon preference, medical advertisements nowadays. We aimed to evaluate the rising 
influence of urological hashtags in Instagram.

YÖNTEM
We reviewed the five hashtags; urology, kidney stones, urooncology, erectile dysfunction, penile. Top 20 posts which related with 
these hashtags was reviewed. we wanted to answer these questions what is the content of the post, how is the age of the user, which 
posts are more likeable and commentable.

BULGULAR
Social Media usage in medicine take advantages for information, sharing experience, introduction of meetings and conferences and 
communication. Totallly one hundred posts were included to our study. Thirtythree of posts were related with the surgeon personal 
photos. Eighteen posts were related about the operative photos. Thirty photos was about the medical devices or surgical procedure 
advertisements. Rest of the posts were related with medical illustrations such as anotomic or physcologic knowledge. Personal photos 
compare with the others group have significantly higher like and comment rates. Especially female surgeon photos are outstanding 
posts of instagram.

ÇIKARIMLAR
Instagram, the use of social media advantages increase in the urological field. Personal photographs build up the majority of the 
most liked ones. Medical companies and surgeons are increasingly aware that they start to increase investment on this topic. 

 
PS-102

TÜMÖR KANAMASINA BAĞLI BÖBREĞİN SPONTAN FRAGMANTASYONU: NADİR ÜROLOJİK ACİL VAKA
CUMHUR YEŞİLDAL(1), ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN(1), HÜSEYİN CİHAN DEMİREL(1), SİNAN LEVENT KİREÇCİ(1), AHMET TEVFİK 
ALBAYRAK(1), SEMİH TÜRK*(1)
1) S.B. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL

AMAÇ
Böbreğin fragmantasyonu genellikle yüksek dereceli renal travmalardan sonra görülür. Travmatik olmayan böbrek fragmantasyonu 
ise nadir görülen acil bir ürolojik cerrahi durumdur. Travma sonrası fragmantasyon ileri görüntüleme yöntemleri ile kolayca tespit 
edilebilirken, travmatik olmayan böbrek fragmantasyonu dikkatli olunmaz ise gözden kaçabilir. Makroskopik hematürisi ve şiddetli yan 
ağrısı olan hastalarda her zaman daha dikkatli olunmalıdır.
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YÖNTEM
56 yaşında kadın hasta, 2 saat önce başlayan şiddetli sağ yan ağrısı ve makroskopik hematüri ile acil servise başvuruyor. Genel durumu 
iyi olan hastanın bilinen bir hastalığı ve antikoagülan ilaç kullanımı yok.

BULGULAR
İlk laboratuar tetkiklerinde hemoglobin (12,3 mg / dL), serum kreatinin (0,66 mg / dL), INR (1) olarak normal düzeylerdeydi ve hafif 
lökositozu (12,4x10 ^ 3 / uL) mevcuttu. Tam idrar tetkikinde 3+ hematüri ve 2+ proteinüri görüldü. Vücudunda travmayı düşündürecek 
ekimoz, hematom ve darp-cebir izine rastlanmadı. İlk planda üriner sistem taş hastalığı düşünülerek yapılan kontrastsız batın BT 
görüntülemesinde; sağ böbrek boyutunda hafif artış görülmekle birlikte bilateral böbreklerde taş veya hidronefroz saptanmadı. 
Yapılan tetkiklerinde hemoglobin düzeyinin 9,8 mg / dL seviyesine gerilemesi üzerine çekilen iv kontrastlı tüm batın BT raporuna göre; 
sol böbrek doğal görünümde olup, sağ böbrek orta kesimde parankimde tüm kat laserasyon izlenmekte ve bu bölgede yaklaşık 94*46 
mm boyutlarında hematom açısından anlamlı ancak yüksek dansitede izlenmeyen görünüm mevcut. Grade 5 renal parankimal hasar 
ile uyumludur. Mevcut bulgular ışığında hasta için acil eksplorasyon kararı alındı. Operasyona sağ lombotomi pozisyonunda subkostal 
insizyon ile başlandı. Sağ böbreğin lateral yönünde 5 cm’lik bir fragman gözlendi ve renal vende de sızıntı şeklinde kanama vardı. Sağ 
basit nefrektomi kararı alındı ve operasyon başarı ile tamamlandı. Hasta postoperatif dönemde 1 gün yoğun bakım ünitesinde takip 
edildi. Herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmayan hasta operasyondan sonraki 4. gününde taburcu edildi. Patoloji raporu: Kromofob 
renal hücre karsinomu. Tümör boyutu: 5*5*4,5 cm. Renal sinüs invazyonu görüldü. Hilusta büyük çaplı damarlarda tümör invazyonu 
görülmedi.

ÇIKARIMLAR
Bu vakada travma ve altta yatan bir sebep olmaksızın böbreğin tümöre sekonder fragmente olduğunu görmekteyiz. Böbreklerin 
retroperitondaki yerleşimleri nedeniyle çoğu böbrek kitlesi ilerleyene kadar belirti vermeyebilir. Görüntüleme yöntemlerinin daha 
yaygın kullanılır hale gelmesi ile renal hücreli karsinomların %50’sinden fazlası insidental olarak tanınmaktadır. Günümüzde klasik 
üçlü olan yan ağrısı, gross hematüri ve palpe edilebilen karın içi kitle nadiren görülür. Bu bulgular ileri hastalığı gösterir. Özellikle 
erişkinlerde görülen hematürinin aksi kanıtlanıncaya kadar bir malignite semptomu olabileceği ve acil olarak ürolojik değerlendirme 
gerektirdiği unutulmamalıdır.

 
PS-103
YAŞLI HASTALARDA AKUT SEGMENTAL RENAL ARTER EMBOLİSİ
HÜSEYİN CİHAN DEMİREL(1), CUMHUR YEŞİLDAL*(1), ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN(1),
SİNAN LEVENT KİREÇCİ(1), AHMET TEVFİK ALBAYRAK(1), SEMİH TÜRK(1)
1) S.B. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Böbrekler endarteriyel kan akımına sahip organlardır. Bu da tromboza karşı savunmasız oldukları ve tromboz meydana geldiğinde 
enfarktüs oluşacağı anlamına gelir. Renal enfarktüs nadir görülen bir olgu olmasına rağmen, acil serviste dört yıl boyunca görülen 
yaklaşık 250.000 hastadan oluşan bir seride, akut böbrek enfarktüsü sadece 17 hastada (% 0,007) teşhis edilmiştir. Nadir görülmesi 
nedeniyle tedavi algoritmaları mevcut değildir ancak BT’nin yaygın kullanılabilirliğinden dolayı daha kolay tanı koyabilme imkanımız 
vardır. Bu yazıda, renal arterin sadece alt segmentlerinin etkilendiği nadir bir akut böbrek enfarktüsü vakası bildirilmiştir.

YÖNTEM
49 yaşında kadın hasta artan sağ karın ağrısı nedeniyle acil servise başvurmakta. 3 gün önce ağrısı başlayan hasta, başlangıçta ağrısının 
şiddetli olmaması üzerine hastaneye başvurmuyor. Eşlik eden başka bir semptomu yok. Bilinen hipertansiyon ve astımı olan hastanın 
20 paket/yıl sigara kullanım öyküsü mevcut. Ev hanımı olan hastanın fizik muayenesinde palpasyonla hafif sağ abdominal hassasiyeti 
mevcut.

BULGULAR
İlk labaratuar testlerinde yüksek LDH (872U/L), serum kreatinin (1,11mg/dl) ve hafif lökositoz (11,7x10^3/uL) izlendi. Klinik 
değerlendirmelere dayanarak, oral + iv kontrastlı abdominal BT taraması yapıldı ve sağ böbreğin ön-orta ve alt polünü içeren bir 
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enfarktüs izlendi. Enfarktüs izlenen segmente girişimsel radyoloji tarafından perkütan trombektomi ve perkütan selektif intraarteriyel 
tromboliz uygulandı. 7 ay sonra yapılan kontrol renal renkli doppler ultrasonunda; bilateral renal arterlerin izlenebilen segmetlerinde, 
cidarsal ve intralüminal patoloji, renkli doppler incelemede saçılma, spektral incelemede akım hızlarında artış saptanmadı.

ÇIKARIMLAR
Renal enfarkt tipik olarak abdominal veya yan ağrısı ile başvurur. Bu durum böbrek fonksiyonunun bozulmasını önlemek 
için mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi gereken acil bir durumdur. Böbrek enfarktüsünün en sık nedeni, genellikle 
kısmi tıkanıklık yapan, atriyal fibrilasyonun neden olduğu tromboembolizmdir. Travma, anevrizma, hiperkoagülabilite veya 
idiyopatik nedenlerden dolayı olabilir. Tedavi seçenekleri arasında perkütanöz tromboliz / trombektomi, heparin infüzyonu 
ve varfarin ile antikoagülasyon ve tercihen ACE inhibitörleri veya ARB ilaçlarıyla kan basıncının düzenlenmesi yer almaktadır. 

 
PS-104

ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: NÜKS PARATESTİKÜLER LEİOMYOSARKOM
MEHMET ZEYNEL KESKİN(1), OKAN NABİ YALBUZDAĞ*(1)
1) S.B. TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Skrotal subkutanöz leiomyosarkom tüm maligniteler içinde 1/250000 oranında görülmektedir. Bizde bu olgu sunumunda bu kadar 
nadir görülen bu patolojinin lokal nüksünü sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Skrotal şişlik şikayetiyle polikliniğimize başvuran ve alınan anamnezde öncesinde benzer şikayetten skrotal cerrahi öyküsü olduğu 
anlaşılan hastanın bilgilerine hastane veritabanından ulaşıldı. Önceki ameliyatın patolojisinin skrotal leiomyosarkom olduğu görüldü.

BULGULAR
Yapılan fizik muayenede (FM) kitlenin testisle ilişkili olmadığı fakat dış inguinal halkaya yakın alanda skrotuma fikse olduğu saptanmıştı. 
Çekilen manyetik rezosans görüntülemede (MRG) sağ inguinal kanalda 37x33x35 mm boyutunda düzgün sınırlı yoğun kontrastlanan 
solid kitlesel lezyon izlenmişti (BKZ RESİM 2-B) ve nüks kitle açısından anlamlı bulunmuştu. 19/06/2018 tarihinde inguinal insizyon 
ile eksplorasyon yapılmıştı. Eksplorasyon esnasında kitlenin testis, epididim ve kord ile ilişkili olmadığı, skrotum cildine fikse olduğu 
saptanmıştı. (BKZ RESİM 2-C) Skrotum cildiyle beraber inguinal alandaki kitle eksize edilerek patolojiye gönderildi. (BKZ RESİM 2-D). 
Gönderilen eksizyon materyalinin histopatolojik incelemesinde benzer morfolojik ve immünohistokimyasal bulgulara sahip tümöral 
lezyon izlendi. Mitoz sayısı 10 büyük büyütme alanında 15-18 olarak tespit edilen olguda yaygın nekroz görüldü. Bu tümör de önceki 
kitle ile aynı tanıyı alarak FNCLCC sistemine göre GRADE 3/3 LMS olarak raporlandı. Bu nedenle olgu klinikopatolojik nüks olarak 
değerlendirildi.

ÇIKARIMLAR
Skrotal LMS olgularında komplet rezeksiyon genelde zor olmaktadır. Tümör çevre yumuşak dokuyu infilte ederek testis parankimine de 
uzanabilmektedir. Tümör lenfatik yayılımını eksternal iliak lenf nodlarına, hematojen yayılımını ise akciğerlere yapabilmektedir. Cerrahi 
eksizyon sonrası olguların %30’unda rekürrens, %30’unda metastaz ve 4 yıllık takipte %30’unda ise ölüm görülmektedir. Cerrahi sınır 
pozitifliği lokal rekkürens riskini belirgin olarak yükseltmektedir (agrawal 9) Bizim olgumuz ise iki yıl içinde nüks etmiştir ve henüz 
metastaz bulgusu saptanmamıştır. Literatürde adjuvan radyoterapinin rejyonel kontrol için önerilebileceği belirtilse de genelde RT 
seçeneği cerrahiyi istemeyen hastalarda tercih edilmektedir. Bizim olgumuzda nüks iki yıl içinde olmuş olsa da, bu hastaların takibinde 
unutulmaması gereken en önemli parametre, takiplerde uzun yıllar sonra nüks edebilme ihtimalidir. Bu nedenle bu tümörlerde 
takiplerin uzun süre yapılması gerekmektedir.
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PS-105

TAM İDRAR TAHLİLİ İDRAR KÜLTÜRÜ SONUCUNU ÖNGÖREBİLİR Mİ?
MEHMET ZEYNEL KESKİN(1), OKAN NABİ YALBUZDAĞ*(1)
1) S.B. TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Çalışmamızın amacı, TIT’in kültür sonuçlarını öngörmede ki etkinliğini ve gücünü saptamak ve böylelikle ülkemizdeki TIT/idrar kültürü 
aynı anda isteme yanlışının düzeltilmesine katkıda bulunarak, ekonomik kaybın azaltılmasına ve ampirik tedavi başarısının artırılmasına 
destek olabilmektir.

YÖNTEM
Ocak - Mart 2018 tarihleri arasında dizüri ve benzeri İYE semptomları nedeniyle üroloji polikliniğimize başvuran ve aynı gün hem TIT 
hem de idrar kültürü çalışılan 228 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Kültürde < 105 CFU/mL koloni sayısı negatif (grup 1), 
daha yüksek koloni sayısı ise pozitif (grup 2) olarak kabul edildi. Gruplar arasında TIT parametreleri karşılaştırıldı.

BULGULAR
Dipstick testlerinde; nitrit, LE, protein; mikroskopi parametrelerinde lökosit, eritrosit; makroskopide ise görünüm parametresinin idrar 
kültürünü öngörmede değerli olduğu saptanmıştır.

ÇIKARIMLAR
TIT parametrelerinin negatif olarak saptandığı durumlarda idrar kültürünü yapmanın çok gerekli olmadığı ve böylelikle 
idrar kültürünün neden olduğu yüksek maliyetin ve zaman israfının TIT yardımıyla azaltılabileceği, pozitif olarak saptandığı 
durumlarda ise kombine değerler (diğer TIT parametreleri ile birlikte) ile ya da idrar kültürü ile doğrulanması gerektiğidir. 

Tablo 1. Demograrik veriler ile Kültür sonucu ve TIT sonuçlarının istatistik sonuçları
kültür 
negatif

kültür 
pozitif Sensitivite Spesifisite PPD 

(%)
NPD 
(%) OR p değ. Test

(-) Test 
Sonuc(%)

(+) Test 
Sonuc (%)

(-) Test 
Sonuc(%)

(+) Test 
Sonuc(%) (%) (%)

Yaş (yıl) 4 89 51.9 43236 0.360 mwu

TIT Dipstick Tesleri Nitrit (>0.06 
mg/dL) 172 (96.1) 7 33 16 32.6 96 69.5 83.9 43354 0.000 Ki-kare

(3.9) (67.3) (32.7)
LE 139 40 15 34 69.3 77.6 45.9 90.2 43319 0.000
(>25hc/µL) (77.7) (22.3) (30.6) (69.4)
Hb 114 65 16 33 67.3 63.6 33.6 87.6 43254 0.000
(>0.01 mg/dL) (63.7) (36.3) (32.7) (67.3)
Protein 146 33 26 23 53 81.5 41 84.8 33298 0.000
(>30 mg/dL) (81.6) (18.4) (53.1) (46.9)
Glukoz 173 6 47 2 4 96.6 25 78.6 43132 0.682
(>15 mg/dL) (96.6) (3.4) (95.9) (4.1)
Keton 173 6 49 0 0 96.6 0 77.9 0.77 0.345
(>5 mg/dL 
asetoasetat) (96.6) (3.4) -100 0

Bilirübin 173 6 49 0 0 96.6 0 77.9 0.77 0.345
(>0.02 mg/dl) (96.6) (3.4) -100 0
Ürobilinojen 
(>2mg/dL) 176 3 48 1 2 98.3 25 78.5 44562 1000

(98.3) (1.7) -98 -2
Min. Maks. Ort. SS

pH 5 8 43348 0.56 0.110 mwu
Dansite 1001 1045 1017 17349 0.374

Mikros-kopi Bul-
guları Mukus (adet) 0 230 43226 43280 0.487

kültür 
negatif

kültür 
pozitif

(-) Test 
Sonuc(%)

(+) Test 
Sonuc(%)

(-) Test 
Sonuc (%)

(+) Test 
Sonuc (%)

Lökosi (>5/
hpf) 146 33 23 26 53 81 44 86.3 5 0.000 Ki-kare

(81.6) (18.4) (46.9) (53.1)
Eritrosit 135 44 27 22 44.8 75.4 33.3 83.3 43222 0.005
(>5/hpf) (75.4) (24.6) (55.1) (44.9)
Epitel (>15/
hpf) 169 10 46 3 43106 94.4 23 78.6 43101 0.886

(94.4) (5.6) (93.9) (6.1)
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Makroskopik 
Bulgular Görünüm 178 (99.4) 1 45 (91.8) 4 8 99.4 4 79.8 43327 0.008

(berrak, 
bulanık) (0.6) (8.2)

Renk 166 13 46 3 43106 92.7 18 78.3 0.83 0.537
(açık sarı, (92.7) (7.3) (93.9) (6.1)
kırmızı v.s)

mwu: 
Mann 
Whitney 
U test

PS-106 

NADİR BİR KLİTEROMEGALİ NEDENİ: EPİDERMAL KİST
SELMAN KARACI(1), DENİZ KULAKSIZ(2), ÇAĞRI AKIN ŞEKERCİ*(3)
1) S.B. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ, TRABZON 
2) S.B. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, TRABZON
3) S.B. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK ÜROLOJİSİ, TRABZON 

AMAÇ
Kliteromegalinin hormonal olmayan nedenleri çok nadir görülmektedir. Bu olgumuzda Afrika kökenli bir hastada geleneksel kadın 
sünneti sonrası gelişen epidermal kistin sunulmasını amaçladık.

YÖNTEM
Kliniğimize kliteromegali nedeniyle başvuran hastanın tedavi öncesi ve sonrası bulgularının sunulmasıdır.

BULGULAR
Adölesan dönemin başlarından itibaren gelişen klitoris büyümesi ile kliniğimize başvuran 22 yaşındaki hastanın erken çocukluk 
döneminde geçirilmiş kadın sünneti öyküsü mevcuttu. Herhangi bir sistemik hastalığı, kilo ve kıllanma artışı yoktu. Menstrüel 
siklusları düzenliydi. Fizik incelemesinde klitoral bölgeden köken alan mobil, yumuşak ve flüktüan olmayan 6 cm boyutunda kitle 
izlendi. Hastanın sekonder seks karakterleri ve hormonal değerlendirilmesi normaldi. Pelvik ultrasonda overler ve uterus doğaldı. 
Pelvik MR’da kitle perfüzyonu olmayan kistik yapı olarak raporlandı. Spinal anestezi altında kitle rüptüre edilemeden eksize edildi ve 
labioplasti uygulandı (Şekil 1,2). Cerrahi sırasında klitorise ait glandüler yapı ve nörovasküler demt izlenmedi. Histopatolojik tanı 5 x 3 
x 2.5 cm boyutunda epidermal kist olarak rapor edildi. Şekil 1. Cerrahi öncesi ve sonrası görünüm ve eksize edilmiş kitle

ÇIKARIMLAR
Özellikle geçirilmiş travma öyküsü bulunan kliteromegalili hastalarda hormonal nedenler ekarte edildikten sonra epidermal kist akla 
gelmelidir. Cerrahi sırasında ise klitorisin vaskülarizasyon ve innervasyonuna dikkat edilmelidir.
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PS-107

BÜYÜK KORALİFORM BÖBREK TAŞLARININ TEDAVİSİNDE MULTİTRAKT PERKÜTAN NEFROLİTOTRİPSİ VE SANDVİÇ TEDAVİ 
YÖNTEMLERİNİN BAŞARI VE KOMPLİKASYON ORANLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
HÜSEYİN CİHAN DEMİREL(1), CUMHUR YEŞİLDAL*(1), SİNAN LEVENT KİREÇCİ(1), KADİR CEM GÜNAY(1), ÇAĞATAY GÖĞÜŞ(2), MUT
ŞAFAK(2)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 

AMAÇ
Since 1987 PVNL procedure has been used successfully and safely in our clinic fort he treatment of kidney stones. We aimed to 
compare the success rates of multitract access and sandwich therapies (PCNL+ESWL+PCNL) in staghorn kidney Stones performed 
between november 2004 and november 2008.

YÖNTEM
During last four years 462 patients underwent PCNL procedures in our clinic. 126 of the patients had staghorn kidney stones 23 of 
the patients (16M/7W) had multitract PCNL while 16 (12M/4W) underwent sandwich therapy. We compare these two groups for 
postopertive early period and in 6th month success, major (bleeding and adjecent organ injury etc.) and minor (fever, urinary tract 
infections) complications, total hospitalization period, additional treatment requirements and total operation duration.

BULGULAR
Statistically significant differences were appearent between two groups while total hospitalization period (9,74±3,19 days in 
multitract PCNL group and 22,12±10,19 days in sandwich therapy group), total operation duration (110,78±35,57 minutes in 
multitract PCNL group and 176,87±31,51 minutes in sandwich therapy group)(p<0,001) and blood replacement volumes (1,86±1,63 
IU in multitract PCNL group and 3,37±1,89 IU in sandwich therapy group) (p<0,05). The early postoperative period results (69,5% 
stone free rates, 17,4% ‘clinically insignificant residual fragments’ (CIRF) rates and 13,04% residual stone rates in in multitract PCNL 
group and 62,5% stone free rates, 17,4% CIRF rates and 13,04% residual stone rates in days in sandwich therapy group) and in 6th 
month success findings were similar between two groups (p>0,05). Also additional treatment requirements, complication (major 
and minor) rates, stone analysis are compared and we did not find statistically significant differences between two groups (p>0,05). 

ÇIKARIMLAR
PCNL is successfull and safe treatment method of staghorn stones. It can be performed with multitract technique in one 
session or with sandwich therapy technique which can be combined with ESWL due to conditions. Besides the blood 
replacement volumes, hospitalization period and the ooperation, the comparison of these treatment modalities did not 
exhibit any significant differences for success and complication rates. Our outcomes are compatible with the literature. 
 
 
PS-108

ATNALI BÖBREĞİ SEVİYESİNDE ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMA RÜPTÜRÜ: NADİR BİR OLGU 
CUMHUR YEŞİLDAL*(1), ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN(1), SİNAN LEVENT KİREÇCİ(1), İSMAİL KORAMAZ(2), MELEK YILMAZ(2), AHMET 
TEVFİK ALBAYRAK(1)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, ÜROLOJİ 
KLİNİĞİ, İSTANBUL 
2) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, KALP DAMAR 
CERRAHİSİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Konjenital organ malformasyonlarından en sık görülen anomaliler böbrek anomalileridir. Bunlardan At nalı böbrek erkeklerde 
daha sık olmak üzere 1/400-600 oranında görülmektedir. At nalı böbrek patolojisinde böbrekler sıklıkla alt polden füzyonedir 
ve çoğunlukla orta hatta birleşirler, ancak lateralde de olabilirler. Sıklıkla asemptomatik seyrederler. Semptomatik olanlarında 
en sık karın ağrısı görülür. VUR, taş hastalığı gelişme şanssızlığı normal populasyondan daha fazladır. kardiyovasküler 
cerrahi girişim öncesi iyi bir radyolojik evaluasyon ile hastalarda mevcut anomalilerin değerlendirilmesi hayat kurtarıcıdır. 
 
YÖNTEM
OLGU: 77 yaşında erkek hasta acil servise karın ağrısı ve hızla ilerleyen halsizlik şikayetleri ile başvurdu. Genel 
durumu hızla kötüye giden hastanın yapılan acil abdominal USG’sinde bilateral retroperitonda septalı, heterojen 
ekolu organize hematom lehine değerlendirilen koleksiyon alanları izlendi. Bunun üzerine acil tomografi çekildi ve 
tomografide at nalı böbrek anomalisi ve istmus seviyesinin arkasında rüptüre aort anevrizması saptanıldı. Bunun 
üzerine sistematik bir şekilde kalp damar kliniği ve transplantasyon kliniği koordineli olarak acil eksplorasyon kararı aldı. 
 
BULGULAR
Operasyon: Median laparotomi yapılarak başlanıldı. Retroperitona hızlıca ulaşıldı ve aort proksimaline klemp koyuldu. Atnalı 
böbrek damarları ile serbestleştirildi. Her iki renal arter ve üreter serbestlendi, damar askısı ile separe edildi. her iki renal 
arterin aortaya girişinini anevrizma nın üst seviyesinde olduğu gözlendi. Preop İstmus eksizyonu planlanılan hastada böbreğin 
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tamamen mobilizasyonunun sağlanmabilmesi ve anevrizmadan separe edilebilmesi üzerine eksizyondan vaz geçildi. Atnalı 
böbrek tamamen mobilize edilerek kaldırıldı ve arkasındaki rüptüre aort anevrizması görüldü. Dacron greft ile aortobifemoral 
 
ÇIKARIMLAR
Bu vakada cerrahi acillere yaklaşımın ekip olarak yapılması ve hastaların hernekadar, çok acil operasyona alınması gereksede pre operatif 
olarak en iyi şekilde evalüe edilmesi gerektiği gösterilmesi amaçlanılmıştır. Özellikle renal arter-aort giriş alanlarının anevrizma alanı 
içinde olup olmadığının belirlenmesi ve ona göre yaklaşım planı, gerekirse transplantasyon ekibinden yardım ve ototransplantasyon 
hazırlığı önemlidir. hastaların postoperatif dializ gereksinimi mortaliteyi önemli derecede arttırmaktadır. Hastalar iyi evalüe edilmez 
ve cerrahi koordinasyon eksik olursa hayati organ yaralanmaları ve saniyelerin önemli olduğu operasyonlarda gecikmeler görülebilir.

PS-109

PDE-5 İNHİBİTÖRLERİNE DİRENÇLİ EREKTİL DİSFONKSİYON HASTALARINDA D VİTAMİNİ REPLASMANININ ETKİSİ
MEHMET GÖKHAN ÇULHA(1), SAİT ÖZBİR(1), HALİL LÜTFİ CANAT(1), OSMAN
CAN*(1), İLTER ALKAN(1), ALPER ÖTÜNÇTEMUR(1), FATİH ALTUNRENDE(1)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Erektil disfonksiyon (ED) erkeklerde görülen en yaygın cinsel bozukluklardan biridir. Son birkaç yılda, artan vitamin D (VD) eksikliği, 
artmış aterosklerotik kardiyovasküler (ASCV) hastalıklar ile ilişkili görülmektedir. ASCV hastalıkları ve ED ortak risk faktörlerini 
paylaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı ED nedeniyle fosfodiesteraz tip 5 (PDE-5) inhibitörü kullanan ve fayda görmeyen hastalarda D 
vitaminin etkinliğini değerlendirmektir.
 
YÖNTEM
Eylül 2017- Ağustos 2018 tarihleri arası Üroloji Polikliniği’ne ED şikâyeti ile gelen hastalar geriye yönelik olarak incelendi. ED 
tedavisi için PDE-5 inhibitörü olarak günlük tadalafil 5 mg kullanan ve 1 aylık süre boyunca tedaviden fayda görmeyen hastalar 
çalışmaya dahil edildi. Hastaların D vitamini düzeyleri incelendi ve D vitamini düzeyi düşük saptanan (<20ng/ml) hastalara 
100. 000 IU/ hafta D vit 3 oral replasman tedavisi 1 ay boyunca yapıldı. Bu bir aylık süre içerisinde hastalar aynı zamanda 
günlük olarak tadalafil 5 mg kullanmaya devam etti. Hastaların D vitamini replasmanı öncesi ve sonrasında Uluslararası Erektil 
Fonksiyon İndeksi-Erektil Fonksiyon bölümü(IIEF-EF) ve Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS) değerleri karşılaştırıldı. Tip 
2 diyabetes mellitusu, hipertansiyonu, nörojenik hastalığı olan ve testosteron düşüklüğü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 
 
BULGULAR
Çalışmaya 42 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 51,10±9,71(31-70) idi. Hastaların BMI ortalaması 26,82±7,24(18,26-37,87) 
idi. Ortalama şikâyet süresi 19,58±27,16(1-120) aydı. İncelenen hastaların testosteron seviyeleri 3,71±1,03 ng/ml olarak hesaplandı. 
Bir aylık D vitamini replasmanı+ günlük 5 mg tadalafil tedavisi sonrası hastaların IIEF-EF (tedavi öncesi: 11,02±5,50, tedavi sonrası: 
23,00±4,96; p=0,001)ve IPSS (tedavi öncesi:7,81±5,67, tedavi sonrası: 3,43±1,13; p=0,003) skorlarında anlamlı iyileşmeler izlendi. 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda ED nedeniyle PDE-5 inhibitörü kullanan ancak fayda görmeyen hastalardan D vitamin seviyeleri düşük olanlara 
uygulanan D vitamini replasman tedavisi, PDE-5 inhibitörünün etkisini arttırmıştır. D vitamini seviyelerini değerlendirmek, özellikle 
PDE-5 inhibitörlerine yanıt alınamayan hastalarda tedavi yanıtını arttırmak için önemlidir.
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PS-111

DÜŞÜK RİSKLİ PROSTAT KANSERİ NEDENİYLE AKTİF İZLEME ALINAN HASTALARDA GELİŞEN ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARINDA 
TAMSULOSİN FAYDALIDIR
GÖKSEL BAYAR(1), MEHMET YILMAZ SALMAN*(1)
1) SANCAKTEPE ŞEHİT PROF DR ILHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Düşük riskli prostat kanseri nedeniyle aktif izleme alınan hastalarda olan alt üriner sistem semptomlarının (AÜSS) tedavisinde 
tamsulosinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM
Kliniğimizde 2010-2014 yılları arasında prostat biyopsisi olan hastalar prospektif olarak incelendi. Aktif izlem kriterleri: prostat 
spesifik antijen (PSA) değerinin 10 ng/ml’nin altında, maksimum iki korda tümör, tümörlü kor yüzdesinin en fazla % 50, Gleason 
skorunun 6 olması ve klinik evre T2a olması olarak kabul edildi. Bu kriterlere uyanlardan AÜSS olanlar çalışma grubuna, patoloji 
sonucu benign gelen ve AÜSS olanlar kontrol grubuna alındı. AÜSS değerlendirmesinde uluslararası prostat semptom skorlaması 
(IPSS) ve üroflovmetri kullanıldı. Üroflovmetride ölçülen tepe akım hızı (Qmax) kaydedildi. Tüm hastalara tamsulosin 0.4 mg 
(Flomax MR®, Boehringer Ingelheim, Almanya) günde bir kez verildi. Medikal tedaviye rağmen IPSS ve Qmax’da iyileşme 
olmaması, yada cerrahi için kesin indikasyon doğması durumunda transüretral prostat rezeksiyonu (TUR-P) yapıldı. İki grubun 
karşılaştırmasında Mann-Whitney U ve Pearson ki-kare kullanıldı. Bağımlı grupların verileri ise Friedman analiziyle değerlendirildi. 
 
BULGULAR
Toplam 110 hasta çalışmaya alındı. Aktif izlem grubunda 9 hastaya definitif tedavi uygulanması ve beş hastanın üç yılı tamamlamadan 
takipten çıkması nedeniyle 41; kontrol grubunda ise beş hastanın üç yılı tamamlamadan takipten çıkması nedeniyle 50 hasta 
analize dahil edildi. Son analize dahil edilen hasta sayısı 91’idi. Ortalama takip süresi 5,3 yıldı (3-7 yıl). İki grup hastalarının ortalama 
yaş ve prostat hacmi benzerdi. Bir yılın sonunda IPSS skorlarında aktif izlem grubunda %30, kontrol grubunda %24,5 düşüş 
(p= 0,591); Qmax değerlerinde aktif izlem grubunda %20,4, kontrol grubunda % 20 artış saptandı (p= 0,985). TUR-P gereksinimi 
her iki grupta benzerdi (% 14,6’ya karşı % 20 p= 0,503). Yan etki görülme insidansı benzerdi (%9,75’e karşı %12 p= 0,733). 
 
ÇIKARIMLAR
üşük riskli prostat kanseri nedeniyle aktif izleme alınan hastalarda AÜSS tedavisinde tamsulosin kullanılabilir. Bu hasta grubunda 
tamsulosinin etkinliği kontrol grubuyla benzerdir.

Aktif İzlem Kontrol P değeri

Hasta sayısı (n) 41 50

Ortalama yaş (yıl)±ss 61,5±5,4 61,3±6,7 981

Ortalama PSA(ng/ml) ±ss 5,2±1,8 4,3±1,3 0,009

Ortalama prostat hacmi (cc) ±ss 41±12 47±17 0,41

İlk başvuruda ortalama IPSS skoru± ss 18,7±6,9 18,5±7,4 0,806

Altı ay sonunda IPSS skorunda düşüş (İlk IPSS skoru yüzdesi) 30,5±17,7 24,5±19,6 0,591

İlk başvuru esnasında ortalama Qmax (ml/sn)±ss 14±4,3 15,1±5 0,152

Altı ay sonunda Qmax değerinde değişim (İlk Qmax değeri yüzdesi) 20,4±26,9 20±22,5 0,985

Cerrahi gereksinimi (%) 0,146 0,2 0,503

Yan etki (%) 4 (9,75) 6 (12) 0,733

PS-112

SİLODOSİN AKUT PROSTATİT HASTALARINDA ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARINI İYİLEŞTİREBİLİR
GÖKSEL BAYAR(1), MEHMET YILMAZ SALMAN*(1)
1) SANCAKTEPE ŞEHİT PROF DR ILHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Akut prostatit olan hastalarda gelişen alt üriner sistem semptomlarının (AÜSS) tedavisinde silodosinin etkinliğini değerlendirmeyi 
amaçladık.

YÖNTEM
Kliniğimizde 2015-2017 yılları arasında akut prostatit nedeniyle yatırılan hastalar prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Herhangi bir 
prosedür (sistoskopi, prostat biyopsi vb.) sonrası prostatit gelişen, öncesinde alfabloker, 5-alfaredüktaz inhibitörü veya antikolinerjik 
kullanan, mesane veya üreter taşı olanlar, akut idrar retansiyonu nedeniyle sonda takılanlar hariç tutuldu. Akut prostatit tanısı ateş (>380C), 
piyüri, idrar kültüründe üreme, yüksek kan lökosit sayısı, c-reaktif protein (CRP) ve prostat spesifik antijen (PSA) değeri ve şiddetli akut AÜSS 
gelişmesiyle konuldu. Tüm hastalara seftriakson 2x1 g ve intravenöz sıvı tedavisi başlandı. Ateş durumunda antipiretik olarak parasetamol 
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kullanıldı. Blok randomizasyon şeması kullanılarak hastaların yarısına silodosin 8mg (Urorec, Recordati, İtalya), diğer yarısına da plasebo 
verildi. İşeme sonrası rezidüel idrar miktarı başvuru esnasında ve tedavinin yedinci gününde transabdominal ultrasonla ölçüldü. AÜSS 
değerlendirmek için uluslararası prostat semptom skoru (IPSS) kullanılırken, enfeksiyon takibi CRP düzeyiyle yapıldı. Hastalara başvuru 
esnasında ve 3,5 ve 7. günlerde IPSS doldurulup, CRP düzeyi ölçüldü. Hastaların çoğunda yeterli işeme hacmine (150 ml) ulaşılamadığı 
için üroflovmetri yapılamadı. İstatistiksel analiz için Mann Whitney U testi yapıldı, p değerinin 0.05’den küçük olması anlamlı kabul edildi. 
 
BULGULAR
Çalışmaya toplam 32 hasta alındı, her grupta 16 hasta vardır. Hiçbir hastada prostat absesi, sistostomi gereksinimi veya 
seftriaksona dirençli infeksiyonu gelişmedi. İki grubun ortanca yaş, prostat hacmi, başvuru anındaki PSA değeri ve ateşli 
gün sayısı değerleri benzerdi. Başvuru anında ve sonrasında ölçülen CRP değerleri benzerdi. Başvuru anında ve üçüncü gün 
bakılan IPSS değerler benzer olmasına karşın; beşinci gün (15’e karşı 20,5 p= 0,047) ve yedinci gün (7,5’e karşı 14 p=0,0,17) 
IPSS değerleri silodosin verilen grupta daha düşüktü. Başvuru anında bakılan rezidüel idrar miktarı benzerken, yedinci gün 
ölçülen rezidüel idrar miktarı (20,5’e karşı 31 ml p <0,001) silodosin verilen grupta daha azdı. Bildirilen bir yan etki olmadı. 
 
ÇIKARIMLAR
Akut prostatit şiddetli AÜSS sebep olur. Silodosin tedavisi hastalığın klinik gidişatını değiştirmese de, IPSS’de ve rezidüel idrar 
miktarında düşüş yaparak AÜSS’de iyileşme yapar. Silodosin akut prostatitli hastalarda AÜSS’de rahatlama için güvenle kullanılabilir. 
 

Çalışma grubu Kontrol grubu P değeri

Ortanca yaş (min-maks) 51 (29-67) 51,5 (35-71) 0,346

Ortanca prostat hacmi (cc) (min-maks) 42,5(30-70) 45 (30-75) 0,67

İlk başvuru esnasında ortanca PSA (ng/mL) 20,3 (12-56) 23,4 (13-47) 0,706

Ortanca ateşli gün sayısı (min-maks) 2 (1-4) 2 (1-4) 0,426

Ortanca CRP değeri (mg/L) (min-maks)

1. gün 175,5 (117-251) 176 (113-294) 0,94

3. gün 144 (77-201) 108,5 (83-174) 0,213

5. gün 61,5 (18-122) 40 (22-95) 0,136

7. gün 9,5 (3-19) 6,5 (3-14) 0,112

Ortanca IPSS (min-maks)

1. gün 35 (35-35) 35 (35-35) 1

3. gün 27 (15-32) 28,5 (22-32) 0,483

5. gün 15 (9-27) 20,5 (12-6) 0,047*

7. gün 7,5 (2-20) 14 (6-20) 0,017*

Ortanca rezidüel idrar (cc) (min-maks)

1. gün 82,25 (57-137) 77,7 (57-132) 0,678

7. gün 20,5 (14-34) 31 (23-53) <0,001*

PS-113

EREKTİL DİSFONKSİYONDA NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ ROLÜ
YASİN CEYLAN*(1), SERDAR ÇELİK(1), BÜLENT GÜNLÜSOY(1), SERKAN YARIMOĞLU(1), TARIK YONGUÇ(1), TANSU DEĞİRMENCİ(1)
1) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Erektil disfonksiyon (ED), penis ereksiyonunun oluşmaması ve/veya sürdürülemesi olarak tanımlanan erkeklerde en sık görülen cinsel 
bozukluklardan biridir. Sistemik inflamasyon ve ateroskleroz ED’de önemli bir role sahiptir. Nötrofil / lenfosit oranı (NLO) subklinik 
inflamasyon için belirteç olarak kullanılmaktadır ve koroner arter hastalığında prognoz ile ilişkisi gösterilmiştir. Bu çalışmada NLO ile 
ED arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
 
YÖNTEM
Polikliniğimize başvuran hastalar retrospektif olarak tarandı. ED olan 169 ve 100 kontrol olmak üzere 269 hasta çalışmaya alındı. ED 
tanısı IIEF (International Index of Erectile Function) skorlaması kullanıldı. ED tanılı hastalar NLO açısından kontrol grubuyla karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 57,06±8,08 ve kontrol grubunun yaş ortalaması 57,59±14,73 idi (p=0,703). ED risk 
faktörleri açısından karşılaştırıldığında hipertansiyon oranları sırasıyla %50,1 ve %43,7 (p=0,34); diyabetes mellitus oranları 
sırasıyla %41,7 ve %35,1 idi (p=0,21). Gruplar arasında HgA1c oranları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,960). NLO 
ED grubuna kıyasla kontrol grubunda anlamlı olarak daha yüksek olarak bulundu (sırasıyla 2,40±1,18 ve 3,59±6,64; p=0,023). 
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ÇIKARIMLAR
Bu çalışmada ED olan hastalarda NLO daha düşük bulunmuştur. Bu çalışmanın kısıtlılığı hasta sayısının az olmasıdır. ED ve NLO 
arasındaki ilişkiyi açıklamak için kapsamlı geniş ölçekli ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
 
 
PS-114

TROMBOSİT DAĞILIM HACMİ, EREKTİL DİSFONKSİYONUN BİR BELİRTECİ OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?
YASİN CEYLAN*(1), SERDAR ÇELİK(1), BÜLENT GÜNLÜSOY(1), SERKAN YARIMOĞLU(1), TARIK YONGUÇ(1), TANSU DEĞİRMENCİ(1) 
1) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Erektil disfonksiyon (ED), penis ereksiyonunun oluşmaması ve/veya sürdürülemesi olarak tanımlanan erkeklerde en 
sık görülen cinsel bozukluklardan biridir. Ateroskleroz, endotelyal disfonksiyon ve inflamasyon gibi vasküler patolojiler 
ED’ye neden olabilirler. Trombosit aktivasyonu, aterotrombotik süreçte ve inflamatuar vasküler yanıtta önemli bir rol 
oynar. Trombosit dağılım hacmi (PDW) trombosit morfolojisindeki heterojenliği temsil eder ve klinik olarak trombosit 
aktivasyonu ile ilişkilidir. Bu çalışmada ED olan hastalar ile kontrol grup arasında PDW değerlerini karşılaştırmayı amaçladık. 
 
YÖNTEM
Polikliniğimize başvuran hastalar retrospektif olarak tarandı. ED olan 169 ve 100 kontrol olmak üzere 269 hasta çalışmaya alındı. ED 
tanısı IIEF (International Index of Erectile Function) skorlaması kullanıldı. ED tanılı hastalar PDW değerleri açısından kontrol grubuyla 
karşılaştırıldı.

BULGULAR
Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 57,06±8,08 ve kontrol grubunun yaş ortalaması 57,59±14,73 idi (p=0,703). 
ED risk faktörleri açısından karşılaştırıldığında hipertansiyon oranları sırasıyla %50,1 ve %43,7 (p=0,34); diyabetes 
mellitus oranları sırasıyla %41,7 ve %35,1 idi (p=0,21). Gruplar arasında HgA1c oranları arasında anlamlı farklılık 
saptanmadı (p=0,960). Trombosit değerleri her iki grupta da benzerdi (p=0,140). PDW değeri ED grubunda kontrol 
grubuna kıyasla anlamlı olarak daha yüksek olarak bulundu (sırasıyla 16,3±0,73 fl ve 15,98±0,42 fl; p<0,001). 
 
ÇIKARIMLAR
Bu çalışmada, PDW değeri ED hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. PDW, potansiyel olarak 
ED’nin tahmini için yararlı bir belirteç olarak kullanılabilir. ED hastalarında PDW’yi araştırmak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
 
PS-115

PRİMER MESANE TÜMÖRÜ NEDENİYLE TRANSÜRETRAL REZEKSİYON YAPILAN HASTALARIN KLİNİK VE PATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
DENİZ BOLAT*(1), SERKAN YARIMNOĞLU(1), TANSU DEĞİRMENCİ(1), BÜLENT GÜNLÜSOY(1)
1) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Primer mesane tümörü nedeniyle transüretral rezeksiyon (TUR-M) yapılan hastaların klinik ve patolojik sonuçlarının değerlendirilmesi.

YÖNTEM
Şubat 2015 - Şubat 2018 tarihleri arasında primer mesane tümörü nedeniyle TUR-M operasyonu uygulanan toplam 228 
hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların postoperatif klinik ve patolojik sonuçları analiz edildi. 
 
BULGULAR
Çalışmaya alınan 228 hastanın 192’si erkek (%84.2), 36’sı kadındı (%15.8). Hastaların yaş ortalaması 67.9±10.6 idi. 222 
hastanın (%97.5) patolojisi ürotelyal karsinom olarak raporlanmıştı. Hastaların ortalama tümör boyutu 5.2±3.7 cm idi. 41 
hastaya (%18) Re-TUR yapılırken 23 hastaya (%10.1) rezidü-TUR yapıldığı görüldü. 48 hasta (%21.2) kas invaziv mesane 
kanseri idi. Kas invaziv olmayan hastaların takiplerinde 47 hastada (%20.6) nüks geliştiği görüldü ve nükse kadar geçen 
süre 11.1±8.3 ay idi. 12 hastada (%5.3) progresyon geliştiği görüldü ve progresyona kadar geçen süre 9.3±5.9 ay idi. TUR-
MT yapılan hastaların 35’inin (%15.4) eksitus olduğu görüldü ve operasyon sonrası eksitusa kadar geçen süre 7.1±5.6 ay 
olarak hesaplandı. Hastaların demografik, patolojik, klinik verileri ile takip ve tedavi protokolleri tablo-1’de gösterilmiştir. 
 
ÇIKARIMLAR
Primer mesane tümörü nedeniyle TUR-M yaptığımız hastaların klinik ve patolojik özellikleri genel olarak güncel 
literatür ile uyumlu görünmektedir. Bu hastalar tedaviyi kabul etmedikleri ya da düzenli takiplerine gelmedikleri 
takdirde hastalığın ne derece agresif seyredebileceği bu çalışmamızın sonuçları ile bir kez daha teyid edilmiş olmaktadır 
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Tablo-1: Hastaların Demografik, Klinik ve Patolojik Verileri N=228

Cinsiyet (n,%) Erkek 192 (%84.2)

Kadın 36 (%15.8)

Yaş (ort±ss) 67.9±10.6

<65 (n,%) 82 (%35.9)

?65 (n,%) 146 (%64.1)

Sigara Kullanımı (n,%)

İçmeyen 77 (%33.8)

Pasif içicilik 14 (%6.1)

Aktif içicilik 137 (%60.1)

VKİ (kg/m2) (n,%)

?30 39 (%17.1)

<30 189 (%82.9)

Patolojik Tip ve Evre (n,%)

Ürotelyal 222 (%97.5)

Ta 82 (%35.5)

T1 89 (%39.3)

T2 46 (%20.1)

T1+CIS 3 (%1.7)

T2+CIS 2 (%0.9)

Sarkomatoid 2 (%0.9)

Adenokarsinom 1 (%0.4)

İndiferan Karsinom 1 (%0.4)

Primer Küçük Hücreli Karsinom 1 (%0.4)

Müsinöz Adenokarsinom 1 (%0.4)

Grade (Ürotelyal karsinomlar için) (n,%)

PUNLP 4 (%1.8)

Düşük Derece 121 (%54.5)

Yüksek Derece 97 (%43.7)

Tümör Sayısı ve Lokalizasyonu (n,%)

Unifokal 117 (%51.3)

Karşı Duvar 11

Kubbe 6

Sağ Yan Duvar 41

Sol Yan Duvar 45

Taban 7

Trigon 4

Mesane Boynu 3

Multifokal 111 (%48.7)

Orifis Tutulumu ile Tümör Lokalizasyonu (n,%) 67 (%29.4)

Unifokal 27 (%40.3)

Karşı Duvar 1

Sağ Yan Duvar 9

Sol Yan Duvar 13

Taban 1

Trigon 2

Mesane Boynu 1

Multifokal 40 (%59.7)

Tümör Boyutu (cm) (ort±ss) 5.2±3.7

EORTC Risk Skoru (n,%)

Düşük Riskli 3 (%1.3)

Orta Riskli 109 (%47.8)

Yüksek Riskli 69 (%30.3)
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Çok Yüksek Riskli 47 (%20.6)

Re-TUR Hasta Sayısı Ve Primer Patolojileri (n,%) 41 (%18)

T1G2 18 (%43.9)

T1G3 22 (%53.7)

T1G3+CIS 1 (%2.4)

Rezidü-TUR Hasta Sayısı (n,%) 23 (%10.1)

Tümör boyutu (cm) (ort±ss) 8.96±4.58

Tablo-2: TUR-M sonrası uygulanan ek tedaviler N=228

Postoperatif Erken Kemoterapi (n,%) 61 (%26.8)

Epirubicin 58

Mitomisin 3

Adjuvan İntravesikal İmmünoterapi (BCG) (n,%) 36 (%15.8)

İdamesiz 23

İdame alan 13

Ek Tedavi Alan (n,%)

Radikal Sistektomi 27 (%11.8)

T1 (Patoloji sonuçları: T1DD, T1YD, T2) 3

T2 22

Adenokarsinom 1

Sarkomatoid 1

Radyo-Kemoterapi 15 (%6.6)

Tablo-3: Hastaların takip sonuçları N=228

Nüks Gelişimi (n,%) 47 (%20.6)

Düşük Riskli 2

Orta Riskli 15

Yüksek Riskli 16

Çok Yüksek Riskli 14

Nükse Kadar Geçen Süre (ay) (ort±ss) (min-maks) 11.1±8.3 (2-37)

Progresyon Gelişimi (n,%) 12 (%5.3)

Düşük Riskli (PUNLP’dan Düşük Derece’ye) 1

Orta Riskli (Ta’dan T1’e) 1

Yüksek Riskli 3

G2’den G3’e 2

TaG2’den CIS’e 1

Çok Yüksek Riskli 6

T1G3’ten CIS’e 3

T1G3’ten T2’ye 3

Progresyona Kadar Geçen Süre (ay) (ort±ss) (min-maks) 9.3±5.9 (4-24)

Eksitus gelişimi (n,%) 35 (%15.4)

Orta Riskli 16

Yüksek Riskli 8

Çok Yüksek Riskli 11

Radyo-Kemoterapi alan 3

Re-TUR sonrası 5

Kontrol Zamanı Gelmeden 2

Adjuvan Tedaviyi Kabul Etmeyen 7

Takipsiz ya da Dış Merkez Takibi Olan 18

Eksitusa kadar geçen Süre (ay) (ort±ss) (min-maks) 7.1±5.6 (1-18)

(ort: ortalama, ss: standart sapma, VKİ: vücut kitle indeksi, CIS: karsinoma in situ, PUNLP: düşük malign potan-
siyelli papiller ürotelyal neoplazi, cm: santimetre)
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PS-116 

PRİMER KASA İNVAZE OLMAYAN MESANE TÜMÖRLÜ HASTALARDA MONOPOLAR VE BİPOLAR TUR YÖNTEMLERİNİN HASTALIĞIN 
NÜKS VE PROGRESYONU ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF, RANDOMİZE ÇALIŞMA
DENİZ BOLAT*(1), SERKAN YARIMNOĞLU(1), BÜLENT GÜNLÜSOY(1), TANSU DEĞİRMENCİ(1)
1) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Kasa invaze olmayan mesane tümörü (KİOMT) nedeniyle, transüretral rezeksiyon (TUR) yapılan hastalarda kullanılan 
rezektoskop tipi (monopolar ve bipolar-plazmakinetik) ile tümör rekürrensi ve progresyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek. 
 
YÖNTEM
Şubat 2015-Şubat 2018 tarihleri arasında primer KİOMK nedeniyle monopolar ya da bipolar-plazmakinetik rezektoskoplar 
kullanılarak TUR operasyonu uygulanan ve düzenli aralıklarla kontrol sistoskopileri yapılan toplam 120 hasta çalışmaya dahil 
edildi. İlk yapılan TUR işleminde kullanılan rezektoskopun tipine göre hastalar monopolar (M-TURMT) ve bipolar (B-TURMT) 
TUR gruplarına ayrıldı. Her iki gruptaki hastalarda tümör rekürrensi ile kullanılan rezektoskop tipi arasındaki ilişki değerlendirildi. 
 
BULGULAR
Çalışmaya alınan hastaların 66’sına monopolar, 53’üne bipolar rezektoskop ile TUR-MT uygulandı. Hastaların demografik özellikleri 
tablo-1’de gösterilmiştir. İki grup arasında tümör boyutu, tümör sayısı, operasyon süresi ve patolojik özellikler (evre, derece, kas 
dokusu varlığı) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (tablo-2). Her iki grupta erken intravezikal kemoterapi 
ve adjuvan intravezikal tedavi alan hasta sayılarının benzer olduğu görüldü (sırasıyla %50 vs %30.2, p=0.081; %28.6 vs %38.4, 
p=0.534) (tablo-3). M-TURMT grubunda nüks gelişen hasta sayısı 24 (%36.4) iken B-TURMT grubunda 21 (%39.6) idi. Nüks gelişimi 
açısından gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmedi (p=0.716). Nükse kadar geçen süre M-TURMT ve 
B-TURMT gruplarında sırasıyla 12.4±8.6 ay ve 10.1±8.1 ay idi (p=0.378). M-TURMT grubunda progresyon gelişen hasta oranı %25, 
B-TURMT grubunda ise %28.6 idi. Progresyon gelişimi açısından gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmedi 
(p=0.787). Progresyona kadar geçen süre M-TURMT ve B-TURMT gruplarında sırasıyla 9.7±8.4 ay ve 9.0±2.6 ay idi (p=0.857). 
 
ÇIKARIMLAR
Erken dönem sonuçlarımıza göre, primer KİOMK nedeniyle TUR yapılan hastalarda monopolar ve bipolar rezektoskopların hastalığın 
nüks ve progresyonu üzerine olan etkisi benzerdir. Bu hastalarda kullanılan rezektoskop tipinden ziyade operasyonu yapan cerrahın 
tecrübesinin ve sonrasındaki adjuvan tedavilerin yeterli doz ve sürede uygulanmasının hastalığın surveyi üzerinde daha etkili olduğu 
düşüncesindeyiz. Çalışmamız devam etmektedir.

Tablo-1: Hastaların Demografik Özellikleri M-TURMT 
(n=66)

B-TURMT 
(n=53) p

Cinsiyet (n,%) Erkek 54 (%81.8) 45 (%84.9) 0.654*

Kadın 12 (%18.2) 8 (%15.1)

Yaş (ort±ss) 65.0±10.1 65.6±8.9 0.706**

VKİ (kg/m2) 27.5±4.1 26.3±4.4 0.113**

ASA skoru (n,%) 0.318*

1 3 (%4.5) 1 (%1.9)

2 44 (%66.7) 41 (%77.4)

3 19 (%28.8) 10 (%18.9)

4 0 1 (%1.9)

Operasyon süresi (dk) (ort±ss) 28.7±16.6 33.8±16.7 0.097**

Tablo-2: Hastaların peroperatif ve Patolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması M-TURMT 
(n=66)

B-TURMT 
(n=53) p

Tümör boyutu (cm) (ort±ss) 3.5±2.5 4.4±2.9 0.075**

Tümör sayısı (ort±ss) 1.8±1.1 1.8±1.1 0.851**

T evresi (n,%) 0.401**

Ta 35 (%53) 24 (%45.3)

T1 31 (%47) 29 (%54.7)

Derece (n,%) 0.562**

PUNLP 1 (%1.5) 2 (%3.8)

Düşük 51 (%77.3) 37 (%69.8)

Yüksek 14 (%21.2) 14 (%26.4)

Kas dokusu varlığı (n,%) 40 (%60.6) 33 (%62.3) 0.974*
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Tablo-3: Hastaların Adjuvan Tedavi ve Takip Sonuçlarının Karşılaştırılması M-TURMT 
(n=66)

B-TURMT 
(n=53) p

Erken postop intravezikal kemoterapi (n,%) 33 (%50) 16 (%30.2) 0.081*

Adjuvan intravezikal tedavi (n,%) 0.534*

Kemoterapi 1 (%1.6) 2 (%3.8)

BCG 17 (%27) 18 (%34.6)

Nüks gelişimi (n,%) 24 (%36.4) 21 (%39.6) 0.716*

Nükse kadar geçen süre (ay) (ort±ss) 12.4±8.6 10.1±8.1 0.378**

Progresyon gelişimi (n,%) 6 (%25) 6 (%28.6) 0.787*

Progresyona kadar geçen süre (ay) (ort±ss) 9.7±8.4 9.0±2.6 0.857**

(ort: ortalama, ss: standart sapma, VKİ: vücut kitle indeksi, dk: dakika, cm: santimetre, 
PUNLP: düşük malign potansiyelli papiller ürotelyal neoplazi)

*ki kare, ** student-t

PS-117

BİLATERAL KOMPLET DUPLİKE ÜRETER ANOMALİSİ: AYNI ANDA ÜÇ ÜRETERİN TAŞLA OBSTRÜKSİYONU
TARIK YONGUÇ*(1), ERTUĞRUL ŞEFİK(1), SERDAR ÇELİK(1), SERKAN YARIMOĞLU(1)
1) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Duplike üreter, üreterin en sık görülen anomalisidir ve toplumda 0,6-0,7% oranında görülmektedir. Duplike üreter, çift toplayıcı sistem 
olduğu anlamına gelir. Kadınlarda daha sık görülmektedir. Duplike üreter parsiyel veya komplet olabilir. Parsiyel duplikasyonda iki 
proksimal üreter birleştikten sonra mesaneye açılır. Komplet duplikasyonda ise iki üreter mesaneye ayrı ayrı olarak açılmaktadır. 
Duplike üreter çoğunlukla asemptomatik seyreder ve insidental olarak tanı alır. Ancak üriner enfeksiyonlar, taş, vezikoüreteral 
reflü, üreterosel veya diğer doğuştan anomaliler bu duruma eşlik edebilir. Duplikasyonların %20-40 bilateraldir ve bilateral 
duplikasyon toplumun 0,16 – 0,32%’sinde bulunur. Duplike üreter bilateral ve komplet olduğunda mesaneye açılan 4 ayrı üreter 
bulunmaktadır. Bu yazıda bilateral komplet üreter anomalisi olan ve 3 farklı üreterinde obstrüktif taşı olan hastayı sunmayı amaçladık. 
 
YÖNTEM
- 

BULGULAR
29 yaşında kadın hasta Hazian 2018’de 2 gündür olan bilateral yan ağrısı, dizüri ve idrar çıkışında azalma şikayetiyle kliniğimize başvurdu. 
Özgeçmişinde kronik bir hastalığı ve ameliyat öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde bilateral kostovertebral açı hassasiyet mevcuttu. 
Laboratuar değerlerinde kreatinin 0,9 mg/dl, hemoglobin 13,2 g/dl, lökosit 7,79/mm3 idi ve tam idrar tahlilinde mikroskopik hematüri 
ve piyürisi mevcuttu. Hastadan idrar kültürü alınarak ampirik antibiyoterapi başlandı. Yapılan tüm batın ultrasonografisinde bilateral 
grade 1 hidronefroz tespit edildi. Daha sonra kontrastsız tüm batın bilgisayarlı tomografisinde her iki böbrekte de çift toplayıcı sistem 
ve çift üreter olduğu görüldü (Resim 1:a,b). Üriner sistemde ek anomali tespit edilmedi. Sağ böbrek alt polünden uzanan üreterin orta 
kısmında 6 mm, sağ böbrek üst polünden uzanan üreterin distal kısmında 11 mm, sol böbrek alt polünden uzanan üreterin distalinde 
7 mm taş tespit edildi. Hastanın idrar kültürü negatif olarak sonuçlandı ve hastaya üreterorenoskopi planlandı. Spinal anestezi altında 
yapılan sistoskopide trigon hattı boyunca bilateral çift orifis olduğu görüldü ve hasta bilateral duplike üreter olarak tanı aldı (Resim 
1:c,d). Sol lateral orifisten sol üretere girilerek orta üreterde taş tanımlandı ve lazer litotripsi ile taş fragmanlara ayrıldı. Sağdaki her iki 
üretere de aynı işlem uygulanarak hastada taşsızlık sağlandı. Daha sonra girişim yapılan 3 üretere ayrı ayrı 4,7 fr double-j stent takıldı 
ve operasyon sonlandırıldı (Resim 1:e). Hasta postoperatif 1. günde sorunsuz olarak taburcu edildi. 1 ay sonra üreteral stentleri lokal 
anestezi altında çekildi ve hasta takibe alındı.

ÇIKARIMLAR
Bilateral duplike üreter toplumda çok nadir görülen bir anomalidir. Çoğunlukla asemptomatik seyreden bu durum üriner sistem taşları 
ile birliktelik gösterebilir. Üretere uygulanacak herhangi bir girişim öncesinde duplike üreteri tanımlamak girişim açısından önem 
taşımaktadır.
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PS-118

İLGİNÇ BİR OLGU: NÖROJENİK MESANELİ HASTADA PENİL NEKROZ
DENİZ BOLAT*(1), ELİF BOLAT(2), ERTUĞRUL ŞEFİK(1), TANSU DEĞİRMENCİ(1)
1) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR
2) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ, İZMİR 

AMAÇ
Nörojenik mesaneli(NM) hastalarda mesane drenajı için altın standartyöntem temiz aralıklı kataterizasyondur(TAK).TAK’ı tolere 
edemeyen hastalarda kalıcı üretral kataterizasyon(KÜK) uygulanabilir.KÜK’ün komplikasyonları arasında lateks alerjisi, semptomatik 
bakteriyel enfeksiyonlar ve mekanik travmaya bağlı üretral erozyonlar yer alır.Bu olguda NM’li olup KÜK kullanan ve buna sekonder 
olarak penil nekroz gelişen bir hastayı sunmayıamaçladık.
 
YÖNTEM
. 
 
BULGULAR
51 yaşında erkek hasta idrar kaçırma nedeniyle kliniğimize başvurdu. Lomber dar kanal ve torakal AV malformasyon nedeniyle 
2015 yılındaopere olan hastada o dönemde NM geliştiği,TAK yapamaması nedeniyle KÜK kullandığı ve 1 yıldır sondasını kendisinin 
değiştirdiği öğrenildi.2 ay önce peniste hissizlikvemorarma oluştuğu,2 hafta önce üretral katater değişimi sonrası idrar çıkışı olmaması 
üzerine sondabalonunu 30 ml şişirdikten sonra patlama sesi duyduğu ve penil dokunun koparak yere düştüğünü gördüğü öğrenildi.
Özgeçmişinde başka herhangi bir komorbidite/cerrahi öyküsü olmayan hastanın herhangi bir travma öyküsünü de yoktu.Fizik muayenede 
hastanın özbakımının kötü olduğu,penisin penoskrotal seviyeden ampute venekrotik olduğu görüldü.Penis kökünde spongioz ve 
kavernöz cisimler nekrotikolarak değerlendirildi.Buck fasyası intakttı ve üretra tanımlanamadı(Resim 1-a).Yapılan USG’de böbrekler 
ve mesane olağandı.Laboratuar tetkiklerinde anemi dışında anormallik görülmedi.Sonrasında hastaya suprapubik sistostomi takıldı 
ve hasta operasyona alındı.Penoskrotal bölge(PSB) eksplore edilerek her iki kavernözcisim ve spongioz cisim nekrotik olarak izlendi 
ve nekrotik dokular eksize edildi.Daha sonra fleksibl sistoskopi ile prostatik üretra, mesane boynu ve mesane tanımlandı.Prostatik 
üretradistalinden itibaren üretral dokunun olmadığı görüldü(Resim 1-b).Hastaya rifampisin ve nitrofurazonluıslak pansuman yapıldı.
Postoperatif takiplerinde penil bölgeden akıntı olduğu görüldü ve prostatik üretra olarak tanımlanan yerden üretral ekstravazasyon 
tanımlandı.Takiplerinde ekstravazasyongerilememesi üzerine hasta tekrar operasyona alındı ve PSB tekrar eksplore edildi.Mesane boynu 
sütureedilerek kapatıldı.Yara yeri sekonder iyileşmeye bırakılarak daimi sistostomiyle takibe alındı. Takiplerinde PSB granülasyonla 
iyileşmeye başladı(Resim 1-c).Hasta postoperatif 18.günde sorunsuz olarak taburcu edildi.2.ay kontrolünde penil ampütasyon 
bölgesinin cilt seviyesine kadar granülasyon ile kapandığı görüldü (Resim 1-d).Hasta halen daimi sistostomili olarak takip edilmektedir. 
 
ÇIKARIMLAR
Kalıcı üretral katater kullanımı TAK’ı tolere edemeyen NM’li hastalarda tedavi seçenekleri arasında yer alır.Spinal kord hasarı olan 
hastalardaüretrada duyu eksikliği, üretral sfinkter spazmı ve yanlış geçişe neden olan daha önceki üretral travma nedeniyle katater 
balonunun üretrada şişme riski artmıştır ve buna bağlı penil ampütasyona kadar giden mekanik travmalar görülebilir.Bu durum NM’li 
hastalarda TAK’ın etkili ve güvenilir bir seçenek olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.
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PS-119

PROSTAT KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU: OLGU SUNUMU 
MEHMET ERHAN AYDIN(1), DENİZ BOLAT*(1), FUNDA TAŞLI(2), TANSU DEĞİRMENCİ(1), BÜLENT GÜNLÜSOY(1)
1) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR
2) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, PATOLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Prostat küçük hücreli karsinomu (PKHK) prostat spesifik antijen (PSA) salgılamama, androjen baskılama tedavisine cevap 
vermeme, osteolitik kemik lezyonları ve visseral metastaz yapma gibi özelliklerle klasik prostat adenokarsinomundan ayrılırlar. 
Bu yazıda prostat adenokarsinomu tanısı olan bir olgunun prostat küçük hücreli karsinomuna transformasyonunu sunmaktayız. 
 
YÖNTEM
. 
 
BULGULAR
87 yaşında erkek hasta, dış merkezde pasaj açıcı transüretrla prostat rezeksiyonu (TUR-P) sırasında mesane perforasyonu 
gelişmesi üzerine kliniğimize yönlendirildi. Hastanın özgeçmişinden 2013 yılında PSA değerinin 84 ng/ml olması üzerine 
TUR-P sonrası prostat adenokarsinomu (Gleason skoru: 4+3) tanısı konduğu ve tedavi olarak hormonoterapi önerildiği, ancak 
hastanın bu tedaviyi almadığı öğrenildi. Hastanın operasyon öncesi rektal muayenesi prostat grade-3 cesamette, sert ve fikse 
ve PSA değeri >100 ng/ml idi. Ultrasonografide bilateral grade 2 hidroüreteronefroz ile birlikte prostatın mesane tabanına 
invazyonu ile uyumlu 40x21 mm kitletespit edildi. Hastaya USG eşliğinde bilateral perkütan nefrostomi takıldı. Serum kreatinin 
değeri 3.4 mg/dl’den normal sınırlara geriledi. TUR-P patolojisi %90 küçük hücreli karsinom ve %10 prostat adenokarsinomu 
(Gleason skoru: 4+3) olarak raporlandı(Resim 1). Hastanın kemik sintigrafisindemultipl kemik metastazları tespit edildi. 
Hastaya maksimal androjen blokajı başlandı ve medikal onkolojiye yönlendirildi. Hastanın 2 ay sonra eksitus olduğu öğrenildi. 
 
ÇIKARIMLAR
PHKH nadir görülen ve agresif seyirli bir malignitedir. Prostat adenokarsinomundan farklı klinik davranışlara sahiptir. Metastaz yapma 
ve kısa sağkalım süresiyle prognozu klasik prostat adenokarsinomunun aksine oldukça kötüdür.
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PS-121

KLİNİĞİMİZDE RADİKAL PROSTATEKTOMİ ESNASINDA REKTUM YARALANMASI OLAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖMER YILMAZ(1), MUHAMMED CİHAN TEMEL(1), HÜSEYİN HAYİT*(1), UMUT SARIOĞULLARI(1), CANER EDİZ(1), SERKAN AKAN(1), 
HASAN HÜSEYİN TAVUKÇU(1), FERHAT ATEŞ(1)
1) SULTAN ABDULHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ SERVİSİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Radikal prostatektomi (RRP) operasyonunun peroperatif nadir, ancak çekinilen komplikasyonlarından olan rektum 
yaralanması, geç dönem oluşabilecek üriner fistüller ve kolostomi gerekliliği gibi ilave morbidite riskleri nedeni ile titizlikle 
yönetilmesi gereken bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, son beş yıl içerisinde kliniğimizde yapılan radikal prostatektomi 
ameliyatları esnasında rektal yaralanma gerçekleşen hastaların klinik özelliklerinin ve tedavi süreçlerinin irdelenmesidir. 

YÖNTEM
Kliniğimizde son 2 yıl içerisinde 38 radikal prostatektomi yapılan hastanın 3’ünde peroperatif rektum yaralanması gerçekleşmiş olup 
bu hastaların klinik özellikleri Tablo-1’de özetlenmiştir.

BULGULAR
Radikal prostatektomi esnasında rektum yaralanmasının tedavisinde özellikle kolostomi gerekliliği ve endikasyonları konusu net 
değildir. Karar verilirken lezyon büyüklüğü, yaralanma esnasında rektumun temiz olup olmaması, ameliyat esnasında öngörülen 
tümör evresi, göz önünde tutulan parametrelerdendir. Kliniğimizde ameliyat öncesi her hastaya standart oral ve rektal yolla 
barsak temizliği yapıldığından tüm hastaların yaralanma esnasında rektumu boştu. Ancak ilk hastada lezyon büyüklüğü nedeni 
ile primer tamire ilave olarak kolostomi de uygulandı. Diğer iki hastada mukoza ve seroza olacak şekilde çift kat primer tamir ile 
rektum yaralanması tedavi edildi. Hastalar postoperatif 4 gün süre ile parenteral beslendi. Postopertatif dönemde sondanın 
çekilme süresi, literatürde rutin sürenin üzerinde tavsiye edilmekte olup bizim hastalarımızda da yaklaşık 3 ila 6 haftanın sonunda 
retrograd üretrosistografi yapıldıktan sonra çekildi (Resim 1). RRP sonrası rektum yaralanmasının en önemli morbiditelerinden 
olan rektoüretral fistül yalnızca 1 hastada gerçekleşti ve bu hastaya perineal yaklaşımla fistül tamir ameliyatı gerekti. 
 
ÇIKARIMLAR
Radikal prostatektomi esnasında rektal yaralanma nadir ancak özellikle lokal ileri olma ihtimali olan tümörlerde olası bir komplikasyondur. 
Ameliyat öncesi rektum temizliği bu komplikasyonun peroperatif primer tamir ile tedavisini kolaylaştıran bir faktördür. Bu hastalarda 
sondanın erken çekilmemesi, fistül açısından görüntüleme ile değerlendirildikten sonra çekilmesi daha güvenli bir yaklaşım olacaktır.

 
 

Has-
ta Yaş Prostat Preop Pre-

op

Preop 
Gle-
ason 
skor

Ameliyat şekli
Preop rektal 
invazyon 
bulgusu

RRP Patolojik 
evre

Rektum yaralan-
masının tedavi 
şekli

Son-
da 
sü-
resi

Postop.

Hac-
mi(cc)

PSA(ng/
ml)

Klinik 
Evre

Gle-
ason 
skor

komplikas-
yon

1 63 45 30 T2c 4+3
Laparoskopik 
Trasnsperito-
neal

Yok 5+4 T3b,N0,M0 Kolostomi+Pri-
mer tamir

6 
hafta

Rektoüretral 
fistül

12/12 
kadran 0,99 Total üriner 

inkontinans

2 63 50 7.9 T2a 3+3 Açık Yok 3+3 T2b,N0,M0 Primer Tamir 3 
hafta

Minimal 
stres tip 
üriner inkon-
tinans
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3/12 
kadran 0,1

3 62 22 16.5 T2c 4+3 Açık Yok 4+5 T3b,N1,M0 Primer Tamir 4 
hafta

Orta dere-
cede stres 
üriner inkon-
tinans

11/12 
kadran 0,8

PS-122 

İNFERTİL BİR ERKEKTE “DE LA CHAPELLE” SENDROMU: OLGU SUNUMU
MUHAMMED CİHAN TEMEL*(1), CANER EDİZ(1), SERKAN AKAN(1), ÖMER YILMAZ(1) 
1) SULTAN ABDULHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ SERVİSİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Bu sunumda infertilite ile başvuran ve 46,XX erkek sendromu tanısı alan yetişkin bir erkek olguyla alakalı deneyimimizi paylaşmak 
istedik.
 
YÖNTEM
Otuz dört yaşında 10 aydır evli olan erkek hasta, çocuk sahibi olamama şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Laboratuvar 
incelemelerinde; tam kan ve biyokimyasal parametreleri normal idi. Spermiogram incelemesi 15 gün ara ile iki defa değerlendirildi 
ancak hücre görülmedi. FSH ve LH yüksek olup sırasıyla FSH 36,16 mIU/ml (1,5-12,4 mIU/ml) ve LH 12,83 mIU/ml (1,7-8,6 mIU/
ml ) saptandı. Total testosteron 3.04 ng/ml (2.18-9.05) idi. Diğer hormon değerleri normaldi. Skrotal ultrasonografide; her 
iki testis skrotumda izlenmiş olup boyutları normalden küçüktü (sağ testis; 22 mm, sol testis; 20 mm). Hipergonadotropik 
hipogonadizm ve azospermi saptanan hastada genetik ve moleküler araştırmalar yapıldı. Hastanın karyotip analizi 46,XX olarak 
saptanmış olup X kromozomunda SRY sinyali alındı. Moleküler analizde ise hastanın Y kromozomunun p kolunun SRY ve ZFY 
bölgelerini içerdiği ve AZFa, AZFb, AZFc delesyonu bulunduğu saptandı. Hastaya testosteron replasman tedavisi başlandı. 
 
BULGULAR
Fizik muayenesinde bilateral testislerin atrofik olduğu izlendi ve jinekomasti saptanmadı. Özgeçmiş ve soy geçmişinde anlamlı 
bir özellik yoktu. Ailesinde herhangi bir cinsiyet bozukluğu yada kromozom anomali hastalığı mevcut değildi. Hastanın herhangi 
bir ereksiyon problemi veya erektil disfonksiyon yakınması yoktu. Hastanın boyu 170 cm, ağırlığı 80 kg ve BMI 27,68 kg/m2 idi. 
 
ÇIKARIMLAR
İnfertilite ile gelen normal fenotipli erkekte De La Chapelle sendromu mutlaka akılda tutulmalıdır. 46,XX testikuler bozukluğun ayırıcı 
tanısında primer testikuler yetmezlik (hipergonadotropik hipogonadizm) nedeni olan Klinefelter sendromu (47,XXY), 46,XX/46XY ve 
46,X/46XY gibi seks kromozom anomalileri sayılabilir. Klinefelter sendromunda öğrenme bozuklukları ve davranışsal sorunlar izlenebilir. 
De La Chapelle sendromunda mental düzeyde bir problem yoktur. Arteryel ve otoimmün hastalıklarda artış görülmez. Ayırıcı tanıda 
düşünülebilecek diğer bir hastalık ise konjenital adrenal hiperplazidir (KAH). Azoospermik hastaların tanı ve tedavisinde multidisipliner 
bir yaklaşım izlenmelidir. Bu tür hastalar öncelikle öykü ve fizik muayene yardımıyla ayırıcı tanı açısından değerlendirilmeli ve 
labarotuar incelemeleri ile desteklenmelidir. Nihai kararlar en doğru şekilde moleküler genetik inceleme verileriyle elde edilmelidir. 
De La Chapelle sendromu, azoospermi ile gelen erkeklerde mutlaka akılda tutulmalı ve şüphelenilen vakalarda bu sendroma yönelik 
araştırmalar da yapılmalıdır.

PS-124

MULTİPL SKLEROZU OLAN HASTALARIN ÜRODİNAMİK İNCELEME BULGULARI
MURAT AKGÜL(1), CENK YAZICI(1), FATİH ŞAHİN*(1), RIDVAN ÖZCAN(1), BENGÜ ALTUNAN(2), NİLDA TURGUT(2), ARZU MALAK(3)
1) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, TEKİRDAĞ
2) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, TEKİRDAĞ
3) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, TEKİRDAĞ 

AMAÇ
Multipl skleroz, santral sinir sisteminin kronik ve progresif bir hastalığı olup ülkemizde de yüksek oranda görülmektedir. Özellikle 
genç erişkinlerde görülen bu hastalığın ürogenital sistem üzerine olan yıkıcı etkisi birçok çalışmada gösterilmiştir. Multipl skleroz 
hastalarının ürogenital sistem patolojilerinin tespitinde ve tedavisinde ürodinamik değerlendirme kılavuzlar tarafından önerilmektedir. 
Ülkemizde bu verileri değerlendiren fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada multipl sklerozu olan hastaların ürodinami bulguları 
değerlendirilmiştir.

YÖNTEM
Çalışmaya 39’u bayan, 19’u erkek olmak üzere toplam 58 hasta dahil edildi. Hastaların Ocak 2011 ile Ekim 2017 tarihleri arasında aynı 
merkezde yapılmış olan ürodinami bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Ürodinamik değerlendirme Uluslararası Kontinans 
Derneği standartlarında dakikada 20 ml infüzyon ile gerçekleştirildi. (AYMED Medikal Teknoloji, Türkiye)
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BULGULAR
Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 47,4±8,8 yıldı. Ortalama multipl skleroz tanı süresi 11,8±7,4’tü. Multipl skleroz özellikleri 
değerlendirildiğinde; hastaların 13’ü (%22,4) progresif tip, 20’si (%34,5) sekonder progresif tip, 25’i (%43,1) relapsing remitting (atak 
ve iyileşmelerle giden) tipti. Hastaların ürodinamik bulguları Tablo 1’de gösterilmiştir. İdrar kaçırması olan hastaların ürodinamilerinde; 
30’unda (%83,3) sıkışma tipi idrar kaçırma, 5’inde (%13,9) stres tipte idrar kaçırma ve 1’inde (%2,8) karışık tip idrar kaçırma gözlendi. 
 
ÇIKARIMLAR
Multipl skleroz sık gözlenen bir nörolojik patoloji olup, hastaların üriner sistem bulguları değişkenlik gösterebilmektedir. Detrüsör aşırı 
aktivitesi en sık görülen üriner bulgu olup hastalarda ayrıca bozulmuş kontraktilite, detrüsör sfinkter dissinerjisi, ürodinamik stres 
inkontinans ve mesane çıkım tıkanıklığı gözlenebilmektedir.

Tablo 1. Multipl sklerozlu hastaların ürodinamik bulguları

Ürodinamik Bulgular Hasta Sayısı (%)

Normal 12(20.7)

NDA 14(24.1)

NDA+DSD 14(24.1)

NDA+BK 5(8.6)

BK 3(5.3)

StIK 4(6.9)

NDA+MÇT 4(6.9)

NDA+StIK 2(3.4)

Toplam 58(100)

(NDA: Nörojenik Detrüsör Aşırı Aktivitesi, DSD: Detrüsör-Sfinkter Dissinerjisi, BK: Bozulmuş Kontraktilite, StIK: Stres 
Tipte İdrar Kaçırma, MÇT: Mesane Çıkım Tıkanıklığı)

PS-125 

OLGU SUNUMU: ÇOCUKLUK ÇAĞI TESTİS KİTLELERİNDE TESTİS KORUYUCU CERRAHİ
AHMET ŞAHAN(1), ÇAĞRI AKIN ŞEKERCİ(2) 
1) VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTA, ÜROLOJİ, VAN 2) S.B. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK 
ÜROLOJİSİ, TRABZON  

AMAÇ
Çocukluk çağında tespit edilen testiküler kitlelerin önemli bir kısmı benign özelliklidir. Ultrason ve MR gibi görüntüleme yöntemleriyle 
testiküler kitlenin karakteri tam olarak değerlendirilememektedir. Kitlenin boyutunun küçük olması ve kistik özellikler taşıması, benign 
olma olasılığını arttırmaktadır. Günümüzde çocukluk çağı testis kitlelerinde radikal orşiektomi altın standart yöntemdir. Testis koruyucu 
cerrahi ise sınırlı olgularda cerrahiye bağlı organ ve fonksiyon kaybını engellemek, kitlenin benign çıkması durumunda aşırı tedaviyi 
önlemek için uygulanabilen yöntemlerden biridir. Bu olgu sunumunda testis koruyucu cerrahi tecrübemizi paylaşmayı amaçladık. 
 
YÖNTEM
Rastlantısal olarak testis kitlesi tespit edilen iki çocuk hastanın bulguları tedavi öncesi ve sonrası sunulmuştur.

BULGULAR
Olgu 1: Kasık bölgesinde ağrı şikâyetiyle başvuran, 11 yaşındaki erkek hastanın fizik incelemesinde sol testis alt kısımda yaklaşık 5 mm 
boyutunda kitle palpe edildi. Hastanın skrotal doppler ultrasonunda sol testiste 5,5 mm çapında solid, santralinde anekoik alan izlenen 
kitle saptandı. Tümör belirteçleri normal olan hastanın MR görüntülemesinde sol testis inferiyorda 6 mm çaplı kitle rapor edildi. Hastaya 
testis koruyucu cerrahi planlandı. Frozen incelemesi 7 mm boyutunda keratinöz kist (benign) olarak rapor edildi. (Şekil 1). Hastanın post-
operatif takiplerinde problem olmadı. Olgu 2: Sol inmemiş testis nedeniyle 1,5 yaşında hormon tedavisi alan 12 yaşındaki erkek hasta spor 
karşılaşması sırasında meydana gelen travma nedeniyle kliniğimize başvurdu. Fizik incelmesi doğaldı. Hastanın yapılan skrotal doppler 
ultrasonunda sol testiste 2,5 x 4 mm boyutunda hiperekoik kitle rapor edildi. Tümör belirteçleri normal olan hastanın MR görüntülemesinde 
ise sol testiste intratestiküler kontrast tutulumu gösteren 4 mm’lik fokal alan rapor edildi. Hastaya testis koruyucu cerrahi planlandı. 
Frozen incelemesi 4 mm boyutunda leyding hücre hiperplazisi olarak rapor edildi. Hastanın post-operatif takiplerinde problem olmadı. 
Şekil 1: Testis Koruyucu cerrahi 1. Testis kitlesinin enükleasyonu. 2 Testis kitlesi, 3. Eksizyon alanı, 4. Tunika albugineanın kapatılması 
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ÇIKARIMLAR
Çocukluk çağı küçük testis kitlelerinde organ koruyucu cerrahi düşünülebilir. Frozen incelemesi sonucuna göre gerekli görülürse radikal 
orşiektomi uygulanabilir.
 
 

 

PS-126

NORMAL TESTİSLİ HASTALARIN FSH DEĞERLERİNE GÖRE PATOLOJİ SONUÇLARI VE SPERM ELDESİ İLE GEBELİK ORANLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
MEHMET CANİKLİOĞLU*(1)
1) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, YOZGAT 

AMAÇ
Bu çalışmada azospermik hasta grubumuzda en az bir testis hacmi 16 ml ve üzeri olan hastalarda FSH değerlerini ve bu hastaların 
sperm bulunma oranları ile gebelik oranlarını sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Non-obstrüktif azospermisi olan ve en az bir testisi 16 ml ve üzeri olan 58 hasta retrospektif olarak incelendi. Testis ölçümleri Prader 
orşidometresi ile yapıldı. Hastaların hiçbiri cerrahi öncesi herhangi bir hormon tedavisi almadı. Tüm cerrahi prosedürler aynı ürolog 
tarafından yapıldı. MikroTESE prosedürü, mikroskop görüntüsü altında gerçekleştirildi. Tunika Albuginea’nın antimezenterik tarafı 
açıldı. Örnekler nispeten daha parlak ve büyük seminifer tübüllerden testislerin hem üst hem orta hem de alt kutuplarından alındı. 
Spermatozoalar enzimatik yöntemle veya el ile ayırt edildi. Tüm örnekler histopatolojik olarak incelendi. Olgular aynı patolog tarafından 
Sertoli-Cell Only Sendromu (SCOS), maturasyon arresti (MA), hipospermatogenez ve tübüler hyalinizasyon olarak sınıflandırıldı. Sperm 
elde edilen vakalara, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) prosedürü uygulandı.

BULGULAR
FSH’nin ortalama değeri 6,88 mIU/ml idi. En düşük değer 1,53, en yüksek değer ise 29,88 mIU/ml idi. Olgular histopatolojik olarak normal 
spermatogenez %6,9, SCOS %17,2, MA %25,8, hipospermatogenez %32,7 ve tübüler hyalinizasyon %1,7 olarak saptandı. 9 hastanın 
patolojik değerlendirmesine ulaşılamadı. Sperm elde etme oranı %62,1 idi. Transferden sonra 25 olguda (tüm grupta %43,1, transfer 
grubunda %69,4) gebelik elde edildi. Gebelik elde edilen hastaların %4’ü normal (n=1), %12’si SCOS ve %48’i hipospermatogenez 
patolojik tanısı almıştı. 9 hastanın ise patoloji raporuna ulaşılamadı.

ÇIKARIMLAR
En az bir testis hacmi normal olan azospermik infertillere FSH’dan bağımsız olarak mikroTESE işlemi önerilebilir.
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PS-127

BİR MİLİMETRİK ÜRETER ALT UÇ TAŞINA BAĞLI HIZLI GELİŞEN SPONTAN RENAL PELVİS RÜPTÜRÜ VE TEDAVİSİ
ABDULLAH GÜREL(1), SERCAN SARI(2), VOLKAN SELMİ(1), ÜNAL ÖZTEKİN*(1), MUHİTTİN ATAR(1)
1) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, YOZGAT 2) YOZGAT BOZUK ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, YOZGAT 

AMAÇ
Altta yatan bir neden olmadan renal pelvis ve üreterin spontan rüptürü nadirdir. Taş travmatik olmayan grupta en sık üreter ve pelvis 
rüptürü nedenidir. Genellikle böbrek parankimi veya böbrek toplayıcı sisteminin spontan rüptürü daha önce hastalıklı olan böbreklerde 
ortaya çıkar. Burada daha önce ürolojik operasyon ve taş öyküsü olmayan sağlıklı erkek hastada üreter alt uçtaki 1 milimetrik taş tesbit 
edilmesinden sonra 24 saat içinde meydana gelen spontan renal pelvis rüptürü ve sonrasında retrograd olarak yerleştirilen double J 
stent sonrası dramatik cevap sunulmaktadır.

YÖNTEM
Altmış üç yaşında ek hastalığı bulunmayan hasta ani başlayan sağ yan ağrısı ile başka bir hastanenin acil servis ünitesine 
başvurmuş. Yapılan kontrastsız BT’de sağ üreterovezikal bileşkede 1 mm lik taş saptanması üzerine hastaya medikal ekspulsif 
tedavi olarak alfa bloker tedavi ve analjezik tedavi başlanmış. Hasta ağrılarının artması üzerine 1 gün sonra hastanemiz acil 
servisine başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde batın sağ tarafta şiddetli defans, hassasiyet ve kostovertabral açı hassasiyeti 
mevcuttu.Hastaya yapılan ultrasonografik (USG) değerlendirmede sağ böbrek renal pelvis ve alt pol komşuluğunda 1,5 cm 
kalınlığa ulaşan sıvı koleksiyonu izlenmesi nedenli hastaya kontrastlı BT ve BT sonrası yatarak direkt batın grafisi (YDBG) çekildi. 
Sağ renal pelvis düzeyinden başlayan ve üreter çevresinde aşağı doğru uzanan kontrast madde ekstravazasyonu saptandı. 
 
BULGULAR
Yapılan sistoskopide son derece dar üreteral orifisler izlendi. Sağ üreter orifisinden guidewire gönderildi ve üreterorenoskopla sağ 
üreter alt uçtan girildi. Sağ üreterovezikal bileşke düzeyinde 1 mm lik taş izlendi. Taş mesaneye alındı. Ardından yapılan retrograd 
pyelografide (RGP) renal pelvis düzeyinde üreteropelvik bileşkeden başlayan ve proksimal üreter çevresine uzanan kontrast madde 
ekstravazasyonu izlendi. Hastaya double J stent yerleştirildi ve reflü olmasın diye sonda takıldı. Postop 1. Gün çekilen YDBG de 
üreter çevresinde ekstravaze olan kontrast madde izlendi. Postop 3. günde çekilen YDBG de ekstravaze olan kontrast maddenin 
izlenmediği görüldü. Takiplerinde ağrısı azalan, muayene bulguları gerileyen ve labaratuvar değerleri normal değerlere gerileyen 
hasta taburcu edildi ve 8 hafta sonra Double j stent i çekildi ve RGP yapıldı. Üreteropelvikaliksiel sistem normal olarak değerlendirildi. 
 
ÇIKARIMLAR
Spontan üreter rüptürü karşımıza akut abdomen bulguları ile çıkabilir. Ayırıcı tanı yapıldıktan sonra hızlı uygulanan minimal invaziv 
bir yöntemle tedaviye dramatik yanıt vermektedir. Vakamızda olduğu gibi taş gibi idrar pasajını kapatan bir durum varlığında minimal 
invaziv bir yöntem olan retrograd double j uygulaması güvenle uygulanabilecek etkin bir tedavi yöntemidir. Vakamız literatürde 
bildirilen taşa bağlı spontan üreter rüptürlerinden farklı olarak 1 mm lik bir taş nedeniyle 24 saat içerisinde rüptürün meydana gelmesi 
ve rüptür öncesi ve sonrası görüntülemenin olması nedenli önemlidir.
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PS-128

TRANSREKTAL PROSTAT BİYOPSİ ÖNCESİ LOKAL ANESTEZİ: İKİ FARKLI TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRTILMASI 
RAHMİ ASLAN(1), KEREM TAKEN*(1)
1) YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, VAN 

AMAÇ
Bu çalışmada perianal lokal anestezik madde enjeksiyonu ve periprostatik blokaj kombinasyonunun etkinliğini ve güvenirliğini 
araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Toplam 96 hasta çalışmaya alındı. 50 hastaya perianal enjeksiyon (%1 lidokain 6 ml ) + periprostatik sinir blokaj (lidokain%1, 
4 ml ) uygulandı (grup-1). Diğer 46 hasta ise intrarektal %2 lidokain jel + periprastatik sinir blokaj (lidokan %1, 4 ml ) yapıldı 
(grup-2). Her iki guruptaki hastaların ağrı algısı Vizuel analog skala (VAS) kullanılarak değerelendirildi her iki gurup için rektal 
probun yerleştirilmesi sırasında oluşan ağrı ( VAS-1) ve biyopsi alınırken oluşan ağrı (VAS-2) ayrı ayrı kaydedildi. Gurup 1 deki 
hastalara önce perinal submukozal ve anal sfinkterin içine doğru 27-g iğne ile 4 kadrana toplam 6 ml %1 lidokain enjekte 
edildi. 2dk sonra rektal prob yerleştirilerek periprostatik sinir blokaji yapıldı Gurup-2 deki hastalar ise önce 10 ml %2 lidokain 
jel intrarektal alana verildi. Yaklaşık 10 dakika beklendi. Sonra rektal prob yerleştirildi ve periprostatik sinir blokajı yapıldı 
 
BULGULAR
Her iki gurub için ortalama hasta yaşı, Prostat Spesifik Antijen seviyesi, rektal tuşe bulguları, prostat volümü, ağrı toleransı, biyopsi 
süresi ve alınan biyopsi sayısı benzerdi. Grup-1 ve grup-2 ortalama VAS-1 skorları sırası ile 0.91±0,301 ve 4.42± 1,012 olarak bulundu. 
Bu farklılık istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). Grup-1 ve grup-2 için VAS- 2 skoru ( sırası 2,83 ve 2,98 ) benzerdi. (p>0,05). 
 
ÇIKARIMLAR
Perianal lidokain enjeksiyonu + periprostatik sinir blokaji hem rektal prob yerleştirirken hem de biyopsi alırken ağrı algısını anlamalı 
derecede düşüren etkili ve güvenilir bir yöntemdir.
 
 
PS-130

MR-TRUS PROSTAT BİYOPSİSİ: SİSTEMATİK VE HEDEFLENMİŞ BİYOPSİLERİN ISUP DERECELENDİRME
SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
TÜNKUT DOĞANCA*(1), MUSTAFA BİLAL TUNA(2), ÖMER BURAK ARGUN(3),
İLTER TÜFEK(3), SELÇUK KESKİN(3), CAN ÖBEK(1), ALİ RIZA KURAL(3)
1) ACIBADEM TAKSİM HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL
2) ACIBADEM MASLAK HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Prostat kanseri tanısında transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsisi günümüzdeki standart uygulamadır. 
Sistematik örnekleme prostattan rastgele alınan 12 parça ile yapılmaktadır. Günümüzde multiparametrik prostat MR’ının 
kullanımı ile prostat kanseri için tarama ve tanı basamaklarında önemli bilgiler elde edilebilir olmuştur. Uluslararası Ürolojik 
Patoloji Birliği (ISUP), prognozun daha iyi öngörülebilmesi amacıyla klasik Gleason gradeleme sistemine ek olarak yeni bir 
grade grup sınıflamasının kullanımını önermektedir. Bu çalışmamızda, prostat kanseri şüphesi ile MR-TRUS füzyon biyopsisi 
uyguladığımız hastalarımızın sistematik ve hedeflenmiş biyopsi sonuçlarını yeni ISUP gradeleme sistemine göre karşılaştırmaktayız. 
 
YÖNTEM
Prostat kanseri şüphesi saptanan ve MRG ile şüpheli lezyon tespit edilebilen hastalara Artemis platformu kullanılarak MR-TRUS füzyon 
biyopsi işlemi uygulandı. Sedasyon altında uygulanan biyopsi işleminde hedeflenen lezyonlardan örnekleme yapıldı ve ek olarak 12 
parça sistematik biyopsi işlemi uygulandı.

BULGULAR
Çalışmamızda 488 ardışık hastaya MR-TRUS füzyon prostat biyopsisi uygulandı. Ortalama yaş 62,5 (±7,9) ve ortalama PSA düzeyi 
7,9 (±6,6) olarak saptandı. Genel kanser tespit oranı %53 (259/488)’di. Yöntemler özelinde kanser tespit oranı sistematik biyopsi 
için %48,98 (239/488), hedeflenmiş biyopsi için %44,6 (218/488) olarak bulundu. Hedeflenmiş biyopsi sonuçları sistematik 
biyopsi sonuçları ile karşılaştırıldığında 36 hastada daha yüksek ISUP skoru elde edilmiş oldu. Diğer yandan 31 hastada 
sistematik biyopsi ile daha yüksek ISUP skoru elde edildi. Bu hasta grubunda 9 hastanın hedeflenmiş biyopsilerinin ISUP grubu 
1 olarak saptandı. İki hastada ISUP grubu 1 dereceden daha fazla düşüş gösterdi. Hastaların 19’unda kanser sadece hedeflenmiş 
biyopsi ile saptandı. Bu 19 hasta ve hedeflenmiş biyopsiler ile ISUP grubu yükselen 36 hastanın toplamı ile (55), hasta grubunun 
%11,2’sinde, kanser grubunun %21,2’sinde hedeflenmiş biyopsi yapılması ile anlamlı tanı grubu değişikliği sağlanmış oldu. 

ÇIKARIMLAR
Sistematik biyopsiye ek olarak yapılan füzyon biyopsi ile ek kanser tanısı elde edilmekte ve ISUP grubunda yükselme saptanmaktadır. 
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PS-131

RENAL HÜCRELİ KANSER CERRAHİSİNDE KLİNİK VE PATOLOJİK EVRELEME FARKLILIKLARI VE SEBEPLERİ
OĞUZCAN ERBATU(1), OSMAN UMUR BAŞARAN*(1), OKTAY ÜÇER(1), TALHA MÜEZZİNOĞLU(1), GÖKHAN TEMELTAŞ(1)
1) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 

AMAÇ
Renal hücreli kanser (RHK) tüm kanser türlerinin %2–3 kadarını oluşturmaktadır. 60–70 yaş aralığında pik saptanmakta ve 
erkeklerde kadınlara göre 1,5 kat daha fazla görülmektedir. Etiyolojik faktörler tütün kullanımı, obezite ve hipertansiyondur. 
RHK için primer tümör (T), lenf nodu (N) ve uzak metastaz (M) özellikleri ile yapılan TNM sınıflaması ve bu sınıflama 
kriterlerinin kullanıldığı dört evre (E) mevcuttur. Klinik evrelemede çoğunlukla bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) kullanılmaktadır. RHK tedavisinde klinik evre de göz önüne alınarak radikal ya da nefron 
koruyucu cerrahi yapılmaktadır. Çalışmamızda klinik ve patolojik evrelemede ortaya çıkan farklılıkların sebepleri araştırılmıştır. 
 
YÖNTEM
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nda 2004–2017 yılları arasında yapılan 147 radikal nefrektomi değerlendirildi. BT 
sonucuna göre saptanan klinik evre ile operasyon sonrası patolojik evreler karşılaştırıldı. Evrelemede saptanan farklılıklarının sebepleri 
araştırıldı.
 
BULGULAR
147 hastanın 85 tanesinin (%57,8) T sınıflamasının, klinik sınıflama ile aynı olduğu, 49 tanesinde (%33,3) arttığı, 13 
tanesinde ise azaldığı (%8,8) gözlendi. T sınıflamasında artış olan 49 hastanın 30’unda (%61), operasyon öncesi BT 
görüntülemesinde perinefrik yağ invazyonu saptanmamasına rağmen, patolojik değerlendirmede invazyon saptanmış 
ve sınıflama T3 olarak değişmiştir. Geriye kalan 19 hasta için patolojik sınıflamada klinik sınıflamaya göre artış sebepleri 
sırası ile tümör boyutunda artış (%28), renal ven trombüsü (%4) ve adrenal invazyon (%4) şeklinde saptanmıştır. Bu 
49 hastanın 34’ünde (%69) T sınıflamasındaki artış evreyi de yükseltmiş, 15 (%31) tanesinde ise evreyi etkilememiştir. 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda operasyon sonrası T klasifikasyonundaki yükselişin en büyük sebebinin %61 oranı ile perinefrik yağ invazyonunun 
operasyon öncesinde BT ile saptanamaması olduğu görüldü. Operasyon öncesi radyolojik olarak saptanamayan özellikler, 
klinik evrelemenin eksik yapılmasına sebep olabilmektedirler. Evrelemenin doğru yapılmaması ise tedavi planı ve takipte 
nihai kararı değiştirecek farklılıklar yaratabilmektedir. Dolayısıyla görüntüleme ve raporlamada gerekli görüldüğünde 
farklı uzman görüşlerinin alınmasını ve MRG gibi ikinci bir yöntem ile görüntülemenin tekrarlanmasını öneriyoruz. 

 
PS-132

BİR ÜROLOJİ KLİNİĞİNDE FAYDA MALİYET AÇISINDAN SARF MALZEMELERİNİN ANALİZİ // COST-EFFECTIVENESS OF CONSUMABLE 
PRODUCTS IN A UROLOGY CLINIC
MEHMET KAZIM ASUTAY*(1), ASIM SALDAMLI(0)
1) S.B. ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ DEPARTMANI, ŞANLIURFA
2) NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK YÖNETİMİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Sağlık sisteminin öncekinden daha planlı ve sistematik olduğu bir toplum düzeninde toplum sağlığı verilerinde belirgin bir iyileşme 
sağlanması beklenir. Türkiye’de son yıllarda toplum sağlığı verilerinde belirgin düzelme saptansa da sağlık ekonomisindeki 
giderler ülke ekonomisine her geçen yıl beklenenden daha fazla yük getirmektedir. Bu çalışmada fayda-maliyet analizi kullanılarak 
bir sağlık kuruluşunda üroloji kliniğinde kullanılan sarf malzemelerinin ekonomik açıdan ne kadar verimli olduğu analiz edildi. 
 
YÖNTEM
Çalışmada Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde Ağustos – Ekim 2017 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 
ve üretral kateter veya üreteral double J kateter kullanılan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Kullanılan malzemeler 
maliyetlerine göre gruplara ayrıldı ve maliyeti düşük olan malzemelerin hastaneye gerçek maliyetinin de daha düşük olup olmadığı 
analiz edildi.
 
BULGULAR
Yapılan analiz sonucunda düşük maliyete sahip olan üretral kateterin, maliyeti daha yüksek olan kateterden daha sık mekanik 
komplikasyonlara yol açtığı bu nedenle gerçek maliyetinin daha fazla olduğu saptandı. Farklı maliyete sahip iki ayrı üreteral kateter 
arasında ise komplikasyon açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
 
ÇIKARIMLAR
Sağlık kuruluşlarında fayda-maliyet analizi giderlerin en ideal hale getirilmesi için kolay uygulanabilir, iyi bir geribildirim yöntemidir. 
Fayda-maliyet analizinin yerel sağlık kuruluşlarında düzenli olarak yapılması ülkelerin sağlık giderlerinin azaltılmasında etkili ve 
yardımcı bir yöntemdir.
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Düşük Maliyetli (n: 92) Yüksek Maliyetli (n: 56)

Üriner Enfeksiyon 3 (%3,26) 4 (%7,14)

Kanama 1 (%1,08) 0 (%0)

Dislokasyon 0 (%0) 0 (%0)

Şiddetli Ağrı 2 (%2,17) 3 (%5,35)

PS-133 

MULTİPARAMETRİK MRG VE TRUSG KILAVUZLUĞUNDA HEDEFE YÖNELİK PROSTAT FÜZYON BİYOPSİ SONUÇLARIMIZ
MEHMET NECMETTİN MERCİMEK*(1), ENGİN KÖLÜKÇÜ(2), YAKUP BOSTANCI(3)
1) LİV HOSPİTAL, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, SAMSUN 
2) S.B. TOKAT DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, TOKAT 
3) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 

AMAÇ
Son yıllarda multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (MP-MRG) alanında ortaya çıkan gelişmeler prostatın detaylı yapısını 
değerlendirme olanağı sağlamış ve bunu izleyen araştırmalar prostat kanserinin tanı ve sınıflandırma doğruluğunun artırılabileceğini 
göstermiştir. Prostat kanseri şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde MP-MRG kullanılması ve MRG hedefli biyopsilerin 
yapılması ile tanı doğruluğunun artabileceği ve hastalık özelliklerinin daha iyi belirlenebileceği öngörülmüştür. Biz de bu çalışmada 
kısa sürede yapmış olduğumuz sınırlı sayıdaki hastalarımızda MR füzyon prostat biyopsisi sonuçlarımızı sunmayı amaçladık. 
 
YÖNTEM
Nisan 2018 ve Eylül 2018 tarihleri arasında klinik olarak prostat kanserinden şüphelenilen 15 hastaya 1.5 Tesla MP prostat MRG yapıldı. 
MR görüntüleri prostat MRG konusunda tecrübeli iki radyolog tarafından değerlendirildi. PİRADS 3 ve üzeri lezyon tespit edilen 13 
hastada toplam 24 adet lezyona lokal anestezi altında sol lateral dekübit pozisyonunda Artemis (Eigen, CA, USA) platformu kullanılarak 
hedefe yönelik MRG/TRUS füzyon biyopsi ve sistematik 12 kor biyopsi yapıldı. MRG’de tespit edilen lezyonlardan 3-6 kor biyopsi alındı.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 61.08 ± 12.4 yıl, ortalama total PSA değeri 11.01 ± 9.74 ng/ml idi. MP-MRG’de 13 hastada toplam 24 
adet şüpheli lezyon tespit edildi. Bu lezyonların 9’u PIRADS-3, 8’i PIRADS-4 ve 7’si PIRADS-5 lezyon olarak raporlandı. Genel 
prostat kanseri tespit oranı %38.4 (5/13) idi. Kanser tespit edilen hastaların %60 (3/5)’ ında Gleason skoru ≥7 idi. PIRADS 3, 4 ve 
5 lezyonlardan alınan biyopsilerde kanser tespit edilme oranı sırası ile %11.1, %37.5 ve %42.8 idi. 13 hastanın 8’ine (%61,5) daha 
önceden 1-6 kez (ortanca 2) biyopsi yapılmış ve tümör tespit edilememişti. Hedefe yönelik biyopsi ile daha önce prostat biyopsi 
yapılan hastaların %62,5 (5/8)inde prostat kanseri tespit edilirken sadece re-biyopsi yapılmış olsaydı bu hastaların %25’inde (2/8) 
prostat kanseri, bir hastada GS ≥7, tespit edilecekti. 2 adet GS≥7 olan kanser tespit edilmeyecekti. Ancak, ilk kez prostat biyopsisi 
yapılan 5 hastanın hiçbirinde hedefe yönelik biyopsi ve standart biyopsi yapılmasına rağmen prostat kanseri tespit edilmedi. 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda özellikle re-biyopsi yapılan hastalarda MRG/TRUS füzyon biyopsinin prostat kanseri saptama açısından yüksek 
duyarlılığa sahip olduğunu belirledik. Ayrıca klinik önemli prostat kanseri tespitinde hedefe yönelik biyopsilerin önemli katkısı 
olmuştur. Bu yöntemin klinik olarak önemli prostat kanser lezyonlarını belirleyerek, biyopsiye daha doğru rehberlik etmesi giderek 
önem kazanmaktadır.
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PS-134

ADRENAL KİTLEYİ TAKLİT EDEN İKİ OLGU
MUTLU DEĞER(1), VOLKAN İZOL(1), İBRAHİM HALİL ŞÜKÜR*(1), FESİH OK(1), ŞEYDA ERDOĞAN(2), MUSTAFA ZÜHTÜ TANSUĞ(1)
1) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ABD, ADANA 2) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, 
PATOLOJİ ABD, ADANA 

AMAÇ
Modern, yüksek çözünürlüklü diyagnostik görüntülemede beklenmedik adrenal kitlelere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu “tesadüfen 
keşfedilen” adrenal kitleler veya “adrenal insidentaloma” olarak adlandırılan kitleleri taklit eden olgular da görülebilir. Burada adrenal 
kitleyi taklit eden iki nadir olgu sunulacaktır.

YÖNTEM
OLGU 1: Bilinen orak hücre anemisi olan 31 yaşında erkek hasta kemik ağrısı ve karın ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayene 
normaldi. Serum kreatinin düzeyi 3,5 mg / dl idi ve hemoglobin 7 g / dl idi. Hastaya batın manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
ve batın ultrasonografi (US) yapıldı. Görüntülemelerde, sol böbrek üst pol seviyesinde 6,5 x 7 x 9 cm lobüle konturlü kitle, en 
büyüğü 2,5 cm retroperitoneal aortokaval lenfadenopatiler saptandı. Ayırıcı tanıda adrenal adenom / karsinom, renal hücreli 
karsinom, retroperitoneal fibrozis, lenfoma, liposarkom ve metastaz düşünüldü. Hastaya laparoskopik sol adrenal kitle eksizyonu 
ve lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Yapılan histolojik inceleme retroperitoneal Erdheim-Chester Hastalığı (ECH) ile uyumluydu. 
OLGU 2: 64 yaşında erkek hasta 2 aydır süren bir halsizlik, 8 - 10 kg kilo kaybı ve sol yan ağrısı ile başvurdu. Anlamlı tıbbi veya 
cerrahi öyküsü yoktu. Fizik muayene doğaldı. Hastaya yapılan abdominal BT’de sol adrenal bezde heterojen kontrast tutan, 54 × 
54 mm boyutunda, sol renal veni anteriora deplase eden yumuşak doku kitlesi görüntülendi. Tümör boyutu nedeniyle, malignite 
taraması amacıyla 18F-2-floro-deoksi-D-glukoz-pozitron emisyonu tomografi (PET) çekildi. Sol adrenal bezde 63 × 52 × 73 mm 
boyutlarında hipermetabolik kitle lezyonu saptandı. Serum elektrolitleri, kortizol, idrar metanefrin, normetanefrin, adrenalin, 
noradrenalin, vanililmandelik asit, plazma renin ve aldosteronu dahil tüm endokrinolojik incelemeler normal sınırlardaydı. Dört 
cm’den büyük adrenal tümörler için artan malignite riski nedeniyle, sol adrenalektomi yapıldı. Mikroskobik incelemede. Lökosit 
ile çevrili Aktinomikoz kolonileri ve apse oluşumları görüldü. Patolojik tanıdan sonra intravenöz 1 g ampisilin uygulandı. Parenteral 
ampisilin tedavisini tamamladıktan sonra, hasta günlük aktivitelere döndü ve oral ampisilin ile devam etti. Tedavisi 6 aya tamamlandı. 
 
BULGULAR
. . 
 
ÇIKARIMLAR
Aktinomikozis %5-20 oranında batında görülebilmekte olup özellikle retroperitoneal organlarda tümör benzeri lezyonlar şeklinde 
kendini gösterebilmektedir. Tanısı cerrahi sonrası patolojik incelemeyle konulabilir. Tedavisinde cerrahiye ek antibiyoterapi uygulanır. 
Erdheim-Chester Hastalığı da nadiren radyolojik olarak adrenal kitle benzeri görünümde ortaya çıkabilir tedavisinde cerrahi uygulanır. 
Adrenal kitlelerde operasyon öncesi maligniteyi taklit eden bu ender olguların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
 
 
PS-135

DİRENÇLİ AŞIRI AKTİF MESANE HASTALARINDA BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARIMIZ
ADEM EMRAH COĞUPLUGİL(1), BAHADIR TOPUZ(1), SAMİ UĞUZ(1), MURAT ZOR(1), ÖMER FARUK KARATAŞ(1), MESUT GÜRDAL*(1)
1) GÜLHANE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ AD, ANKARA 

AMAÇ
Dirençli aşırı aktif mesane (AAM) hastalarında merkezimizde uyguladığımız onabotulinum toksin-A (BoNTA) enjeksiyonu sonuçlarımızı 
sunmaktayız.

YÖNTEM
Ağustos 2016 ile ocak 2018 tarihleri arasında merkezimizde dirençli AAM tanısıyla BoNTA uygulanan ardışık hastalar çalışma 
grubuna kaydedildi ve tıbbi kayıtları retrospektif olarak tarandı. En az iki antimuskarinik ilacı 3 ay süreyle kullanmış olmasına 
rağmen fayda görmeyen ya da yan etkilerini tolere edemeyen hastalar dirençli AAM olarak tanımlandı. Dirençli AAM hastaları 
çalışmaya dahil edildi. Nörojenik patoloji bulunan, mesane çıkım tıkanıklığı olan, işeme sonrası rezidü idrar (PVR) miktarı >200 ml 
olan veya 18 yaşından küçük olan hastalar çalışmadan hariç tutuldu. Ayrıca tüm hastalara idrar kültürü ve PVR ölçümü uygulandı 
ve 3 günlük işeme günlüğü ile semptom skorları dolduruldu. Enjeksiyondan iki hafta sonra hastalara yine idrar tahlili, gerekirse 
idrar kültürü, PVR ölçümü yapıldı ve semptom skoru dolduruldu. Hastalar 1, 3 ve 6 ayda kontrole çağırıldı. Etki ve yan etkiler 
kaydedildi. 100 ünit BoNTA (Allergan, Irvine, CA, USA) 20 ml serum fizyolojik içinde sulandırıldı ve 20 Fr rijid sistoskop kullanılarak 
sedoanaljezi ya da spinal anestezi altında detrüsör içi 20 noktaya uygulandı. Enjeksiyon trigon korunarak yan ve arka duvarlara 
ve her bir noktaya 1 ml (5Ü) olacak şekilde uygulandı. Enjeksiyon esnasında mesane hacmi 100-150 ml aralığında tutuldu. İşlem 
sonrası bir gece üretral kateter kondu ve ertesi gün kateter çekilip hastalar taburcu edildi. Postoperatif 3-5 gün boynuca geniş 
spekturumlu bir abtibiyotik verildi. Akut retansiyon gelişen veya PVR miktarı >250 ml olan hastalara PVR 200 ml altına inene 
kadar temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) uygulandı. AAM için başarı tam kuruluk sağlanması ya da semptomlarda düzelme olarak 
belirlendi. Tek bir idrar kaçırma dahi başarısızlık olarak sayıldı. Semptomlarda düzelme olmaması da başarısızlık olarak kabul edildi. 
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BULGULAR
Bu retrospektif çalışmaya toplam 27 hasta dahil edildi. Hastaların 8’i erkek ve 19’u kadındı. Ortalama yaş 39 idi (20-74). 3’ncü aydaki 
başarı oranı %85.1, 6’ncı aydaki başarı oranı %66.6 idi. Hastaların 3’ünde yüksek PVR (%11.1), 2’sinde hematüri (%7.4), 1’inde üriner 
enfeksiyon (%3.7) gelişti. Akut üriner retansiyon ya da sistemik bir yan etki görülmedi. Yüksek PVR’si olan hastalara TAK başlandı ve bu 
hastaların tümünde TAK ihtiyacı 4 haftadan önce kayboldu.
 
ÇIKARIMLAR
Dirençli AAM tedavisinde detrüsör içine BoNTA enjeksiyonu etkili ve güvenli bir tedavi olarak kullanılmaya devam etmektedir. Yüksek 
rezidü idrar önemli komplikasyonlardan biridir.
 
 
PS-136

OBEZİTENİN NOKTÜRİ ÜZERİNE ETKİSİ, ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ EGE ÇALIŞMA GRUBUNUN ÇOK MERKEZLİ PROSPEKTİF KLİNİK 
ÇALIŞMASI
OĞUZCAN ERBATU*(1), BORA İRER(2), FUAT KIZILAY(3), DOĞU TAŞDEMİR(0), VOLKAN ŞEN(0), ÖNDER ÇINAR(6), ŞAKİR ONGÜN(7), 
AHMET CİHAN(8), TURAN ÖZDEMİR(9), OKTAY ÜÇER(1), OZAN BOZKURT(4)
1) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA
2) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR
3) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 
4) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR
5) MANİSA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA
6) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, ZONGULDAK 
7) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, BALIKESİR 
8) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, NİĞDE 
9) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Noktüri şikâyeti olan hastalarda, obezitenin noktüri özellikleri ve tipleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi.
 
YÖNTEM
Çalışmaya katılan merkezlerde Üroloji polikliniklerine başvuran hastalar noktüri açısından sorgulanarak noktürisi olan ve çalışmaya 
katılmak isteyen tüm hastalar bilgilendirilmiş gönüllü onam formu alındıktan sonra çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, 
boy, kilo, sistemik hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar, geçirilmiş operasyon öyküsü, sigara-alkol kullanımı gibi demografik verileri 
kayıt altına alındı. Hastalara aşırı aktif mesane (AAM) sorgulama formu, noktüri yaşam kalitesi (N-QoL) formu, ICIQ-MLUTS, ICIQ-
FLUTS formları doldurtuldu, 3 günlük sıklık-hacim çizelgesi verildi ve üroflowmetri yapılarak maksimal akış hızı ölçüldü. Hastalar obez 
olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı ve bu gruplar noktüri alt tipleri ve noktüri risk faktörleri açısından karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Mart 2018- Ağustos 2018 tarihleri arasında 8 merkezden toplamda 379 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 
56.6±12,5 yıl, %89,7’si ise erkekti. Hastaların 198’inde (%52,2) sistemik hastalık var olup en sık görülen komorbidite hipertansiyondu 
(%27,2) (Tablo 1). Obez olan ve olmayan hasta grupları karşılaştırıldığında noktüri, noktürnal poliüri ve izole noktüride anlamlı fark 
saptanmazken, obez olmayan hasta grubunda global poliüri ve mikst noktüri anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır (Tablo 2) 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamıza göre obez olmayan hastalarda global poliüri ve mikst noktüri şikayeti daha az görülmektedir. Noktüri yakınması 
olan hastalar değerlendirilirken bu şikâyetin ayırıcı tanıları ve alt tiplerine, ayrıca hastanın metabolik özelliklerine dikkat edilerek 
değerlendirme yapılmalıdır.

TABLO 2 OBEZİTE (n)
var(n) yok(n) p değeri

Cinsiyet Erkek 123 217 0,11
Kadın 9 30

Noktüri var 66 149 0,06
yok 66 98

Noktürnal Poliüri var 91 167 0,81
yok 41 80

Global Poliüri var 5 28 0,01
yok 127 219

Mixed Noktüri var 46 116 0,02
yok 86 131

İzole Noktüri var 9 14 0,65
yok 123 223

TABLO 2
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PS-137 

PENİSTE KAPOSİ SARKOMU; NADİR BİR OLGU
UĞUR AFERİN(1), BERİN SELÇUK(1), SAMİ BERK ÖZDEN*(1), HAMDİ ÖZKARA(1) 
1) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Peniste Kaposi Sarkomu nadir görülen bir lezyon olup genellikle HIV ile enfekte erkeklerde görülür. Bu olguda, HIV negatif olan, 64 
yaşında bir erkek hastada Kaposi Sarkomu olgusunu sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
64 yaşında erkek hasta. Peniste kırmızı renkli lezyon şikayeti ile kliniğimize başvurdu. 2 adet lezyon olduğunu ve bu lezyonların yaklaşık 
3 aydır bulunduğunu belirtti. Herhangi bir üretral akıntı tariflemedi. Muayenesinde glansta bir adet, penis şaftı sağ yanda bir adet, her 
biri 2-3 mm çapında, yüzeyden kabarık, nodüler, kırmızı renkli iki adet lezyon görüldü. Palpe edilebilen inguinal lenf nodu saptanmadı. 
Herhangi bir komorbiditesi olmayan hastanın kan ve idrar tetkikleri tamamen normaldi. Elisa ile bakılan HİV antikor testi negatifti. 
 
BULGULAR
Tüm lezyonlar lokal olarak eksize edildi. Histolojik tanı Kaposi Sarkomu olarak saptandı. İmmünhistokimya bulgusu oalrak da HHV-8 
tümör hücrelerinde pozitif olarak saptandı. Abdominal ve Torakal Bilgisayarlı tomografi incelemesinde herhangi bir şüpheli lezyona 
rastlanmadı. Hastanın 6 aylık takibinde lokal rekürrens veya sistemik herhangi bir lezyon izlenmedi.

ÇIKARIMLAR
1872’de Moritz Kaposi tarafından ilk kez tanımlanan Kaposi Sarkomu, endovasküler hücrelerden köken alan nadir bir neoplazmdır. 
1980’lerden önce klasik Kaposi Sarkomu nadir görülmekte iken günümüzde AIDS epidemisi nedeniyle sıklığı artmıştır. Penisin primer 
klasik KS’si HIV negatif hastalarda nadir görülür. Genellikle, HHV-8 enfeksiyonunun yaygın olduğu Akdeniz kıyı bölgelerinde yaşayan ve 
yaşamının beşinci ve sekizinci dekadları arasındaki hastaları etkiler. Penil Kaposi Sarkomu’nun tipik klinik özelliği glans, sünnet derisi, 
frenulum, üretral meatus veya koronal sulkus üzerinde bulunan mor papül veya makül şeklindedir. Şaft veya skrotumu nadiren etkiler. 
Ayırıcı tanıda piyojenik granülom, molluskum kontagiozum, kondiloma aküminata, glomus tümörü, nevüs, melanom ve lenfoma 
düşünülmelidir. Kesin tanı biyopsi ile konulur. Birçok tedavi yaklaşımı tanımlanmıştır: Cerrahi eksizyon, kriyocerrahi, radyasyon 
terapisi, termo-fotoablatif tedavi, lazer tedavisi, lokal ve sistemik kemoterapi, a- ve β-interferon. Küçük ve tek lezyonlar için cerrahi 
eksizyon önerilirken, multiple cilt lezyonu veya büyük boyutlu lezyonlar için radyasyon tedavisi önerilir. Sistemik formlarda ise sistemik 
kemoterapi uygulanmaktadır. Genital hastalıkların ayırıcı tanısında penil Kaposi sarkomu akılda tutulmalı ve tanı biyopsi ile koyulmalıdır. 
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PS-138

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ VARLIĞININ ÜRİNER KALSİYUM ATILIMINA ETKİSİ
HAKAN BAHADIR HABERAL(1), MEYLİS ARTYKOV*(1), BERK HAZIR(1), MESUT ALTAN(1), BURAK ÇITAMAK(1), OĞUZHAN KAHRAMAN(1), 
HASAN SERKAN DOĞAN(1), SERDAR TEKGÜL(1)
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, ANKARA

AMAÇ
Vezikoüreteral reflü (VUR) hastalığı olan çocuklarda artmış idrar kalsiyumu birlikteliğinin olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda bu artışa 
sebep olan faktörün VUR varlığının olup olmadığını anlamaya çalıştık.

YÖNTEM
Kasım 2016 ile Haziran 2018 arasında Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’na başvuran 28 VUR nedeniyle takip edilen (Grup 
tVUR), 54 VUR nedeniyle cerrahi yapılan (Grup oVUR), 48 nefrolitiazis nedeniyle takipli (Grup N) ve 39 kontrol grubu (Grup K) hastası 
olmak üzere 169 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Kontrol grubundaki hastalar üriner sistem şikayeti ve patolojisi olmayan 
hastalardan seçildi. Gruplar arasında yaş, spot idrarda kalsiyum/kreatin (Ca/Cr) oranları, idrar dansiteleri ve pH’ları karşılaştırılmıştır. 
Ayrıca hastalar Ca/Cr oranları 0.21 değerleri ve yaşa göre Ca/Cr değerleri baz alınarak düşük ve yüksek olarak gruplandırılmış ve 
karşılaştırılmıştır. Veriler karşılaştırılırken nominal veriler için ki-kare testi, non-parametrik veriler için Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. 
 
BULGULAR
Ortanca hasta yaşı 96 (1-216) ay, K/E oranı 80/89 olarak bulunmuştur. Opere VUR grubunun hasta yaşı kontrol, mevcut VUR ve taş 
grubundan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (oVUR >> K≈N >> tVUR). İdrar pH’ı ve idrar dansiteleri açısından gruplar arasında fark 
saptanmamıştır (Tablo 1). Opere VUR grubunun ortanca Ca/Cr değeri kontrol grubu, mevcut VUR grubu ve taş grubundan anlamlı 
şekilde düşük bulunmuştur (oVUR << tVUR≈N) (Tablo 1). Ca/Cr oranının yüksek olması (>0,21) sıklığı oVUR << tVUR≈N şeklinde 
sıralanmaktaydı (Tablo 1).

ÇIKARIMLAR
Devam eden VUR nedeniyle takip altındaki hastaların idrar kalsiyum atılımı taş hastalarına benzerlik gösterirken, opere edilmiş olan 
VUR olan hastaların idrar kalsiyum atılımı bu gruplara göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Bu bulgular VUR hastalarındaki artmış 
idrar kalsiyum atılımın sebebinin VUR’un kendisinin olduğunu düşündürmektedir.

Tablo 1. Grupların yaş, idrar pH ve idrar dansitelerinin karşılaştırılması.

Kontrol 
grubu

Mevcut 
VUR Opere VUR Taş grubu Kontrol Kontrol Kontrol Opere 

VUR
Opere 
VUR

Mevcut 
VUR vs taş 
grubu

Median 
(Min-Max)

Median 
(Min-Max)

Median 
(Min-Max)

Median 
(Min-Max)

vs mevcut 
VUR

vs opere 
VUR vs vs mevcut 

VUR
vs taş 
grubu

taş grubu
Yaş 85 48.5 126 85 0.121 0.003 0.785 0.001 0.010 0.048

(10-207) (7-145) (57-179) (7-216)
İdrar pH 6 45809 43225 6 0.401 0.123 0.489 0.150 0.294 0.136

(5-8) (5-8) (5-8.5) (5-9)
İdrar Dansite 1018 1017 1019 1018 0.419 0.981 0.854 0.309 0.631 0.434

(1001-
1033)

(1003-
1029)

(1000-
1029)

(1002-
1032)

Ca/Cr Oranı 0.08 0.10 0.05 0.15 0.595 0.028 0.060 0.003 <0.001 0.258
(0-0.63) (0.01-0.17) (0-0.30) (0.02-0.93)

Yüksek Ca/Cr oranı %28.1 %32.1 %5.6 %39.6 0.728 0.512 0.267 0.001 <0.001 0.517

PS-139 

PEDİATRİK HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ
ALİ BEYTUR(1), HASAN GÜNGÖR*(1), FATİH OĞUZ(1), İBRAHİM TOPÇU(1)
1) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ABD, MALATYA 

AMAÇ
Pediatrik yaş grubundaki böbrek taşlarına uygulanan perkütan nefrolitotomi deneyimlerimizin değerlendirilmesi

YÖNTEM
Kliniğimizde Mart 1998 –Ağustos 2018 tarihleri arasında perkütan nefrolitotomi ameliyatı yapılan 324 pediatrik hasta değerlendirildi. 
Cinsiyet dağılımı, yaş ortalaması, önceki taş öyküsü, taraf, taş lokalizasyonu, başarı oranları, kanama, ateş, enfeksiyon, nefrostomili 
kalma ve hastanede kalma süreleri retrospektif olarak değerlendirildi.
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BULGULAR
Hastaların 165 i erkek, 155i kız olup yaş ortalamaları 9,37 (1-16) idi. Hastaların 34 ünde ameliyat öncesi herhangi bir zamanda taş 
düşürme öyküsü mevcuttu. Perkutan nefrolitotomi işlemi hastaların 172 ünde sağ tarafa, 159 unda sol tarafa ve 3 ünde ise aynı 
seansta her iki tarafa olmak üzere 327 renal üniteye uygulandı. Böbrek taşları vakaların 201 inde orta polde, 52 sinde alt polde, 38 
inde renal pelviste, 18 inde (%5,79) multipl yerleşimli, 2 sinde semistaghorn ve 14ünde staghorn taş mevcuttu. Renal ünitelerin 273 
ünde tam taşsızlık oranı sağlanırken, 49 unda (%15,76) klinik olarak önemsiz rezidüel fragmanlar (CIRF) kaldı. Hastaların 9 unda kan 
transfüzyonu gerektirecek kanama oldu. 8 hastada JJ stent takılmasını gerektirecek uzamış idrar ekstravazasyonu saptandı. 7 hastada 
ateş olurken 5 hastada idrar yolu enfeksiyonu gelişti. Hastalar ortalama 2,7 gün nefrostomili tutulurken ortalama yatış süresi 3,4 gündü 
 
ÇIKARIMLAR
Başarısı, güvenli oluşu, konforu, iş gücü kaybının az oluşu nedeniyle erişkin hastalarda açık böbrek taşı ameliyatının yerini 
almış olan perkutan nefrolitotomi ameliyatı pediatrik yaş grubunda da deneyimli klinikler tarafından başarı ile uygulanabilir. 

Tablo 1

Yerleşim Sayı Yüzdesi Sayı Yüzdesi

Ortal pol 201 61,4678899082569 Tam taşsızlık 273 83,4862385321101

Alt pol 52 15,9021406727829 CIRF 49 14,9847094801223

Renal pelvis 38 11,6207951070336 Kan tx gereksinimi 9 2,75229357798165

Multipl yerleşimli 18 5,5045871559633 JJ stent gereksinimi 8 2,44648318042813

Semistaghorn 2 0,611620795107034 Ateş 7 2,14067278287462

Staghorn 14 4,28134556574924 İYE 5 1,52905198776758

PS-140

GENİTOÜRİNER TÜBERKÜLOZ 
OĞUZCAN ERBATU*(1), OKTAY ÜÇER(1), TALHA MÜEZZİNOĞLU(1), GÖKHAN TEMELTAŞ(1)
1) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 

AMAÇ
Tüberküloz (TB) her yıl yaklaşık 9 milyon yeni vaka saptanan ve 1,5 milyon ölüme neden olan granülomatöz bir hastalık ve önemli 
bir sağlık sorunudur. Genitoüriner TB ise böbrek, üreter, seminal vezikül, prostat, testis, vas deferens ve epididimde ortaya çıkabilen 
bir ekstrapulmoner TB formudur. Risk faktörlerinden bazıları geçirilmiş TB, immünsupresyon, göç veya endemik bölgelere seyahattir. 
Cinsel yolla bulaş da kaydedilmiştir. TB orşiti ve prostatiti alt üriner sistem semptomları ve hematüri ile kendini gösterebilmektedir. 
Hastalarda ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı gibi sistemik inflamatuar semptomlar görülebilir. Bu olgu sunumunda orşiektomi 
ve transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi ile tanı konulmuş testiküler ve prostatik genitoüriner TB vakası tartışılmıştır. 
 
YÖNTEM
Klinimize başvuran orşiektomi ve transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi ile tanı konulmuş testiküler ve prostatik genitoüriner 
TB vakası tartışılmıştır.

BULGULAR
67 yaşında erkek hasta, sağ skrotumda 6 aydır aralıklı oral antibiyoterapi ile tedavi gördüğü kızarıklık, şişlik ve pürülan akıntı şikâyeti 
ile polikliniğimize başvurdu. Muayenede skrotum cildine fistülize ekstratestiküler abse ile uyumlu görüntü olması ile servisimize 
yatırıldı. Hastanın hipertansiyon ve diyabet teşhisleri olduğu ve üç yılı aşkın süredir renal yetmezlik sebebi ile hemodiyaliz 
uygulandığı öğrenildi. Enfeksiyon Hastalıkları konsültasyonu sonucunda ampirik olarak karbapenem grubu antibiyoterapi başlandı. 
Skrotal Doppler Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile malign solid kitle olasılığı dışlandı. Testis tümörlerine 
ait marker seviyeleri de olağan sınırlarda tespit edildi. İzleminde yara yeri bakımı ve antibiyoterapiye rağmen pürülan akıntıda ve 
fistül alanında gerileme olmadı. Kültür örneklerinde de üreme olmaması ve immunsupresyon göz önünde bulundurularak hastaya 
basit orşiektomi uygulandı. Ayrıca tPSA yüksekliği (8 ng/mL) ve MRG’de saptanan düzensiz prostat konturları ile transrektal prostat 
biyopsisi de yapıldı. Hem basit orşiektomi hem de prostat biyopsi patoloji örnekleri granülomatöz yangı ile uyumlu bulundu. Hasta 
Enfeksiyon Hastalıkları tarafından takibe alındı. Yapılan Tuberkulin deri testinde anlamlı sonuç (17 mm) saptanan ve spesifik balgam 
kültüründe Mycobacterium Tuberculosis üremesi olan hastaya geçirilmiş pulmoner TB sonrası aktif genitoüriner TB teşhisi kondu. 
Hastamız Enfeksiyon Hastalıkları tarafından düzenlenen dörtlü antibiyoterapi rejimine devam etmekte olup klinik izleminde sistemik 
inflamatuar semptom ve yara yeri enfeksiyonu görülmemiştir.

ÇIKARIMLAR
İmmünsupresyon, göç, geçirilmiş TB gibi risk faktörleri bulunan ve özellikle olgumuzdaki gibi iyileşmeyen skrotal abse ya da altta yatan 
sebebin bulunamadığı piyüri, hematüri gibi semptomlarda genitoüriner TB’nin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Sistemik ve fokal tutulumlara ait multidisipliner değerlendirme ile hala önemli bir sağlık sorunu olan TB için doğru yaklaşım sağlanmış 
olacaktır.
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KİSTİK ADRENAL LENFANJİOMA:NADİR BİR OLGU 
MEHMET YILMAZ*(1), ERKAN ÖLÇÜCÜOĞLU(1), KENAN YİĞİT YILDIZ(1), YUSUF KASAP(1), SAİT BİÇER(2), MEHMET EMİN ŞİRİN(3),
NESLİHAN ZENGİN(4)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA
2) ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ÇANKIRI 
3) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, KIRŞEHİR
4) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, PATOLOJİ, ANKARA 

AMAÇ
Kistik lenfanjiomalar çok nadir görülen lenfatik damarların iyi huylu neoplazmalarıdır.Bu lezyonlar genellikle boyun, baş, aksiller 
bölgede ve mediastende bulunur. Adrenal bezin kistik lenfanjiomaların tahmini insidansı% 0.06’dır. En sık kadınlarda görülür. Bu 
lezyonların çoğu asemptomatiktir ve tesadüfen saptanabilir. Böbreküstü bezinin lenfanjiyomları nadirdir ve literatürde sadece 60’dan 
az vaka bildirilmiştir. Bu çalışmada 32 yaşında bir kadın hastada spesifik olmayan sol yan ağrısına neden olan adrenal bezin kistik 
lenfanjioması olgusu sunulmaktadır.

YÖNTEM
32 yaşında kadın hasta sol yan ağrısı ile polikliniğe başvurdu. Fizik muayenesi normaldi.Çekilen kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT)
de, 62x50 mm, solid olmayan, kontrastsız, sol adrenal bezde kistik kitle görüldü. Hastaya laparoskopik sol adrenalektomi uygulandı.
Patolojik olarak adrenal kistik lenfanjioma tespit edildi. Ameliyat sonrası 2.gün, dren çıkarıldı. Herhangi bir komplikasyon olmadan, 
postoperatif 5.gün hasta taburcu edildi.

BULGULAR
Lenfanjiomalar, lenfatik benign vasküler proliferasyonlar ve adrenal endotelyal kistlerin bir varyasyonudır. Adrenal kistler epitelyal 
kistler (% 9), psödokistler (% 39), parazitik kistler (% 7) ve endotelyal kistler (% 45) olarak sınıflandırılabilir. Endotelyal kistler anjiyomatöz 
ve lenfanjiyomatöz kistler (adrenal lenfanjiyoma) olarak ikiye ayrılır. Endotelyal orijinli olduğu bilinmesine rağmen, adrenal bezin 
lenfanjiyomatöz kistinin patogenezi halen bilinmemektedir. Adrenalin kistik lenfanjiyomları çok nadir görülen lezyonlardır. Her yaşta ve en 
sık olarak çocuklarda tipik olarak bulunabilirler ve en yüksek insidansı genellikle kadınlarda üçüncü ve altıncı dekatlardadır. Kistik adrenal 
lenfanjiyomlar genellikle asemptomatiktir ve tesadüfen bulunabilir. Bununla birlikte, bazen lokal semptomlara (gastrointestinal rahatsızlık, 
karın ağrısı, baş ağrısı, çok nadiren palpe edilebilen kitle, yan ya da sırt ağrısı) neden olabilirler. Adrenal bezin kistik lenfanjiyomunun ayırıcı 
tanısında metastatik adenokarsinom, travma sonrası kanama, karsinom, primer adrenal tümörler, feokromasitomalar, ekinokokokkal 
kist, multikistik mezotelyomlar, kistik feokromasitomalar düşünülmelidir. Adrenal bezin kistik lenfangioması olan hastaların çoğu 
adrenalektomi ile tedavi edilir ve takipte rekürrens olmaksızın prognoz mükemmeldir.Olgumuzda lezyon 6 cm, non fonksiyonel 
ve semptomatik idi. Laparoskopik sol adrenalektomi transperitoneal yaklaşımla başarıyla uygulandı. Takipte, nüks bulgusu yoktu. 
 
ÇIKARIMLAR
Kistik adrenal lenfanjiomalar benign, nadir lezyonlardır. Bu lezyonlar adrenal kistik kitlelerin ayırıcı tanısı için düşünülmelidir. Kist 
semptomatik ise, fonksiyonel veya daha büyükse, cerrahi kesin tedavi seçeneğidir.
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HİPOSPADİAS ONARIMI SONRASI ÜRETRAL KILLAR İÇİN HOLMİUM YAG LAZER EPİLASYON
MESUT FIRINCIOĞULLARI*(1), SERKAN ÖZLER(1)
1) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, HATAY 

AMAÇ
Kıllı üretra, üretroplasti veya hipospadias onarımı sonrası uzun dönem komplikasyonu olarak tanımlanmıştır.Geçmiş yıllarda kıl 
oluşturma potansiyeli olan skrotal cildin üretroplastide kullanılması nedeniyle kıllı üretra gelişimi ve buna bağlı komplikasyonların 
oluşumu gözlenmekteydi.Günümüz modern ürolojisinde kılsız, lokal penil cilt veya ağız mukozasının kullanımı sayesinde kıllı üretra 
gelişimi gibi komplikasyonlarla karşılaşmıyoruz. Kliniğimizde görülen kıllı üretra ve buna bağlı gelişen üretra taşının holmium YAG 
lazerle litotripsi ve kıl köklerinin epilasyonu yapılan olgusu sunulacaktır.

YÖNTEM
23 yaşında erkek hasta idrar yapamama şikayeti ile dış merkezde üroloji polikliniğine başvurmuş.Hastaya sonda takılamadığı için 
perkütan sistostomi açılmış ve kliniğimize sevk edilmiş.Hastaya 20 yıl önce hipospadias onarımı yapılmış ve 8 defa üretrotomi interna 
operasyonu ugeçirmiş.Fizik muayenede mid-penil hipospadiası ve geçirilmiş cerrahilerine bağlı skar izleri mevcuttu. Genel anestezi 
altında üretrosistoskopi yapıldı. Üretral meatusun 3 cm proksimalinde penil üretrada kıl yumağı içinde bir adet üretral taş mevcuttu.
Kıl köklerinin tabanını kesmek ve taşı kırmak için 272 mikronluk bir holmium: YAG lazer fiberi kullanıldı.Toplam 14 W güç için 0.8 
J ve 17 Hz lazer ayarları kullanıldı.Üretradaki taş kırılıp üretral kıllara epilasyon başarıyla yapıldı.Kılları çıkarmak için yabancı cisim 
forcepsi kullanıldı ve işlemin sonunda kalan kıl yoktu ve kıl kökleri tamamen ablasyona tabi tutuldu.Daha sonra mesaneye kadar girildi 
sistoskopisi yapıldı.Hastaya üretral foley kateter yerleştirildi ve perkütan sistostomisi çıkartıldı.Postoperatif 3.günde Foley kateteri 
çıkarıldı.Üç ay sonra yapılan kontrol üretrosistoskopisinde darlık, kıl gelişimi, rezidüel taş fragmanı görülmedi.İdrar analizi ve kültürü 
normaldi.Hastaya olası kıl gelişimi yönünden altı ay sonra üretrosistoskopik kontrol önerildi.

BULGULAR
Üretral kıllar idrar akışının azalmasına neden olabilir.Bunun sonucunda üriner enfeksiyon ve üretral taş oluşumu riski artar.Üretra 
kıllarının büyümesinin önlenmesi için depilasyon ajanlarının kullanımı ve preoperatif termokoagülasyon prosedürlerinin kullanımı dahil 
olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılmıştır.Bu tür tedaviler arasında karbondioksit (CO2) lazer, neodimyum: YAG lazer fotokoagülasyon, 
galliume aluminume arsenium (GaAlAs) diyot lazer, grasper ekstraksiyonu, elektroliz tedavisi, tioglikolat ile saç trikolizi ve açık cerrahi 
revizyon yer alır.Lazer epilasyon, bazı hastalar için tercih edilebilecek minimal invaziv bir yaklaşımı temsil eder.Uretra gibi kapalı bir 
alanda çalıştığı geniş güvenlik payı ve yumuşak doku uygulamaları için bilinen etkinliği nedeniyle holmium: YAG lazeri tercih ettik.

ÇIKARIMLAR
Geçmişte hipospadias onarımı operasyonu geçirmiş ve işeme zorluğu çeken olgularda üretra darlığının yanı sıra kıllı üretra gelişimi 
de göz önünde tutulmalı, uygun olgularda endoskopik holmium YAG lazer ile üretranın kılsız hale getirilebileceği bilinmelidir. 
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UZUN SÜRELİ VÜCUTTA UNUTULMUŞ TAŞLAŞMIŞ DOUBLE J STENT SONRASI GELİŞEN NONFONKSİYONE BÖBREK TEDAVİSİ
KENAN ÖZTORUN*(1)
1) SB NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, NİĞDE 

AMAÇ
Üreteral tıkanıklık oluşturan veya oluşması beklenen durumlarda, üretere double J (DJ) stent yerleştirilmesi uzun süredir üroloji 
pratiğinde kullanılmaktadır. Üreteral stentler, üreter içi veya üretere dışardan baskı sonucu oluşan tıkanıklıkları gidererek, böbrekten 
mesaneye idrar akışını sağlarlar. Üriner sistemin birçok hastalığının tedavisinde üreteral stentlerin kullanımı her geçen yıl artmakta, 
bu artışa paralel olarak da istenmeyen yan etkiler daha sık gözlenmektedir. “Uzun süre stentli kalma’’ stentin, üreterde 12 aydan daha 
uzun süre kalması şeklinde tanımlanmıştır.

YÖNTEM
50 yaşında erkek hasta. Mesane boşaltım fazı semptomları ile başvuran hastanın yapılan değerlendirilmesinde DÜSG’te sol böbrek 
PKS’den mesaneye uzanım gösteren birçok bölümünde radyoopak oluşumlar gözlenen muhtemel DJ kateter ile uyumlu görünüm 
izlendi. Hastanın detaylı sorgulamasında 2009 yılında dış merkezde endoürolojik girişim yapıldığı öğrenildi. Ancak hasta DJ kateter 
konusunda bilgisi bulunmadığını belirtti. Taş protokollü BT’de böbrek ve üreterde taşlar, mesanede DJ kateter üzerinde gelişmiş 31mm 
çaplı taş izlendi. Sol böbrek parankiminde ileri derecede incelme ve hidronefroz mevcuttu. DMSA sintigrafi değerlendirmesinde sol 
böbrek izole fonksiyonu % 7.4 olarak geldi.

BULGULAR
Hastaya durumu ile ilgili bilgilendirme yapılıp onayı alınarak laparoskopik sol nefrektomi, üreterin alınabildiği kadar distal kısmından 
alınması ve sistolitotripsi operasyonu gerçekleştirildi. Postop 3. gün dreni alınan hasta önerilerle taburcu edildi. Hastanın patoloji 
sonucunda kronik pyelonefrit ve skuamöz metaplazi raporlandı.

ÇIKARIMLAR
DJ stentler ise ilk olarak Finney tarafından kullanılmıştır.DJ stent uygulamaları genellikle geçici bir süre kullanılacağı planlanılarak 
yapılır. Uygulama nedenine ve doktorun tecrübesine bağlı olarak stentin kalış süresi belirlenir. DJ stentlerin kullanım ömründen 
daha uzun süre vücutta bırakılması; enfeksiyon, kalsifikasyon, stent migrasyonu, hidronefroz, irritatif mesane semptomları, 
karın ve yan ağrısı, hematüri ve fragmantasyon gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Stentin vücutta ne kadar kalabileceği tam 
olarak tanımlanmamıştır. Ancak kabul gören genel kanı 3 ay içinde çıkarılması yönündedir. Tüm dikkatlere rağmen hastanın ihmali 
veya hekimin uyarmaması nedeniyle DJ stentlerin çıkartılması unutulmaktadır. Unutulmuş stentleri ç̧ıkarmak için endoürolojik 
yöntemler ve aç̧ık cerrahi yöntemler tek baş̧ına veya kombine kullanılabilir. Nadiren de bizim olgumuzda olduğu gibi oluşan 
obsruksiyona bağlı böbrek fonksiyonunu tamamıylakaybedebilmekte ve sonucunda organ kaybı gelişebilmektedir. Bu durumun 
hem hasta hem de ürolog için sıkıntı oluş̧turmaması için postoperatif bilgilendirmenin ve yakın takibin yapılması gerekmektedir. 
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MESANENİN BÜYÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOMU OLGU SUNUMU 
HASAN ANIL KURT(1), AHMET REŞİT ERSAY(1), CABİR ALAN(1), SEYHAN TEZCAN*(1), HÜSEYİN UĞUR ÖZKAYA(1)
1) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD., ÇANAKKALE 

AMAÇ
İdrar torbasının nöroendokrin karsinomu, mesane malignitelerinin% 1’inden daha azını oluşturan nadir bir durumdur. İdrar torbasının 
nöroendokrin karsinomlarının büyük çoğunluğu küçük hücreli nöroendokrin karsinomla temsil edilirken, mesanenin büyük hücreli 
nöroendokrin tümörleri(LCNEC) çok nadirdir. Bu tümörler küçük hücreli karsinomdan morfolojik olarak farklı olan ayrı bir nöroendokrin 
karsinom tipidir.

YÖNTEM
. 
 
BULGULAR
72 yaşında erkek hasta asemptomatik hematüri şikayeti ile Aralık 2016 tarihinde kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde 
batın alt kadranlarda derin palpasyonda hassasiyeti vardı. Ultrasonografide mesane sağ yan duvarda kitle formasyonu mevcuttu. 
Sistoskopide mesane sağ yan duvarda yaklaşık 5cm’lik tümoral oluşum tespit edildi. Daha sonra hastaya transüretral rezeksiyon 
yapıldı. Patolojik tanı Büyük hücreli Nöroendokrin Karsinom olarak raporlandı. Lamina propia ve Muskularis propia invazyonu 
gözlendi. Hastaya Radikal Sistoprostatektomi operasyonu yapıldı. Patolojik tanı büyük hücreli nöroendokrin karsinom ve Perivesikal 
damarlar ve lenfatikler içersinde yaygın tümör embolusları mevcut olarak raporlandı (Evre pT4a N0 Mx). Sistektomi piyesinin 
kesitleri incelendiğinde yüzey epitelinden bağımsız solid adalar ve küçük yuvalar şeklinde infiltrasyon gösteren geniş sitoplazmalı, 
tuz-biber kromatine sahip tümör hücreleri izlendi.(Figür 1) Yapılan immünohisto kimyasal analizde bu tümör hücrelerinde 
sinaptofizin ile yaygın kuvvetli pozitiflik izlendi. Hasta kemoterapi açısından onkoloji bölümüne yönlendirildi. Hastanın takipleri 
sırasında yapılan post-op 3. Ay PET/BT’sinde; Prostat lokalizasyonunda ve superiorunda yerleşimli yaklaşık 5,5cm çaplı düzensiz 
konturlu lobule görünümlü malign yumuşak doku kitlesi. L4 vertebra korpusunda hipermetabolik kemik lezyonu, her iki ana 
iliak, eksternal iliak alanlarda çok sayıda metastatik LAP’lar izlendi. Hastaya onkoloji tarafından gemsitabin tedavisi planlandı. 
 
ÇIKARIMLAR
Mesanenin nöroendokrin tümörleri nadirdir. Literatürde az sayıda LCNEC vakası bulunmaktadır ve bunların çoğu, mevcut vaka da 
dahil olmak üzere karmaşık histolojiyi göstermektedir. Küçük hücreli karsinom vakalarının yaklaşık % 30’u TTF-1 için pozitiftir [2] . Bu 
olguda LCNEC’de TTF-1 ekspresyonu kanıtı bulunmamıştır. Yine bu olguda, açıklanan vakaların çoğunda olduğu gibi tümör birkaç ay 
içinde çok hızlı bir lokal büyüme gösterdi ve bu, nadir tümörün önemli özeliklerinden biri olabilir. Bu nadir durumun tanınması, kötü 
sonuçları ve ayırıcı tanı değerlendirmeleri dikkate alındığında anlamlı olabilir. Primer LCNEC’in ayırıcı tanısında metastatik LCNEC, 
kötü diferansiye prostat karsinomları, yüksek dereceli ürotelyal karsinom, küçük hücreli nöroendokrin karsinom ve lenfoma yer alır. 
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BÖBREK TAŞI OLAN MORBİD OBEZ HASTALARDA TAMAMEN TÜPSÜZ VE STANDART PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ ARASINDAKİ 
ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİN KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMASI
HİKMAT JABRAYİLOV*(1), CENGİZ KARA(1)
1) ÖZEL MEDİCAL PARK ANKARA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı retrospektif olarak morbid obez hastalarda tamamen tüpsüz perkütan nefrolitotominin (PNL) standart PNL’ye 
karşı etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmektir.

YÖNTEM
Çalışmaya PNL endikasyonu olan vücut kitle indeksi 35’ in üzerinde olan toplam 78 hasta dahil edildi. Ocak 2015-Nisan 2017 tarihleri   
arasında kliniğimizde yapılmış olan toplam 41 morbid obez hastaya (erkek / kadın: 22/19: 41 renal ünite, Grup1) tamamen tüpsüz PNL 
(nefrostomi yok, üreteral stent yok) uygulandı. 37 morbid obez hastaya (erkek / kadın 21/16; 37 renal ünite, Grup 2) ise standart PNL 
uygulandı. Operasyon bulguları, taş boyutu, hastanede kalış süresi, hematokritte azalma, görsel analog skalası kullanılarak postoperatif 
ağrı skorları ve analjezi ihtiyacı ve başarı oranları, Clavien-Dindo komplikasyonları retrospektif olarak karşılaştırıldı.

BULGULAR
Cerrahi tedaviye alınan hastaların yaş ortalaması sırasıyla Grup 1’de 53.9 ± 4.89; Grup 2’de 55.7 ± 3.51 idi. Ortalama taş boyutu 
405 ± 102.7mm2’ye karşılık 395 ± 160.8 mm2. Taş lokalizasyonu olarak gruplar arasında statistik anlamlı fark saptanmamıştır (p> 
0.05). Taşsızlık oranı Grup 1’de % 93,3 ve grup 2’de % 91.7 idi (p> 0.05). Gruplar arasında yaş, cinsiyet, taş boyutu, VKİ ve cerrahi yön 
açısından anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p> 0.05). Floroskopi zamanı ve hematokritte azalma iki grupta benzerdi (p = 0.15). Kan 
transfüzyonuna gereken hasta olmadı. Komplikasyon oranı standart PNL grubunda %12, tamamen tüpsüz PNL grubunda ise %9.7 idi 
(p = 0.62). Operasyon süresi, tamamen tüpsüz PNL grubunda standart PNL grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (p = 0,001). 
Ortalama hastanede yatış süresi sırasıyla 1.5 ± 0.2 ve 3.4 ± 0.7 gündü (p <0.01). Çalışma grupları için 4 saat görsel analog ağrı skoru 
sırası ile 3.22 ± 0.50 ve 5.15 ± 1.07 idi (p = 0.001). Ortalama analjezi gereksinimi (pethidine HCl), Grup 1 ve Grup 2’de sırasıyla 1.0 ve 
1.7 mg / kg idi (p <0.01). Normal aktiviteye geri dönme, hastanın bu hastalık sebebi ile işten ayrıldığı gün ve normal yaşam aktivitesine 
geri döndüğü noktaya kadar geçen toplam gün sayısı olarak tanımlandı, sırasıyla 5.3 ± 1.6 ve 10.4 ± 2.5 gün olarak bulundu ( p = 0.001). 
 
ÇIKARIMLAR
Total tüpsüz PNL, böbrek taşı olan morbid obez hastalarda güvenli ve etkili bir cerrahi işlemdir. Tüp konulmaması kararı seçilmiş 
hastalarda intraoperatif olarak alınmalıdır. Operasyon süresini, hastanede kalış süresini, analjezik gereksinimi ve komplikasyonları 
arttırmadan normal aktiviteye dönme süresini önemli ölçüde azaltmıştır. Bununla birlikte, bu bulguları doğrulamak için daha ileri 
randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.
 

Totally tubeless PNL Standart PNL P value

Operative time (min) 108 ±23 135 ±35 0,001

Fluoroscopy time (sec) 31±1.8 38 ± 2.7 =0.15

Hematocrit decrease 1.9 ± 1.7 2.3 ± 1.8 =0.15

VAS score (4th hour) 3.22 ± 0.50 5.15 ± 1.07 =0.001

VAS score (24th hour) 2.6 ± 1.32 4.2 ± 1.20 =0.001

Analgesia requirement mg/kg 1± 0.6 1.7 ± 0.7 < 0.01

Hospitalization time (days) 1.5±0.2 3.4± 0.7 < 0.01

Return to normal life activity (days) 5.3± 1.6 10.4± 2.5 =0.001

Stone-free rate (%) 93.3 91.7 > 0.05
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PS-147 

YAPIŞIK PERİRENAL YAĞIN ETYOPATOGENEZİ VE ÖNGÖRDÜREN FAKTÖRLER
ERMAN CEYHAN*(1), FATİH İLERİ(2), FAZIL TUNCAY AKI(2), MUSTAFA SERTAÇ YAZICI(2), MUŞTURAY KARÇAALTINCABA(3), DİLEK 
ERTOY BAYDAR(4), CENK YÜCEL BİLEN(2) 
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 
2) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 
3) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, RADYOLOJİ, ANKARA 
4) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, PATOLOJİ, ANKARA  

AMAÇ
Çalışmamızda perirenal yapışık yağı preoperatif öngördüren faktörleri saptamak ve yapışık perirenal yağın etyopatogenezini araştırmak 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Çalışmamıza prospektif olarak 22 parsiyel nefrektomi, 40 donör nefrektomi yapılan toplam 62 hasta dahil edilmiştir. 
Hastaların demografik özellikleri, preoperatif BT görüntülerinde ölçülen perirenal yağ kalınlığı, cilt altı ve perirenal Hounsfield 
unit(HU) ölçümleri, perirenal yağ diseksiyonu sırasında kaydedilen operatif verileri ve perirenal diseke edilen yağın patolojik 
incelemesi analiz edilmiştir. Diseksiyon zorluğu kolay, orta ve zor olarak cerrah tarafından üç grupta sınıflandırılmıştır. 
 
BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 51,37 (±12,78) yıl, BMİ ortalaması 28,63 (±5,21) olarak bulunmuştur. Ortalama perirenal yağ diseksiyon 
süresi 15,07 (±13,58) dakikadır. Diseksiyon zorluğunun cinsiyete göre değişmediği bulunmuştur (p=0,074). Diseksiyon zorluğu 
ile diabetes mellitus varlığı, hipertansiyon varlığı, sigara kullanımı, meslek (ağır-hafif işte çalışmak), boy, kilo veya BMİ arası ilişki 
saptanmamıştır. BT incelemesinde cilt altı ve perirenal HU ile anlamlı ilişki bulunmamışken perirenal yağ kalınlığı ile diseksiyon 
zoluğu arası ilişki anlamlı bulunmuştur (p=0,000). Ameliyat sırasında ölçülen cilt altı yağ kalınlığı ile diseksiyon zorluğu arasında 
anlamlı fark izlenmezken ameliyatta ölçülen gerçek gerota kalınlığı ile diseksiyon zorluğu arası ilişki anlamlı bulunmuştur (p=0,003). 
Rezeke edilen perirenal yağın patolojik inceleme bulgularının diseksiyon zorluğuyla olan ilişkisi Tablo’da verilmiştir. Ameliyatta 
ölçülen diseksiyon sürelerinin, cerrahın sınıflandırdığı diseksiyon zorluğu ile uyumlu olarak dağıldığı saptanmıştır (p=0,000). 
 
ÇIKARIMLAR
Minimal invaziv renal cerrahide perirenal yağ diseksiyonunun kolaylığı cerrahi komplikasyonları ve operasyon süresini azaltmada büyük 
önem taşımaktadır. Preoperatif zor perirenal yağ diseksiyonunu öngörmek, minimal invaziv cerrahiye uygun hasta seçiminde fayda 
sağlamaktadır. Diseksiyon zorluğunu öngörmede bilgisayarlı tomografide ölçülen perirenal yağ kalınlığı, zor diseksiyonun göstergesi 
olarak kullanılabilir bir parametredir.

Tablo: Patolojik bulguların diseksiyon zorluğu ile olan ilişkisi

Patolojik Bulgu p değeri Patolojik Bulgu p değeri

İnflamasyon varlığı 0,344 Kahverengi yağ dokusu varlığı 0,158

Yağ hücre heterojenitesi 0,979 En kalın damar duvarı (mikrometre) 0,913

Yağ içi geniş damar varlığı 0,039 Dış yüz fasya kalınlığı (mikrometre) 0,006

Perivasküler fibrozis 0,007 Kapiller dansite 0,641

İnterselüler fibrozis 0 En büyük aidpozit çapı 0,299

Spiküler ve rope-like kollajen varlığı 0 Ortalama yağ hücre çapı 0,13

PS-148

EŞ ZAMANI TRANSÜRETRAL MESANE VE PROSTAT REZEKSİYONU YAPILAN HASTALARDA PROSTATİK LOJDA NÜKS RİSKİ? MİT Mİ, 
GERÇEK Mİ?
BARIŞ ESEN(1), MURAT CAN KARABURUN(1), ADEM SANCI(1), EVREN SÜER*(1), EZEL AYDOĞ(1), ÇAĞATAY GÖĞÜŞ(1), KADİR 
TÜRKÖLMEZ(1), SÜMER BALTACI(1), YAŞAR BEDÜK(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, ANKARA 

AMAÇ
Transüretral prostat rezeksiyonu yapılan hastalarda eş zamanlı mesane tümör rezeksiyonu yapılması durumunda prostatik lojda 
nüks gelişmesinden çekinilmektedir. Bu çalışmada eş zamanlı TUR-M ve TUR-P yapılan hastalarda prostatik lojda nüks gelişim riski 
incelenmiştir.
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YÖNTEM
Ocak 2010 ile Aralık 2017 yılları arası eş zamanlı TUR-M ve TUR-P yapılan 7 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların yaş, 
cinsiyet, sigara kullanımı gibi demografik özelliklerinin yanında; rezeksiyon yapılan mesane tümörünün boyutu, lokalizasyonu, tümör 
evre&grade’i, tümör sayısı(tek ya da çok sayıda), tümörün tekrarlama durumu(primer&rekürren), prostat boyutu, takip süresi, mesane ve 
prostatik lojda tümör nüks gelişim durumu incelenmiştir. Gözlemsel bir çalışma olarak dizayn edilen bu çalışmada sonuçlar sunulmuştur. 
 
BULGULAR
Ocak 2010 ile Aralık 2017 tarihleri arası eş zamanlı 7 hastaya TUR-M ve TURP eş zamanlı olarak yapılmıştır. Hastaların ortalama yaşı 
69.14(60-75) idi. Hastaların 3’ünde daha önce sigara kullanım öyküsü mevcuttu. Hastaların tamamında mesane tümörü primer ve 
soliterdi. Ortalama tümör boyutu 1.82(0.5-5) cm idi. Rezeke edilen tümörlerin 3’ü üreter orifislerinin çevresindeydi ve hastaların 
tamamında komplet rezeksiyon yapıldı. Preoperatif değerlendirmede ortanca prostat boyutu 65 ml olarak ölçüldü. Hastaların 
1’inde T1, 6’sında Ta tümör saptandı. T1 saptanan hastada yüksek grade gelmekle beraber diğer hastalarda düşük grade saptandı. 
Ortalama 34.57(12-76) aylık takip neticesinde 2 hasta(2/7, %28.6) mesanede nüks izlenirken 1 hastada(1/7, %14.3) prostatik 
lojda inverted pattern yüksek dereceli TCC nüksü izlendi. Eş zamanlı prostat ve mesane rezeksiyonundan nükse kadar geçen süre 
24 aydı. Nüks olan hastanın ilk patolojisi TaLow grade idi. Hastanın takiplerinde prostatik üretradaki nüsk ikinci kez saptanmadı. 
 
ÇIKARIMLAR
TUR-M ile birlikte prostat cerrahisi yapılmasının prostatik lojda tümör inokulasyonuna sebep olabileceği ile ilgili klasik bilginin 
aksine, bu gözlemsel çalışmada orta vadede sadece mesane rezeksiyonu yapılan hastalarda izlenen prostatik üretra nüks oranları 
ile benzer oranda nüks saptanmıştır. Bu durum eş zamanlı prostat ve mesane tümör rezeksiyonu yapılmasının artmış prostatik 
üretra nüksüne sebep olmadığını düşündürmekle birlikte bu konuda ileri randomize prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
 
PS-149

RETROKAVAL ÜRETER:OLGU SUNUMU
GÖKHAN ECER*(1), MEHMET MESUT PİŞKİN(1), YUNUS EMRE GÖĞER(1), ÜLKÜ KERİMOĞLU(2), ÖMER FARUK YÜCE(2), MEHMET 
GİRAY SÖNMEZ(1)
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KONYA
2) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ, RADYOLOJİ ANABİLİM DALI, KONYA 

AMAÇ
Retrokaval üreter vena cava inferior’un (VCI) anormal gelişmesi sonucu meydana gelmektedir.Üreter VCI arkasından geçmekte ve 
basıya uğrayarak hidronefroza neden olmaktadır.Biz de bu vaka sunumunda UP darlık ile karışabilen retrokaval üreterin bulgularını bir 
vaka ile derlemek istedik.

YÖNTEM
6 yaşında erkek hasta sağ yan ağrısı nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde özellik yoktu.Fizik muayenesinde bilateral KVAH(-) olmakla birlikte 
anormallik saptanmadı.Böbrek fonksiyon testleri ve idrar tetkiki normaldi.Yapılan USG’de sağ böbrek AP çapı 15 mm olarak ölçüldü.

BULGULAR
Hastanın takiplerinde ağrısında artma olması ve ultrasonda AP çapın 22 mm’ye çıkması nedeniyle hastaya yapılan MR ürografide 
sağ böbrek parankim kalınlığında azalma pelvikalisyel sistem ve proksimal üreterde grade 2 hidroüreteronefroz saptandı.UP bileşke 
çevresinde ‘Balık oltası’ görünümü tespit edildi.(Şekil 1a)Renal sintigrafisinde split fonksiyonları sol %51,sağ %49 idi.Hastaya cerrahi 
müdahale planlandı. Sağ üreteroüreterostomi yapıldı,4 fr dj katater takıldı.(Şekil 1b/1c) Postop komplikasyon izlenmedi.Postop 
3. gün dreni alınan hasta taburcu edildi.Postop takiplerde hidronefrozda artma izlenmedi.Hastanın semptomları normale döndü. 
 
ÇIKARIMLAR
Klinik olarak genelde asemptomatik olmakla birlikte, semptomatik ve renal fonksiyon kaybı olan hastalarda anterior repozisyonla 
üreteroüreterostomi çoğu vakada küratiftir.Tanıda intravenöz ürografi, BT ürografi ve retrograd ürografi kullanılmasına karşın MR ürografi 
, üreter ve VKİ anomalilerini, anatomik komşuluklarını iyi göstermesi ve radyasyon içermemesi nedeniyle diğerlerine göre üstündür.
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PS-150

ÜROLOJİK KANSERLERDE KEMİK ALKALEN FOSFATAZ SEVİYESİ İLE KEMİK METASTAZI ARASINDAKI İLİŞKİ 
BAHRUZ KHALİGOV(1), UĞUR YÜCETAŞ(2), HİKMET KÖSEOĞLU(2), ESMA YÜCETAŞ(3), HÜSEYİN AYTAÇ ATEŞ*(4), ERKAN ERKAN(2), 
GÖKHAN TOKTAŞ(2)
1) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANES, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANES, BİYOKİMYA, İSTANBUL 
4) S.B. GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, KOCAELİ 

AMAÇ
Ürolojik maligniteli (Prostat ve mesane kanseri) hastalarda serum kALP seviyesi ile kemik metastazı arasındaki ilişkiyi araştırmak 
 
YÖNTEM
S.B.Ü. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinigi’nde Ekim 2013 ile Nisan 2017 arasında metastatik veya 
non-metastatik prostat ve mesane kanseri tanısı almış 160 erkek hasta dahil edildi. Plazma serumunda kemik alkalen 
fosfataz (Ostaz) ve total PSA düzeyleri immunoassay; serum alkalen fosfataz, kalsiyum, fosfor ve gama glutamil transferaz 
düzeyleri ise spektrofotmetrik yöntem ile çalışıldı. Elde edilen değerler kemik metastatzı olan ve olmayan gruplar arasında 
karşılaştırıldı. Serum ostaz ve ALP değerlerinin tanısal karar verdirici özellikleri ROC eğrisi analizi ile incelendi. Anlamlı 
sınır değerlerinin varlığında bu sınırların sensitivite, spesifite, pozitif prediktif ve negatif prediktif değerleri hesaplandı. 
 
BULGULAR
Çalışmaya 121 prostat kanseri ve 39 mesane kanseri tanılı toplam 160 erkek hasta dahil edildi(Tablo 1).Hastalar lokalize (Grup 1, 
n=80) ve metastatik grup (Grup 2, n=80) olarak ikiye ayrıldı. Serum ostaz düzeyleri sırasıyla 10,2±5,0 (3,6-29,9) ve 37,4±47,9 (3,3-
262) µg/L (p<0,001); serum ALP düzeyleri ise sırasıyla 81,9±41,4 (30,5-329,5) ve 197,3±209,9 (31,5-1390,8) U/L olarak hesaplandı 
(p<0,001). Hem ostaz (p<0,001) (Sensitivite: %71, pozitif prediktif değer: %93, spesifite: %95, negatif prediktif değer: %77) hem de 
ALP için (p<0,001) (Sensitivite: %69, pozitif prediktif değer: %89, spesifite: %91, negatif prediktif değer: %75) tanısal ölçütlerin anlamlı 
düzeyde olduğu saptandı(Tablo2; Şekil ). Sadece mesane kanserli olgularda ostaz (p=0,920) ve ALP’nin (p=0,790) kemik metastazını 
öngörmede tanısal değerinin olmadığı görüldü. Total PSA değeri 20 ng/ml’den yüksek olan prostat kanserli olgularda ise ostaz 
(p=0,003) ve ALP’nin (p=0,002) spesifitesi ve pozitif prediktif değerinin %100 olduğu tespit edildi. Lokalize gruptaki 6 hastada (%7,5) 
metastaz geliştiği, bu hastaların tamamının mesane kanserli olduğu, 1 hastada (%17) hem ostaz hem de ALP yüksekliği olduğu görüldü. 
Ayrıca lokalize grupta ostaz ve/veya ALP yüksekliği olan 8 (%10) hastanın sadece 1’inde (%12,5) takipte metastaz geliştiği gözlendi. 
 
ÇIKARIMLAR
Bu çalışmada kemik ağrısının metastaz varlığını dışlamada belirleyici öneme sahip olmadığı; prognostik öneme sahip olmamakla beraber 
ostaz ve ALP değerlerinin metastatik grupta belirgin olarak yüksek olduğu ve yüksek spesifite ve pozitif prediktif değerlere sahip olması 
nedeniyle kemik metastazının dışlanabilmesi için her hastada biyokimyasal kemik belirtecinin çalışılması gerektiği sonucuna vardık. 
Ayrıca sintigrafik yöntemler ile net olarak kemik metastazı dışlanamayan hastalarda serum ostaz veya ALP düzeyleri normal sınırlarda ise 
daha sonra yapılacak radyolojik veya radyonüklid incelemelerin ek katkı sunmayacağı ve maliyet artışına sebep olacağını öngörmekteyiz. 
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PS-151

MESANENİN OSTEOKLASTİK DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜ:NADİR BİR VAKA
OSMAN CAN(1), MURAT ÖZER*(1), MUAMMER BOZKURT(1), ERDAL ABAY(1), FATİH ALTUNRENDE(1)
1) S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Osteoklastik dev hücreli tümörler kemik dışında genellikle meme, safra kesesi, karaciğer ve pankreası tutabilmektedir.Osteoklastik 
dev hücreli tümörün mesane tutulumu son derece nadirdir.Bu vaka örneğinde kliniğimizde takip ettiğimiz mesanenin osteoklastik dev 
hücreli tümörünü sunacağız.

YÖNTEM
55 yaşında ağrısız makroskopk hematüri ile tarafımıza başvuran hastada yapılan değerlendirmeler soncucunda mesane tümörü 
saptanıp Transüretral örnekleme patolojisi Osteoklastik dev hücreli karsinom gelmiştir.Bunun üzerine hastaya radikal sistoprostatektomi 
prosedürü uygulandı.Postoperatif 10. gününde stabil durumda taburcu olan hastanın patolojisi T4aN1M0 gelmesi üzerine hastaya 
adjuvan 4 kür Sisplatin ve Gemsitabin bazlı tedaviler verildi.Genel durumu bozulan hasta postoperatif 10. ayında kaybedildi. 
 
BULGULAR
Literatürde günümüze kadar yaklaşık 30 vaka bildirilmiştir.Son derece nadir görülen bir varyant olmasından dolayı net bir tedavi rejimi 
belirlenmemiştir.Literatürde bildirilen vakaların yaklaşık survisi 15 aydır.
 
ÇIKARIMLAR
Literatürdeki önceki vakalardan da yola çıkılarak kemoterapi veya radyoterapi tedavilerinden bir tedavi protokolü kanıtlanana kadar 
en etkili tedavi geniş cerrahi rezeksiyondur.
 

PS-152

SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARIN MESANE TAŞLARI TEDAVİ SONUÇLARI
AHMET ÖNDER ÖRS*(1), KORAY ERTEN(2), HASRET TOPAÇ(3)
1) S.B. MARMARİS DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA 
2) GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ-GATA, ÜROLOJİ, ANKARA 3) HAVA HARP OKULU 50 YATAKLI ASKERİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Üriner sistem taşlarının%5 ini oluşturan mesane taşları, alt üriner sistem obstrüksiyonu, tekrarlayan enfeksiyon ve nörojen 
mesane disfonksiyonuna bağlı oluşur. Spinalkord yaralanmasına(SKY) bağlı nörojen mesane tanılı hastalarda mesane taşı olgularını 
değerlendirdik

YÖNTEM
2013-2015 yılları arasında mesane taşı saptanan SKY’lı 38 hasta(21-67 yaş aralığı) çalışmaya dahil edildi.
 
BULGULAR
24 (%63) hastada mesane taşı 1-2,5 cm arasında, 10 (%26) hastada2,5-4 cm arasında, 4 (%11) hastada cm üzerinde idi. 8 hastada 
multipl taş mevcuttu. 3(%8) hastaya Sistolitotomi operasyonu uygulandı( 1 hastaya üretra darlığı nedeni ile,2 hastaya taş boyutunun 5 
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cm’den büyük olması nedeni ile), 18(%47) hastanın taşları mekanik litotriptör ile, 17(%45) hastanın taşları pnömotiklitotripsi+mekanik 
litotriptörile kırıldı. Ellik ile irrige edilerek veya basket kateter ile taşlar alındı.
 
ÇIKARIMLAR
SKY bağlı nörojenmesaneli hastalarda gelişen mesane rehabilitasyonu uygulamaları ile üriner sistemin korunması ve komplikasyon 
oranlarının azalması sağlanmıştır. Takiplerin düzenli yapılmaması, oluşan enfeksiyonlar, mesanede oluşan rezidüel idrar gibi etkenlerle 
mesane taşı oluşumu riski artmaktadır. SKY sonrasında mesane taşı gibi komplikasyon gelişmesi riskinden dolayı periyodik üriner 
sistem takibinin önemi unutulmamalıdır.
 

PS-153

TEKRARLAYAN HEMATÜRİNİN ENDER BİR NEDENİ
EKREM YILDIRAK*(1), SERKAN ÖZLER(1)
1) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, HATAY 

AMAÇ
Nut cracker sendromu (NCS) sol renal venin aorta ve superior mezenterik arter (SMA) arasında sıkışması olarak adlandırılır. Kişisel 
tecrübelere dayanan sınırlı sayıda olgu sunumu ve vaka serileri tanımlanmış olmakla birlikte NCS’nin gerçek insidansı bilinmemektedir. 
Daha sıklıkla genç ve orta yaşlı bayanlarda gözlenir. Genellikle hematüri ve yan ağrısı araştırılması sırasında saptanır. Tekrarlayan 
hematüri şikâyeti ile başvuran NCS olan nadir bir olgu sunulacaktır.
 
YÖNTEM
33 yaşında erkek, tekrarlayan hematüri şikâyeti ile üroloji polikliniğine başvurdu. Fizik muayenesinde sol grade 2 varikosel tespit 
edildi. Tam idrar tahlilinde +3 eritrositüri bulundu. Laboratuvar testlerinde rutin biyokimya, üre, kreatinin ve hemogram tetkikleri 
normal sınırlar dahilindeydi. Üriner sistem ultrasonografisinde üriner sistem taş hastalığı düşündürecek taş ekosu ya da hidronefroz 
bulgusuna rastlanmadı. Mesanesi doğaldı. Kontrastlı bilgisayarlı tomografi’de (BT) sol renal venin SMA ile aorta arasından geçerek 
vena kava inferiora drene olduğu gözlendi ve olguya NCS tanısı kondu (Resim 1). Olguya bu durum anlatıldıktan sonra takibe alındı. 
 
BULGULAR
Sol renal venin SMA ile abdominal aort arasında sıkışması ilk kez Grant tarafından NCS olarak tanımlamıştır. NCS erkeklerde varikosel, 
kadınlarda anormal menstruasyon kanamaları, hematüri ve sol yan ağrısı semptomları gözlenir. Bu olguda tekrarlayan hematüri 
şikâyeti vardı. Tanıda Doppler ultrasonografi, kontrastlı BT ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Bu olguda tanı 
kontrastlı BT ile konuldu. NCS erişkin hastalarda izlem, konservatif tedavi, cerrahi olmak üzere farklı tedaviler önerilmektedir. Anemi, 
kronik pelvik ağrı, varikosel bulunan hastalarda cerrahi düşünülebilir.
 
ÇIKARIMLAR
Yan ağrısı ve hematüri şikayetleri ile başvuran hastalarda, enfeksiyon, taş ve üriner sistem epitelyal tümörler gibi hematüri yapıcı diğer 
tüm nedenler ekarte edildikten sonra ayırıcı tanıda NCS akılda tutulmalı ve BT dahil olmak üzere gerekli tüm incelemeler yapılmalıdır.
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PS-154

KÜÇÜK RENAL KANSERLERDE NÖTROFİL/LENFOSİT ORANININ PREDİKTİF DEĞERİ VAR MI?
İBRAHİM TOPÇU*(1), FATİH OĞUZ(1), ALİ GÜNEŞ(1)

1) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ABD, MALATYA 

AMAÇ
Preoperatif nötrofil/lenfosit oranı (P-NLO) son zamanlarda birçok tümörde hastalığın evresini ve prognozunu tahmin için kullanılabilirliği 
araştırılmaktadır. Biz de çalışmamızda parsiyel nefrektomi yapılan hastalarda bu oranın PADUA skoru, hastalığın evresi ve patoloji 
sonuçları ile anlamlılık ilişkisine baktık.

YÖNTEM
Çalışmaya kliniğimizde Eylül 2013 – Haziran 2018 tarihleri arasında parsiyel nefrektomi yapılan 51 hasta ve 52 renal kitle dahil edildi. 
Bu kitlelerin 5 tanesi laparoskopik, 47 tanesi de açık teknik ile eksize edildi. P-NLO ile PADUA skorları, patolojik tipleri, hastalık evresi, 
histolojik dereceleri anlamlılık açısından karşılaştırıldı (Tablo-1).
 
BULGULAR
Kitlelerin ortalama boyutu 40 mm (13-100 mm), ortalama hacmi ise 26,8 mm3 (1,05-157,3 mm3) olarak hesaplandı. Sarkomatoid 
differansiyasyon hiçbir hastada görülmedi ancak koagülasyon nekrozu 5 hastada pozitifti. Bu hastaların 4’ünde PADUA skoru 8, bir 
tanesinde de 9 olarak hesaplandı ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p: 0,024). Cerrahi sınır 3 hastada pozitifti ve patolojileri şeffaf 
hücreli RHK, papiller hücreli RHK tip 1 ve tip 2’ydi. Bu hastaların takiplerinde henüz lokal nüks izlenmedi. Fuhrman dereceleri 2 tabakalı 
derecelendirme sistemine göre gruplandırılarak P-NLO karşılaştırıldığında anlamlı farklılık tespit edilemedi (p: 0,226). Tümörlerin PADUA 
skor ortalaması 8,5 (6 - 11) olarak hesaplandı. Hastaların P-NLO ortalama 2,70 (0,91 - 15,11) olarak hesaplandı. PADUA skorlama sisteminde 
6 ve 7 düşük riskli, 8 ve üzeri yüksek riskli olarak değerlendirildiğinde P-NLO cut-off değeri 1,63 olarak hesaplandı. P-NLO ile PADUA skorları 
arasında anlamlı ilişki tespit edilmedi. Hastaların postoperatif hemoglobin kayıpları ortalama 1,56 gr/dl (-1,5 – 4,9) olarak hesaplandı. 
P-NLO ile kanama miktarları karşılaştırıldığında ise değer yükseldikçe kanama miktarının arttığı istatiksel açıdan anlamlıydı (p:0,038). 
 
ÇIKARIMLAR
Parsiyel nefrektomi yaptığımız hastaların yapılan istatistiksel karşılaştırılmasında histolojik derece, patolojik tip, PADUA skoru, 
preoperatif ve postoperatif nötrofil/lenfosit oranları açısından anlamlı farklılık tespit edilmedi. Sadece yaş ile tümör boyutunun arttığı 
ve preoperatif nötrofil/lenfosit oranı ile kanama miktarının anlamlı olarak korele oldukları tespit edildi. P-NLO’nın birçok tümörde 
prediktif değeri gösterilmesine karşın erken evre tümörlerde preoperatif nötrofil/lenfosit oranının prognostik bir faktör olarak 
kullanılamayacağını düşünmekteyiz.

Tablo 1: Hastaların Demografik ve Patoloji Özellikleri

K/E 18/33

YAŞ ORTALAMASI 55,54 (28-84)

KİTLE TARAF SAĞ 33 (%64,7)

SOL 17 (%33,4)

BİLATERAL 1 (%1,96)

TNM EVRESİ T1a 26 (%%50)

T1b 24 (%46,1)

T2a 2 (%3,9)

PATOLOJİSİ Şeffaf Hücreli RHK 26

Papiller RHK (Tip 1/2) 20 (%38,4) (11/9)

Kromofob RHK 6 (%11,6)

FUHRMAN DERECESİ 1 11 (%21,1)

2 28 (%53,8)

3 6 (%11,6)

4 1 (%1,9)

PADUA SKORU 6 2

7 9

8 18

9 10

10 10

11 11
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PS-155 

ÜRETRA DUPLİKASYONU: NADİR BİR KONJENİTAL ÜROLOJİK MALFORMASYON
MÜMTAZ DADALI*(1), MUHAMMET ŞAHİN BAĞBANCI(1), RAMAZAN SAMET ÇETİNKAYA(1),
EROL ERŞEKERCİ(1), MAHMUT TUNÇEZ(1), M LEVENT EMİR(1), AYHAN KARABULUT(1)
1) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, KIRŞEHİR 

AMAÇ
ÜRETRA DUPLİKASYONU OLAN BİR OLGUNUN SUNUMU
 
YÖNTEM
Üretral duplikasyon genellikle erkeklerde ve çocukluk çağında karşılaşılan nadir bir konjenital malformasyondur. Sıklıkla genitoüriner, 
kalp, bağırsak ve kemik anomalileri bu duruma eşlik eder. Mekanizmasını açıklamak için bir çok teori olmasına rağmen nedeni hala tam 
olarak belirlenememiştir. Tanısı genital muayene ve retrograd üretrogram ile koyulur. Effmann sınıflandırmasına göre değerlendirilip 
hasta merkezli uygun tedavi belirlenmelidir (Tablo 1).
 
BULGULAR
2 yaş erkek hasta sünnet istemi ile ailesi tarafında getirildi. Prepisyum retrakte edildiğinde horizontal olarak aynı düzlemde yer 
alan iki eksternal meatus ve glans izlendi (Resim 1a). Rekürren üriner trakt enfeksiyonu, yanma hissi ve damlama şikayeti yoktu. 
Fizik muayenede başka konjenital anomali izlenmedi. Eksternal genitelya gelişimi normaldi. Yapılan ultrasonografide böbrekler 
normal olarak izlendi. Genel anestezi altında yapılan işlemde sağda gelişimi normal izlenen glans meatusundan kılavuz tel 
gönderilerek retrograd üretrogram çekildi ve mesane içine geçiş izlendi. Yapılan sistoskopide bu üretra doğal olarak izlendi. 
Solda gelişimsel olarak hipoplazik glanstaki meadan yapılan retrograd üretrogramda üretranın prostat posteriorunda sonlandığı, 
mesane ve diğer üretra ile ilişkisi olmadığı görüldü (Resim 1b).Hasta Effmann tip2A II’ye benzemekle beraber aksesuar üretra en 
proksimal kesimde kör sonlanıyordu. Ailenin isteği üzerine glans görünümü düzeltilmesi amacıyla iki glans arasındaki sulkustan 
wedge şeklinde eksiyon planlandı.Daha sonra iki glans arasındaki sulkus wedge şeklinde eksize edilip bu alan deepitelize edilerek 
primer süturasyon uygulandı ve tek glans görüntüsü oluşturulmaya çalışıldı. Ancak postop dönemde yapılan bu işlemin yeterli 
doku bütünlüğü sağlamadığı görüldü. Bu haliyle herhangi bir şikayeti olmayan hastaya üretraya ek girişim düşünülmedi (Resim 2). 
 
ÇIKARIMLAR
Üretral duplikasyon nadir görülen kompleks bir konjenital anomalidir. Cerrahi herhangi bir müdahale yapılmadan önce gerekli 
radyolojik incelemelerin tamamlanması, sistoüretroskopi yapılması ve cerrahinin her hastaya ve şikayetlerine özel olarak planlanması 
önemlidir. Ameliyatta öncelikle sistoüretroskopi yapılarak fonksiyonel üretranın tespit edilmesi ve duplike sistemle normal üretra 
ilişkisinin ortaya konulması gereklidir. Bifid glans görünümünün düzeltilmesinde wedge rezeksiyon etkinliği bu olguda gözlenmemiştir. 

 

 
PS-156

TRANSREKTAL ULTRASON EŞLİĞİNDE PROSTAT BİYOPSİSİ İLE İNDEX TÜMÖR SAPTANABİLİR Mİ?
MUSTAFA KARABIÇAK*(1), HAKAN TÜRK(2), BATUHAN ERGANİ(3), MEHMET YİĞİT YALÇIN(3), ORÇUN ÇELİK(3), ZAFER KOZACIOĞLU(3), 
GÖKHAN KOÇ(3), YUSUF ÖZLEM İLBEY(3)
1) S.B. BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, BATMAN 2) S.B. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, KÜTAHYA 3) S.B. TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Radikal prostatektomi yapılan hastalarda transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi ile index tümörü saptama oranını 
araştırmaktır.
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YÖNTEM
Çalışmaya 2007-2014 yılları arasında transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsi yapılmış, sonrasında prostat kanseri tanısı 
konulmuş ve radikal prostatektomi geçirmiş 418 hasta dahil edildi. Operasyon öncesi her hastaya ayrıntılı fizik muayene, PRM yapıldı, 
PSA değeri ölçüldü. PSA yüksekliği veya PRM’ de anormallik saptanan hastalara TRUS Bx yapıldı. Tüm hastaların yaşları, TRUS Bx 
öncesi PSA değerleri, prostat hacimleri, TRUS Bx’deki pozitif kor sayısı, bir kordaki en yüksek kanser yüzdesi, spesmendeki İT’ün hacmi, 
D’Amico risk sınıflamasına gore risk sınıfı, TRUS Bx ile İT’ün bulunabilirliği kaydedildi.
 
BULGULAR
Çalışmaya alınan 418 hastanın yaş ortalaması 63,25±6,10 yaş, prostat volümü 48,50±23,27 cc, preop PSA değeri 11,08±8,27 olarak 
hesaplandı. Hastalardan TRUS Bx de ortalama 12,13±2,54 kor alındı, ortalama pozitif kor sayısı 4,22±2,80 ve ortalama en yüksek kanser 
yüzdesi 50,11±28,16 olarak saptandı . RP spesmeninde saptanan İT ortalama volümü 1,61±1,05 cc olarak bulundu (Tablo-1). TRUS Bx 
‘de İT saptanma oranlarını incelediğimizde, 260 (%62,2) hastada TRUS Bx ile İT saptanırken 158 (%37,8) hastada İT saptanamadı. 
Hastaları D’amico risk grubuna göre sınıfladğımızda; düşük risk grubundaki 172 hastanın 108’inde (%62,8) İT saptanırken, orta risk 
grubundaki 165 hastanın 102 sinde (%61,8), yüksek risk grubundaki 81 hastanın 50’sinde (%61,7) İT saptandı (Tablo-2). İT saptanma 
ile İT volüm arasındaki ilişki incelendiğinde ise; İT saptananların ortalama tümör volümü 1,7 cc iken, saptanamayanların ortalama 0,9 
cc olduğu görüldü (p<0,001) (Tablo-3)
 
ÇIKARIMLAR
TRUS Bx’nin İT saptamada özellkle düşük risk düşünülen hastalarda veya tümör hacminin yüksek olduğu durumlarda kullanılabilecek 
bir yöntem olduğu düşünüldü. 

İT TRUS Bx ‘de İT volümü (cc) P Değeri
Median (Max. / Min.)

Bulunmadı (n=158) 0,9 (2,9 / 0,2) <0,001
Bulundu (n=260) 1,7 (6,2 / 0,3)
Mann Whitney U test (Monte Carlo) / Max.: Maximum - Min.:minimum

PS-157 

RADYASYONA MARUZ KALMANIN AZALTILMASI - RETROGRAD İNTRARENAL TAŞ CERRAHİSİNDE FLOROSKOPİ OLMADAN 
ÜRETERAL URETERAL ERİŞİM KILIFI UYGULAMASININ YENİ TEKNİĞİ
AYKUT AYKAÇ*(1), ÖZER BARAN(2), SERCAN SARI(3), HAKKI UĞUR ÖZOK(2), MELİH SUNAY(2) 
1) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KARABÜK 
2) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KARABÜK 
3) BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, YOZGAT  

AMAÇ
Hasta ve cerrahı retrograd intrarenal cerrahi sırasında radyasyon maruziyetinden korumak amaçlı skopi süresini azaltmaya yönelik 
tanımladığımız tekniğin verilerini sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Nisan 2014 ve Mart 2018 tarihleri arasında, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi (Grup 1) ve S.B Ankara 
Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim Araştırma Hastanesi’nde (Grup 2) üreteral erişim kılıfı (UAS) kullanılarak RIRS uygulanan hastaların 
verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Grup 1’de UAS skopi kullanılmadan direkt endoskopik görüş altında, Grup 2’de ise skopi 
kontrolü ile üretere yerleştirildi. Hastaların demografik verileri, vücut kitle endeksleri, ASA skoru, taş lokalizasyonu ve taş boyutu 
değerlendirildi. Her iki grupta; UAS takılma süresi ve UAS yerleştirilmesine bağlı komplikasyonlar (Modifiye Clavien) değerlendirildi. 
Grup 2’de UAS yerleştirilmesi sırasında kullanılan skopi süreleri saniye olarak ölçüldü. İki grupta da taş olan taraf üretere 6.5 F ve 9 F 
semi-rijid üreterorenoskop ile girilerek 0.035 hidrofilik klavuz tel böbreğe kadar ilerletildi. Semi-rijid üreterorenoskop ile üreteropelvik 
bileşkeye kadar çıkılarak üreteral patoloji olup olmadığı değerlendirildi ve sonrasında klavuz tel üreterde bırakılarak üreterorenoskop 
dışarı alındı. Her iki grupta 9.5/12 F çaplı UAS kullanıldı. Grup 1’de semi-rijid üreterorenoskop ile klavuz telin yanından üretradan 
girilerek mesaneye ulaşıldı. Renoskop orifisin rahat görülebileceği şekilde mesane boynuna çekildi. Klavuz tel üzerinden UAS, 
renoskopun yanından üretraya ilerletildi. (RESİM 1) UAS’in klavuz tel üzerinden mesane boynuna gelmesi ve orifisten girişi renoskop 
ile alınan eş zamanlı görüntü ile değerlendirildi. UAS’in orifisten geçmemesi, orifisde yaylanmaya ve itilmeye sebep olması, üreterde 
ilerlememesi durumlarında hastalara DJ stent takılarak işlem sonlandırıldı. Grup 2’de ise semi-rijid üreterorenoskopi sonrası klavuz 
telin lokalizasyonu skopi ile kontrol edildi. UAS klavuz tel üzerinden skopik görüş altında üretere ilerletildi.
 
BULGULAR
Grupların demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Çalışmada tüm hasta gruplarında ÜAS takılabilme oranı %87.3 
bulunurken; bu oran grup 1’de % 86.9, grup 2’de ise %87.7 olarak bulundu. Her iki grupta da ÜAS takılabilme oranları 
benzer bulunmuştur (p=0.747). Grup 1’de ÜAS takılma süresi 14.75 (10-20) saniye, grup 2’de 14.99 (10-21) saniye 
olarak bulundu (p=0.073). ÜAS takılması esnasında grup 1’de hiç skopi kullanılmazken, Grup 2’de ise ortalama 6.6(4-9) 
saniye skopi kullanıldığı görüldü. ÜAS takılmasına bağlı grup 1’de Clavien 1-2 komplikasyon 17 hastada (%3.9) grup 2’de 
ise 13 hastada (%3.3) gözlendi (p=0.672). Her iki grupta da ÜAS takılmasına bağlı Clavien 3-5 komplikasyon izlenmedi 
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ÇIKARIMLAR
Çalışmamızda tanımladığımız yöntem hasta ve cerrahi ekibin skopi maruziyetinden koruması, üreteral orifisin net olarak 
değerlendirilerek olası komplikasyonları önlemesi bakımından önemlidir.
 

 

Grup 1 Grup 2 p değeri
Cinsiyet (E/K) 289 / 141 272 / 111 0.241
Yaş (yıl) 46.6 ± 13.11 45.4 ± 13.01 0.155
BMI 25 (18-45) 26 (18-44) 0.705
ASA
1 51 50
2 287 248 0.877
3 92 85
Taş Tarafı (sağ/sol) 200 /230 202 / 181 0.076
Taş Lokalizasyon
Üreter üst uç 130 127 0.370
Böbrek 300 253
Taş Boyutu 15.5 (5-64) mm 15.7 (5-62) mm 0.926

Tablo 1: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

PS-158

NADİR BİR TRANSOBTURATUAR TAPE KOMPLİKASYONU: YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ OLUŞTURAN UYLUK AĞRISI
ÖMER YILMAZ(1), UMUT SARIOĞULLARI(1), FERHAT ATEŞ(1), MUHAMMED CİHAN TEMEL(1), HÜSEYİN HAYİT*(1), CANER EDİZ(1),
YUNUS EMRE KIZILKAN(1), SERKAN AKAN(1)
1) SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu olgu sunumunda trans obturator tape(TOT) uygulaması sonrası gelişen ciddi sağ bacak ağrısı ve yürüme güçlüğü olan hastanın 
tedavi aşamaları sunulmaktadır.

YÖNTEM
Olgu sunumu;

BULGULAR
51 yaşında stres baskın karışık tip idrar kaçırma şikayeti olan ve medikal tedaviye yanıt alınamayan kadın hastaya kliniğimizde TOT 
ameliyatı yapıldı. Hastanın operasyon sonrası erken saatlerde başlayan ve ameliyat sonrası dönemde yürümekle artan sağ uyluk 
ağrısı gelişti. Erken dönem nörolojik ve ortopedik muayenesinde patoloji saptanamaması üzerine NSAİ verilerek takibe alındı. 
Şikayetlerinde azalma olmayan hastaya postoperatif 2.haftada pelvik MR ile görüntüleme yapıldı ve herhangi bir pelvik apse, 
hematom, enflamasyon tespit edilemedi. Kontrol amaçlı yapılan sistokopik incelemede de patolojik bulgu saptanamadı. Fizik 
tedavi konsültasyonu doğrultusunda nöropatik ağrıya yönelik medikal tedavi ile tekrar izleme alındı. Ancak postoperatif 1.ayda 
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hastanın şiddetli bacak ön iç yüz ağrısında gerileme olmaması nedeni ile obturator fossaya lokal anestezi uygulaması yapıldı 
kısa süreli iyileşme yaşana ancak buna rağmen semptomları yürümesine engel olan hastanın TOT materyali çıkarıldı ve yapılan 
yeni MR görüntülemesinde patolojik bulgu saptanmadı. Fizik tedavi kliniğince Transkütan Elektriksel Sinir Stimülasyonu(TENS) 
tedavisi uygulanan hastanın ağrıları tamamen kayboldu. Ancak stres tip idrar kaçırma şikayetleri tekrar başlayan hastaya 
TVT ameliyatı uygulandı. Son ameliyatın ardından inkontinansı düzelen hastanın ağrı ile ilgili şikayetleri de tekrarlamadı. 
 
ÇIKARIMLAR
TOT operasyonu sonrası mesh çıkarılması sıklıkla meshin neden olduğu üretral veya vajinal duvar erozyonu, organ 
yaralanması ve enfeksiyon gibi nedenlere bağlıdır. Bu olguda meshe bağlı oluşan inflamasyon uyluk bölgesinde 
şiddetli ağrı ve yürüme güçlüğüne sebep olarak meshin çıkarılmasına kadar giden bir süreç yaşanmıştır. TOT 
operasyonu sonrası yapılan TVT uygulaması komplikasyonsuz, tam kuruluk sağlayan başarılı bir alternatif olmuştur. 

 
 

 

PS-159

MULTİPARAMETRİK-MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME/ULTRASONOGRAFİ FÜZYON PROSTAT BİYOPSİSİ SONUÇLARININ 
RADİKAL PROSTATEKTOMİ PATOLOJİ SONUÇLARI İLE UYUMU 
LEVENT TÜRKERİ(1), KAMİL FEHMİ NARTER(1), BORA ÖZVEREN(1), MAHİR BÜLENT ÖZGEN*(1), CEM AKBAL(1)

1) ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Çalışmamızda, transperineal yolla yapılan multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mp-MRG)/transrektal ultrasonografi 
(USG) füzyon biyopsi (FPB) bulgularının radikal prostatektomi yapılan hastalarda nihai patoloji sonuçları ile uyumunun araştırılması 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Klinik ya da radyolojik olarak prostat kanseri şüphesi bulunan hastalara 3 Tesla mpMRI inceleme sonrası genel anestezi altında 
transperineal MRG/USG füzyon biyopsi (FPB) sonrası klinik evreleme ile cerrahi için uygun endikasyonu olan olgulara robot 
yardımlı radikal prostatektomi (RARP) operasyonu uygulandı. Cerrahi sonrası patolojik değerlendirme sonuçları biyopsi bulguları ile 
karşılaştırılarak, biyopsinin nihai patolojiyi öngörme etkinliği araştırıldı.

BULGULAR
FPB sonrası cerrahi endikasyon alarak RARP operasyonu geçiren 24 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 65, ortalama 
PSA değerleri 7.44mg/ml ve ortalama prostat volümleri 48.5 ml olarak saptandı. Hastaların %83.3 ünde prostat kanseri tanısı ilk 
biyopside, %16.7’sinde ise 2. biyopside konuldu. Biyopside klinik önemsiz kanser olarak değerlendirilen 6 hastadan 4 tanesinde (%66.7) 
RARP patolojisinde klinik önemli kanser olduğu saptandı. Nihai patolojiye göre hastaların % 91.7’sinde (22/24) klinik önemli kanser 
mevcuttu. Patolojik evre 17 hastada T2, 5 hastada T3a, 2 hastada T3b olarak saptanırken 1 hastada lenf nodu metastazı varlığı gözlendi. 
RARP sonuçlarına göre FPB patolojisinde %33.3 (8/24) olguda yalancı düşük gradeleme saptanırken, random biyopsi patolojisinde 
%33.3 (8/24) olguda yalancı negatif tanı (BPH) ve %33.3 (8/24) olguda ise yalancı düşük gradeleme izlendi. Biyopsi sonuçlarına göre 
Gleason Grade Grup 3-5 hasta sayısı 4 iken bu kategorideki hasta sayısı RARP sonuçlarına göre 7 olarak saptandı (fark: %42.8 ). 
 
ÇIKARIMLAR
FBP, random biyopsiye göre klinik önemli prostat kanserlerinin daha çoğunun saptanmasını sağlamakla birlikte hala radikal 
prostatektomi sonucu saptanan klinik önemli kanserlerin bir bölümünü kaçırmakta ve hastaların üçte birinde yalancı düşük gradeleme 
sorunu yaşamaktadır. MRI değerlendirme ve görünütüleme sistemlerindeki gelişmelerin söz konusu farklılıkları azaltması beklenmekle 
birlikte, o zamana kadar hastaların tedavi kararlarında biyopsi sonuçlarının tek başına kullanımının yetersiz olabileceği hatırda 
tutulmalıdır.
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PS-160

PROSTAT KANSERİ TANILI HASTALARDA BİYOPSİ İLE CERRAHİ SPESİMEN PATOLOJİ SONUÇLARI ARASINDAKİ UYUMU ETKİLEYEBİLECEK 
PARAMETRELER 
LEVENT VERIM*(1), KENAN ARSLAN(2), AHMET RÜKNETTİN ASLAN(3), ÇAĞATAY
TOSUN(4), EMRE KARABAY(3), ÖMER ERGİN YÜCEBAŞ(3), SERDAR DUVAR(5)
1) SBU HAYDARPASA NUMUNE EA HASTANESİ, UROLOJİ, İSTANBUL 
2) SB BİGA DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, ÇANAKKALE 
3) SBU HAYDARPAŞA NUMUNE EA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
4) SBÜ HAYDARPAŞA NUMUNE EA HAST, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
5) SERDARDVR@HOTMAİL.COM, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Prostat kanserine yönelik olarak tedavi planının oluşturulmasında en önemli parametre Gleason skoru(GS)dur. Çalışmamızın amacı GS’a 
etki eden parametreleri gözden geçirmek,tanısal biopsi ve radikal prostatektomi spesimen histopatoloji sonuçlarını karşılaştırmaktır.

YÖNTEM
Bu çalışmada,SBÜ Haydarpaşa Numune EA Hastanesi Üroloji kliniğinde 2006 ve 2014 yılları arasında prostat kanseri nedeniyle 
Retropubik Radikal Prostatektomi (RRP) yapılan 165 hastanın cerrahi patoloji sonuçları ile ilk diagnostik prostat biyopsi histopatoloji 
sonuçları retrospektif olarak incelendi.Hastaların biyopsi öncesi prostat spesifik antijen (PSA) düzeyleri,yaş,vücut kitle indeksi (VKİ), 
prostat volümleri ile prostat biyopsileri sonucu elde edilmiş patoloji sonuçları ve cerrahi sonrası patoloji sonuçları retrospektif olarak 
incelendi.

BULGULAR
Hastalar yaş parametresi için değerlendirilirken 65 yaş altındaki hasta grubunda biyopsi ve cerrahi spesimenlerinin patoloji 
sonuçları değerlendirildiğinde GS’ları arasında zayıf bir uyum söz konusuydu. (Kappa analizi, κ=0.384, p<0.001).65 yaş ve üzeri hasta 
grubunda ise GS uyumun orta düzeyde olduğu gözlendi (Kappa analizi, κ=0.416, p<0.001).Başvuru anında PSA değeri 10ng/ml nin 
altında olan hastaların biyopsi ve cerrahi spesimenlerinin patoloji sonuçları değerlendirildiğinde GS’ları arasında zayıf bir uyum 
söz konusu idi (Kappa analizi, κ=0.357, p<0.001).PSA değeri 10ng/ml ve üzeri olan olan hastaların GS’ları değerlendirildiğinde ise 
bu uyumun orta düzeyde olduğu gözlendi (Kappa analizi, κ=0.540, p<0.001). Prostat volumü 80gr’ın altında olan grupta biyopsi ve 
cerrahi spesimenlerinin patoloji sonuçları arasında zayıf bir uyum söz konusu idi (Kappa analizi, κ=0.381, p<0.001).Prostat volümü 
80 cc ve üzerinde olan grupta ise bu uyumun mükemmel olduğu gözlendi (Kappa analizi, κ=0.811, p=0.002).VKİ 25 kg/m2’in altında 
olan hastalarda zayıf olmakla birlikte biyopsi spesimenlerinde elde edilen histopatolojik bulgular ile cerrahi spesimenlerindeki 
histopatolojik bulguların uyumlu olduğu gözlendi (Kappa analizi, κ=0.377, p<0.001).VKİ 25 kg/m² ve üzerinde olan hastalarda da 
biyopsi ve cerrahi ile elde edilen spesimenlerin GS’larının uyumlu olduğu, hatta uyumun VKİ < 25 kg/m² olanlara göre daha güçlü 
olarak orta düzeyde olduğu gözlendi (Kappa analizi, κ=0.476, p<0.001).Tüm hastalar dikkate alındığında ise biyopsi sonuçları ile cerrahi 
ile elde edilen patoloji sonuçları arasında orta düzeyde bir uyum olduğu bulundu (110/165, %67) (Kappa analizi, κ=0.401, p<0.001). 
 
ÇIKARIMLAR
Literatürde bu uyuma yönelik çok sayıda çalışmalarda geniş aralıkta oranlar mevcuttur. Bizim çalışmamızda da literatür ortalaması 
ile uyumlu sonuçlar mevcuttur. Ancak Gleason skoruna etki eden parametreler ayrı ayrı değerlendirildiğinde benzer uyum oranları 
gözlense de eklenebilecek yeni parametrelerin mutlaka bulunabileceğini ve daha geniş sayıda çalışmalara gereksinim olduğunu 
düşünülmüştür
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PS-161

İSKEMİSİZ ROBOTİK PARSİYEL NEFREKTOMİ: PRE-OPERATİF VE OPERATİF PARAMETRELER
MUSTAFA BİLAL TUNA*(1), TÜNKUT DOĞANCA(2), İLTER TÜFEK(3), ÖMER BURAK ARGUN(3), SELÇUK KESKİN(3), CAN ÖBEK(2), ALİ 
RIZA KURAL(3)
1) ACIBADEM MASLAK HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) ACIBADEM TAKSİM HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Böbrek tümörlerinin tedavisinde iskemisiz nefron koruyucu cerrahi artan oranda uygulanmaktadır. Bu çalışmamızda, 
merkezimizde uygulanan iskemisiz robotik parsiyel nefrektomi cerrahisinin preoperatif ve operatif sonuçlarını sunmaktayız. 
 
YÖNTEM
Böbrek tümörü nedeniyle Nisan 2008 ile Eylül 2018 arasında iskemisiz robotik parsiyel nefrektomi uygulanan hastalara ait veriler 
retrospektif olarak incelendi. Komplikasyonlar Clavien-Dindo derecelendirme sistemine göre raporlandı.
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BULGULAR
Toplam 229 hastaya robotik parsiyel nefrektomi operasyonu uygulandı. Bu hastaların 40’ında cerrahi iskemisiz teknik ile gerçekleştirildi. 
Ortalama hasta yaşı 57,6±13,7, Vücut Kitle İndeksi 27,5±4,1 kg/m2’’idi. Cerrahi spesimendeki ortalama tümör boyutu 29,7±13,1 mm 
olarak saptandı. Ortalama operasyon süresi 82,07±41,4 dakika, ortalama kan kaybı 270,5±252,3 ml olarak ölçüldü. Ortalama Padua 
ve Nefrometri skorları sırasıyla 7,53±1,55 ve 6,11±1,64 olarak hesaplandı. Çalışmamızda soliter böbrekli 1 hasta bulunmaktaydı. Bir 
hastada fokal cerrahi sınır pozitifliği raporlandı. İki hastada (1 hastada Clavien I, 1 hastada Clavien IIIB) komplikasyon gelişti. Ortalama 
hastanede kalış süresi 3,75±1,09 gün olarak hesaplandı.
 
ÇIKARIMLAR
İskemisiz robot yardımlı parsiyel nefrektomi operasyonu deneyimli ellerde ve teknik olarak uygun vakalarda güvenli bir şekilde uygulanabilir.
 

PS-162

MONOSİT / HDL KOLESTEROL ORANI EREKTİL DİSFONKSİYON TEDAVİSİNDE İNFLAMATUAR BİR
BELİRTEÇ OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?
MEHMET NECMETTİN MERCİMEK*(1), ENGİN KÖLÜKÇÜ(2), YAKUP BOSTANCI(3)
1) LİV HOSPİTAL, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, SAMSUN
2) S.B. TOKAT DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, TOKAT 
3) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN 

AMAÇ
Erektil disfonksiyon (ED) sıklıkla endotel fonksiyonu ile karakterize genel vasküler bir patoloji sonucu ortaya çıkar. ED, koroner arter 
hastalığı (KAH) veya periferal vasküler bir hastalığın ilk belirtisi olarak tespit edilebilir. Diyabet, obezite, dislipidemi, metabolik 
sendrom ve sigara KAH ve ED patogenezinde sorumlu tutulan ortak risk faktörleridir. Endotel hasarı ve sonrasında oluşan inflamatuar 
süreçler ED etiyopatogenezinde önemli role sahiptir. Literatürde, monosit/HDL ( yüksek yoğunluklu lipoprotein) kolesterol oranı 
(MHKO) inflamasyon ve oksidaif stres için yeni bir belirteç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Artmış monosit aktivitesi ve düşük HDL 
kolesterol değerleri inflamasyon ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir. Ancak ED ile MHKO ilişkisi hakkında sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. 
Bu çalışmada ED olan hastalarda MHKO tedavi sürecinde bir belirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağının araştırılması amaçlandı. 
 
YÖNTEM
Kasım 2016- haziran 2018 tarihleri arasında üroloji polikliniğine başvuran ED tanılı (39-65 yaş) hastaların kayıtları retrospektif olarak 
incelendi. İki ay süre ile tadalafil 5 mg kullanan, 31 hasta (grup 1) çalışmaya dâhil edildi. Farklı doz ve farklı grup PDE5i verilen 
hastalar dışlandı. İç hastalıkları polikliniğine check-up amacı ile başvuran 39-65 yaş arası ED’ u olmayan ardışık 31 erkek (grup 2) 
ise kontrol grubu olarak seçildi. ED varlığı International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5) formu kullanılarak değerlendirildi. 
Tadalafil 5 mg verilen hastaların tedavi öncesi ve sonrası sonuçları kontrol grubu ile IIEF skoru ve MHKO açısından karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR
Tedavi ve kontrol grubunun yaş ortalaması sırası ile 47.68 ± 8.5 ve 51.42 ± 7.7 yıl (p=0.075) idi. Her iki grubun diyabet, 
hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve sigara kullanımı açısından benzer dağılım gösterdiği tespit edildi. Hastaların 
tedavi öncesi ortalama total kolesterol, HDL, LDL, TG, Glikoz, CRP ve Total Testosteron değerleri kontrol grubu ile benzerdi. 
Tedavi öncesi ve tedavi sonrası grupta IIEF-5 değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı iyileşme olduğu tespit 
edildi (p=0.05). Tedavi öncesi grup ve kontrol grubu MHKO açısından karşılaştırıldığında ortalama MHKO sırası ile 16.4 ± 
5.2 ve 16.0 ± 5.1 (p=0.767) olarak tespit edildi. Tedavi sonrası grup ve kontrol grubu MHKO karşılaştırıldığında ve tedavi 
öncesi ile sonrası MHKO karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi, (sırası ile p=0.73 ve p=0.34). 
 
ÇIKARIMLAR
MHKO ED tanısı ile günlük 5 mg tadalafil verilen hastalarda inflamatuar bir belirteç olarak kullanıldığında tedavi yanıtının 
değerlendirilmesi açısından yararlı bilgiler vermemektedir. Geniş hasta gruplarında düzenlenecek randomize kontrollü çalışmalar ile 
bu sonuçların değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.

Tablo 1 Kontrol Tedavi öncesi p değeri
Yaş (yıl) 51.42 ± 7.7 47.68 ± 8.5 0.075
IIEF-5 22.97 ± 1.3 14.32 ± 2.9 0.05
Monosit (µ/L) 637.4 ± 161.3 635.9 ± 133.6 0.969
HDL (mg/dl) 42.2 ± 11.6 42.0 ± 20.0 0.960
MHKO 16.07 ± 5.1 16.46 ± 5.2 0.767
TT(ng/ml) 3.47 ± 0.9 3.88 ± 1.4 0.208

Kontrol Tedavi sonrası
IIEF-5 22.97 ± 1.3 22.26 ± 1.7 0.73
MHKO 16.07 ± 5.1 15.32 ± 4.1 0.530

Tedavi öncesi Tedavi sonrası
IIEF-5 14.32 ± 2.9 22.26 ± 1.7 0.05
MHKO 16.46 ± 5.2 15.32 ± 4.1 0.344
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PS-163 

TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE PROSTAT BİYOPSİSİ ÖNCESİNDE PERİPROSTATİK SİNİR BLOĞU, APEKS SİNİR BLOĞU 
İLE KOMBİNE İNTRAREKTAL ANESTEZİK BLOĞUN PROSPEKTİF AĞRI SKORU KARŞILAŞTIRMASI 
YUNUS EMRE GÖĞER*(1), GÖKHAN ECER(1), MEHMET GİRAY SÖNMEZ(1), ARİF AYDIN(1), AHMET ATICI(1), GİRAY KARALEZLİ(1) 
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KONYA  

AMAÇ 
Transrektal ultrason rehberliğinde prostat biyopsisinde (TRUS-PB)farklı biyopsiler sırasında Periprostatik sinir bloğu anestezisi 
(PPNB), Apex Sinir bloğu (ASB) anestezisi ile intrarektal lokal anestezinin (IRLA) analjezik etkisini prospektif olarak değerlendirmeyi 
amaçladık. 
 
YÖNTEM 
Hastalar, prospektif çalışmamızda 3 gruba ayrıldı. 1. grup sadece intrarektal %5 lidokain jel (n=36), 2.grup intrarektal %5 lidokain jel + 
PPNB(n=56) , 3.grup intrarektal %5 lidokain jel + PPNB+ ASB ayrıldı. Hastalara rektal prob, sinir bloğu sonrasında ve 12 kor sistematik 
biyopsi sırasında korlara göre VAS skoruna göre numaralandırması istendi. Hastalara ‘Tekrar biyopsi yaptırır mısınız?’ sorusu soruldu. 
Sonuçlar karşılaştırıldı. 
 
BULGULAR 
Tablo 1’de ortalamalar belirtildi. Hastalara , indepented samoples ve kruskal-walls testi yapıldı. Grup 2 ve 3 , grup 1’e göre VAS 
skoru daha düşük olup ,istatistiksel olarak anlamlıydı. Grup 2 ve 3 karşılaştırıldığında bazal ve orta kor biyopsilerinde istatistiksel 
olarak anlamlı fark yok iken, apeks biyopsisinde anlamlı fark görüldü. Hastaların PPNB sırasında grup 2 ve 3 arasında anlamlı fark 
yoktu. Fakat ASB sırasında ortalama VAS skoru daha yüksekti. Hastalara tekrar biyopsi yaptırır mısınız sorusuna grup 1 daha yüksek 
hayır yanıtı olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamsızdı. Prostat volumü özellikle 50 ml’nin üzerindeki hastalarda sadece apeks 
biyopsisinde VAS skorları arasında anlamlı fark izlendi. 
 
ÇIKARIMLAR 
Hastalara prostat biyopsisi sırasında PPNB yanında ASB yapılmasının, ağrı eşiğinin özellikle apeks biyopsisi sırasında azaltılmasında 
etkili olduğunu düşünmekteyiz. 
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PS-164

İNFERİOR VENA KAVA İNVAZYONU OLAN RENAL HÜCRELİ KANSERDE VENA KAVA REZEKSİYONU VE GREFT İLE ONARIM : OLGU 
SUNUMU
VOLKAN İZOL(1), MUTLU DEĞER(1), FESİH OK*(1), MÜBARİZ AYDEMİROV(1), MUSTAFA ZÜHTÜ TANSUĞ(1)
1) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANA BİLİM DALI, ADANA 

AMAÇ
Renal hücreli kanser (RHK) erişkin solid tümörlerinin yaklaşık %3’ünü oluşturmaktadır. Tanı anında hastaların %25’i metastatik, %4-10 
oranında ise renal venden sağ atriyuma kadar uzanabilen venöz tutulum görülebilmektedir. Bazı nadir görülen vakalarda inferior vena 
cava (İVC)’nın tümör tarafından infiltre edilmesinden dolayı bu hastalarda İVC’nın infiltre bölümünün rezeksiyonu da gerekebilmektedir. 
Bu çalışmada radikal nefrektomi ve geniş İVC rezeksiyonu sonrası PTFE (Polytetrafluoroethylene) greftle vena kava defekti onarımı 
yapılan olgumuzu sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Sağ yan ağrısı ve son 3 ayda 10 kg kilo kaybı nedeniyle kliniğimize başvuran 69 yaşındaki erkek hastaya yapılan manyetik rezonans 
görüntüleme (MRI)’de sağ böbrek hilusu düzeyinde önde karaciğeri komprese eden, orta hatta paraaortik lokalizasyona dek 
uzanan, renal ven, vena kavayı dolduran ve duvar invazyon şüphesi olan yaklaşık 10 cm’lik trombüs olduğu tespit edildi. Kemik 
sintigrafisi ve toraks tomografisinde metastaz bulgusu yoktu. Damar cerrahı ve karaciğer transplantasyonunda deneyimli ekip 
ile hasta değerlendirildikten sonra sağ semilomber pozisyonda transperitoneal subkostal insizyonla operasyona başlandı. Kitlenin 
proksimalde vena kava ile birlikte karaciğer altına kadar uzandığı görüldü. Aynı zamanda sol renal venin 1/3 proksimalinde 
de tümör infiltrasyonu mevcuttu. Vaskuler klempler konulduktan sonra renal kitle, infiltre vena kava inferior kısmını içerecek 
şekilde çıkartıldı. Meydana gelen yaklaşık 13 cm.’lik vena kava defekti, 16 mm çaplı 13 cm uzunluğundaki PTFE grefti kullanılarak 
onarıldı ve inferior vena kavanın devamlılığı sağlandı. Renal vendeki defekt ise 10 mm çaplı 4 cm uzunluğundaki PTFE greft 
kullanılarak onarılıp greftin ucu vena kava greftine dik açıyla sütüre edildi. Kanama kontrolü sonrası operasyon sonlandırıldı. 
 
BULGULAR
Operasyon süresi 300 dakika, tahmini kan kaybı 5000 ml. idi ve 14 ünite eritrosit transfüzyonu yapıldı. 9. Gün dreni çekilen hasta 
14.gün taburcu edildi. Histopatolojik inceleme sonucu ’’Renal Hücreli Karsinom, Furhman Grade 4,Fokal Sarkomatöz Diferansiyasyon 
alanları‘’ olarak rapor edildi.

ÇIKARIMLAR
İVC tümör trombusu olan RHK’lu hastaların yönetimi deneyimli merkezlerde damar cerrahı ve karaciğer transplantasyonunda 
deneyimli ekip ile beraber yapılmalıdır. Operasyon öncesi dönemde MRI gibi görüntülüme yöntemleri ile tümör seviyesi ve invazyon 
olasılığı, hastanın performans durumu, komorbiditeleri, beklenen yaşam süresi değerlendirilmeli, greft veya tübüler yama gerekliliği, 
nefrektomi sonrası kemoterapötik ajanların verilebileceği gibi ihtimaller multidisipliner olarak tartışılmalı, yapılacak işlem ve sonrası 
hakkında hasta bilgilendirilmelidir.
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PS-165

MESANE AĞRI SENDROMU; TEŞHİS VE TEDAVİDE YAKLAŞIM FARKLILIKLARI VE SEBEPLERİ
OĞUZCAN ERBATU*(1), OKTAY ÜÇER(1), TALHA MÜEZZİNOĞLU(1), GÖKHAN TEMELTAŞ(1)
1) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, MANİSA 

AMAÇ
Mesane Ağrı Sendromu (MAS), mesane lokalizasyonunda ortaya çıkan persistan veya tekrarlayan ağrı ve bu ağrının mesane dolumu 
ile şiddetinin artması ya da bu ağrıya eşlik eden gündüz ve/veya gece idrar yapma sıklığında artışa denir. Etiyolojisinde kanıtlanmış bir 
enfeksiyon veya lokal patoloji yoktur. Teşhis ve fenotip ayrımı için sistoskopi ile hidrodistansiyon ve/veya biyopsi yapılabilir. Çalışmamız 
halen devam etmekte olup, üroloji alanında çalışan hekimlerin MAS için teşhis ve tedavide yaklaşım farklılıklarını incelemektedir.

YÖNTEM
Ege bölgesinde üroloji alanında çalışan kırk hekim ile görüşüldü. Hekimlerin yirmisi üniversite veya Eğitim Araştırma Hastanesi (EAH) 
çalışanı (Grup 1), diğer yirmisi ise devlet hastanesi veya özel hastane çalışanı (Grup 2) olarak seçildi. Gruplara MAS’da teşhis ve tedavi 
yaklaşımlarını değerlendirmek üzere otuz soruluk bir anket uygulandı.
 
BULGULAR
MAS teşhisinde Grup 1’de olan 20 kişiden 15’i (%75) kesinlikle, 5’i (%25) ise gereklilik halinde idrar kültürü çalışıyor. Grup 2’de ise 
bu oran 13’e (%65) karşılık 7 (%35). Grup 1’de 11 (%55), Grup 2’de ise 12 hekim (%60) ilk basamak medikal tedavide antibiyotik 
kullanıyor. Pentosan Polisulfat içinse bu oran 12’ye (%60) karşılık 5 (%25). Grup 1’de 16 kişinin (%80) çalıştığı merkezde mesaneye 
Botulinum Toksin uygulaması için teknik yeterlilik mevcut. Bu 16 hekimin 15’i (%93,7) endikasyon olması halinde Botulinum 
Toksin uyguluyor. Grup 2’de ise 5 kişinin (%25) çalıştığı merkezde yeterlilik mevcut. Bu tedavi 5 hekimin 3’ü (%60) tarafından 
uygulanıyor. Grup 1’de 8 kişinin (%40) çalıştığı merkezde Sakral Nöromodulasyon (SNM) için teknik yeterlilik mevcut. 8 hekimin 
3’ü (%37,5) endikasyon olması halinde SNM uyguluyor. Grup 2’de ise merkezlerin hiçbirinde SNM uygulaması mevcut değil. 
 
ÇIKARIMLAR
Çalışmamıza göre idrar kültürünü kesinlikle çalıştığını belirten hekimler çoğunlukta. Devlet hastaneleri ve özel hastaneler daha 
yüksek oranda olmak üzere tüm hastanelerde fazla ampirik antibiyotik reçete edildiğini düşünüyoruz. Pentosan Polisulfat 
kullanımı ve Botulinum Toksin uygulaması üniversite ve EAH’de belirgin olarak daha sık. SNM ise yine üniversite ve EAH’de 
daha sık kullanılmakla beraber, oranı daha düşük. Tedavi uygulama farklılıklarının hekimin tedaviye ulaşımına ve tedaviyi 
uygulamadaki deneyimine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bu durumun özellikle devlet hastaneleri ve özel hastanelerde ampirik 
antibiyotik kullanımının artmasına neden olduğu görülüyor. MAS için kendi merkezinde uyguladığı tedavi ile yanıt alamayan 
hekimin, ileri tedavi uygulanması amacı ile hastayı uygun merkezlerle yönlendirmesi gerekmektedir. Çalışmamız halen 
devam etmekte olup, hekimlerimizin MAS teşhis ve tedavisinde yaklaşım farklılıkları artan katılımcı sayısı ile araştırılmaktadır. 

PS-166

PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİMİZ VE KOMPLİKASYONLAR
ALİ GÜNEŞ(1), FATİH OĞUZ(1), İBRAHİM TOPÇU(1), HASAN GÜNGÖR*(1)
1) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ABD, MALATYA 

AMAÇ
Mart 1998’den Ağustos 2018 sonuna dek kliniğimizde yapılan 3444 perkutan nefrolitotomi işlemi, major komplikasyonları acısından 
değerlendirildi

YÖNTEM
Perkutan nefrolitotomi işlemleri genel anestezi altında yapıldı. Supin pozisyonda sistoskopi yapıldıktan sonra C kollu floroskopi eşliğinde 
ureter kateteri takıldı. Sonrasında hastalar prone pozisyona alınarak floroskopi eşliğinde metal iğne ile böbreğe girildi. Amplatz renal 
dilatator setiyle veya balon dilatatorle dilatasyon sağlandı. İşlem sonrası renal kılıf icerisinden nefrostomi kateteri yerleştirildi. Perkutan 
nefrolitotomi sonrası 4 mm’den kucuk asemptomatik taşlar, klinik onemsiz taş reziduleri kabul edildi

BULGULAR
Toplam 3007 işlemde tam taşsızlık sağlandı. Vakaların 193’ünde transfuzyon gerektiren kanama oluştu. Bu hastaların 17 sinde 
anjioembolizasyon gerektiren kanama oldu. İşlemlerin 227 sinde DJ stent takıldı. Bu hastaların 52’sinde urinom nedeniyle DJ 
stent takıldı. Toplam 24 olguda pnomotoraks, 3 hastada hidrotoraks oluştu. İki hastada (%0.06) kolon perforasyonu oluştu. 
Kolon perforasyonu olan hastaların birinde at nalı bobrek anomalisi vardı, takip ile düzelme sağlandı ancak diğer hastada 
laparoskopik kolon perforasyonu onarımı yapıldı. Kanaması olan bir hastada embozlizasyonla kanama odağı saptanamadı 
ve acık onarım yapıldı. Ortalama nefrostomi suresi 2.5 gun ve ortalama hospitalizasyon suresi 3.2 gun olarak hesaplandı. 
 
ÇIKARIMLAR
Hastaların hastanede kısa kalış suresi, duşuk tedavi maliyeti, acık bobrek taşı cerrahisine oranla daha fazla hasta konforu ve 
hastaların gundelik hayatlarına daha erken donmeleri ve daha az komplikasyon oranları perkutan nefrolitotominin avantajlı yonleridir 
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TABLO 1 Sayı Yüzdesi

Toplam hasta sayısı 3444 -

Taştan temizleme 3007 87,3112659698025

Transfuzyon gerektiren kanama 193 5,60394889663182

Anjioembolizasyon gerektiren kanama 17 0,493612078977933

DJ stent takılması 227 6,59117305458769

Urinom 52 1,50987224157956

Pnomo / hidrotoraks 27 0,78397212543554

Kolon perforasyonu 2 0,0580720092915215

Nefrostomi suresi 2,5 gun

Hospitalizasyon suresi 3,2 gun

PS-167
 
LOKALİZE PROSTAT KANSERİ DEFİTİNİF TEDAVİSİ SONRASI PSA REKÜRRENSİNDE 68GA-PSMA-11 PET/BT POZİTİFLİĞİNİ ÖNGÖREN 
KLİNİK VE PATOLOJİK FAKTÖRLER
AHMET MURAT AYDIN(1), HAKAN BAHADIR HABERAL(1), MEYLİS ARTYKOV*(1), CENK YÜCEL BİLEN(1), MUSTAFA SERTAÇ YAZICI(1) 
1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, ANKARA  

AMAÇ 
Klinik ve patolojik faktörlerin, lokalize prostat kanserinin definitif tedavisi sonrasındaki rekürrenste Ga68-PSMA-11 PET/BT pozitifliği 
üzerindeki etkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır.
 
YÖNTEM
Nisan 2014 ile Şubat 2018 arasında lokalize prostat kanseri olup Ga68-PSMA-11 PET/BT taraması yapılan hastaların verileri retrospektif 
olarak incelenmiştir. Definitif tedavi (radikal prostatektomi ya da radyoterapi) sonrasında PSA nüksü olan 51 hasta çalışmaya dahil 
edilmiştir. Ga68-PSMA-11 PET/BT’de en az bir lezyonu yüksek tutulum gösteren hastalar pozitif olarak kabul edilmiş ve bu hastalar 
D’Amico sınıflamasına, tedavi tipine ve PSA değerleri/kinetiğine göre sınıflandırılmıştır.

BULGULAR
Elli bir hastanın 37’sinde (%72.5) patolojik 68Ga-PSMA-11 PET/BT bulguları saptanmıştır. Tanı yaşı, Gleason skoru, tedavi öncesi PSA 
düzeyi, prostat kanseri risk sınıfı ve PSA ikilenme süresinin PSMA pozitifliği ile ilişkisi gösterilememiştir. Tarama öncesi PSA düzeyinin 
>0.2 ng/ml olmasının ve PSA artış hızının ≥1 ng/ml/yıl olmasının PSMA pozitifliği ile anlamlı olarak ilişkili olduğu gösterilmiştir, bununla 
beraber androjen deprivasyon tedavisinin de anlamlılık yönünde eğilim gösterdiği görülmüştür. Çok değişkenli analizde ise, tarama 
öncesi PSA düzeyinin >0.2 ng/ml olması istatistiksel anlamlılığını korurken; PSA artış hızı ve ADT istatistiksel olarak anlamlılığını 
kaybetmiştir.

ÇIKARIMLAR
Lokalize prostat kanseri definitif tedavisi sonrası rekürrens gösterdiğinde PSMA pozitifliği ile tarama öncesi PSA düzeyi, 1.0 ng/
ml’ın altında değerlerde bile, güçlü bir şekilde ilişkilidir. PSA artış hızı ve ADT’nin ise patolojik pozitif 68Ga-PSMA-11 PET/BT ile ilişkili 
olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle, pozitif 68Ga-PSMA-11 PET/BT’nin klinik ve patolojik belirleyicinin aydınlatılması için prospektif 
randomize klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Tablo 1. Definitif Tedavi Sonrası Biyokimyasal Rekürrens Gösteren 51 Hastanın Klinik ve Patolojik Özellikleri

Özellik Değer

Tanı Yaşı, yıl

Ortalama ± Standart Sapma 67.8 ± 7.18

Ortalama (Aralık) 68 (49-86)

Gleason Skoru

Ortalama ± Standart Sapma 7.6 ± 1.2

Ortalama (Aralık) 8 (5-10)

Gleason Skoru, n (%)

?6 13 (25.5)

7 13 (25.5)

?8 25 (49.0)

Tanı PSA düzeyi ng/ml

Ortalama ± Standart Sapma 13.11 ± 12.39
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Ortalama (Aralık) 8.00 (1.64-55.30)

D’Amico Risk Sınıflaması, n (%)

Düşük 12 (23.5)

Orta 14 (27.5)

Yüksek 25 (49.0)

Tarama Öncesi PSA düzeyi ng/ml

Ortalama ± Standart Sapma 3.00 ± 3.74

Ortalama (Aralık) 2.05 (0.13-13.12)

PSA ikilenme süresi, ay

Ortalama ± Standart Sapma 7.85 ± 9.77

Ortalama (Aralık) 4.20 (0.60-50.00)

PSA artış hızı, ng/ml/yıl

Ortalama ± Standart Sapma 4.08± 5.52

Ortalama (Aralık) 1.60 (0.10-17.50)

Definitif Tedavi, n (%)

Radikal Prostatektomi 32 (62.7)

Radyoterapi 19 (37.3)

ADT, n (%) 36 (70.5)

Tarama Öncesi 12 ay içerisinde ADT, 
n(%) 8 (15.6)

Tablo 2. Definitif Tedavi Sonrası Biyokimyasal Rekürrens Gösteren 51 Hastanın Klinik ve Patolojik Bulguları ile 68Ga-PSMA-11 PET/BT Pozitifliği-
nin İlişkisi

Değişkenler Toplam 68Ga-PSMA-11 
PET/CT p değeri

Negatif Pozitif

Hasta Sayısı, n(%) 51 (100) 14 (27.5) 37 (72.5) -

Tanı Anında Ortalama Yaş, yıl (±SS) 67.8± 7.18 70.3± 6.92 66.9± 7.15 0.133

Gleason Skoru, n(%) 0.531

?7 24 (47.1) 8 (15.7) 16 (31.4)

?8 27 (52.9) 6 (11.8) 21 (41.1)

Tanı Anında PSA düzeyi, ng/ml 8.0 (1.6-55.3) 6.8 (1.6-36.6) 9.0 (1.7-
55.3) 0.077

D’Amico Risk Sınıfı 0.382

Düşük 12 (23.5) 5 (9.8) 7 (13.7)

Orta 14 (27.5) 4 (7.8) 10 (19.7)

Yüksek 25 (49.0) 5 (9.8) 20 (39.2)

Tarama Öncesi PSA düzeyi, ng/ml 2.0 (0.1-13.1) 0.6 (0.1-6.5) 2.3 (0.1-
13.1) 0.005

Tarama Öncesi PSA düzeyi, ng/ml 0.008

?0.2 6 (12.0) 5 (10.0) 1 (2.0)

>0.2 ?1.0 13 (26.0) 4 (8.0) 9 (18.0)

>1.0 ?4.0 20 (40.0) 4 (8.0) 16 (32.0)

>4.0 11 (22.0) 1 (2.0) 10 (20.0)

PSA İkilenme Süresi, ay 4.2 (0.6-50.0) 8.0 (0.6-32.6) 3.7 (0.6-
50.0) 0.251

PSA İkilenme Süresi, ay 0.476

?6 24 (58.5) 5 (12.2) 19 (46.3)

>6 17 (41.5) 6 (14.7) 11 (26.8)

PSA Artış Hızı, ng/ml/yıl 1.6 (0.1-17.5) 0.5 (0.1-6.1) 2.8 (0.1-
17.5) 0.003

PSA Artış Hızı, ng/ml/yıl 0.035

<1 14 (34.2) 7 (17.1) 7 (17.1)

1-4 13 (31.6) 3 (7.3) 10 (24.3)

>4 14 (34.2) 1 (2.4) 13 (31.8)

ADT, n (%) 36/51 (70.6) 7 (13.7) 29 (56.9) 0.083

Tarama Öncesi 12 ay içerisinde ADT, 
n(%) 8/51 (15.7) 1 (2.0) 7 (13.7) 0.419
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Tablo 3. Definitif Tedavi Sonrası Biyokimyasal Rekürrens Gösteren 51 Hastanın 68Ga-PSMA-11 PET/BT Pozitifliğini Etkileyen Faktörlerin Tek 
Değişkenli ve Çok Değişkenli Analizi

Pozitif 68Ga-PSMA-11 
PET/CT

Tek Değişkenli Analiz Çok Değişkenli 
Analiz

Değişken OR 95% CI p-value OR 95% CI p-value

Yaş, yıl 0.93 0.85-1.02 0.136 - - -

Gleason Skoru: ?7 vs. ?8 1.75 0.50-6.06 0.377 1.29 0.32-5.20 0.713

Tanı Anında PSA düzeyi, ng/ml 1.03 0.96-1.10 0.341 - - -

D’Amico Risk Sınıfı Ortalama - 0.394 - - -

Düşük - - -

Orta 1.78 0.34-9.12 0.486

Yüksek 2.85 0.63-12.92 0.173

Log Tarama Öncesi PSA düzeyi, ng/
ml 5.08 1.47-17.52 0.001 3.91 1.02-

14.98 0.046

Tarama Öncesi PSA düzeyi, ng/ml Ortalama - 0.025 - - -

?0.2 - - -

>0.2 ?2.0 13.00 1.20-140.7 0.035

>2.0 27.50 2.50-302.1 0.007

PSA İkilenme Süresi, ay 0.96 0.90-1.03 0.272 - - -

PSA Artış Hızı, ng/ml/yıl 1.63 0.97-2.74 0.065 - - -

PSA Artış Hızı, ng/ml/yıl: <1 vs ?1 5.75 1.29-25.55 0.022 - - -

ADT : evet vs hayır 3.62 0.98-13.40 0.054 1.99 0.43-9.19 0.375

Tarama Öncesi 12 ay içerisinde ADT: 
evet vs hayır 3.03 0.33-27.21 0.322 - - -

PS-168

SON 2 YILDAKİ ÜRETROPLASTİ DENEYİMLERİMİZ
ARİF AYDIN(1), MUZAFFER TANSEL KILINÇ*(1), MEHMET BALASAR(1), MEHMET GİRAY
SÖNMEZ(1), GÖKHAN ECER(1), MEHMET SERKAN ÖZKENT(1), YUNUS EMRE GÖGER(1)
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ AD, KONYA 

AMAÇ
Üretra darlığı; üretral mukoza ve altındaki spongiöz dokunun fibrozisiyle karakterize hastalıktır. Erkekte kadınlara göre daha sık görülür. 
20’ li yaş erkeklerde tahmini prevelans 100.000 de 200 iken, 70’ li yaşlarda bu oran 100.000 de 900’ e kadar yükselir. Üretroplasti 
üretral darlık için uzun vadeli tedavi şansı sunan en iyi cerrahi yöntemdir. Bu çalışmada son 2 yıl içerisinde üretra darlığı nedeniyle 
üretroplasti yapılan 8 hasta ile ilgili gözlemlerimizi sunmayı amaçladık.
 
YÖNTEM
Kliniğimizde son 2 yıl içerisinde üretra darlığı nedeniyle üretroplasti yapılan 8 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların cinsiyet, yaş, 
cerrahi teknik, ameliyat süreleri, hastanede kalış süreleri, preoperatif ve post operatif dönem üroflowmetri sonuçları ve üretrogram 
görüntüleri değerlendirildi.

BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen 8 hastanın tamamı erkekti. Hastaların ortalama yaşı 41.8(20-67) idi. 3 hastaya uç uca üretral anastomoz, 5 
hastaya bukkal mukozal flep kullanılarak Ventralonlay üretroplasti yapıldı. Ortalama ameliyat süresi 195(150-270) dk idi. Hastanede 
kalış süresi ortalama 6.5(3-20) gün idi. Hastaların 5 tanesinde travma sonucu oluşmuş komplet üretral rüptür olup mesaneye geçiş 
yoktu. 3 tanesinde membranöz üretrada sfinkteri de içine alacak şekilde 2 cm’ den uzun darlık mevcuttu. Kontrol üroflowmetrilerinde 
postop dönemde ortalama azami akış hızının 30 ml/sn, ortalama ortalama akım hızının ise 16 ml/sn olduğu, üretrogramda 
mesaneye tam geçişin sağlandığı görüldü. Kompleks olan 3 hastanın 1’ inde postoperatif erken dönemde komplet üretral darlık 
gelişti. 2 hastada ise 3. aydan sonra anüler üretral darlık gelişti. Darlıklar endoskopik tedavi ve tak sonda ile açıldı ve tekrarlamadı. 
 
ÇIKARIMLAR
Ventralonlay üretroplasti tekrarlayan uzun segment üretra darlıklarında %90’ larda başarı oranı ile üretra darlığı tedavisinde rahat 
uygulanabilir bir yöntemdir. Başarıyı etkileyen en önemli faktör darlığın çok proksimalde olması ve tecrübedir. 2’ den fazla tekrarlayan 
üretra darlıklarında açık üretroplasti önerilmeli ve üretroplasti yapılan merkezlere hastalar refere edilmelidir.
 
 



4. Ürolojik Cerrahi Kongresi

373

Ürolojik Cerrahi Derneği

PS-169

KASA İNVAZE OLMAYAN MESANE TÜMÖRÜNDE ARTMIŞ APÜRİNİK/APİRİMİDİNİK ENDONÜKLEAZ AKTİVİTESİ
SELÇUK KESKİN*(1), BERNA SOMUNCU(2), FATMA MERVE ANTMEN(2), YEŞİM SAĞLICAN(3), TUĞÇE ERTÜZÜN(2), MUSTAFA BİLAL
TUNA(4), CAN ÖBEK(4), ÜMİT İNCE(3), ALİ RIZA KURAL(4), MELTEM MÜFTÜOĞLU(2)
1) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL
2) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK, İSTANBUL 
3) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, PATOLOJİ, İSTANBUL
4) DİĞER, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Baz eksizyon tamiri,(BET) hücreleri kritik DNA hasarına karşı koruyan mekanizmalardan bir tanesidir. Apürinik/Apirimidinik Endonükleaz 
(APE1) bir baz eksizyon tamiri enzimidir. DNA’da hasar nedeniyle ortaya çıkan apürinik alanları tamir eder. Birçok kanser türünde 
APE1 aktivitesinin artmış olduğu ve bu hastaların daha kötü prognoza sahip olunduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı mesane 
kanserinde APE1 aktivitesinin ve BET kapasitesinin belirlenmesidir

YÖNTEM
Kasa invaze olmayan mesane kanseri (KIOMK) olan 17 hastada APE1 aktivtesi ölçüldü. Hastaların hem normal mukoza hem de tümör 
dokularından örnekler alındı. Soğuk zincirde korunan dokular homojenize edilerek [γ-32P]-ATP ile etiketlenmiş 51-mer tetrahydrofuran 
(THF)-içeren DNA substratı ile inkübe edildi. İnsizyon oranı, ürün bandındaki raadyoaktivitenin total radyoaktiviteye oranı hesaplanarak 
yüzde olarak saptandı. APE1 protein tayini için de Western Blot analizi yapıldı. Student T test kulanılarak p<0.005 anlamlı kabul edildi.
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BULGULAR
APE1’ın duplex 51-mer THF içeren substratı sadece 26.pozisyondan bölerek 25-mer’lik bir ürün çıkarttığı belirlendi. APE1 aktivitesinin 
kanserli hücrelerde normal hücrelere göre daha yüksek olduğu saptandı. Ayrıca protein analizinde de APE1 protenin kanserli dokularda 
arttığı gösterildi. Sonuçlar resim 1’de gösterilmiştir

ÇIKARIMLAR
Düşük ve yüksek dereceli KIOMK’lerinde APE1 aktivitesi normal ürotelyuma göre daha yüksektir.

 
PS-170

NADİR BİR OLGU : MESANEYE RAHİM İÇİ ARAÇ MİGRASYONU 
LATİF MUSTAFA ÖZBEK*(1), MURAT GÜLŞEN(2), ENDER ÖZDEN(2), YAKUP BOSTANCI(2), YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU(2)
1) S.B. IĞDIR DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, IĞDIR 
2) ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, SAMSUN 

AMAÇ
Bu olgumuzda nadir görülen mesaneye rahim içi araç (RİA) migrasyonu ve tedavisini sunmayı amaçladık

YÖNTEM
Otuz beş yaşında kadın hastanın pelvik ağrı ve dizüri şikayetiyle başvurusunda yapılan tetkiklerinde tam idrar tahlilinde Lökosit 48/
HPF , Eritrosit 7/HPF, saptandı.Ultrasonografide intraüterin gebelik kesesi ve RİA ‘nın ekstrauterine olduğu izlendi.Anamezde RİA’nın 2 
yıl önce yerleştirildiği öğrenildi. Hastaya Manyetik Resonans (MR) görünteleme yapıldı.MR’da mesaneye migrate olmuş RİA saptandı.
Hastanın onamı alındıktan sonra 20 F sistoskop ile yapılan sistoskopik incelemede mesane posterior- süperior duvarda bir kısmı 
mesaneye migrate olmuş şekilde RİA gözlendi (Figür -3). Yabancı cisim forseps yardımıyla mesaneye çekildi (Figür-4). RİA Holmium 
YAG lazer eşliğinde iki parçaya ayrıldı (Resim-5). Yabancı cisim forseps yardımıyla mesane dışına alındı,komplikasyon gelişmedi. Hasta 
postop 2. gününde taburcu edildi.

BULGULAR
. 
 
ÇIKARIMLAR
RİA migrasyonu literatürde nadir bildirilmekle birlikte; gebelik gelişen ve alt üriner sistem semptomları ile başvuran hastalarda akılda 
tutulmalıdır.
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PS-171

VAKA SUNUMU: KLEBSİELLA PNEUMONİAE’A BAĞLI ENCRUSTED SİSTİT 
MEHMET MESUT PİŞKİN(1), MUZAFFER TANSEL KILINÇ*(1), YUNUS EMRE GÖGER(1), FATMA ESENKAYA TAŞBENT(2), MEHMET
BALASAR(1), GİRAY KARALEZLİ(1)
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ AD, KONYA 2) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD, KONYA 

AMAÇ
Encrusted Sistit; üre parçalayan bakteriyel enfeksiyonların indüklediği mesane mukozasının kronik enflamasyonu ile ilişkili, mesane 
mukozasının enkrüstasyonuyla karakterize nadir görülen bir kliniktir. Bu çalışmada Klebsiella Pneumoniae’ye bağlı Encrusted Sistit 
tanısı ile kombine tedavi uygulanarak tedavi edilmiş bir olgu sunulmaktadır.

YÖNTEM
Kliniğimize ateş, hematüri ve dizüri nedeniyle başvuran, tetkiklerinde üriner sistem enfeksiyonu, alkali idrar ph’sı ve mesanede 
kalsifiye kitle saptanıp idrar kültürlerinde Klebsiella izole edilen ve Encrusted Sistit ön tanısıyla kombine tedavi edilen erkek hasta 
olgusu sunuldu.

BULGULAR
67 yaşında erkek hasta kliniğimize 2 haftadır olan idrar yaparken yanma, kanlı işeme şikayetleri ile başvurdu. Hastaya 15 yıl önce dış 
merkezde yüzeyel mesane karsinomu nedeniyle TUR M yapılmış ve 6 kür intravezikal Mitomisin-C tedavisi uygulanmıştı. Hastanın idrar 
ph’sı 5.5, idrar mikroskopisinde piyüri, hematüri mevcut ve idrar kültüründe bakteri üremesi yoktu. USG’de mesane taban sol kısımda 
şüpheli lezyon izlenmesi üzerine amprik olarak başlanan 3.kuşak sefalosporin baskısı altında sistoskopi yapıldı. Mesane sol yan duvarda 
görülen lezyondan TUR biopsi yapıldı. Postoperatif takipte sorun olmadı. Biyopsi sonucu: “eozinofilik sistit” olarak raporlandı. Hasta 
işlemden 9 ay sonra hematüri, dizüri semptomları ile tekrar başvurdu. Laboratuvar incelemede lökositoz, CRP yüksekliği mevcuttu. 
İdrar ph’sı 8, idrar mikroskopisinde piyüri ve hematüri vardı. İdrar kültüründe 100.000 koloni Klebsiella Pneumoniae üremesi mevcuttu. 
Üriner sistem ultrasonografisinde mesane sol posterolateral duvarda yaklaşık 2x1,5 cm lik kalsifiye lezyon görülmekteydi. (Fig 1a) 
Hastaya idrar kültürüne göre parenteral Kolistin, idrar asidifikasyonu için vitamin–C tablet ve metenamin hippurat başlandı. Tedavinin 
8. gününde hastanın şikayetlerinin geçmesi, idrar kültüründe üreme olmaması üzerine sistoskopi ve TUR M planlandı. Sistoskopide 
eski rezeksiyon alanında yüzeyden kabarık, üstü kalsifiye kitlesel oluşum izlendi ve transüretral rezeke edildi.(Fig 1b) Patoloji sonucu: 
“yaygın kalsifikasyon ve sistit” olarak raporlandı. Hastanın tedavisi 21 güne tamamlandı. Tedavi bitiminde şikayetleri geçen, tam idrar 
tetkikinde piyüri, hematüri olmayan ve idrar kültüründe üreme olmayan hasta taburcu edildi. 6. aydaki kontrolde hastanın üriner 
sistem semptomu yoktu, tetkiklerinde üriner sistem enfeksiyonu yoktu, idrar ph’sı 5.5 idi ve görüntülemede üriner sistem normaldi. 

ÇIKARIMLAR
Bilgimize göre daha önce Klebsiella’ya bağlı Encrusted Sistit gösterilmemiştir. Üriner enfeksiyon ile birlikte karakteristik kalsifiye 
lezyonları bulunan olgularda Encrusted Sistit ayırıcı tanıda bulunmalıdır.
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PS-172

RENAL HÜCRELİ KANSER HASTALARINDA PREOPERATİF NÖTROFİL/LÖKOSİT ORANININ PREDİKTİF DEĞERİ VAR MIDIR?
FATİH OĞUZ(1), ALİ GÜNEŞ(1), İLHAN GEÇİT(1), İBRAHİM TOPÇU*(1), MUHAMMED ALİ KAYA(1)

1) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ABD, MALATYA 

AMAÇ
Kliniğimizde renal kitle nedeniyle yapılan radikal nefrektomi ameliyatlarının kanama miktarları, patolojileri ve bazı prediktif değerler 
açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır

YÖNTEM
Ocak 2016-Nisan 2018 yılları arasında kliniğimizde renal kitle nedeni ile radikal nefrektomi ameliyatları retrospektif olarak tarandı. 
Verileri eksik olan ya da patoloji sonucu Renal Hücreli Kanser (RHK) dışındaki hastalar çalışmadan çıkarıldı. Elde edilen verilen spss 
programı ile anlamlılık açısından değerlendirildi.

BULGULAR
Toplamda 64 hasta değerlendirmeye alındı ve bu hastaların yaş ortalamaları 57,92 (35-88) idi. Bu hastaların 31’i açık, 33 tanesi de 
laparoskopik teknik ile opere edildi. Hastaların preop ortalama hemoglobin değeri 13,40 g/dL ve ortalama Platelet değeri 287,46 K/
mm3 idi. Ayrıca preoperatif nötrofil/lökosit oranı (NLO) değerleri 2,92 (0,89-19,79) olarak hesaplandı. Hastaların ortalama kanama 
miktarları 1,18 g/dL olarak hesaplandı. Hastaların patolojileri 38 şeffaf hücreli RHK, 7 papiller tip RHK, 15 kromofob hücreli RHK, 3 
sınıflandırılamayan tip RHK ve 1 adet tübülopapiller RHK olarak ayrıldı. Hastalar fuhrman derecelerine göre ayrıldığında ise 4 adet 
1, 22 adet 2, 19 adet 3 ve 4 adet 4. derece mevcuttu. Hastaların 23’ünde koagülasyon nekrozu vardı. Hastaların tümörlerinden 53 
tanesi böbreğe sınırlıydı ancak 11 tanesi ileri evredeydi ve bu ileri evre tümörlerin 4 tanesi laparoskopik teknikle yapıldı. 3 hastada 
VCI invazyonu mevcuttu ve kalp damar cerrahisi ile ortak opere edildi. Renal tümör boyutu arttıkça kanama miktarında da artış 
olduğu görüldü (p: 0,043) ancak kanama miktarı ile evre, teknik ve patoloji arasında anlamlılık saptanmadı. Ayrıca tümör boyutunda 
artış oldukça anlamlı olarak NLO’nda da artış saptanırken (p: 0,017) hastalık evresi ile NLO arasında anlamlı ilişki tespit edilmedi. 
Hastalardan 5’inde preoperatif akciğer metastazı vardı ve zamanla progrese oldukları görüldü. Hastaların 2 yıllık takiplerinde bir hasta 
karaciğer yetmezliğinden, bir hasta SVO nedeniyle exitusa olurken birer hasta da sonradan tanı aldıkları akciğer ca ve ALL ye bağlı 
olarak exitus oldu

ÇIKARIMLAR
NLO birçok tümörde prediktif bir faktör olarak değerlendirilmekte ve bu konuda çalışmalar halen devam etmektedir. Literatüre 
bakıldığında bu oranın renal tümörlerde prediktif değeri bazı çalışmalarca desteklenmekte iken bizim sonuçlarımızda olduğu gibi 
bazı çalışmalarda da anlamlılık tespit edilmemiştir. Yine de bu konu üzerinde araştırmaların devam etmesinin gerekli olduğunu 
düşünmekteyiz.

 
PS-173

DJ STENTİN NADİR GÖRÜLEN BİR KOMPLİKASYONU: RENAL PARANKİMAL HEMATOMU
YUSUF ŞENOĞLU(1), MUSTAFA KEMAL KAYA*(2), MUHAMMET ALİ KAYIKÇI(2), ALPASLAN YÜKSEL(2), ALİ TEKİN(2)
1) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI,
DÜZCE 2) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DÜZCE 

AMAÇ
Double J stent (DJS), idrar akımını sağlamak amacıyla üroloji kliniklerinde sıkça kullanılmaktadır. Sık kullanıma bağlı olarak komplikasyon 
görülme sıklığı giderek artmaktadır. Sık görülen rahatsızlık hissi, irritatif semptomlar, hematüri, migrasyon, fragmantasyon ve 
kalsifikasyonun yanında, renal parankimal hemoraji nadir görülen bir komplikasyondur. Burada sol üreter taşı nedenli endoskopik 
girişim yapılan ve DJS takılan hastada postoperatif dönemde gelişen renal parankimal hemoraji sonucu oluşan organize hematom 
olgusunu sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Dış merkezde endoskopik üreter taşı tedavisi ve DJS takılımı yapılan 48 yaşında kadın hasta, sol yan ağrısı ve yüksek ateş nedeni 
ile kliniğimize başvurdu. Yapılan üriner ultrasonografide (USG) sol böbrek boyutlarında artış ve böbrek posterolateralinde 42x153 
mm. ebatlarında hematom saptandı. Hasta kliniğe başvurduğunda serum kreatinin 1,66 mg/dL, lökosit 17bin, CRP 44 mg/dL, 
sedimentasyon 95 mm/saat, tam idrar tetkikinde lökosit 37, eritrosit 355 saptandı. İdrar kültüründe üreme olmadı. Hastaya geniş 
spektrumlu piperasilin-tazobaktam tedavisi uygun dozda başlandı. Bilgisayarlı tomografide (BT) sol böbrek boyutlarının artmış olduğu, 
parankim içerisinde keskin sınırlı hipodens alanlar görülmüştür.

BULGULAR
Hastanın takiplerinde vitaller bulguları stabil hale geldi ve yan ağrısı geçti. Antibiyotik tedavisi 10 güne tamamlandı. Tedavisinin sonunda 
CRP 2 mg/dL, lökosit 5bin, kreatinin 0,8 mg/dL ölçüldü. Ardından parankim hasarına neden olan DJS değiştirildi ve hasta postoperatif 
birinci gün taburcu edildi. Bir ay sonra kontrol amaçlı bakılan üriner USG’de sol böbrek posterolateral kesiminde 61x78x116 mm 
ebatlarında hematom gözlendi. Post-operatif ikinci ayda hastaya çekilen kontrastlı BT, sol böbrek alt polde 11x7 cm boyutlarında, 
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dansitesinde azalma mevcut olan ve belirgin duvar yapısı gelişmiş organize hematom olarak raporlandırıldı (RESİM 1). Post-op 3 ayda 
çekilen USG’de sol böbrek posterolateral kesiminde 62x100x62 mm ebatlarında hematomun gerilediği ancak kaybolmadığı gözlendi. 
Hematom kaynaklı oluşabilecek üreteral basıyı önlemek için DJS çekilmedi. Postoperatif beşinci ayda hematom boyutları 32x36x34 
mm olarak ölçüldü ve hastanın DJ stenti alındı.

ÇIKARIMLAR
DJS takılımı, nadir de olsa renal parankimal hemoraji gibi önemli komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Bu vakada, hemorajinin 
olası sebebinin sert uçlu kılavuz telin manipulasyonu nedenli pelvikalisiyel travmaya olabileceğini düşündük. Bu vakada parankimal 
hematomun kliniğe yansıması şiddetli yan ağrısı ve yüksek ateş şikayeti idi. Hastayı, renal parankime hasar veren DJS’ yi değiştirip uygun 
antibiyoterapi ile konservatif izlem yaparak başarılı şekilde tedavi ettik. Basit bir üreteral kateter takılımı esnasında komplikasyona yol 
açmamak için aşırı kuvvetten kaçınılmalı ve yumuşak uçlu uygun kılavuz tel kullanılmalıdır.
 

PS-174

KLİNİĞİMİZDE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM NEDENİYLE RADİKAL NEFREKTOMİ YAPILMIŞ VE METASTATİK HASTALIK DOLAYISIYLA 
TAKİP EDİLEN HASTALAR İLE İLGİLİ GÖZLEMLERİMİZ
YUNUS EMRE GÖGER(1), MUSTAFA KARAAĞAÇ(0), MUZAFFER TANSEL KILINÇ*(1), GİRAY
KARALEZLİ(1), MEHMET GİRAY SÖNMEZ(1), ARİF AYDIN(1), MEHMET BALASAR(1), MEHMET ARTAÇ(3)
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ AD, KONYA 
2) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, İÇ HASTALIKLARI AD, KONYA
3) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, İÇ HASTALIKLARI AD, KONYA 

AMAÇ
Renal hücreli karsinom , genitoüriner sistem tümörleri içinde en sık görülen 3. tümördür ve bütün erişkin malignitelerinin yaklaşık 
%3’ ünü oluşturmaktadır.Renal hücreli karsinomların yaklaşık %20- 30’ u tanı anında metastatiktir.Metastatik hastalıkta sitoredüktif 
nefrektomi önemli bir tedavi seçeneğidir.Bu çalışmada kliniğimizde son 10 yılda nefrektomi yapılan metastatik renal hücreli karsinom 
hastalarıyla ilgili gözlemlerimizi paylaşmayı amaçladık.

YÖNTEM
Kliniğimizde radikal nefrektomi yapılıp, metastatik hastalık nedeniyle takip edilen 78 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı.
Hastaların cinsiyet, yaş, ortalama tümör boyutu, tümör lateralitesi, tümör patolojileri, ortalama progreyon süresi, ortalama sağ kalım 
süresi, metastaz sayısı, metastaz bölgeleri, aldıkları medikal tedaviler incelendi.Radikal nefrektomi yapılmayıp biyopsi ile doku tanısı 
konularak tedavi edilen 8 hasta çalışma dışı bırakıldı.

BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen 70 hastanın 18’ i kadın, 52’ si erkekti.Hastaların ortalama yaşı 62.5(22-82)ti.Tümör 33 hastada sağ, 36 
hastada sol, 1 hastada her iki böbrekte lokalizeydi.Patoloji 60 hastada clear cell, 6 hastada papiller tip, 4 hastada kromofob tipte 
renal hücreli karsinom olarak raporlanmıştı.Ortalama tümör boyutu 9.4(3-26) cm idi. MSKCC risk grubuna göre 10 hasta kötü, 35 
hasta orta, 25 hasta iyi risk grubundaydı.30 hasta tanı anında metastatik iken, 40 hastada radikal nefrektomi sonrası metastaz 
saptanmıştı.11 hastaya metastazektomi yapılmıştı.17 hastada tek, 53 hastada 2 ve daha fazla bölgede metastaz saptanmıştı.35 
hastaya interferon başlandı.İlk progresyon sonrası 35 hastaya sunitinib, 2 hastaya pazopanib başlandı.Sunitinibi tolare 
edemeyen 8 hastaya axitinib başlandı.2. progresyon sonrasında 19 hastaya sunitinib, 8 hastaya axitinib, 1 hastaya nivolumab, 
7 hastaya everolimus başlandı.3. progresyonda 12 hastaya everolimus, 6 hastaya nivolumab başlandı.İlk progresyon artışına 
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kadar geçen süre ortalama 24.7(3-120) ay idi.1. progresyon sonrasında 9 hasta ortalama 22(4-76) ayda ex oldu.2. progresyon 
sonrasında 18 hasta ortalama 8.8(4-18) ayda ex oldu.3. progresyon sonrasında 13 hasta ortalama 7.3(4-12) ayda ex oldu.1 hasta 
4. progresyon sonrası 3 ayda ex oldu.10 yıllık takip süresi içinde 41 hasta hastalık dolayısıyla kaybedildi.Hastaların ortalama 
sağ kalım süreleri tanı sonrası ilk progresyona kadar ortalama 55 ay (9-120) idi.Hastaların genel bulguları tablo 1’de gösterildi. 
 
ÇIKARIMLAR
Metastatik böbrek tümörlerinin 5 yıllık sağkalımı %10-15 arasında değişmektedir. Kötü risk grubu hastaların sağkalımı çok düşük 
iken, orta ve iyi risk grubunda sağkalımın mevcut tedavilerle beraber arttığını görmekteyiz. Özellikle kliniğimizdeki ilk veriler ışığında 
tanı anında birden çok metastazı olan, tümör gradei yüksek hastalarda survey daha kısa olmaktadır.Çalışmamız literatür ile uyumlu 
olmakla beraber, metastatik böbrek tümörlü hastalarda sitoredüktif nefrektominin uygun olan hastalara mutlaka yapılması gerektiğini 
düşünmekteyiz.
 

Cinsiyet 18 kadın 52 erkek

Yaş (yıl) 62,5 (22-82)

Taraf 33 sağ 36 sol 1 bilateral

Patolojik tür 60 clearcell

6 papiller

4 kromofob

Ortalama boyut(cm) 9,4 (3-26) cm

Patolojik evre T1 6

T2 12

T3 30

T4 22

Fhurman grade 25 grade 2

27 grade 3

12 grade 4

2 sınıflanamayan

MSKCC risk grup İyi 25

Orta 35

Kötü 10

Karnofsky performance status %80 55 (%78)

%60-80 12 (%17)

%60 3 (%5)

Metastaz tipi İlk tanı 30 (% 42)

Tanı sonrası 40 (%58)

Tanı sonrası ilk progresyona kadar:

55 ay (9-120)

Ortalama sağkalım(ay) Progresyonsonrası

45 (2-70) ay

Metastaz sayısı 1odak 17 hasta

2 odak 13 hasta

3 odak 7 hasta

Multiple odak 33 hasta

Metastaz yeri Akciğer 37 (% 26)

Karaciğer 26 (% 18)

Lenfadenopati 23 (% 16)

Kemik 18 (% 13)

Adrenal 14 (% 10)

Loj 12 (% 8)

Omentum 6 (% 4)

Beyin 5 (%3,5)

Over 1 (% 1)
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PS-175 

SUPİN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ OPERASYONUNUN DEVLET HASTANESİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ
ALİ SEZER*(1), BİLGE TÜREDİ(2), METİN SAVUN(3), OKTAY ISSI(4) 
1) CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÇOCUK ÜROLOJİSİ, BURSA 
3) S.B. HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
4) DİYARBAKIR DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, DİYARBAKIR  

AMAÇ
Perkütan nefrolitotomi (PNL) 2 cm’den büyük böbrek taşlarında altın standart tedavi yöntemidir. Klasik olarak pron pozisyonda yapılan 
PNL operasyonu günümüzde artan sıklıkla supin pozisyonda da yapılmaktadır. Biz çaşılmamızda Devlet Hastanesinde supin PNL 
operasyonu yapılan ilk hastalarımızın sonuçlarını sunmayı amaçladık

YÖNTEM
Diyarbakır Devlet Hastanesinde Mayıs-Kasım 2017 arasında gerçekleştirilen 47 ardışık PNL operasyonu retrospektif olarak 
değerlendirildi. 13 adet supin PNL operasonu taş yükü, lokalizasyonu, yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi ve hidronefroz derecesine 
göre bire bir olarak 13 adet pron PNL ile eşleştirildi. Tüm operasyonlar tek cerrah tarafından gerçekleştirildi. Supin PNL Galdakao 
modifiye Valdivia pozisyonunda gerçekleştirildi. Pron PNL de ise litotomi pozisyonunda üreteral kateter yerleştirildiktn sonra hasta 
prone pozisyona getirildi. Her iki operasyon tipinde de tek aşamalı dilatasyonu takiben 30 F amplatz kılıf yerleştirildi ve 26 F nefroskop 
kullanıldı. Taşsızlık 3. ayda yapılan üriner ultrason ve direkt üriner sistem grafisine göre değerlendirildi. SPSS 16.0 programı kullanılarak 
veriler analiz edildi.

BULGULAR
Her iki operasyon tipinde de operasyon süresi,fluroskopi süresi, akses lokalizasyonu, post op komplikasyonlar, taşsızlık oranı benzerdi. 
Pron PNL grubunda Per op DJ gereksinimi istatistiksel olarak daha fazlaydı (supin: 2 (15.4%) pron: 8 (61.5%) p:0.014). Post operatif 
hemoglobin düşüşü supin PNL de anlamlı olarak daha fazlaydı (supin: 2.46±0.97 pron:1.08±0.64 p<0.001). Transfüzyon oranları ise her 
iki grupta benzer olarak bulundu.

ÇIKARIMLAR
Supin PNL yer çekimi etkisiyle taş parçacıklarının rahat temizlenmesi ve eş zamanlı retrograd girşime izin vermesi nedeniye pron 
PNL ye göre daha az DJ stent gereksinimi yönünden daha avantajlıdır. Supin PNL böbrek taşı tedavisinde devlet hastanelerimizde 
uygulanabilecek etkili ve güvenilir bir tedavi alternatifidir.
 

PS-176

AN UNEXPECTED LOWER URINARY TRACT SYPMTOM OF MULTIPLE SCLEROSIS: VALSALVA-INDUCED URGE INCONTINENCE
MURAT AKGÜL*(1), CENK YAZICI(1), NİLDA TURGUT(2), ARZU MALAK(3), FATİH ŞAHİN(1)
1) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, TEKİRDAĞ 
2) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, TEKİRDAĞ 
3) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 
TEKİRDAĞ 

AMAÇ
Multiple sclerosis (MS) is a chronic progressive demyelinating disease of central nervous system, mostly affecting the people between 
20-45 years of age with female predominance.Lower urinary tract symptoms (LUTS) are common at MS patients with an incidence 
of 50-80%.Urodynamic studies documented that detrusor overactivity (DO), detrusor-sphincter dyssynergia (DESD) and detrusor 
underactivity are the main urodynamic findings of MS patients. Here we present a male patient with MS who had urodynamically 
proven valsalva induced urge incontinence.

YÖNTEM
A 46 years old male with the history of multiple sclerosis admitted to urology outpatient clinic. Urologic examination with 
history, physical examination, biochemical tests, urinary system radiological images, voiding diary and urodynamic evaluation 
was performed. Urodynamic evaluation was performed according to the International Continence Society (ICS) standards. 
 
BULGULAR
The patient was voiding in every hour during the daytime and had nocturia (3-5 voiding/night) at voiding diary. He also reported 
frequent incontinence episodes both during daytime and nighttime everyday. In urodynamic examination, we observed an increase 
in detrusor pressure reaching to 136 cmH2O just after the cough at the volume of 50 ml. The second detrusor contraction was 
noted at the point of 100 ml infusion just after the cough and reached to 139 cmH2O. A third contraction was observed at the 
volume of 150 ml, which was also occurred after a cough, and this contraction caused a leakage of 65ml. These leakages continued 
in the same fashion during urodynamic evaluation and the maximum cystometric capacity that we reached was 80 ml.(Fig-1) 
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ÇIKARIMLAR
Multiple sclerosis patients show different clinical presentation due to the heterogeneity of the demyelination area. Detrussor 
overactivity is the main urodynamic finding of MS patients. Valsalva-induced urge incontinence is a rare phenomenon for MS 
patients and mignt be related with the lesion at sympathetic trunk. Clinicians must be aware of this unexpected situation. 
 

 

PS-177

AİLESİNDE ÜROLİTİAZİS ÖYKÜSÜ OLAN HASTALARDA ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI SIKLIĞI
ÇAĞRI ASAN*(1)
1) ÖZEL DOĞA TIP MERKEZİ, ÜROLOJİ, BATMAN 

AMAÇ
Üroloji polikliniğimize son 6 yıl içinde başvuran hastalarda ve ailelerinde, üriner sistem taş hastalığı sıklığı ile ailesinde taş hastalığı 
bulunmasının etkisini değerlendirmek amaçlandı.

YÖNTEM
Üroloji polikliniğine ilk kez başvuran hastaların şikayetleri, özgeçmişleri, aile öyküleri ile laboratuvar ve radyolojik bulguları kişisel 
olarak toplanan excel dosya bilgilerinden retrospektif olarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler Excel 2010 ve SPSS 
18.0.2 programı ile yapılmıştır.

BULGULAR
• Yaşları 0-101 arasında değişen (ortalama yaş 32,8) 14618 erkek (%56,6) ve 11164 kadın (%43,3) 25782 hastanın verileri incelendi. 
• 22456 hastanın üriner sistem taş hastalığı bakımından aile öykü bilgisi mevcuttu ve bu grubun 7683’ünün (Tüm hastaların %29,79) 
ailesinde ürolitiazis geçmişi bulunmakta idi. • Daha önce üriner sistemden taş düşüren veya taş nedeni ile müdahale edilen hasta 
sayısı 5437 (%21,08) idi. • Ürolitiazis öyküsü bulunan 5437 hastanın 4727’sinde ailede taş öyküsü hakkında bilgi vardı ve bu grubun 
2360’ının aile öyküsünde üriner sistem taş bilgisi saptandı (Tablo). • Ailesinde taş öyküsü olan hastaların daha önce taş düşürmüş olma 
veya halen taş bulundurma ihtimali, ailesinde taş öyküsü olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi (p<0,05). 
• Özgeçmişinde ve aile hikayesinde taş öyküsü olan hastalar üriner sistem taş hastalığı bakımından en yüksek riske sahip hastalardır 
ve bu değer istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). • Birinci derece yakın akrabalarda üriner sistemde taş öyküsü olması hastanın da 
üriner taş hastası olma ihtimalini arttırmaktadır ancak bu istatistiksel olarak anlamlı olarak saptanmamıştır.

ÇIKARIMLAR
Ailesinde üriner sistem taş hastalığı bulunan hastalar, üriner sistem taşları bakımından daha fazla riske sahiptirler. Bu hastalar 
laboratuar ve radyolojik olarak iyi değerlendirilmelidirler.

HASTADA TAŞ ÖYKÜSÜ AİLEDE TAŞ ÖYKÜSÜ TOPLAM

VAR YOK Bilgi Yok

VAR 2360 2367 710 5437

YOK 5323 12406 2616 20345

TOPLAM 7683 14773 3326 25782
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PS-178 

ÜRETERDE SAPTANAN PARAGANGLİOMA
ÖMER YÜKSEL*(1), ÇAĞATAY TOSUN(2), AHMET RÜKNETTİN ASLAN(1) 
1) HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST, ÜROLOJİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Ekstraadrenal feokromasitoma veya paraganglioma az rastlanan nöroektodermal tümörlerdir. Olguların yaklaşık %10 u ekstraadrenal 
kaynaklı olup en sık batın, boyun ve toraks bölgelerinden köken alır.%40-50 malign olup çoğunlukla bayanlarda görülür ve genellikle 
fonksiyoneldir.Amacımız retroperitoneal kitlelerde çarpıntı, hipertansiyon atakları, bağ ağrısı, yüzde kızarıklık ve kilo kaybı gibi 
semptomlar da varsa bu kitlelerin akılda tutulmasıdır.

YÖNTEM
34 yaşında bayan hasta polikliniğe baş ağrısı, hipertansiyon atakları ve sol yan ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Daha önce dış merkezde 
sol tanısal urs yapılıp dj stent takılarak 8 ay dj stent ile takip edilmiş. Mevcut görüntülemesinde sol proksimal üreterde 4x2.3 cm lik 
kitle ve sol grade 3 hidroüreteronefroz saptanması üzerine hastaya sol laparoskopik nefroüreterektomi yapıldı.

BULGULAR
Patolojik incelemede proksimal üretere duvarında üreteri tıkayan 4x2.5x3 cm boyutlarında kitle saptandı. Kromogranin ve 
snaptofizin ile pozitif boyanma mevcuttu. Ki 67 indeksi %1 olan kitle lamina propria ve kas dokusunu invaze etmekteydi. 
Mevcut bulgularla ekstraadrenal paraganglioma tanısı kondu. PASS skoru 4 olup malignite açısından ara grupta değerlendirildi. 
 
ÇIKARIMLAR
Retroperitoneal paragangliomalar çocuk yaş grubunda ortaya çıkan, %40-50 oranında malign fakat yavaş progresyon gösteren 
tümörlerdir. Ancak %10-20 lik kesim ekstraadrenal dokulardan gelişmektedir. Genellikle invaze olmadan aort ve VCİ arasında yerleşirler 
fakat bizim olgumuz üreter yerleşimliydi. Ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken tümörlerdendir.
 
 

 
PS-179
PELVİK ORGAN PROLAPSUSUNDA SAKROKOLPOPEKSİ SONUÇLARIMIZ
ÖMER GÜLPINAR(1), MUHAMMED ARİF İBİŞ*(1), ÇAĞRI AKPINAR(1), UTKU CAN
BAKLACI(1), MURAT CAN KARABURUN(1), MEHMET İLKER GÖKÇE(1), EVREN SÜER(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
İleri evre Pelvik organ Prolapsusu (POP) olgularının cerrahi tedavisinde uygulanan açık sakrokolpopeksi (ASK) operasyonunun anatomik 
ve fonksiyonel sonuçlarını sunmak

YÖNTEM
İleri evre (Baden grade ≥3) ve semptomatik POP nedeniyle ASK uyguladığımız hastalar, tedavi öncesi ve sonrasında POP muayenesi 
ile değerlendirildi. Tüm hastalara operasyon sonrası intravenöz indigo carmine verilerek mesane ve üreter hasarı açısından 
sistoskopik değerlendirme yapıldı. Tedavi başarısı, nihai izlemde POP muayenesinde grade 0 veya I POP olarak tanımlandı. 
 
BULGULAR
Kasım 2015 - Haziran 2018 tarihleri arasında median yaşları 64 olan (48-82) 37 hastaya ASK uygulandı. Stres tipi idrar kaçırması ve stres 
test pozitif olan 4 hastaya eş zamanlı transobturatuar tape (TOT) operasyonu uygulandı. Yirmibeş hastada uterus koruyucu cerrahi 
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yapılırken, 2 hastaya eş zamanlı histerektomi yapıldı. Median takip süresi 18 ay (2-33) olarak bulundu. Operasyon süresi ortalama 
118 (100-145) dakika idi. Hastaların median hastanede kalış süresi 5 (3-10) gün, median postop hastanede kalış süresi 3 (2-9) gün idi. 
Nihai takipte fizik muayenede 30 hastada grade 0, 4 hastada grade 1, 2 hastada asemptomatik grade 2 antreior POP mevcuttu. Bir 
hastada intraoperatif üreter yaralanması oldu ve üreteroneosistostomi yapılarak operasyon tamamlandı. İki hastada de-novo stres tipi 
idrar kaçırma , 2 hasta da sıkışma tipi idrar kaçırma gelişti. Üç hastanın postop ateşi olması, 1 hastanın da postop uzamış ileusu olması 
nedeniyle yatış süresi uzadı. Bir hastaya postop dönemde 1 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Hiçbir hastada postop dönemde derin 
ven trombozu veya pulmoner emboli gelişmedi.
 
ÇIKARIMLAR
Semptomatik ileri evre POP olgularında ASK prolapsus onarımı için etkin bir cerrahi seçenektir.

Hasta Yaş Abd. Cerrahi Öyküsü Preop POP 
grade

Op. 
süresi

Hast. Kalış 
Süresi Eş zamanlı Operasyon Postop POP 

Grade
Takip Süresi 
(Ay)

1 54 Yok G4 ANT 110 2 TAH+BSO GRADE 1 33

2 60 Yok G4 APK 130 4 Yok GRADE 0 33

3 57 Yok G4 APK 135 5 Yok GRADE 0 32

4 59 Yok G4 ANT 110 2 Yok GRADE 0 31

5 55 Yok G4 APK 135 3 Yok GRADE 2 31

6 69 Yok G4 ANT 130 5 TOT GRADE 0 31

7 67 TAH+BSO G4 ANT 130 3 Yok GRADE 0 30

8 68 TAH+BSO G4 ANT 100 3 Yok GRADE 0 30

9 82 TAH+BSO G4 ANT 140 9 Yok GRADE 0 30

10 67 TAH+BSO G4 ANT 130 2 Yok GRADE 0 29

11 69 TAH+BSO G4 ANT 110 3 Yok GRADE 1 28

12 77 Yok G4 APK 120 5 TOT GRADE 0 28

13 64 Yok G4 APK 110 4 Yok GRADE 0 27

14 71 Yok G4 ANT 100 2 Yok GRADE 0 25

15 58 Yok G4 APK 120 4 Yok GRADE 0 22

16 57 Yok G4 APK 120 5 Yok GRADE 0 22

17 48 Yok G4 ANT 130 5 TOT GRADE 0 21

18 55 Yok G4 APK 125 2 Yok GRADE 0 20

19 59 Appendektomi G4 APK 110 4 Yok GRADE 0 18

20 67 Myomektomi G4 APK 125 2 Yok GRADE 1 18

21 64 Yok G4 APK 130 3 Yok GRADE 1 16

22 61 Yok G4 APK 130 3 TOT GRADE 0 15

23 66 Yok G4 ANT 110 3 Yok GRADE 0 15

24 66 Yok G4 APK 100 4 Yok GRADE 0 15

25 66 Yok G4 ANT 140 3 Yok GRADE 0 14

26 54 Yok G4 APK 110 4 Yok GRADE 2 13

27 54 Yok G4 APK 110 4 TAH+BSO GRADE 0 13

28 60 Appendektomi G4 APK 115 3 Yok GRADE 0 13

29 60 Yok G4 APK 115 4 Yok GRADE 0 12

30 65 TAH+BSO G4 ANT 130 2 Yok GRADE 0 10

31 63 TAH+BSO G4 ANT 145 3 Yok GRADE 0 9

32 75 TAH+BSO G4 ANT 100 3 Yok GRADE 0 7

33 65 TAH+BSO G4 ANT 100 4 UNC GRADE 0 5

34 67 Yok G4 APK 110 3 Yok GRADE 0 5

35 60 Kolesistektomi G4 APK 115 4 Yok GRADE 0 4

36 61 TAH+BSO G4 ANT 120 3 Yok GRADE 0 2

37 70 Appendektomi G4 ANT 110 4 Yok GRADE 0 2
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PS-180

DEV BOYUTLARDA KSANTOGRANULOMATÖZ PİYELONEFRİT OLGUSU
RIZKULLAH YAZIRLIOĞLU*(1)
1) HATAY DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ SERVİSİ, HATAY 

AMAÇ
Literatürde ksantogranulomatöz piyelonefritin, ameliyat öncesi ayırıcı tanısının çoğunlukla yapılamadığı ve sıklıkla böbrek tümörü ile 
karıştırıldığı vurgulanmaktadır. Sadece karnının sol yanında şişlik yakınması ile hastane üroloji polikliniğine başvuran 46 yaşındaki kadın 
hastanın, muayene ve tetkiklerinde, sol böbreğinin dev boyutlarda, ağrısız, taşlı, hidronefrotik bir kitle halini aldığı anlaşıldı. Ancak 
ameliyat sırasında dev boyutlarda solid bir kitle ile karşılaşılınca, bu kitlenin ksantogranulomatöz piyelonefrit olabileceği düşünüldü.

YÖNTEM
Hasta, sol ileri evre hidronefroz + böbrek taşları ön tanısı ile genel anestezi altında ameliyata alındı. Sol böğür kesisi ile girildi. Ameliyatta, 
böbreği saran Gerato fasyası ile birlikte karın ön ve arka duvarlarına yapışık olduğu, sadece üst polde hidronefrotik alanların oluştuğu, diğer 
alanların ise granulomatöz doku yoğunluğunda sertleştiği, düzgün sınırları olan büyük bir kitleye dönüştüğü(pelvise dek inen) saptandı. 
Böbreğin alınmasına karar verildi. Böbreği serbestleştirebilmek için, üst pol hidronefrotik alanlarda bulunan cerahat kıvamındaki sıvı 
boşaltıldı. Sol sürrenal korunarak künt ve ince diseksiyon ile serbestleştirildi. Pedikül bağlanarak 28x18x9cm boyutlarında ve 3.045 kg 
ağırlığındaki böbrek kitlesi çıkarıldı( Resim 4). Karın ön duvarındaki ve dalak komşuluğundaki küçük periton açıkları kapatıldı. Ameliyat 
sırasında ve sonrasında 3 ünite eritrosit suspansiyonu verildi. Ameliyat ve sonrasında komplikasyon gözlenmeyen hasta, 3. günde iyileşme 
ile hastaneden çıkarıldı. Böbreğin histopatolojik tanısı; ’’Ksantogranulomatöz piyelonefrit + nefrolithiasiz + pyonefroz’’ şeklinde bildirildi. 
 
BULGULAR
46 yaşında kadın hasta, sadece karın sol yanında ağrısız şişlik yakınmasıyla üroloji polikliniğine başvurdu. Karnındaki şişliğin 1,5 yıldır 
farkında olduğunu ve gittikçe arttığını, başka bir yakınması olmadığı için daha önce doktora görünmediğini ifade etti. Fizik muayenesinde, 
karın sol üst,orta ve kısmen de alt kadranını dolduran düzgün yüzeyli, kistik kıvamda, ağrısız bir kitle saptandı. Kostovertebral açılar 
duyarlı değildi. Öz ve soy geçmişiyle ilgili bir özellik tanımlamadı. Yapılan tüm karın ultrasonografisinde, sol böbrekte ileri derecede 
hidronefroz, pelviste 22 mm lik taş saptandı ve ileri görüntüleme tetkiki önerildi. İdrar tahlilinde özellik saptanmadı, kültürde üreme 
olmadı. Hemogramın da beyaz küre, 12.200/ml, hb: 8.7 gr /dl, hct:%28.9 bulundu. Biyokimya sonuçları normal idi. Tüm karın BT ve 
karın MR.incelemesinde, sol böbrek boyutlarında ileri derecede büyüme( pelvise dek uzandığı), ileri evre hidronefroz, parenkimin ileri 
derecede inceldiği(Resim1,2), pelvisinde 3 cm alt polde ise 2 cm lik taşların olduğu belirlendi ve çevre yapılarda itilmeler gözlendi. 
 
ÇIKARIMLAR
Ksantogranulomatöz piyelonefrit, nadir görülen, değişken klinik seyir gösteren, tanısı zor konulabilen, tedavisi de çoğu kez organ 
kaybı(nefrektomi) ile sağlanabilen bir hastalıktır.

 

PS-181

PELVİK BÖBREĞİN NADİR GÖRÜLEN RCC OLGUSU: CERRAHİ SONRASI NÜKS 
FATİH ATAÇ(1), MUSTAFA KORAY KIRDAĞ*(0), İSMAİL BEŞER(1)
1) KIRIKKALE Ü.TIP FAK. SÜLEYMAN DEMİREL ARŞ.UYG HAST, ÜROLOJİ A.D, KIRIKKALE
2) KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, ÜROLOJİ BÖLÜMÜ, KIRIKKALE 

AMAÇ
Pelvik böbrek nadir görülen bir konjenital böbrek anomalisidir. Aynı zamanda pelvik böbrekte malign kitle birlikteliği oldukça nadir 
gözlenmektedir. Sol pelvik böbrekte kitle tanısıyla opere ettiğimiz hastanın, postoperatif dönemde raporlanan intraabdominal nüks ile 
birlikte sunmayı amaçladık.
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YÖNTEM
Karında şişlik şikayeti ile dış merkezde değerlendirilen 80 yaşında erkek hastanın yapılan ultrasonografik incelemesinde pelvik 
yerleşimli kitle tespit edilmiş. Tarafımızca yapılan kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirmesinde common iliak arterlerin 
arasında retroperitoneal yerleşimli 13,4x11,9x7,0 cm boyutlarında kontrastlanan kitle tespit edildi (Resim 1). Kitlenin sol pelvik 
böbrekten kaynaklanmış olabileceği düşünüldü ve cerrahi planlandı. Cerrahi sırasında endoskopik olarak sağ üreteral üniteye katater 
yerleştirildi. Supin pozisyonunda orta hat umblikus üstü ve altı vertikal inzisyon ile batına girildi. Kitlenin sağ lateral komşuluğunda 
periton açılarak sağ üretere ulaşıldı ve askıya alındı. Ardından kitlenin sınırlarında periton açılarak retroperitoneal vasküler yapılar ile 
komşuluğunda diseksiyona başlandı. Kitlenin inferior mezenterik arterin altında aorta abdominalisten ve sol common iliak arterden 
çıkan dallar ile beslendiği gözlendi. Bu vasküler yapılar bağlandı ve kesildi. Kitlenin vena kava inferiora dökülen veni bağlandı ve 
kesildi. Kitlenin posterior komşuluğunda gözlenen küçük vasküler yapılarda kontrol edildikten sonra tümöral doku eksize edildi. 
 
BULGULAR
Operasyon süresi 125 dk. idi. Peroperatif yaklaşık 150 ml kanaması oldu. Postoperatif 2. günde dreni çekilerek taburcu edildi. 
Patolojik değerlendirmesinde renal hücreli karsinom şeffaf hücreli nükleer grade fuhrman 4 olarak rapor edildi. Tümörde 
ekstrakapsüler yayılım izlenmedi. Postoperatif 3.aydan sonra takiplerine gelmeyen hastanın 10. aydan sonra dispeptik 
şikayetleri nedeniyle yapılan değerlendirmesinde sağ iliopsoasa yapışık yaklaşık 10 cm’lik kontrastlanan nüks ile uyumlu 
kitle tespit edildi (Resim 2). Hastaya nüks için aynı insizyondan cerrahi planladık. Yaklaşık 95 dk. süren operasyon sırasında 
kitlenin sağ iliak venöz yapılarla, bağırsak ile kısmen yapışık olduğu gözlendi. Eksize edilen kitle sonrasında hastanın dispeptik 
şikayetleri kısmen azaldı. Patolojisi renal hücreli karsinom (şeffaf hücreli) metastazı olarak raporlanan hastaya sunitinib 
başlandı. Hastanın operasyondan 3 ay sonra kalça kırığı nedeniyle çekilen BT’ sinde batında kitleye rastlanmadı (Resim 3). 

ÇIKARIMLAR
Pelvik böbrek, atnalı böbrekten sonra böbreğin ikinci sık görülen konjenital anomalisidir. Renal arter ve venöz dolaşımı operasyon 
sırasında izole edebilmek için görüntüleme yöntemlerin preoperatif azami ölçüde faydalanmak gerekmektedir. Lokal nüks gelişmesi, 
ya tümörün tamamen çıkarılamaması veya bölgesel lenf nodlarında tümör kalması sebebiyle izlenmektedir. İleri evre tümörler ve lenf 
nodu tutulumu olan hastalarda bu yüzden lokal nüks gelişme oranı yüksek olmaktadır.
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PS-182

MESANE TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN MESANENİN PRİMER AMİLOİDOZU; OLGU SUNUMU
HİKMAT JABRAYILOV*(1), MURAT YAVUZ KOPARAL(2), İPEK IŞIK GÖNÜL(3), CENGİZ KARA(4)
1) ÖZEL MEDİCALPARK HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 2) GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 
3) GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, PATOLOJİ, ANKARA 
4) ÖZEL MEDİCAL PARK HASTANESİ, ÜROLOJİ, ANKARA 

AMAÇ
Amacımız, mesane tümörünü taklit eden primer amiloidoz vakasının sunulmasıdır.

YÖNTEM
45 yaşında sigara kullanım öyküsü olmayan kadın hasta 2 ay süren aralıklı ağrısız, pıhtılı hematüri şikayeti ile kliniğimize başvurdu. 
Anamnezinde; geçirilmiş cerrahi öykü appendektomi, soygeçmişinde ise özellik yok.

BULGULAR
Hastanın laboratuvar incelemesinde belirgin bir anormallik görülmedi. Ultrasonografide mesane posterior duvarda üretelyal 
karsinomu düşündüren 2,5*3,5 cm boyutunda solid lezyon görüldü. Çekilmiş intravenöz opaklı BT ile yapılan ek değerlendirmede de 
mesanenin posterior duvarında komşu yapılara ve mesane duvarına infiltre olmyan lümene protrüde solid lezyon olduğu gösterildi. 
Lokal anestezi ile flexible sistoskopi sırasında mesanede, posterior yerleşimli 2,5*3,5 cm solid lezyon görüldü. Transüretral komplet 
rezeksiyon uygulandı ve histolojik inceleme için gönderildi. Makroskopik hematüri, cerrahi tedaviden sonra spontan olarak kayboldu.
TUR materyalinin histopatolojik incelemesinde, mesane duvarında fokal kondroid metaplazi ve yoğun fibrozis, subepitelyal dokuda 
Kongo kırmızısı ve viole boyaları ile pozitif boyanan ekstrasellüler eozinofilik amorf madde birikimi görüldü. Üroteliumda malignite 
bulgusu saptanmadı. Amiloidin polarize ışık altında karakteristik elma-yeşil renginde çift kırılması tanıyı doğruladı.(Şekil 1). Sistemik 
tarama için hasta nefroloji ve gastroenterolojiye konsülte edildi. Sistemik amiloidoz bulgusu bulunamadı. Serum protein elektroforezi 
spesifik olmayan anormallikler gösterdi. Hastadan rektum ve renal biyopsi örnekleri alındı, patoloji izlenmedi. Oral kolşisin tedavisine 
başlandı. Ayrıca, 10 hafta boyunca intravezikal dimetil sülfoksit (DMSO) ve oral kolşisin tedavisi uygulandı. Tanısal sistoskopi her 3 ayda 
bir tekrarlandı ve 17 aylık takip süresi içinde amiloid rekürrensi görülmedi.

ÇIKARIMLAR
Mesanenin primer amiloidozu klinik, sistoskopik ve tanısal görüntülemede maligniteyi taklit eden nadir bir durumdur. Patofizyolojisi 
bilinmemektedir, prognoz genellikle iyidir ve spesifik bir tedavi yoktur. Fulgurasyon veya transüretral rezeksiyon endikedir. Sistoskopik 
takip gereklidir. Literatür uzun süreli izlem önerir.
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PS-183

BİFİD ÜRETERİN KÖR SONLANAN DİSTAL DALINDA GELİŞEN TAŞ: OLGU SUNUMU
KENAN ÖZTORUN*(1), BİLAL GÜNAYDIN(2)
1) S.B. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, NİĞDE 
2) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD, NİĞDE 

AMAÇ
Distal kör sonlanan bifid üreter,üreter duplikasyonunun anatomik bir varyantı ve nadir görülen bir konjenital anomalidir. Çoğu hasta 
asemptomatiktir.Enfeksiyon,VUR,taş gibi komplikasyonlar ortaya çıktıktan sonra semptomlar görülür. Biz de kör sonlanan distal 
üreterde taş içeren bifid üreterli bir olguyu sunmayı amaçladık

YÖNTEM
39 yaşında erkek hasta.Aralıklı olarak gelişen sağ inguinal bölgede ağrı şikayeti ile başvurdu. Yapılan değerlendirmesinde TİT’de 
mikroskopik hematüri ve DÜSG’te kemik pelvis içerisinde sağda şüpheli opasite izlendi.USG de bilateral pelvikalisiyel sistem doğal 
olarak değerlendirildi.Taş protokollü tüm abdomen BT’ de şüpheli opasitenin sağ üreter lümeni içerisinde yer almadığı görüldü.
Ancak hastanın kontrollerinde mikroskopik hematürisinin devam etmesi üzerine İVP çektirildi.Pyelogram fazında sağ üreter distalinde 
kör sonlanan üreter dalı ve bu dal lümeninde yer alan taş izlendi.Hastanın semptomları olması nedenli cerrahi planlandı. Cerrahiye 
endoskopik değerlendirme ile başlandı.Sağ üreter orifisine yaklaşık 4 cm mesafede,muhtemel kör sonlanan üreter dalına ait olan farklı 
bir açı ile proksimale uzanan üreter ile birleşen oluşum izlendi.Açı semirigid üreteroskopun girişine izin vermedi.Taş boyutunun büyük 
ve yapısının kompakt olması nedenli açık cerrahi kararı alındı.Modifiye Gibson kesi ile katlar geçilerek ekstraperitoneal alana girildi.
Üreter bulunarak askıya alındı. Kör sonlanan üreter segmenti tanımlandı ve lümeninde taş palpe edildi.Kör sonlanan segmentten taş 
ekstrakte edildi.

BULGULAR
Operayon süresi 110 dk idi.Peroperatif kanama minimaldi.Postoperatif 2.gün drenden geleni olmaması üzerine dreni alınarak taburcu 
edildi. Taş analizi sonucu kalsiyum okzalat monohidrat olarak geldi.

ÇIKARIMLAR
Kör uçlu bifid üreter,metanefrik divertikülün erken bölünmesi ile primordial renal pelvis ve üreterden anatomik varyasyon olarak 
gelişir. Kadınlarda daha sık rastlanır ve sağ tarafta neredeyse iki kat daha fazla görülür.Genellikle üçüncü ve dördüncü dekatta 
saptanmaktadır.Yerleşim yerine bağlı olarak proksimal,orta ve distal olmak üzere üç alt tipi bulunmaktadır. Spesifik olmayan 
semptomlar genellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları,taş ve hidroüreteronefroz komplikasyonlarının bir sonucudur.Karın 
ağrısı,disüri,idrar sıklığı ve hematüri başvuru semptomlarındandır.En yaygın semptom tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve 
çeşitli şekillerde karakterize olan karın ağrısıdır. Tanı genellikle dikkatli ve şüpheci bir İVP incelemesi ile konulur.RGP de tanıda 
yardımcı olabilecek bir diğer görüntüleme yöntemidir. Ayrıca VCUG,kontrastsız BT tanıda yardımcı olabilir. Asemptomatik 
ve komplike olmayan kör uçlu sonlanan bifid üreterin gelecekteki başvurular için dikkate alınması gerekir.Klinik gereklilik 
halinde cerrahi tedavi uygulanabilir.Bizim vakamızın başvuru şikayeti olan karın ağrısı ve saptanan taşın tedavisi için operasyon 
gerçekleştirilmiştir. Bu nadir antite,cerrahi sırasında beklenmeyen komplikasyonların gelişimini önlemek için akılda tutulmalıdır 
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PS-185

POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINA BAĞLI BİLATERAL DEV BÖBREKLİ OLGUDA NEFREKTOMİ 
MUSTAFA KESTEL*(1), İLKER AKARKEN(1), HÜSEYİN TARHAN(1), HASAN DELİKTAŞ(1), HAYRETTİN ŞAHİN(1)
1) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA 

AMAÇ
Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPKB), erişkin yaşta ortaya çıkan bilateral, diffüz büyük böbrek kistlerinin görüldüğü 
bir hastalıktır. Dünya’da yaklaşık 12,5 milyon kişinin etkilendiği bilinmektedir. Etkilenen kişilerin yaklaşık %50’si 60 yaşından önce son 
dönem böbrek yetmezliğine ilerler. Hastalarda kitle etkisine bağlı olarak ağrı, hemoraji ve hematüri gibi etkiler görülebilmektedir. 45 
yaşında bilateral dev polikistik böbreği olan hastada yapılan tek taraflı nefrektomiyi rapor ettik.

YÖNTEM
Babasında ODPKB öyküsü vardı. Özgeçmişinde KBY ve hipertansiyon olan hastanın başvurusunda karında şişkinlik, nefes darlığı, 
kabızlık ve bacaklarda ödem şikayetleri vardı. Fizik muayenede distandü karın ve bilateral palpabl böbrekler saptandı. Biyokimyasal 
tetkiklerinde üre-kreatin yüksekliği (üre:139,1- kre:9,97) vardı. Hemogram normaldi. Tüm batın USG’ sinde karaciğerde çok sayıda kist 
ve her iki böbrekte en büyükleri sağda 5 cm, solda 8 cm çapa ulaşan çok sayıda kist mevcuttu. Batın tomografisinde böbreklerin batın 
boşluğunun tümünü kapladığı görüldü (Resim1A ve 1B). Hastaya sol subkostal retroperitoneal yaklaşım ile basit nefrektomi yapıldı 
(Resim2A,2B). Post-op dönemde komplikasyon gelişimi izlenmedi ve hasta post-op 6. günde taburcu edildi.

BULGULAR
Patoloji sonucu; 30x12x11 cm ölçülerinde, kesit yüzeyinde en büyüğü 7cm olan çok sayıda kistik yapı bulunan materyalin 
değerlendirilmesi sonucu; multipl basit kist ve ileri derecede parankimal atrofi olarak raporlandı. Hastaya ilerleyen süreçte sağ basit 
nefrektomi yapılması planlandı.

ÇIKARIMLAR
Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyebilen ve yandaş semptomları nedeniyle 
yaşam kalitesinde ileri derecede bozulmalara yol açabilen bir hastalıktır. Karında şişkinlik ve buna bağlı olarak yan ağrısı ve bası etkisi 
nedeniyle konstipasyon gibi bağırsak problemleri oluşabilmektedir. Bu hastalarda literatürde semptomatik tedavi seçenekleri arasında 
nefrektomi de önerilmekte ve başarı ile uygulanabilmektedir. Nefrektomi sonrasında olgumuzda da olduğu gibi şikayetlerde azalma, 
semptomlarda gerileme ve yaşam kalitesinde artış sağlanabilmektedir.
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PS-186

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLK 38 HASTA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİ 
ABDULLAH ERDOĞAN*(1), MEHMET HAMZA GÜLTEKİN(2)
1) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, ERZİNCAN 
2) S.B. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ERZİNCAN 

AMAÇ
Perkütan nefrolitotomi (PNL), böbrek taşlarının tedavisindeki güncel gelişmelere rağmen hala etkili ve yaygın olarak kullanılan bir 
yöntemdir. Bu çalışmada kliniğimizde yapılan ilk 38 PNL vakasından elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

YÖNTEM
Ocak 2017- Temmuz 2018 tarihleri arasında yaş ortalaması 49,2 yıl (23-81) olan 38 hastaya (10 kadın, 28 erkek) (18 sağ, 20 sol) PNL 
yapılmıştır. PNL 4 vakada (%10,5) staghorn taşa uygulanmıştır. Böbreklerin 37’si primer (%97), 1’i sekonder (%2,6) dir. Hastaların 22’ 
sinde 30 F amplatz dilatasyon ve 16’ sında 30F balon dilatasyon yapılmıştır.

BULGULAR
İki boyuttan hesaplanan ortalama taş alanı 486,9 mm2 dir (150–1575). Anestezi süresi ortalama 77 dk (45-145), ameliyat süresi 
ortalama 54,5 dk (20–120) olarak gerçekleşmiştir. Vaka başına 1.02 renal akses (1-2) yapılmıştır. Ortalama 5502 cc sıvı (2500–10000) 
kullanılmıştır. Ortalama floroskopi süresi 1,22 dakika (0,4-2,5 dk) olmuştur. PNL sonrası taşsızlık 25 böbrekte (%65) sağlanmıştır. 4 
mm’den küçük rezidü fragmanlar klinik önemsiz kabul edildiğinde başarı oranı %89 (34/38) olmuştur. 8 hastaya (%21) kan transfüzyonu 
yapılmıştır. Major komplikasyon olarak 1 hastada (%2,6) uzamış idrar drenajı, 1 hastada (%2,6) perirenal hematom, 2 hastada (%5,2) 
arteriyel embolizasyon gerektiren kanama görülmüştür. Prosedür sonucunda kaybedilen hasta olmamıştır. Hastaların nefrostomili 
geçirdikleri süre oralama 2,42 gün (2-4) ve yatış süreleri 4,36 gün (2-10) olmuştur.

ÇIKARIMLAR
PNL böbrek taşlarının tedavisinde minimal invaziv, başarılı bir yöntemdir. Bununla birlikte PNL kararı verilirken oluşabilecek 
komplikasyonlar da göz önünde bulundurulmalı, kan transfüzyon gereksinimi için ameliyat öncesi hazırlıklı olunmalıdır.

PS-187
NADİR BİR RETROPERİTONEAL KİTLE: GEÇ DÖNEM MEME ADENOKANSER METASTAZI
EYÜP DİL*(1), MUSTAFA OZAN HORSANALI(2), HÜSEYİN EREN(3)
1) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, RİZE 
2) TC SAĞLIK BAKANLIĞI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, RİZE 
3) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, RİZE 

AMAÇ
Retroperitoneal kitleler nadir görülen tümörler olmakla beraber primer olarak benign, malign veya metastatik olabilirler. Genelde %75 
olarak malign karakterdedirler. Primer tümörlerin büyük çoğunluğunu mezodermal kaynaklı olup ve bununda %20’sini liposarkomlar 
oluşturmaktadır. Biz bu olguda meme adenokarsinomu nedeniyle tedavi alan ve geç dönemde metastaz yapan invaziv retroperitoneal 
kitleyi sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
55 yaşında bayan hasta karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti ile genel cerrahi polikliniğinde araştırılırken 
yapılan bilgisayarlı tomografi tetkikinde sağ retroperitoneal bölgede sağ sürrenal beze, sağ böbreğe ve vena cava inferiora invaze 
retroperitoneal kitle izlenmesi üzerine kliniğimize konsülte edildi. Hastanın özgeçmişinde sağ memeden 7 yıl önce mastektomi 
ameliyatı geçirdiği ve post operatif kemoterapi aldığı öğrenildi. Fizik muayanesinde sağ mastektomi ameliyatına sekonder sağ meme 
izlenmedi ve insizyonel skar izleri dışında muayenesi normal idi. Hastanın laboratuvar incelemesinde anormal değer saptanmadı. 
Hastaya yapılan kontrastlı tüm batın bilgisayarlı tomografide(BT); Sağ böbrek üst polünden başlayıp sağ sürrenal loju dolduran, 
inferior vena kava ve renal veni invaze eden irregüler konturlu kitlesel lezyon kitle çevresinde ve interaortakaval-paraaortik alanlarda 
metastatik lenfadenopatiler tespit edildi (Şekil 1). Hasta feokromostoma açısından değerlendirildi ve laboratuvar tetkiklerinde 
feokromasitoma bulgusuna rastlanılmadı. Bu bulgularla hastaya bilgisayarlı tomografi eşliğinde tru-cut biyopsi yapıldı. Biyopsi 
materyalinin patolojik değerlendirilmesi sonucunda özgeçmişinde meme karsinomu operasyonu ve immünohistokimyasal bulgular 
birlikte değerlendirildiğinde olguda ön planda meme adenokarsinomu metastazı düşünülmektedir şeklinde raporlandı. Medikal 
Onkoloji kliniğine konsülte edilen hastaya 18F-FDG tüm vücut PET-BT çekildi . PET-BT incelemesinde sağ sürrenal lojunda 5.5x5.6 cm 
ölçülen düzensiz sınırlı, patolojik FDG tutan kitle (SUV maks: 12) görüldü. Kitle medialde diyaframın kurusuna ve inferiorda böbreğe 
invazedir. Lenf nodlarında, akciğerde, karaciğerde, surrenalde ve kemik-kemik iliği infiltrasyonları mevcut şeklinde raporlandı(Şekil 2). 
 
BULGULAR
Retroperitoneal kitleleler nadir görülen tümörler olup metastatik kitle olabileceği öngörülerek tümörün yeri ve lokalizasyonunu 
dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli şüpheli olgularda görüntüleme eşliğinde biyopsi yapılarak gerekli uygun cerrahi ve medikal tedavi 
planlanmalıdır.
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ÇIKARIMLAR
retroperitoneal kitle, meme adenokarsinom metastazı, renal kitle
 
 

 
PS-188

KOMPLET ÜRETRA RÜPTÜRÜYLE BİRLİKTE OLAN PENİL FRAKTÜR : OLGU SUNUMU
MEHMET ESAT KÖSEM*(1), ALİ KEMAL USLUBAŞ(1), EFE BOSNALI(1), ERKUT AVCI(1), MUSTAFA YÜKSEKKAYA(2)
1) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ AD, KOCAELİ 
2) S.B. DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, KOCAELİ 

AMAÇ
Penil fraktür, erekte penisin zorlanarak bükülüp kıvrılmasıyla korpus kavernozumun rüptüre olması sonucu gelişen ve acil cerrahi 
gerektiren bir travmadır. Bu çalışmada komplet üretra rüptürüyle birlikte olan penil fraktür vakasını sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
51 yaşında erkek hasta koitus esnasında ani gelişen penis şaftında morarma, ağrı şikayeti ve meadan kan gelme öyküsü ile acil servise 
başvurdu. Özgeçmişinde umbilical herni operasyonu dışında özellik yoktu. Fizik muayenede penis şaftında ekimoz olduğu görüldü. 
Hasta başvuru sonrası 4. saatte operasyona alındı.16 F foley takılmasını takiben circumsizyon insizyon ile penis deglove edildi. Eksternal 
meanın 6 cm proksimalinde bilateral kavern yapılarının rüptüre olduğu ve üretranın komplet rüptüre olduğu görüldü. Hastaya 15 F 
sistofiks takıldı. Kavern onarımı 2/0 poliglaktin 910 ile devamlı olarak suture edildi. Üretra anostomozu 20 F foley üzerinden 5/0 
polidiaksanon ile uç uça anostomoz olacak şekilde devamlı olarak sütüre edildi. Koban ile uygun kompresif pansuman yapılan hasta 
postop 3. gün taburcu edildi. Postop 1. hafta ise foley kateter çekildi.

BULGULAR
Postop 4. haftada üretrogram çekilen ve patoloji görülmeyen hastanın sistofiksi çekildi. Preop IIEF skoru 25 olan hastanın postop 6. 
ayda IEFF skoru 25 idi. Postop 6. aydaki kontrolunde ise açıklığı sola bakan koitusa engel teşkil etmeyen minimal kurvatür olduğu 
izlendi. Hastanın işeme ile ilgili semptomu yok idi.
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ÇIKARIMLAR
Seksüel ilişki sırasında duyulan “çıtırtı sesi”, şiddetli ağrı ve penil detümesans penil fraktürün tipik klinik bulgulardır. Ödem, hematom 
ve penil deformite de eşlik edebilir. Olguların %1-38’inde üretral travma da gelişebildiğinden meada kanama, hematüri ve zorlanarak 
işeme semptomları da varsa beraberinde üretral travma akla getirilmelidir.

PS-189

TESTİS MALİGN MEZOTELYOMASINDA İNGUİNAL LENF NODU DİSEKSİYONU
NEJDET KARŞIYAKALI(1), HİKMET KÖSEOĞLU(1), UĞUR YÜCETAŞ(1), MAHMUT GÖKHAN TOKTAŞ(1)
1) S.B.Ü. İSTANBUL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Malign mezotelyoma mezotelyal hücrelerden köken alan, genelde asbestoz maruziyeti ile ilişkili hızlı progresyon gösteren ve ölümcül 
seyirli bir malignitedir. Sıklıkla plevra ve peritonda görülmekle birlikte testis tunika vaginaliste çok nadir (<%1) bildirilmektedir. Bu olgu 
sunumunda 2 ay önce sağ radikal orşiektomi sonrası malign mezotelyoma tanılı 72 yaşındaki erkek hastada erken dönem skrotal cilt ve 
bölgesel lenf nodu nüksü için uygulanan geniş cerrahi rezeksiyon ve inguinal lenf nodu diseksiyonu ve erken dönem tedavi sonuçlarını 
sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Bir dış merkezde 2 ay önce sağ radikal orşiektomi sonrası malign mezotelyoma tanılı 72 yaşındaki erkek hasta sağ inguinal bölge ve 
penis cildinde ağrısız şişlik şikâyetleri ile polikliniğimize başvurdu.

BULGULAR
Fizik muayenesinde penis kökü, suprapubik bölge ve sağ hemi-skrotumda her üçü de 15x15 mm’lik nodüler, hiperemik lezyonlar 
ve sağ inguinal bölgede ele gelen yaklaşık 10x10 mm’lik lenfadenopati saptandı. İlk patoloji raporunda cerrahi sınır pozitifliği 
bildirilen hastanın AFP, beta-HCG değerleri normal sınırlarda olup PET-CT’de sağ inguinal bölgede metastaz olarak değerlendirilen 
hipermetabolik lenfadenopati saptandı. Mesleki asbestozis maruziyeti olmayan hastanın 50 paket yılı sigara kullanımı ve 5 yıl 
öncesinde sağ hidroselektomi öyküsü mevcuttu. Sağ hemi-skrotum, penis cildi ve eski sağ inguinal insizyon skarını içerecek şekilde 
geniş cilt eksizyonu, inguinal ve femoral lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Patoloji değerlendirmesinde skrotum ve penis cilt 
lezyonlarında epiteloid tip malign mezotelyoma infiltrasyonu, subkutan dokuda fokal sarkomatoid tip alanları içerek epiteloid tip 
malign mezotelyoma infiltrasyonu ve lenf nodlarında malign mezotelyoma metastazı saptandı. Post-op yaklaşık 4 hafta sonra skrotum 
cildinde lokal nüks saptanan hastaya medikal onkoloji tarafından gemsitabin + sisplatin kemoterapi rejimi başlandı.



4. Ürolojik Cerrahi Kongresi

391

Ürolojik Cerrahi Derneği

ÇIKARIMLAR
Testis tunika vajinalis malign mezotelyoması nedeniyle cerrahi öyküsü olan ve özellikle cerrahi sınır pozitifliği saptanan 
hastalarda erken nükslerin önlenmesi, belki de sağ kalımın arttırılması amacıyla post-operatif erken dönemde ipsilateral 
hemi-skrotumun geniş eksizyonu ve ipsilateral inguinal/femoral lenf nodu diseksiyonunun faydası olacağını düşünmekteyiz. 
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PS-190

PROSTATIN MÜSİNÖZ ÖZELLİKLER GÖSTEREN ADENOKARSİNOMU: UZUN DÖNEM HASTA TAKİBİ SONUÇLARIMIZ
NEJDET KARŞIYAKALI*(1), EMRE KARABAY(1), SEVİM BAYKAL KOCA(2), UĞUR YÜCETAŞ(1), ALİ FERRUH AKAY(1), MUSTAFA 
KADIHASANOĞLU(1)
1) S.B.Ü. İSTANBUL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 
2) S.B.Ü. İSTANBUL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, PATOLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Prostat kanseri erkeklerde ikinci en sık görülen kanser olup en sık görülen histolojik alt tipi asiner adenokarsinomdur. Prostatın 
müsinöz adenokarsinomu, prostatın nadir görülen varyantlarından biridir ve tüm prostat karsinomları arasındaki insidansı %0,3 olarak 
bildirilmiştir. Müsinöz özellikler gösteren adenokarsinom, eksize edilen tümör hacminin %25’ten daha az kesiminin ekstraselüler 
müsin içermesi şeklinde tanımlanır. Bu çalışmada radikal prostatektomi (RP) sonrasında müsinöz adenokarsinom tanısı almış üç vaka 
sunulmaktadır.

YÖNTEM
Alt üriner sistem semptomlarıyla üroloji polikliniğine başvuran 45,61 ve 62 yaşlarındaki üç hastanın retrospektif değerlendirilmesi 
yapıldı.

BULGULAR
Üç hastanın dijital rektal muayenesinde (DRM) sadece 61 yaşında olanda sağ lobda sertlik palpe edildi. Serum prostat spesifik antijen 
(PSA) değerleri 61, 62 ve 45 yaşındaki hastalarda sırasıyla 5,38, 7,3 ve 14,43 ng/ml olup PSA tekrarı sonrasında transrektal ultrason 
eşliğinde 12 kor prostat biyopsisi yapıldı. Patoloji sonuçları 45 yaşında olan hastada 1/12 korda Gleason 3+3, 61 yaşında olan hastada 
12/12 korda Gleason 3+3 ve 62 yaşında olan hastada 8/12 korda Gleason 3+4 prostat adenokarsinomu olarak bildirildi. Kırk beş 
yaşındaki hastaya aktif izlem önerilmesine rağmen hastanın kendi tercihi doğrultusunda ve diğer hastalara da klinik özellikleri sonucu 
RP uygulandı. Altmış iki yaşındaki hastanın RP patoloji sonucu cerrahi sınırı pozitif %5 müsinöz özellik gösteren Gleason 3+4 prostat 
adenokarsinom olarak bildirildi. Altmış bir yaşındaki hastanın RP patolojisi ise apikal sınırda cerrahi sınırları pozitif olan Gleason 3+3, 
%15 müsinöz adenokarsinom ve 45 yaşındaki hastanın Gleason 3+3, %5 müsinöz özellik gösteren prostat adenokarsinom olarak 
bildirildi (Resim 1). Kırkbeş yaşındaki hastanın cerrahi sınırları negatifti. Cerrahi sınırları pozitif gelen 62 yaşındaki hastaya adjuvan 
radyoterapi (ART) uygulandı ve 10 yılı aşkın süredir takibimizde olan hastanın en son PSA değeri 0,41 ng/ml’dir. Cerrahi sınırı pozitif 
gelen diğer hastaya da ART uygulanmış ve post-operatif 11.yılında PSA değeri 0,202 ng/ml olarak saptanmıştır. Cerrahi sınırları negatif 
olan hasta post-operatif birinci yılında olup PSA değeri 0,07 ng/ml’dir.

ÇIKARIMLAR
Prostatın müsinöz adenokarsinomu prostat kanserinin nadir bir varyantı olup asiner adenokarsinom ile benzer klinik özellikler 
göstermektedir. Klasik adenokarsinom olgularıyla karşılaştırıldığında tedavi ve takip süreçleri arasında herhangi bir fark 
gözlenmemektedir.
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PS-191

60 YAŞ VE ÜZERİ SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARIN ÜRODİNAMİ SONUÇLARI
AHMET ÖNDER ÖRS(1), KORAY ERTEN*(2), HASRET TOPAÇ(3)
1) S.B. MARMARİS DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA 
2) GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ-GATA, ÜROLOJİ, ANKARA 
3) HAVA HARP OKULU 50 YATAKLI ASKERİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı 60 yaş ve üstü spinalkord yaralanmalı(SKY)hastaların ürodinami sonuçlarını incelemektir.

YÖNTEM
2010-2011 Yıllarında hastanemizde yatan ve ürodinamik inceleme yapılan 60 yaş ve üzeri spinal şoktan çıkmış SKY’lı hastaların 
dosyaları retrospektif olarak incelendi

BULGULAR
Çalışmaya 16/%67) erkek, 8(%33) kadın toplam 24 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 65,79+-4,37 idi. 4(16,7) hasta tetraplejik, 
20(%83,3) hasta ise paraplejikti. 9 (%37,5) hasta komplet lezyon, 15(%62,5) hasta inkomplet lezyondu. İdrar 5 hastada istemli-kontrollü 
olup, 1 hastada daimi sonda, 18 hastada ise temiz aralıklı kateterizasyonlu idi. Ürodinamik incelemede 9 hastada overaktifdetrüsör/
normoaktifsfinkter, 4 hastada overaktifdetrüsör/overaktifsfinkter, 7 hastada akontraktildetrüsör/normoaktifsfinkter ve 4 hastada 
normal mesane saptandı. İdrarı istemli-kontrollu yapan hastaların 4’ü normal mesaneye, 1’i ise overaktifdetrüsör/normoaktifsfinktere 
sahipti. 7 akontraktildetrüsör/normoaktifsfinktere sahip hastanın 6’sı torakal ve komplet lezyondu.

ÇIKARIMLAR
Akontraktil detrüsör/normoaktif sfinkter sakral ve birçok lomber lezyonda gözlenen nörojenik mesane tipi olmasına rağmen, bizim 
hastalarımızda torakal lezyonlarda izlendi

PS-192

BRUCELLA EPİDİDİMOORŞİTİ: OLGU SUNUMU
AHMET ÖNDER ÖRS*(1), KORAY ERTEN(2), HASRET TOPAÇ(3)
1) S.B. MARMARİS DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA 
2) GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ-GATA, ÜROLOJİ, ANKARA 
3) HAVA HARP OKULU 50 YATAKLI ASKERİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bruselloz pek çok organı veya sistemi tutabilen zoonotik bir hastalıktır. Genitoüriner sistemi %2-14 oranında tutar; prostatit, testiküler 
apse, seminalvezikülit, pyelonefrit, sistit, renal apse gibi değişik şekillerde olmakla beraber en sık tek taraflı epididimoorşit görülür

YÖNTEM
20 yaşında erkek hasta 2 gündür devam eden sol testisde şişlik ve ağrı şikayeti ile başvurdu. Hastanın hikayesinde 6 ay önce Brucelloz 
geçirdiği, şu anda ateş, halsizlik miyalji şikayetlerinin olduğu tespit edildi.

BULGULAR
Fizik muayenede ateş:38,80 C, sol testis şiş ve hassas. Laboratuvar beyaz küre: 12000/mm3 , CRP(+++), RoseBengal +,Brucella 
aglütinasyon testi 1/640 titrede pozitif. Skrotal USG: Sol testisdefokal heterojen hipoekoikkanlanması artmış alan, epididimde 
kanlanması artmış ve ödemli saptandı. Hastaya BrusellaEpididimoorşit tanısı ile doksisiklin 200mg/gün, rifampisin 600mg/gün, 
gentamisin 160 mg/haftada 2 kere başlandı. Tedavinin 2. Gününde ateşi düştü, şikayetleri geriledi. Tedavisi 6 haftaya tamamlanmak 
üzere hasta takibe alındı.

ÇIKARIMLAR
Brusella epididimoorşiti nadir görülen bir enfeksiyondur. Epididimoorşit tanısı konan(özellikle tek taraflı) hastalarda ateş, halsizlik, 
myalji gibi semptomlar varlığında çiğ süt tüketimi ve hayvan teması sorgulanmalı ve ayırıcı tanıda Brucella düşünülmelidir. 
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PS-193

HİDROSELEKTOMİ SONRASI TANI KONAN TUNİKA VAGİNALİS ORJİNLİ MALİGN MEZOTELYOMA: OLGU SUNUMU
AHMET ÖNDER ÖRS*(1), KORAY ERTEN(2), HASRET TOPAÇ(3)
1) S.B. MARMARİS DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA 
2) GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ-GATA, ÜROLOJİ, ANKARA 
3) HAVA HARP OKULU 50 YATAKLI ASKERİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Tunika vaginalis kaynaklı Malign Mezotelyoma nadir ve agresif bir tümördür. Literatürde yaklaşık 90 vaka bildirilmiştir. Bütün yaş 
gruplarında görülebilir; fakat 55 ile 75 yaş arasında insidansı artmaktadır. Malign mezotelyomaların %0,3-5’i tunika vaginalisde ortaya 
çıkar. Hidrosel, tunika vaginalis yaprakları arasında sıvı birikimi ile karakterizedir. Yaklaşık olarak %10 testiküler kanser ile beraber 
reaktif hidrosel bulunabilir.

YÖNTEM
25 yaşında erkek hasta altı ay önce sağ hemiskrotumda başlayan ve artan şişlik ve ağrı şikayeti ile başvurdu

BULGULAR
Fizik muayenede sağ hidrosel tespit edildi. Yapılan Skrotal Ultrasonografide sağ hemiskrotumda masif hidrosel tespit edildi. Hastaya 
Hidroselektomi uygulandı. Operasyon sırasında Tunika vaginalis parietal yaprağında 0,5cm boyutlarında 2 adet polipoid lezyon izlendi. 
Eksize edilerek patolojiye gönderildi. Patolojik inceleme sonucunda Mezotelyoma, epiteloid tip tanısı kondu. Sonrasında Radikal 
Orşiektomi uygulandı ve Onkoloji kliniğince tedavisi planlanlanarak takibe alındı.

ÇIKARIMLAR
Paratestiküler kanser vakaları çok nadirdir. Tunika vaginalisten köken alan mezotelyoma, uzun süre asemptomatik kalabilir. Vakaların 
yarısından fazlasında klinik görünüm, hidroseli veya skrotumda kitleyi taklit eder. Tedaviye rağmen tümörün çok kötü bir prognozu 
vardır; ve ortalama yaşam süresi 23 aydır. Malignitelerin reaktif hidrosele yol açabileceği düşünülerek Hidroselektomi operasyonu 
sırasında Tunika Vaginalis ve testis dikkatli değerlendirilmelidir.

PS-194

CANDİDA ENFEKSİYONUNA BAĞLI GELİŞEN KRONİK PROSTATİT:20 YIL SONRA TANI KONMUŞ BİR VAKA
AYKUT DEMİRCİ*(1), NURTEN BOZLAK(2), SELÇUK TÜRKEL(3)
1) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, AKSARAY 
2) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, PATOLOJİ, AKSARAY 
3) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, MİKROBİYOLOJİ, AKSARAY 

AMAÇ
Kronik prostatit dünya çapında %2-10 arasında görülmektedir, hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, çoğu zaman tanı 
konulmasına rağmen tedavilere yeterli yanıt vermeyen bir hastalıktır.Candida enfeksiyonuna bağlı kronik prostatit nadir görülmekle 
birlikte daha çok immun yetmezlikli hastalarda beklenmektedir. Biz bu yazımızda uzun zaman doğru tanı konulamamış, aldığı 
tedavilerden fayda görmemiş candida enfeksiyonuna bağlı kronik prostatiti olan immunkompetan bir hastayı sunacağız.

YÖNTEM
51 yaşındaki erkek hasta yaklaşık 20 yıldır devam eden sık idrara çıkma, perineal ve suprapubik bölgede ağrı, idrar akımında 
zayıflama, idrardan beyaz partiküllerin gelmesi şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Hastanın IPSS skoru 20; NIH-CPSI’ne göre ağrı 
skoru: 15, üriner semptom skoru:8, yaşam kalitesi endeksi: 9’du. Hastamız daha önce defalarca üroloji kliniklerine başvurmuş, 
alfa bloker ve antibiyotik tedavileri verilmiş ama fayda görmemişti. Daha önce geçirilmiş bir operasyon ve komorbid hastalığı 
olmayan hasta, günde 2 paket sigara içtiğini belirtmişti. Fizik muayenede rektal tuşesi benigndi ve pelvik taban spasmı mevcuttu. 
Biokimyasal testleri Üre:21,4 mg/dl, Crea :1 mg/dl, tPSA:1,12 ng/ml, İdrar tahlili: 7 erit, 2 lök. nitrit negatif, idrar kültürü prostat 
masajı öncesi ve sonrasında sterildi. Üriner USG: Üst üriner sistem normal, mesane doğal, prostat 33 cc’ydi. Uroflow: Qmax 14ml/s, 
V:539 cc, Ort akım: 8ml/s di. Hastaya endoskopi yapıldı; anterior üretra doğal, prostat hafif hiperplazikti; mesane içinde yoğun beyaz 
partiküller bulunan bulanık idrar mevcuttu, mesane içinde kitle yoktu. Hastadan sitoloji alındı, sitoloji sonucu “uniform mesane 
epitel hücreleri ile yayma preperatlarında zeminde spor yapıları görülmüş, Candida Glabrata lehine değerlendirilmiştir” olarak 
sonuçlandı (Şekil 1). Hastaya flukanazol 200 mg 2x1, doksasozin 4mg 1x1 tedavisi başlandı. 1. ay sonunda hastanın idrarından gelen 
beyaz partiküller önemli ölçüde azalmıştı, IPSS 12, NIH-CPSI’ne göre ağrı skoru: 6, üriner semptom skoru: 2, yaşam kalitesi endeksi: 
3 olup belirgin şekilde semptomlar gerilemişti. İdrar tahlili 48 eritrosit, 9 lökosit idrar kültürü negatif; uroflow Qmax 16 ml/s, ort. 
akım 12 ml/s, V:370 cc olarak sonuçlandı, doksasozin tedavisi kesildi. İkinci ay kontrolünde beyaz partiküllerin tamamen yok olduğu 
izlendi, toplam 8 hafta flukanazol 200 mg 2x1 tedavisi verildi ve kesildi. Hasta 6 ay takip edildi ve kontrollerinde nüks izlenmedi. 
 
BULGULAR
-
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ÇIKARIMLAR
Kronik prostatit, üroloji pratiğinin tanı ve tedavide zorlayıcı grupları arasındadır. Bizim vakamız özellikle tedavilere yanıtsız hastalarda 
fungal etkenlerin de düşünülmesi gerektiğini göstermiştir. Literatürde bu konuyla ilgili yayınlar oldukça azdır. Hastamıza nadir görülen 
C. glabrataya bağlı Kronik prostatit tanısının yıllarca konulamamasının ve yeterli tedaviyi alamamış olmasının vaka takdimi olarak 
literatüre katkı sağlaması bakımından değerli olduğunu düşünmekteyiz.

 

 
PS-195

FOURNİER GANRENİ: YARA BAKIMINDA ALTERNATİF YÖNTEM
İLHAN GEÇİT(1), İBRAHİM TOPÇU*(1), FATİH OĞUZ(1), AHMET ÇAMTOSUN(1), ALİ GÜNEŞ(1)
1) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ABD, MALATYA 

AMAÇ
Fournier gangreni ürolojik acillerdendir. Tanım olarak genital organların nekrotizan enfeksiyonudur ve doğru müdahele ve yara bakımı 
yapılmazsa son derece mortal seyredebilmektedir. Ortalama mortalite oranı %20 civarındadır. En sık başvuru semptomları lokalize 
ağrı, ödem ve ateş yüksekliğidir. Bu hastalarda genellikle hastalığın başlamasından tedaviye kadar geçen süre ortalama 5 gündür. Yara 
bakımı genellikle antibiyotikli mesh ile günlük olarak yapılmakta ve hem iş gücü hem de vakit kaybına neden olmaktadır. Bu sebeple 
kliniğimizde fournier gangreni nedeni ile opere ettiğimiz 2 hastada uyguladığımız vacuum sisteminin sonuçlarını sunduk.

YÖNTEM
Son 3 ay içerisinde acil servise skrotal şişlik, ağrı, ateş yüksekliği ve genel durum bozukluğu nedeni ile başvuran iki hastanın biri 83 
diğeri 75 yaşında idi. Hastaların fizik muayenesinde skrotumda nekrotik alanlar mevcuttu. Her ikisinin de skrotal doplerinde testis 
kanlanması normal ancak cilt altı dokuda hava izlendi. Hastalar acil olarak opere edildi. Eksizyonun ardından ameliyat sonrası rifocin-
furacin ile mesh pansuman yapıldı. Postop 1. gün hastalara Vacuum cihazı yerleştirildi ve 3 günde bir materyaller değiştirilerek yara 
takipleri yapıldı. Ek olarak enfeksiyon hastalıklarının önerisi ile geniş spektrumlu antibiyotik verildi. Hastalardan 83 yaşında olan 12 
gün, diğeri ise 9 gün tedavi aldı (Resim 1) ve tedavi bitiminde plastik cerrahi tarafından greft ile yara tamiri yapıldı. Hastaların bakım 
giderlerinin daha önceki fournier gangreni debridmanı yapılan hastalar ile karşılaştırıldığında yaklaşık eşit olduğu görüldü. Hastanede 
yatış süreleri daha önceki hastaların ortalamasına göre 3 gün daha kısaydı. Tüm bunlardan dolayı bu yöntemin yara bakımında 
alternatif olarak hem işgücü kaybını azalttığından, hem bakımlar arasında maddi fark olmadığından hem de hospitalizasyon süresini 
kısalttığından uygulanabilir olduğunu düşünmekteyiz.

BULGULAR
- 
 
ÇIKARIMLAR
Fournier’in gangreni, agresif cerrahi debridman gerektiren, genital bölgenin nekrotizan bir enfeksiyondur. Perineal nekrotizan fasiitin 
radikal debridmanı, enfeksiyonun evresine göre kapatılması güç olan ve sıklıkla çoklu cerrahi girişimlere gereksinim duyan geniş doku 
defektleri bırakabilir. Vakum destekli kapama (VAC) cihazlarının bu yaraların daha hızlı kapanmasına yardımcı olduğunu düşünmekteyiz. 
Ancak bu tür cihazların perineye yerleştirilmesi önemli zorluklar doğurabilmektedir, bundan dolayı teknik destek alınmalıdır. Fournier 
gangreni hastalarında VAC cihazlarının kullanımı ile başarı elde edilebilmektedir.
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PS-196

BOBREK KİTLELERİNDE NEFRON KORUYUCU CERRAHİNİN ETKİNLİĞİ: KLİNİK DENEYİMİMİZ 
ALİ GÜNEŞ(1), FATİH OĞUZ(1), İBRAHİM TOPÇU*(1), ALİ BEYTUR(1), İLHAN GEÇİT(1)
1) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ABD, MALATYA 

AMAÇ
Tek odaklı ve santral yerleşimli olmayan 4 cm’nin altında bobrek tumorlerine sahip hastalar elektif nefron koruyucu cerrahi (NKC) icin 
ideal adaylar olarak kabul edilmektedir. NKC 4 cm ve daha kucuk solid bobrek kitlelerinde halen standart tedavi olmakla birlikte, 4 
cm den buyuk kitlelerin tedavisindeki rolu hakkında klinik veri mevcut değildir. Bu calışmada, kliniğimizde renal kitle tedavisinde NKC 
sonuclarımızı ve nefron koruyucu cerrahinin etkinliğini gozden gecirmeyi amacladı

YÖNTEM
Ocak 2010 - Haziran 2018 yılları arasında renal kitle saptanan ve tedavi amacıyla NKC uygulanan toplam 72 hastaya ait veriler 
retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 5 tanesine laparoskopik, 67 tanesine de açık teknik uygulandı. Açık teknikte parankimal 
klempaj tekniği kullanılarak non-iskemik yapıldı. Hastaların yaşı, cinsiyet dağılımı, kitle yerleşimi, tumor capı, tumorun olduğu bobrek 
tarafı, iskemi suresi, kanama miktarı, transfüzyon ihtiyacı, perioperatif ve postoperatif komplikasyonlar, hastanede kalış suresi ve 
histopatolojik bulgular acısından değerlendirildi

BULGULAR
Hastaların 39 u bayan 33 ü erkek ve ortalama yaşı 56,02 (28-83) idi. Tumorlerin 30u sol, 42si sağ bobrek yerleşimliydi, tumorlerin 
21i ust pol, 17si orta pol ve 34ü alt pol yerleşimliydi. Ortalama tumor capı 40,92 mm (13-65 mm) idi. Hastaların postop ve preop 
hemoglobin değerleri karşılaştırıldığında ortalama hemoglobin düşüşü 1,51 g/dl (0,1 - 4,4 g/dl) olarak bulundu. 5 hastaya laparoskopik 
prosedür uygulandı ve ortalama iskemi süresi 17 dk (13-19) idi. Histopatolojik tanı 37 hastada Berrak tip RHK, 16 hastada Papiller tip 
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RHK, 11 hastada Kromofob tip RHK, 4 olguda onkositom, 2 hastada anjiyomyoipom ve 2 hastada metanefrik adenom olarak rapor 
edildi. 1 hastada bilateral tümör vardı ve her ikisi de berrak hücreli karsinomdu. 1 hastada ise atnalı bobreğe parsiyel nefrektomi 
uygulandı, patolojisi onkositoma olarak raporlandı. Cerrahi sınır 3 hastada pozitifti ancak hastaların takiplerinde henüz nüks izlenmedi. 
Perioperatif donemde 5 hastaya kan transfuzyonu yapılırken 1 hastada hemotoraks geliştiği tespit edildi. Postoperatif izlemde 4 
hastada idrar ekstravazasyonu nedeniyle JJ stent uygulaması işlemi yapıldı. Ortalama hospitalizasyon suresi 4,50 gun (2-7) tespit edildi 
 
ÇIKARIMLAR
Bu calışmada elde ettiğimiz sonuçlar bobrek tumorlerinde nefron koruyucu cerrahinin kabul edilebilir bir onkolojik başarı ve minimal 
komplikasyon oranlarıyla guvenli bir şekilde uygulanabileceğini duşundurmektedir

Tablo 1: Hastaların demografik ve patolojik özellikleri

E/K 39/33

Sağ/Sol 42/30

Patolojik tip Berrak RHK 37

Papiller RHK 16

Kromofob RHK 11

Benign 8

PS-197 

AMFİZEMATÖZ SİSTİT: NADİR BİR ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU
MUHAMMED ŞAHİN BAĞBANCI*(1), RAMAZAN SAMET ÇETİNKAYA(1), MÜMTAZ DADALI(1), EROL ERŞEKERCİ(1), M LEVENT EMİR(1), 
MAHMUT TUNÇEZ(1), AYHAN KARABULUT(1) 
1) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, KIRŞEHİR  

AMAÇ
AMFİZEMATÖZ SİSTİTİ OLAN BİR VAKANIN SONUMU

YÖNTEM
Amfizematöz sistit üriner sistemin nadir görülen bir hastalığı olup mesane duvarında veya lümeninde gaz görünümü ile karakterize 
bir enfeksiyondur. Genellikle diyabetik, immünsuprese veya kalıcı üriner kateteri olan hastalarda görülür. Asemptomatik olabileceği 
gibi mortal de seyredebilir. Ortalama mortalite oranı %3-12’dir. Escherichia coli ve klebsiella pneumonia bu hastalığa sebep olan en 
sık iki ajandır. Bu hastalığın tanısında tam idrar analizi ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Üriner kateterizasyon ve intravenöz uygun 
antibiyotik ile tedavi sağlanır.

BULGULAR
77 yaş kadın hasta acil servise idrar yaparken zorlanma ve dizüri şikayeti ile başvurdu. Tam idrar tetkikinde lökosit:352 eritrosit:48 
ve nitrit negatifti. Yapılan ultrasonografide mesane duvarında gaz gölgesi şüphesi olan alanlar izlenmesi neticesinde hastaya tüm 
abdominal opaksız tomografi çekildi. Mesane lümeninde ve intramural alanda gaz izlenerek bu durum amfizematöz sistit lehine 
yorumlandı, üst üriner sistem normaldi (Şekil 1a). Özgeçmişinde kolşisin kullanımı mevcuttu. Hastanın fizik muayenesinde suprapubik 
hassasiyeti vardı. Hastadan idrar kültürü ve kan kültürü gönderilip üretral kateter takıldı. Gönderilen idrar kültüründe >10^5 esherechia 
coli üredi, kan kültüründe üreme izlenmedi. Hastaya siprofloksasin 400 miligram flakon intravenöz 1x1 başlandı ve bir hafta devam 
edildi. Tedavinin 3. günü gönderilen idrar kültüründe üreme izlenmedi ve yapılan kontrol tomografisinde mesanede gaz izlenmedi 
(Şekil 1b).

ÇIKARIMLAR
Genel durum bozukluğu, kontrolsüz diyabeti olan ve immünsuprese hastalarda üriner sistem enfeksiyonu bulgularıyla birlikte yoğun 
suprapubik ağrı ve hassasiyet varlığında ayırıcı tanıda amfizematöz sistit düşünülmelidir. Mesanenin dekompresyonu ve uygun 
intravenöz antibiyotik ile tedavi verilmelidir.
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PS-198

ÜRETRADA NADİR BİR YABANCI CİSİM: DİKİŞ İĞNESİ
MÜMTAZ DADALI*(1), RAMAZAN SAMET ÇETİNKAYA(1), MUHAMMET ŞAHİN BAĞBANCI(1),
EROL ERŞEKERCİ(1), M LEVENT EMİR(1), MAHMUT TUNÇEZ(1), AYHAN KARABULUT(1)
1) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, KIRŞEHİR 

AMAÇ
ÜRETRADA YABANCI CİSİM OLAN BİR OLGUNUN SUNUMU

YÖNTEM
Üretral yabancı cisim, acil girişim gerektiren nadir rastlanan bir ürolojik durumdur. Etyolojide travma, seksüel uyarı ve psikolojik 
sorunlar yer almaktadır. Kadınlarda üretranın kısa olması nedeniyle uygulanan yabancı cisim mesane içine kaçabilirken erkeklerde bu 
durum genellikle üretra ile sınırlıdır. Hastalar idrarda yanma, hematüri, sık üriner enfeksiyon ile başvurabilir. Tanıda röntgen yeterli 
bilgiyi sağlayabilse de radyolüsen cisimler için tomografi gerekebilir.

BULGULAR
18 yaş erkek hasta polikliniğimize idrar yaparken yanma ve peniste batma hissi ile başvurudu. Yapılan fizik muayenesinde penoskrotal 
bileşkede üretra içinde sertlik ele geliyordu ve direkt üriner sistem grafisi istendi. Grafide üretra içinde radyoopak yabancı cisim izlendi 
(Resim 1a). Hasta tekrar sorgulandığında kaşırken üretrasına iğne kaçtığını söyledi. Özgeçmişinde herhangi bir psikolojik rahatsızlığı 
yoktu. Hasta hemen yatırıldı ve acil endoskopi yapıldı. Yapılan endoskopide bulböz üretradan eksternal sfinkter distaline kadar uzanan 
iğne izlendi (Resim 1b). İğne, her iki uçtan da mukoza içine gömülmüştü. Forcepsle tutuldu ancak çekilmesine rağmen gelmedi. Daha 
sonra tekrar forceps ile tutularak bir miktar ilerletildi ve distal ucu mukoza içinden çıkartılıp dışarı alındı. Yabancı cisim incelendiğinde 
9 santimetrelik yorgan iğnesi olduğu görüldü (Resim 1c).Hastaya üretral kateter yerleştirilerek bir gün sonra çekildi ve hastaya 
postoperatif tetanoz aşısı yapıldı.

ÇIKARIMLAR
Genitoüriner yabancı cisim varlığı çoğunlukla psikolojik veya seksüel davranış bozukluğu ile ilişkilidir.Genitoüriner yabancı cisimlerin 
tespitinde en önemli basamak ayrıntılı bir şekilde alınan anamnezdir. Bunun yanında yapılan radyolojik çalışma tanıya yardımcı olur. 
Yabancı cismin yerleşim yerine göre tedavi tipi belirlenmelidir.
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PS-199

ATNALI BÖBREKLİ HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ
ALİ GÜNEŞ(1), FATİH OĞUZ(1), ALİ BEYTUR(1), HASAN GÜNGÖR*(1), İLHAN GEÇİT(1)
1) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ABD, MALATYA 

AMAÇ
Perkütan nefrolitotomi (PNL) ameliyatı kliniğimizde 1998 yılından itibaren yapılmaktadır. Bu sunuda böbreğin sık anomalilerinden 
olan atnalı böbrek hastalarına taş nedeni son 2 yıl içerisinde yaptığımız PNL ameliyatlarımızın komplikasyonlarını ve başarı oranlarını 
araştırdık.

YÖNTEM
Son 2 yıl içerisinde tarafımızca 253 PNL ameliyatı gerçekleştirildi. Bu hastalar arasından 5 tanesinde atnalı böbrek anomalisi mevcuttu, 
bu hastalara 6 tane PNL ameliyatı yapıldı. Bir hastada bilateral staghorn taş (Resim 1) mevcuttu, bu hastaya 2 seans PNL ameliyatı 
yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 44,8 (12-52) idi. Taşların yerleşim yeri bir tanesinde staghorn, iki tanesinde semistaghorn, birinde 
orta pol ve bir tanesinde de orta-alt pol uzanımlıydı. 6 seans PNL ameliyatından 4 tanesinde orta pol, 1 er tanesinde üst ve alt pol 
puncture yapıldı. Ortalama taş boyutu 17,3 cm2 (3-40) olarak ölçüldü. 12 yaşındaki çocuk hastada mini PNL yapıldı, diğerlerinde 
normal PNL prosedürü uygulandı. Hastaların operasyon esnasında ortalama hematokrit düşüşü 2,5 (6,5- -2,3) olarak hesaplandı.

BULGULAR
Hastaların kontrol tetkiklerinde 3 ünde rezidü taş izlenmedi, 1 hastada klinik önemsiz rezidü taş (<4 mm) kaldı, 1 hastada rezidü izeole 
kaliks taşı mevcuttu ve bir hastada ise taşa ulaşılamadı ve hastaya dj stent takılarak işlem ertelendi.

ÇIKARIMLAR
Atnalı böbrek böbreğin sık görülen anomalisidir. PNL ameliyatı 2 cm den büyük böbrek taşlarında altın standart tedavi yöntemidir. 
Ancak özellikle atnalı böbrek hastalarında bu ameliyatın komplikasyon oranları daha yüksek olmaktadır. Anomalili hastalarda PNL 
ameliyatı deneyimi yüksek kliniklerde başarı ile yapılmaktadır

PS-200

SOLİTER BÖBREKLİ ÇOCUK HASTALARDA PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ
VOLKAN İZOL(1), MUTLU DEĞER(1), İBRAHİM HALİL ŞÜKÜR*(1), ELNUR ZİYADOV(1), İBRAHİM ATİLLA ARIDOĞAN(1), NİHAT SATAR(1)
1) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ABD, ADANA 

AMAÇ
Bu çalışmada, taş hastalığı olan soliter böbrekli çocuk hastaların tedavisinde perkütan nefrolitotomi (PNL)’nin etkinliği ve güvenilirliği 
değerlendirildi.

YÖNTEM
Eylül 1997 - Haziran 2018 arasında, taş hastalığı olan soliter böbrekli 29 pediyatrik hastaya PNL uygulandı. On beş hastada fonksiyonel 
olmayan böbrek, yedi hastada agenezi ve yedi hastada nefrektomi öyküsü vardı. Ortalama yaş 8.5 yıl (1.5-18 yıl), 18 (% 62) hasta erkek, 
11 (% 38) kadındı. On iki (% 41.3) hastada daha önce açık renal cerrahi öyküsü vardı. İlk olarak litotomi pozisyonunda üreter kateteri 
flouroskopi altında yerleştirildi. Perkütan iğne ile uygun bir renal kalikse girişi takiben, amplatz dilatatörler yardımı ile dilatasyon 
yapıldı ve gerekli minimum çapa sahip bir renaks tüpü yerleştirildi. Taşlar rijit bir nefroskop veya üreteroskop ile görüntülendi ve 
gerektiğinde pnömatik, ultrasonik veya holmiyum lazer ile fragmante edilip ekstrakte edildi.
 
BULGULAR
Yirmi beş (% 86.2) hastada taşlar tamamen temizlendi, altısında (% 20.6) kan transfüzyonu gereksinimi oldu, yedi (% 24.1) hastada 
postoperatif ateş görüldü. Ameliyattan sonra böbrek fonksiyonlarında bozulma olmadı.

ÇIKARIMLAR
PNL, böbrek taşlarının tedavisi için altın standarttır ve taş hastalığı olan soliter böbrekli hastaların tedavisinde etkili ve güvenilirdir. 

TABLO
YAŞ(YIL) 8.5 (1.5-18)
CİNSİYET ERKEK18(%62)

KADIN11(%38)
HASTA SAYISI 29
NONFONKSİYONE BÖBREK 15(%51.7)
AGENEZİ 7(%24.1)
NEFREKTOMİ ÖYKÜSÜ 7(%24.1)
AÇIK RENAL CERRAHİ ÖYKÜSÜ 10(%41.3)
TAŞSIZLIK ORANI 25(%86.2)
KAN TRANSFÜZYONU 6(%20.6)
POSTOPERATİF ATEŞ 7(%24.1)
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PS-201
 
FARKLI YAŞ GRUPLARINDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARI
MUTLU DEĞER(1), VOLKAN İZOL(2), FESİH OK(1), FARİD MIKAYILOV(1), YILDIRIM BAYAZİT(1), NİHAT SATAR(1), İBRAHİM ATİLLA 
ARIDOĞAN(1) 
1) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ADANA 2) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÇUKUROVA FAKÜLTESİ, ADANA  

AMAÇ
Perkütan Nefrolitotomi(PNL) böbrek taşları tedavisinde uygulanan minimal invaziv cerrahi bir yöntemdir. Bu çalışmamızda 65 yaş ve 
üstü ile 50-64 yaş arasındaki hastalara uygulanan PNL sonuçlarını ve etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.
 
YÖNTEM
MATERYAL-METOD Kliniğimizde PNL uygulanan 65 yaş ve üstü (Grup 1) ile 50-64 yaş (Grup 2) grubundaki hastaların verileri retrospektif 
olarak incelendi. Operasyon süresi, skopi süresi, nefrostomi çekilme süresi, hastanede kalış süresi ve kan transfüzyon oranları 
değerlendirildi.

BULGULAR
BULGULAR Temmuz 1997 ve Temmuz 2018 tarihleri arasında Grup 1’de 338 ve Grup 2’de 1065 olmak üzere toplam 1403 hastaya 
PNL operasyonu uygulandı. Bulgular Tablo’da gösterilmiştir. Operasyon süresi Grup 1’de 79,01±48,59 dk, Grup 2’de 76,10±46,37 dk 
olarak ölçüldü, fakat anlamlı fark saptanmadı. Nefrostomi çekilme süresi ve hastanede kalış süresi Grup 2’de daha uzun olmakla 
birlikte bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Postoperatif kanama miktarı ve ateş oranları iki grupta’da benzerdi (p>0,05). 
 
ÇIKARIMLAR
SONUÇ Farklı yaş gruplarındakı hastalara uygulanan PNL operasyonunun perioperative verileri ile postoperative sonuçları 
çoğunlukla benzerdir. 65 yaş ve üstü hastalarda komorbidite artmasına ve vücut rezervi azalmasına rağmen PNL operasyonu güvenle 
uygulanabilmektedir.
 
 
PS-202

NUTCRACKER SENDROMU VE İNMEMİŞ TESTİS BİRLİKTELİĞİNİN FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ
MUSTAFA GÖKSEL AYKÖSE*(1), SÜLEYMAN BAŞPINAR(2), GÖKHAN BULUT(3)
1) ÖZEL NAZİLLİ REFERANS HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNĞİ, AYDIN 
2) ÖZEL NAZİLLİ REFERANS HASTANESİ, RADYOLOJİ KLİNİĞİ., AYDIN
3) ÖZEL NAZİLLİ REFERANS HASTANESİ, RADYOLOJİ KLİNİĞİ, AYDIN 

AMAÇ
Nutcracker Sendromunda sol renal ven, superior mezenterik arter (SMA) ile aort arasında sıkışır. Buna bağlı hastalarda 
hematüri, proteinüri, dizüri ve pelvik konjesyon bulguları gelişebilir. Bazı hastalarda atipik lokalizasyonlu karın ağrıları 
da gözlenebilir.Özellikle tanısı konulamayan, sürekli tekrarlayan hematüri sorunu olan çocukların yaklaşık üçte birinde 
nutcracker sendromu teşhisi konulmaktadır.Hastalığın olduğunundan şüphe duymak, tanıyı koymak için önemli bir adımdır. 
Erkeklerde nüks varikoselin temel sebebi olan Nutcracker fenomeni çok zaman gözden kaçar. Tek taraflı olması sebebi ile 
genellikle fertilite problemi yaratmasa da eşlik eden farklı hastalıklar ve patolojiler sebebi ile nadiren fertilteyi tehdit edebilir. 

YÖNTEM
Onsekiz yaşında, 3 yaşındayken sağ orşipeksi geçmişi olan ve daha önce 2 defa varikosel cerrahisi geçirdikten sonra skrotal ağrı 
yakınması ile başvuran erkek hastanın verileri paylaşılmaktadır.

BULGULAR
Onsekiz yaşındaki erkek hasta sol skrotumda şişlik ve ağrı yakınması ile başvurdu. Hastaya 3 yaşında sağ inmemiş testis sebebi 
ile sağ orşiopeksi uygulanmıştı. Ayrıca sol varikosel sebebi ile 5 yıl ve 1 yıl önce olmak üzere iki defa varikoselektomi(İnguinal 
ligasyon-Ivanissevich) geçirmişti. Hastanın muayenesinde sol grade 3 varikosel mevcuttu. Sol testis kısmen yumuşak kıvamlı idi. 
Ultrasonografide sol testis hacmi kısmen azalmıştı. Spermiogramda orta-ileri seviyede oligoastenospermi saptandı. Hastanın 1 yıl 
önceki sperm parametreleri ise normaldi. Yapılan radyolojik değerlendirmeler sonrasında tomografide sol renal venin SMA ve aorta 
arasında komprese olduğu ve distalinde poststenotik dilatasyonun olduğu görülerek Nutcracker Sendromu tanısı kondu. 24 saatlik 
idrarında hematüri veya proteinüri yoktu. Hasta Kalp Damar Cerrahisi ve Girişimsel Radyoloji uzmanlarınca cerrahi veya endovasküler 
girişim açısından değerlendirildi. Hasta yaşı, darlığın lokalizasyonu ve stentlerin potens oranları düşünüldüğünde yüksek tromboz 
riski sebebi ile endovasküler girişim veya cerrahi yaklaşım düşünülmedi. Hasta mevcut hastalığı ve gelecekte yaşanabilecek fertilite 
problemleri konusunda bilgilendirildi. Ağrı ve anormal sperm parametreleri sebebi ile hastaya Palamo tekniği ile 3. Varikoselektomisi 
yapıldı. Postoperatif dönemde sperm parametrelerinde 6.ayda ciddi düzelme oldu. Hastaya 6 ay ara ile sperm sayımı yapılması ve 
gereğinde kriyoprezervasyon önerildi.
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ÇIKARIMLAR
Nutcracker sendromunun toplumdaki sıklığına ait veriler yetersizdir. Atipik semptomlar ile ortaya çıkabilmesi sebebi ile klinisyenlerin 
şüphe duyması tanının temel aşamasıdır. Maalesef tanı koymak bazen tedaviyi şekillendirmek konusuda yeterli olmayabilir. Renal 
vene yönelik tedavi girişimlerinin olası komplikasyon oranları ve sendromun hastaya verdiği zarar göz önüne alındığında birçok hasta 
konservatif olarak takip edilmektedir. Gelecekte artan tanı oranları ve klinikler arası işbirliği ile bu hasta grubunun tedavisinin daha 
efektif yapılabilecektir.
 
 
PS-203

RETROPERİTONEAL AMİLOİDOZ: OLGU SUNUMU
BERİN SELÇUK(1), OKTAY ÖZMAN(2), UĞUR AFERİN*(1), ENGİN DEREKÖYLÜ(1), BÜLENT ÖNAL(1)
1) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 2) S.B. TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 
ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Retroperitoneal amiloidozis nadir bir antite olup, tipik olarak malignite veya inflamasyona sekonder olarak gelişen bir bulgu olarak 
görülür. Biz de 51 yaşında karın ağrısı şikayeti ile yapılan tetkiklerde retroperitoneal kitlesi olan bir olguyu işledik. Yapılan ileri 
incelemeler olguda AA tip amiloidoz ile beraber monoklonal gamapati olduğunu göstermiştir.

YÖNTEM
51 yaşında kadın hasta şiddetli yan ağrısı ve idrar çıkışında azalma nedeniyle acil servise başvurdu. Hastanın özgeçmişinde iki sene 
önce karın ağrısı ve halsizlik nedeniyle hastane başvurusu mevcut. Hastaya yapılan görüntülemelerde splenomegali ve retroperitoneal 
alanlarda şüpheli kitle görünümü saptanmış. Yapılan FDG PET-CT’sinde malignite lehine bulgu saptanmayan hastaya sol perirenal 
alandan tru-cut biyopsi yapılmış. biyopsi sonucunda AA tip amiloid birikimi saptanmış.

BULGULAR
Anemi, splenomegali, immünelektroforez’de M spike ve Ig G yüksekliği tespit edilen hastaya; monoklonal gamapati ön tanısı ile 
bortezamid tedavisi verilmiş. 9 aydır lenalidomid tedavisine devam eden hastaya son çekilen batın BT’de bilateral pararenal alanlarda 
daha yoğun olmak üzere mezenterik ve mezorektal alanlarda dahil bütün retroperitoneal bölgelerde amiloidoz tutulumu ile uyumlu 
yumuşak doku yoğunluğu saptandı. Sağ böbrekte birkaç adet milimetrik kalkül mevcuttu. İdrar çıkışında azalma, böbrek fonksiyon 
değerlerinde artma ve metabolik asidoz saptanan hasta hemodiyaliz tedavisine alındı.

ÇIKARIMLAR
Retroperitoneal amiloidozis nadir bir antite olup, tipik olarak malignite veya inflamasyona sekonder olarak gelişen bir bulgu olarak 
görülür . Amiloid; retroperitoneal alanda böbrekleri, pankreası, aortu, inferior vena cavayı içine alacak şekilde infiltre edebilir. 
Mesenter, omentum ve gastrointestinal trakt da tutuluma dahil olabilir. Tanıda BT ve MR’ın önemi büyüktür. Retroperitoneal alanda 
amiloid birikimi kendisini yumuşak dokularda kalınlaşmalar ve renal pelviste kalsifiye kitleler şeklinde gösterebilir.

 
 

PS-204

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ YAPILAN HASTALARDA STENT KULLANIMI
FATİH OĞUZ(1), İLHAN GEÇİT(1), ALİ GÜNEŞ(1), İBRAHİM TOPÇU*(1)
1) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ABD, MALATYA 

AMAÇ
Perkütan Nefrolitotomi (PNL) ameliyatı yapılan hastalara ameliyat esnasında ya da postoperatif nefrostomi çekildikten sonraki 
dönemde ürinom gelişmesi ya da nefrostomi traktından sızdırma nedeni ile DJ stent yerleştirme sıklığımızı araştırdık
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YÖNTEM
Metod: Ocak 2013-Ağustos 2018 yılları arasında yaptığımız PNL ameliyatları retrospektif olarak tarandı. Toplamda 673 PNL operasyonu 
yapıldığı görüldü. Bu hastaların rezidü taş durumlarına, perioperatif DJ stent yerleşim durumuna, ürinom gelişmesi ya da trakttan 
sızdırma nedeni ile DJ stent takılma durumlarına bakıldı ve istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

BULGULAR
Hastaların yaş ortalamaları 43,15 (1-88) idi. Preoperatif taş yükü ortalama 5,19 cm2 (0,50-18) olarak hesaplandı. 27 hastaya tubeless 
PNL yapıldı. Hastaların 24 tanesinde rezidü taş izlenirken 172 tanesinde klinik önemsiz taş izlendi. Hastaların 118 tanesine stent 
yerleştirilmiş olup bunların 58 tanesi klinik önemsiz veya rezidü taşı olan hastalardı. 15 hastaya da postoperatif ürinom/trakttan 
sızdırma nedeni ile DJ stent yerleştirildi. İstatistiksel analiz yapıldığında preoperatif taş yükü arttıkça intraop dj stent yerleştirilmesi 
anlamlı olarak artıyor (p:0,014), aynı şekilde rezidü taş miktarı arttıkça intraoperatif dj stent yerleştirilme sıklığı da anlamlı olarak 
artmaktadır (p:0,017). Ancak preoperatif taş yükü ve rezidü taş miktarı ile postoperatif sızdırma nedeni ile dj stent yerleştirilmesi 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamadı.

ÇIKARIMLAR
İntraoperatif dj stent yerleştirilmesi preoperatif taş yükü ve rezidü taş miktarı fazla olan hastalarda sonraki girişimleri kolaylaştırmak 
veya komplikasyon ihtimalini azaltmak gibi kaygılar ile ürologlar tarafından yerleştirilmektedir. Ancak bazı durumlarda böbrek 
çevresinde ürinom gelişerek semptomatik hale gelebilmekte ya da nefrostomi çekildikten sonra trakt kapanmayarak idrar sızıntısı 
olmaktadır. Bu durum takipler esnasında düzelmediği taktirde ikinci bir ameliyat ile dj stent takılması gerekmektedir. Bu postoperatif 
dj stent yerleştirme gerekliliği ise taş yükü ve rezidü taş miktarından bağımsız ortaya çıkmaktadır.

PS-205

RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ AMELİYATINDA REZİDÜ TAŞ MİKTARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
İLHAN GEÇİT(1), ALİ BEYTUR(1), HAKAN KARAKAŞ(1), İBRAHİM TOPÇU*(1)
1) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ABD, MALATYA 

AMAÇ
Fleksible URS ile yapılan Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRC) ameliyatı ürolojinin güncel minimal invazif böbrek taşı ameliyatlarındandır. 
Biz de kliniğimizde yaptığımız RIRC vakalarında preoperatif stent mevcudiyeti, taşların Hounsfield Uniteleri (HU), taş yükü, böbrek 
anomalisi varlığı ve rezidü taş varlığı arasındaki ilişkileri araştırdık.

YÖNTEM
Ocak 2017 – Ağustos 2018 tarihleri arasında kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz 124 RIRC vakasını çalışmamıza dahil ettik. Bu hastaların 
retrospektif olarak demografik özellikleri, taşların en uzun boyutları, HU değerlerini hesapladık. Hastaların postoperatif kontrole 
geldiklerinde çekilen kontrol filmleri ile rezidü taş varlığı ve boyutu araştırıldı. Bütün hastalara ameliyat sonrası dj stent yerleştirildi.

BULGULAR
Hastaların yaş ortalamaları 46,32 (3-83) idi. Hastaların 2 tanesi soliter böbrekliydi ve 4 tanesinde rotasyon anomalisi, 5 tanesinde 
atnalı böbrek, birer tane de pelvik ve çapraz ektopik (Resim1) böbrek anomalisi mevcuttu. Ortalama taş boyutu 13,83 mm (5-40) 
olarak hesaplandı. Taşların yerleşimi 7 üst pol, 25 orta pol, 32 alt pol ve 60 pelvis veya proksimal üreter şeklindeydi. Ortalama HU 
değeri 681,12 (134-1580) idi. Hastaların 50 tanesinde daha önceden yerleştirilmiş dj stent vardı. Hastaların 65 tanesinde rezidü taş 
izlenmedi, 41 tanesinde 5 mm altında rezidü, 16 tanesinde 5-10 mm aralığında rezidü ve 2 tanesinde 10 mm üzeri rezidü taş izlendi. 
Rezidü taş varlığı ile preoperatif dj stent varlığı ve HU arasında istatistiksel olarak anlamlılık vardı (p: 0,018 ve p:0,040). Ancak herhangi 
bir renal anomali varlığı ile rezidü taş varlığı arasında anlamlı farklılık izlenmedi.

ÇIKARIMLAR
Fleksible URS ameliyatı üroloji pratiğine son yıllarda giren ve etkin bir şekilde kullanılan minimal invazif yöntemdir. Özellikle 2 cm den 
küçük taşların böbrek içerisinde müdahelesi ile perkütan nefrolitotomiye bu boyuttaki taşlar için alternatif olmuştur. Çalışmamıza 
göre bu ameliyatın başarısını etkileyen iki önemli faktör preoperatif dj stent varlığı ve taşın sertliğini gösteren HU indeksidir. Özellikle 
anomalili olan böbreklerde de etkin bir şekilde kullanılmakta ve bu durum ameliyatın başarını etkilememektedir.
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PS-206

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNDE AÇIK VE ROBOTİK BASİT PROSTATEKTOMİNİN PROSPEKTİF KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
PANAGİOTİS MOURMOURİS(1), SELÇUK KESKİN*(2), ANDREAS SKOLARİKOS(1), BURAK ARGUN(3), KARAGİANNİS AA(4), İLTER 
TÜFEK(2), CAN ÖBEK(5), ALİ RIZA KURAL(2)
1) UNİVERSİTY OF ATHENS SİSMANOGLEİO GENERAL HOSPİTAL, UROLOGY, YURT DIŞI - YUNANİSTAN 
2) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, UROLOGY, İSTANBUL 
4) UNİVERSİTY OF ATHENS SİSMANOGLEİO GENERAL HOSPİTAL, UROLOGY, YURT DIŞI - ELBİSTAN 
5) ACIBADEM TAKSİM HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Benign prostat hiperplazisi (BPH) cerrahi tedavisinde açık ve robotik teknikleri karşılaştırmak

YÖNTEM
İki üniversite hastanesinde, BPH nedeniyle 2014-2017 yılları arasında cerrahi yapılan 41 hastanın sonuçlarını prospektif olarak 
karşılaştırdık. Hastalar açık veya robotik olarak gruplandırıldı ve yaş, prostat hacmi, BMI ve PSA değerleri açısından eşleştirildi. Hastalar 
3 ay izlenerek postoperatif ve fonksiyonel sonuçları karşılaştırıldı.

BULGULAR
Açık grupta 6 hasta (%40) robotik grupta yedi hastada (%27) preoperatif üriner retansiyon nedeniyle üretral kateter mevcuttu. 
Robotik grupta kan kaybı daha azdı. (539ml-274 ml). Ameliyat süresi ise daha uzundu (134-88 dakika). Robotik grupta Clavien-Dindo 
sınıflamasına göre 1 tane grade II komplikasyon görülürken, açık grupta 4 hastada ciddi komplikasyon (%27) görüldü. Bir hastada 
mesane rüptürü (Grade III), 1 hastada derin ven trombozu (Grade II) ve iki hastada birer ünite kan transfüzyonu gerektiren kanama 
(Grade II) görüldü. Her iki grupta birer hastada üretral kateter çekildikten sonra retansiyon gelişti ve tekrar kateterizasyon ile spontan 
olarak düzeldi. Her iki gruptaki postoperatif IPSS skorları, üroflow parametreleri ve rezidüel idrar miktarlarında benzer oranlarda 
düzelme görüldü.

ÇIKARIMLAR
Robotik basit prostatektomi, açık porstatektomiye benzer fonksiyonel sonuçları sağlarken, daha az kan kaybı ve komplikasyona neden 
olmaktadır.

PS-207

PELVİK TRAVMA SONRASI MULTİPL OPERASYONA SEKONDER İNTROİTAL DARLIK; VAKA SUNUMU
MUHAMMED FATİH ŞİMŞEKOĞLU*(1), OKTAY ÖZMAN(2), BÜLENT ÇETİNEL(1)
 1) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 2) S.B. TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 
ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Pelvik travmalar yüksek enerjili yaralanmalar sonucunda oluşan, gerek travma şiddeti gerekse anatomik nedenlerden dolayı 
yüksek morbidite ve mortalite oranına sahip yaralanmalardır. Bu bildiride çocukluk çağında geçirdiği araç içi trafik kazasına 
bağlı multipl travma öyküsü olan ve bu nedenle birçok operasyon geçiren ileri derecede introital darlık vakasını sunacağız. 
YÖNTEM
22 yaşında kadın hasta, çocuk sahibi olamama şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Adet düzensizliği olmayan hasta menstruasyon 
kanamalarının damlama şeklinde olduğunu tarif ediyordu. Çocukluktan beri idrar yapmakta zorlanan hasta subrapubik bası 
uygulayarak, uzun sürede ve düşük tazyikle idrar yapıyordu. 7 yaşında araç içi trafik kazası (AİTK) geçiren hastaya multipl kırık ve pelvis 
travması nedeniyle acil operasyon yapılmıştı. Pelvik kanamanın kontrolü için tekrar opere edilen ve vajinal obliterasyon uygulanan 
hastanın şikayetlerinin bu dönemde başladığı öğrenildi.

BULGULAR
Litotomi pozisyonundaki muayenede introitusun yumuşak doku ile kapalı olduğu görüldü. Valsalvaya ile damlama paterninde işeme 
gözlendi. Üroflovmetride Qmax: 2,4 ml/sn, PMR: 25 ml idi. Laboratuvar verileri normaldi. MR ürografide mesane ve üst üriner sistem 
doğaldı. Genel anestezi altında introital milimetrik bir açıklık tespit edilerek buradan klavuz tel ilerletildi. Dilatatör ve Hegar bujileriyle 
dilatasyon uygulandıktan sonra suprapubik katater takıldı. Üretral meası saptanamayan hastaya ikinci seansta suprapubik kataterden 
verilen metilen mavisi introitusta görüldü. Metilen mavisinin geldiği açıklıktan kılavuz tel ile 18 Fr silikon sonda takıldı. 3 gün ara ile 
Hegar bujileri ile dilatasyon uygulandı. 3 hafta sonra vajen mukozası ile cilt çepeçevre sütüre edilerek doku bütünlüğü sağlandı. Üretral 
meaya çepeçevre eversiyon sütürleri ile rekonstrüksiyon uygulandı. Hasta steroidli vajinal tampon ile pasif dilatasyon programına 
alınarak 6 haftanın sonunda sondası alındı. Sonda alındıktan sonra işeme bulguları tamamen düzelen hasta 3. ayın sonunda sağlıklı 
koitus sağlayabildiğini bildirdi.
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ÇIKARIMLAR
Pelvis travmaları, akut ve kronik komplikasyonları nedeniyle işlevsel ürolojinin de önemli bir alanını oluşturmaktadır. Gerek sinir 
hasarına bağlı nörojenik işeme bozukları, gerekse organ hasarına bağlı durumlarda hastanın tecrübeli merkezlere yönlendirilmesi, 
doğru tanının konulması, uygun tedavi ve takip algoritmasının uygulanması gerekmektedir. Hastanın travmaya bağlı gelişebilecek 
kronik hasarlar hakkında bilgilendirilmesi ve etkin takibinin yapılması önem arz etmektedir.
 
 

PS-208

MALİGNİTE AYIRIMI GEREKTİREN NADİR GÖRÜLEN PARATESTİKÜLER KİTLE: SPLENOGONADAL FÜZYON
ALPASLAN YÜKSEL(1), YUSUF ŞENOGLU*(2), MUSTAFA KEMAL KAYA(1), MUHAMMET ALİ KAYIKÇI(1), ALİ TEKİN(1)
1) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DÜZCE 
2) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ A.D, DÜZCE 

AMAÇ
Splenogonadal füzyon erken embriyolojik dönemde dalak ve gonadal yapının birleşmesi ile oluşan oldukça nadir bir patolojidir. 
Hasta genellikle ekstragonadal kitle şikayeti ile başvurur. Patolojik tanı dışında görüntüleme ile tanı konulması oldukça zordur. 
Bu hastaların bir kısmına gereksiz orşidektomi yapılmaktadır. Bu yüzden uygun bir değerlendirmenin yapılarak peroperatif 
donmuş kesit (frozen) alınması hastaların gereksiz organ kaybını önleyecektir. Bu bildiride ekstratestiküler kitle nedeniyle kitle 
eksizyonu yapılan ve histopatolojik değerlendirmede splenogonadal füzyon olarak raporlanan bir olguyu sunmayı amaçladık. 
 
YÖNTEM
4 yaşında erkek hasta sol testiste ağrı ve şişlik şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede sol testis epididim başında 2x2 cm solid kitle 
palpe edildi. skrotal doppler USG’de sol epididim baş kısmında 12 mm çapında düzgün sınırlı belirgin hipervasküler solid lezyon rapor 
edildi. Hastanın laboratuar tetkiklerinde testiküler tümör markırlarının (aFP, β-HCG, LDH) normal sınırlarda olduğu belirlendi.Hastaya 
inguinal eksplorasyon planlandı.

BULGULAR
İnguinal insizyonla girilerek epididim ve testis komşulundaki kitle komplet eksize edilerek donmuş kesit (frozen ) incelemesi için 
gönderildi. Malignite olmadığı ancak kesin sonucun rutin immunohistokimyasal incelemeler sonrası yapılacağı bildirildi. Bunun üzerine 
testis korunarak işleme son verildi. Patolojik inceleme sonrası splenogonadal füzyon ile uyumlu morfolojik bulgular şeklinde raporlandı. 
 
ÇIKARIMLAR
Splenogonadal füzyon oldukça nadir görülen konjenital bir patolojidir. Özellikle paratestiküler kitlelerde gereksiz orşidektomileri önlemek, 
organ kaybına engel olmak için için dikkatli bir değerlendirme ile peroperatif donmuş kesit incelemesinin yapılması oldukça önemlidir. 
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PS-209

THE EFFECT OF THE STONE HOUNSFİELD UNİT VALUE ON THE OUTCOME OF PERCUTANEOUS NEPHROLİTHOTOMY İN THE
PEDİATRİC POPULATİON
ERDEM KISA*(1), MURAT UÇAR(1), CEM YÜCEL(1), TUFAN SÜELÖZGEN(1), YUSUF OZLEM ILBEY(1)
1) S.B. TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, UROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
This study aims to evaluate the effect of stone HU values on the surgical outcomes in pediatric stone disease patients evaluated using 
non-contrast CT prior to PCNL surgery.

YÖNTEM
Records of 57 patients in the pediatric patient group who had undergone PCNL between the dates 2010 January-2018 May were 
evaluated. Demographic data, stone characteristics, preoperative, peroperative, and postoperative changes, surgical outcomes and 
complications were obtained from patient records. The patients were divided into two groups based on their HU values. The low HU 
group (HU ≤ 1000) and high HU group (HU > 1000) based on stone density. Postoperative complications were evaluated based on the 
Clavien grading system.

BULGULAR
A total of 61 PCNL operations were performed on 57 child patients. Overall median stone size was 420-475 (78-2475) and simple/
complex stone rate was 32 (52.4%) / 29 (47.5%). A stone-free rate of 77% (47/61) was achieved and the rate of residual stones 
larger than 4mm was 23% (14/61). Most common complications according to the Clavien grading system were Grade1 complications 
(12.5%). A total of 38 patients were examined using NCCT prior to the operation. Twenty two of the patients had an HU value 
≤1000 (low HU group), whereas 16 who had an HU value>1000 (high HU group). There were no statistically significant differences 
between the low and high HU groups in terms of the duration of procedure, fluoroscopy time, success rates and complications. 
 
ÇIKARIMLAR
PCNL surgery is an effective method for the treatment of large and complex stones in the pediatric population. We determined 
that the stone HU values of pediatric patients who were evaluated using NCCT prior to PCNL did not influence PCNL success. 

 
PS-210

ERYTHROCYTOSİS, AN EARLY WARNİNG FOR SARCOMATOİD DİFFERENTİ-ATED RENAL CELL CARCİNOMA;
FİRST CASE İN ENGLİSH LİTERATURE
EŞREF OĞUZ GÜVEN*(1), MERİÇ DOĞAN GÜVEN(1), SERAP YOLCU EKICI(2)
1) DEPARTMENT OF UROLOGY , ANKARA ONCOLOGY TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL, UROLOGY, ANKARA 
2) DEPARTMENT OF PATHOLOGY , ANKARA ONCOLOGY TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL, PATHOLOGY, ANKARA 

AMAÇ
Erythrocytosis related with renal cell carcinoma(RCC) is a rare paraneoplastic syn-drome occurring in no more than 5% of the renal 
cell carcinoma patients. It generally oc-curs in patients with clear cell variant. Sarcomatoid variant accounts for up to 8% of all renal 
tumors. Erythrocytosis a paraneoplastic syndrome associated with sarcomatoid RCC as has never been reported before. We presented 
a case in which erythrocytosis as a paraneoplastic syndrome led to the diagnosis of a sarcomatoid RCC in a young male patient. To 
our knowledge this is the first case in English literature in which erythrocytosis as a paraneoplastic syndrome is con-comitant with 
sarcomatoid RCC and the presenting sign of this variant.

YÖNTEM
Erythrocytosis related with renal cell carcinoma(RCC) is a rare paraneoplastic syn-drome occurring in no more than 5% of the renal 
cell carcinoma patients. It generally oc-curs in patients with clear cell variant. Sarcomatoid variant accounts for up to 8% of all renal 
tumors. Erythrocytosis a paraneoplastic syndrome associated with sarcomatoid RCC as has never been reported before. We presented 
a case in which erythrocytosis as a paraneoplastic syndrome led to the diagnosis of a sarcomatoid RCC in a young male patient. To 
our knowledge this is the first case in English literature in which erythrocytosis as a paraneoplastic syndrome is con-comitant with 
sarcomatoid RCC and the presenting sign of this variant.

BULGULAR
Erythrocytosis related with renal cell carcinoma(RCC) is a rare paraneoplastic syn-drome occurring in no more than 5% of the renal 
cell carcinoma patients. It generally oc-curs in patients with clear cell variant. Sarcomatoid variant accounts for up to 8% of all renal 
tumors. Erythrocytosis a paraneoplastic syndrome associated with sarcomatoid RCC as has never been reported before. We presented 
a case in which erythrocytosis as a paraneoplastic syndrome led to the diagnosis of a sarcomatoid RCC in a young male patient. To 
our knowledge this is the first case in English literature in which erythrocytosis as a paraneoplastic syndrome is con-comitant with 
sarcomatoid RCC and the presenting sign of this variant.
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ÇIKARIMLAR
Erythrocytosis related with renal cell carcinoma(RCC) is a rare paraneoplastic syn-drome occurring in no more than 5% of the renal 
cell carcinoma patients. It generally oc-curs in patients with clear cell variant. Sarcomatoid variant accounts for up to 8% of all renal 
tumors. Erythrocytosis a paraneoplastic syndrome associated with sarcomatoid RCC as has never been reported before. We presented 
a case in which erythrocytosis as a paraneoplastic syndrome led to the diagnosis of a sarcomatoid RCC in a young male patient. To 
our knowledge this is the first case in English literature in which erythrocytosis as a paraneoplastic syndrome is con-comitant with 
sarcomatoid RCC and the presenting sign of this variant.
 
 
PS-211

NADİR BİR VAKA OLARAK PARATESTİKÜLER RABDOMYOSARKOM
ANIL EKER(1), İBRAHİM HALİL BOZKURT(1), ERTUĞRUL ŞEFİK(1), İSMAİL BASMACI(1), SERDAR ÇELİK*(1), MEHMET ERHAN AYDIN(1),
BÜLENT GÜNLÜSOY(1), TANSU DEĞİRMENCİ(1)
1) S.B. İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, UROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Paratektikuler kitleler oldukca nadirdir. Skrotal kitlelerin %2-3’unu oluşturmaktadır. Paratestikuler kitlelerin %70’i benign, 
%30’u malign karakterdedir. Malignitelerin buyuk kısmını sarkomlar oluşturmakta ve cocukluk cağında en sık rabdomyosarkom 
gorulmektedir. Erişkinde ise skrotal rabdomyosarkom daha nadir olarak gorulmektedir. Erişkin rabdomyosarkomlarının yalnızca 
%7’si skrotum kaynaklıdır. Bu vaka 63 yaşında erişkinde tanımlanan rabdomyosarkom vakası olması bakımından onem taşımaktadır. 
 
YÖNTEM
Nadir bir vaka olan erişkin tip paratestiküler rabdomyosarkom vakasını sunmayı amaçladık

BULGULAR
63 yaşında erkek hasta kliniğimize 5 aydır olan ağrısız skrotal kitle ile başvurdu. Fizik muayenesinde sağ testis komşuluğunda sert 
kitle lezyonu saptandı. Ultrasonografi goruntulemesinde sağ testis posteriorunda ekstra testikuler yerleşimli 14x10 cm heterojen 
ic yapıda solid kitle lezyonu tespit edildi. Testis tumor markerları negatif olarak saptandı. Hastaya skrotal kitle eksizyonu planlandı. 
Operasyonda kitlenin sağ testis ve epididime yapışık olduğu ve spermatik kordu cevrelediği goruldu. Bunun uzerine kitlenin eksizyonu 
ile beraber hastaya sağ radikal orşiektomi uygulandı (Resim 1). Patolojisi incelendiğinde immunohistokimyasal olarak kitlenin desmin 
ve myogenin pozitif olduğu goruldu. Spindle hucreli rabdomyosarkom tanısı konuldu. Cerrahi sınır makroskobik ve mikroskobik 
olarak pozitif saptandı. Bunun uzerine hastaya sağ hemiskrotektomi uygulandı. Hemiskrotektomi patolojisinde malignite saptanmadı. 
 
ÇIKARIMLAR
Paratestikuler rabdomyosarkom prognozu diğer bolge rabdomyosarkomlarına gore daha iyidir. Bunun nedeni hastalığın lokalizasyonunun 
erken tanıya imkan vermesi ve hastalarının coğunun tanı anında metastaz veya invazyon yapmamş evre 1 hastalar oluşudur. Bu sayede 
cerrahi ile tam kur sağlanabilmektedir. Cerrahi yaklaşım olarak inguinal radikal orşiektomi onerilmektedir. Skrotal cerrahi sonrasında 
veya patoloji sonucunda cerrahi sınır pozitifliği saptanması durumunda hemiskrotektomi onerilmektedir. Bu vakada skrotal yaklaşımla 
orşiektomi yapılması ardından patoloji sonucunda cerrahi sınır pozitif olarak raporlandı. Bunun uzerine hastaya hemiskrotektomi 
uygulandı ve cerrahi ile hastada tam kur sağlandı.
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PS-212

İLEUM VE KOLONA İNVAZE MESANENİN ENDER RASTLANAN TÜMÖRÜ: URAKAL ADENOKARSİNOM OLGUSU 
KENAN ÖZTORUN*(1), EMRAH YAKUT(2), HASAN ŞAHİN(3)
1) SB NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, NİĞDE 
2) ÖZEL MEMORİAL ANKARA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA 
3) S.B. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, NİĞDE 

AMAÇ
Urakal adenokanser (UA) kötü prognozla seyreden, mesane malignitelerinin %1’inden azını oluşturan oldukça nadir görülen 
tümörlerdir. Hastalık urakustaki enterik epitelyumun malign transformasyonundan kaynaklanır. Primer olarak cerrahi sonrası ek tedavi 
verilmesi ile ilgili randomize bir çalışma bulunmamaktadır.

YÖNTEM
78 yaş erkek hasta, 2 ay önce dış merkezde TUR-Mesane Tm yapılmış, patolojisi ürotelyal hiperplazi olarak raporlanmış. Hastanın 
hematürisi olması nedenli tekrar TUR-Mesane Tm yapıldı. Mesane üst duvar sağ kısmında zorlukla ulaşılabilen oluşum örneklendi. 
Patolojisi UA, enterik tip olarak raporlandı. Hastaya radikal sistektomi + İleal loop veya genişletilmiş parsiyel sistektomi seçenekleri 
sunuldu. Hasta genişletilmiş parsiyel sistektomi seçeneğini tercih etti. GAM kesi ile katlar geçildi. Umblikus düzeyinden urakus 
serbestlenerek mesane üst duvarına ilerlendi. Mesane üst duvar sağında ileum ve assenden kolonun fikse kitlesel yapı oluşturduğu 
görüldü. İntraoperatif genel cerrahi operasyona dahil olarak ileum rezeksiyonu + ileostomi, kolon rezeksiyonu + uç yan anastomoz 
yaptı. Ardından genişletilmiş parsiyel sistektomi yapılarak invaziv kitlesel oluşum bütün olarak çıkarıldı.

BULGULAR
Operasyon süresi 190 dk. Peroperatif yaklaşık 180ml kanaması oldu. Postop 3.gün dreni alınarak taburcu edildi. Operasyon sonrası 
7.günde üretral kateter alındı. Patoloji raporu UA müsinöz tip olarak geldi. İleum ve çıkan kolonda 4 cm çapında olan serozadan 
birbirlerine ve mesaneye yapışık görünümde tümör invazyonu izlenmiştir. Parsiyel sistektomi, çıkarılan ileum ve çıkan kolon cerrahi 
sınırlarında tümör izlenmemiştir. Perinöral invazyon, lenfatikler içerisinde tümör embolusları izlendi. Kolon çevresi yağ dokudan 
en büyüğü 0.8 cm çapında olan 11 adet lenf nodülü ayıklanmıştır. 3 adet lenf nodunda karsinom metastazı saptanmıştır şeklinde 
raporlandı.Hastaya adjuvan kemoterapi planlandı.

ÇIKARIMLAR
UA’ların yaklaşık% 70’i müsin üreten tümörlerdir ve kalsifikasyonlar izlenebilir. UA’larında en sık rastlanan bulgu hematüridir. 
Günümüzde bu nadir hastalık için etkili bir tedavi mevcut değildir ve ameliyat ana terapötik seçenektir. İki ana cerrahi tedavi, 
genişletilmiş parsiyel sistektomi ve radikal sistektomidir. Genişletilmiş parsiyel sistektomi ve radikal sistektomi arasında sağ kalım 
açısından fark yoktur. Bununla birlikte, parsiyel sistektomi sonrası nüks oranı radikal sistektomi ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. 
Konservatif cerrahi tedavi sonrası negatif cerrahi sınırların sağlandığının gösterilmesi uzun dönem sağkalım için çok önemlidir.UA 
erken tanı konulması güç olan nadir görülen bir tümördür. Literatürde UA’leri ile ilgili yayınlar genelde olgu sunumu şeklinde yada 
sınırlı sayıda olgudan oluşan serilerdir. Bu nedenle cerrahi yaklaşım konusunda netleşmiş fikir birliği yoktur. Bu yüzden literatür 
ışığında ve olgunun klinikopatolojik özelliklerine göre tedavi yaklaşımına hasta ile de tartışılarak karar verilmesi uygun olacaktır. 
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PS-213

POSTERİOR ÜRETRA RÜPTÜRÜ OLGU SUNUMU
HASAN ANIL KURT(1), CABİR ALAN(1), AHMET REŞİT ERSAY(1), HÜSEYİN UĞUR ÖZKAYA*(1), SEYHAN TEZCAN(1)
1) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD., ÇANAKKALE 

AMAÇ
30 yaşında hasta araç dışı trafik kazası nedeniyle dış merkez acil servisten multi-travma ön teşhisi ile hastanemize sevk edildi. Bilinci 
açık oryante ve koopere olan hastanın GKS 15 idi. Klinik muayenede perineal bölgede subkutan 5 cm uzunluğunda laserasyonu mevcut 
idi ve sağ testis skrotum dışında izlendi.Çekilen pelvis grafilerinde sağ sakrum ve sol pubis fraktürü saptandı.Dış merkez acil serviste 
üretral katerizasyon uygulanan hastada kataterde kan ve makroskopik hematuri mevcuttu.Üretral sondadan kontrast madde verilerek 
çekilen sistografide posterior üretra çevresinde yaygın ekstravazasyon görüldü ve kontrast maddenin mesaneyi doldurduğu ancak 
sınırlarının düzensiz olduğu saptandı. (Şekil 1,2) Yapılan kontrastlı BT taramasında sol pubik kemiği kırığı ve üretra içindeki kateter 
balonu saptandı. Mesane tabanında ve posterior üretra lojunda minimal ekstravaze kontrast alanları gözlendi.(Şekil 3,4,5) Hastaya 
posterior üretra travması teşhisi konuldu ve Perkutan Sistostomi işelemi yapıldı.(Şekil 6)

YÖNTEM
. 
 
BULGULAR
. 
 
ÇIKARIMLAR
Pelvik fraktürü olan hastalarda, posterior üretra rüptürü olguların% 3–25’inde görülmektedir (Koraitim ve ark. 1996). Hemodinamik 
olarak stabil olan travma hastalarında posterior üretra rüptürü tanısında altın standart görüntüleme yöntemi retrograd üretrografidir. 
Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli sağlık çalışanlarına, eksternal üretral meatusda kan olması halinde üretrografi çekilmeden üretral 
kateterizasyon yapılmaması gerektiği vugulanmalıdır. Bu tip olgularda Açık cerrahi girişimi düşünmeden önce; perkütan sistostomi, 
gerek Usg eşliğinde gerek skopi eşliğinde takılması denenmelidir.
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PS-214

DEV ADRENOKORTİKAL KARSİNOMLU HASTA: OLGU SUNUMU
FATİH ATAÇ(1), MUSTAFA KORAY KIRDAĞ*(0), FARUK PEHLİVANLI(3), MEHMET ÖZAVCI(4)
1) KIRIKKALE Ü.TIP FAK. SÜLEYMAN DEMİREL ARŞ.UYG HAST, ÜROLOJİ A.D, KIRIKKALE 
2) KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, ÜROLOJİ BÖLÜMÜ, KIRIKKALE 
3) KIRIKKALE ÜNİVERİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, GENEL CERRAHİ A.D, KIRIKKALE 
4) KIRIKKALE ÜNİVERİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ A.D, KIRIKKALE 

AMAÇ
Dev adrenokortikal karsinom az gözlenen bir malignitedir. Olguların çoğu karında kitle, aktif metabolitlerin etkileri yada insidental 
olarak rastlanır. Cerrahi olarak çıkartılması en uygun tedavi alternatifidir. Olguların yaklaşık yarısında tanı anında metastaz saptanır.

YÖNTEM
Karında şişlik şikayeti ile dış merkezde değerlendirilen 37 yaşında erkek hastanın yapılan ultrasonografik incelemesinde sağ adrenal 
lojda kitle tespit edilmiş. Kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) ile yapılan görüntülemesinde sağ adrenal lojda 143x121x81 mm boyutlu 
VCİ’ u (Vena kava inferior) yaylandıran, karaciğer segment 6 ve diyafragmatik krus sınırları net ayrılmayan (hepatik invazyon ?) kitle 
izlendi (Resim 1). Lezyonun komşuluğunda psoas kası proksimalinde, en büyüğü iki santim olan bir kaç adet lenf nodu izlendi. Kitlenin 
metabolik değerlendirmesinde aktif olmadığı tespit edildi. Hastanın açık cerrahi prosedürle operasyonu planlandı. Sağ 45 derece yan 
pozisyonda modifiye “chevron” kesi ile intraperitoneal alana girildi. Sağ çıkan kolon ve duodenum VKİ üzerinden medialize edildikten 
sonra sağ böbrek üst pol, VKİ sınırından diseksiyona başlandı. Kitlenin adrenal ven seviyesinde VKİ’u çok yağlandırdığı ve bir alanda 
invazyon şüphesi olduğu için kitle lateralden ve posteriordan kısmen serbestlenerek, medialde diseksiyon için alan hazırlandı. VKİ’da 
bir alanda kitle invazyonu şüphesiyle vasküler duvar dahil eksize edildi. Peroperatif genel cerrahi ile adrenohepatik füzyon şüphesi için 
konsulte edildi. Kısmen segment 6 da bir alanda karaciğer kapsül dahil eksize edildi. Makroskobik olarak karaciğer parankim invazyon 
şüphesi izlenmedi. Psoas komşuluğunda en büyüğü 2 cm’lik 3 adet lenfadenopati (LAP) eksize edildi (Resim 2). Karaciğer parankimde 
bazı kanama alanlarında kontrol “surgicel” ile sağlandı.

BULGULAR
Operasyon süresi 155 dk. idi. Peroperatif yaklaşık 240 ml kanaması oldu. Postoperatif 2. günde dreni çekilerek taburcu edildi. Patolojik 
değerlendirmesinde yüksek grade’ li adrenokortikal karsinom olarak raporlandı. Postoperatif çekilen PET BT değerlendirmesinde 
cerrahi alan temiz, sol akciğer lobda yaklaşık 1,5 cm’lik metastaz saptandı (Resim 3)(evresi T4N1M1). Hasta onkoloji ile konsulte edildi 
ve mitotan tedavisi başlandı. Postoperatif 6.ayda yaklaşık 8 cm’lik renal hilus seviyesinde sağ renal arteri ve sol renal veni içine alan 
aortakaval kitle izlendi. Hastaya metastazektomi planladı ve yapıldı (Resim 4). Patoloji sonucu yüksek grade’li karsinom metastazı 
olarak raporlandı.
ÇIKARIMLAR
Adrenokortikal karsinom(AKK) en saldırgan ikinci endokrin malignite olarak bildirilmiş. Tam rezeksiyon hem primer hem de nüks AKK 
için tedavinin en önemli parçası. Adrenohepatik füzyon preoperatif görüntüleme sistemleri öngörülebilmesi zor olduğundan ancak 
peroperatif tespit edilebilmektedir. Bu vakalarda her aşamada multidisipliner yaklaşım dev kitlelerde dahi cerrahi şansını arttıracaktır.
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PS-215

SARKOMATOİD TİP RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE KAVA TROMBÜSLÜ HASTADA NEREYE KADAR CERRAHİ ?
FATİH ATAÇ(1), MUSTAFA KORAY KIRDAĞ(0), İSMAİL BEŞER*(1)
1) KIRIKKALE Ü.TIP FAK. SÜLEYMAN DEMİREL ARŞ.UYG HAST, ÜROLOJİ A.D, KIRIKKALE 
2) KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, ÜROLOJİ BÖLÜMÜ, KIRIKKALE 

AMAÇ
Sarkomatoid renal hücreli karsinom (RHK) belirgin bir histolojik tip değildir. RHK’ un farklı alt tiplerinde yüksek grade ‘li transformasyonu 
temsil eder. Sol renal kitle, venöz trombüsü olan hastada radikal nefrektomi ve kava trombektomi yapmadan önce, olgu üzerinde 
yapacağımız ayrıntılı değerlendirmelerin hasta sürvisini tahmin etmede ki önemini sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Makroskobik hematüri tanısıyla dış merkezde değerlendirilen 82 yaşında erkek hastada sol böbrekte yaklaşık 8 cm çaplı solid kitle 
izlenmiş. Yapılan BT’ sinde arteryal fazda ince çizgi halinde kontrastlanan alanlar görülmesi sebebiyle venöz trombüsü şüphesi için 
MR ile ek değerlendirme yapıldı (Resim 1). MR incelemesinde vena kava inferior içine uzanan 25x26 mm kadar tümör trombüsü 
izlendi. Hastanın genel durumu, yaşı sebebiyle cerrahinin yüksek riskli olduğu hasta yakınları ile paylaşıldı ve radikal nefrektomi, 
kava trombektomi planlandı. Hastaya sol yan pozisyonda modifiye “chevron” kesi ile intraperitoneal alana girildi. Önce inen kolon 
splenokolik ligaman dahil serbestlenerek medialize edildi. Ardından önce sol renal arter diseksiyonu yapılarak bağlandı ve kontrolü 
sağlandı. Takiben transmezokolik renal hilus seviyesinde aortakaval bölgeye ulaşıldı. Önce vena kava inferior (VKİ) proksimalde 
diyafram altından serbestlenerek askıya alındı (Resim 2). Takiben sağ renal ve VKİ’ un distali ve sol renal ven askıya alındı. Sırasıyla 
önce VCİ distaline, sağ renal vene ve VCİ’ un proksimaline vasküler klempler konularak trombüsü üzerinden oblik kavatomi yapıldı. 
Trombüs sol renal ven güdüğüne kadar serbestlendikten sonra renal ven güdüğü ile birlikte VCİ’ dan eksize edildi. VCİ 5,0 prolen ile 
onarıldı (Resim 3). Ardından sol radikal nefrektomi tamamlandı (Resim 4).

BULGULAR
Operasyon süresi 135 dk. idi. Peroperatif yaklaşık 200 ml kanaması oldu. Postoperatif 3. günde dreni çekilerek taburcu edildi. Patolojik 
değerlendirmesinde renal hücreli karsinoma sarkomatoid tip, nükleer grade fuhrman 4 olarak rapor edildi. Periferik yağ dokusu 
invazyonu ve vasküler boşluk invazyonu izlendi. Postoperatif dönemde genel durum düşkünlüğü olan hastaya ek medikal tedavi 
yapılamadı. Postoperatif 6. ayda exitus oldu.

ÇIKARIMLAR
Renal hücreli karsinomlarda vena kava trombektomi yapılması hastanın surveyine mutlak katkısı vardır. Yanlız RHK’ların bildiğimiz 
kötü prognostik özelliklerini unutmamak lazım ( klinik tümör boyutu, histolojik alt tipi, uzak organ metastazı, ECOG performans 
skorlaması, vücut kitle indeksi gibi). Liangyou Gu ve arkadaşlarının yayınladıkları ve postoperatif verilerinde içinde olduğu nomogramla 
hastaların beklenen yaşam sürelerini hesaplayabilmeyi çalışmışlar. Bu nomogramda da bazı parametreler (histolojik tip, toplayıcı 
sistem invazyonu, cerrahi sırasındaki metastaz, AST / ALT oranı, albümin ) kullanılmaktadır. Bu gibi nomogramlar preoperatif 
verilerlede oluşturulabilirse, hasta ile operasyon öncesi daha sağlıklı kar, zarar değerlendirmesi yapılabileceğini düşünmekteyiz. 
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MESANENİN ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR ÜROEPİTELYAL KARSİNOMU: PLAZMASİTOİD ÜROTELYAL KARSİNOM
FATİH ATAÇ(1), MUSTAFA KORAY KIRDAĞ*(0), MEHMET ÖZAVCI(3)
1) KIRIKKALE Ü.TIP FAK. SÜLEYMAN DEMİREL ARŞ.UYG HAST, ÜROLOJİ A.D, KIRIKKALE 
2) KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, ÜROLOJİ BÖLÜMÜ, KIRIKKALE 
3) KIRIKKALE ÜNİVERİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ A.D, KIRIKKALE 

AMAÇ
Plazmasitoid ürotelyal karsinom (PÜK), mesane tümörlerinin en nadir ve kötü prognozlu varyantlarından biridir. Tanı konulduğunda 
genelde ileri evrede ve metastaz yapmış agresif tümörlerdir. Bu çalışmada benzer zamanlarda hastanemize başvuran iki farklı 
cinsiyetten, iki nadir plazmasitoid varyant ürotelyal karsinom olgusunu sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Sol renal kolik şikayeti ile 57 yaşında erkek hasta dış merkezde değerlendirilmiş. Hastanın çekilen abdominopelvik tomografisinde sol 
distal üreter taşı ve mesane sağ yan duvar, mesane boynu komşuluğunda belirgin duvar kalınlaşması izlenmiş (Resim 1). Tarafımızca 
yapılan sistoskopisinde mesane sağ yan duvardan mesane boynuna uzanan, normal epitel görünümlü lümenden kabarık solid lezyon 
izlendi (Resim 2). İnkomplet transüretral rezeksiyon (TUR) mesane yapıldı. Patolojisinde kas invazyonu izlendi. Kitlenin perivezikal yağlı 
dokuda kirlenme yaptığı ve dışarıdan prostatik kapsüle şüpheli uzanım olduğu izlendi. İkinci olguda iki ay önce makroskobik hematüri 
şikayeti nedeniyle dış merkezde değerlendirilen 33 yaşında bayan hastanın yapılan endoskopisinde sağ yan duvarda yaklaşık 6 cm’lik 
alanda solid görünümlü lezyon izlenmiş. Hastanın çekilen batın tomografisinde kitlenin sağ yan duvarı tam kat tuttuğu, perivezikal 
yağlı dokuda kirlenme yaptığı, trigona uzandığı, serviks ve üretraya yakın komşuluklu olduğu izlendi (resim 3). Tomografi kesitlerinde 
patolojik boyutlu pelvik lenfadenopati izlenmedi. Hastanın kas dokusu invazyonunun göstermek için tekrar TUR biyopsi yapıldı (Resim 
4). Patoloji sonucu kasa invazif Plazmasitoid varyant ürotelyal karsinom olarak raporlandı.

BULGULAR
Erkek olgunun radikal sistektomi sonrası patolojik değerlendirmesinde perivezikal yağlı dokuyu infiltre etmiş, lenfovasküler invazyonu 
(+), perinöral invazyonu (+), cerrahi sınır (-), en yakın cerrahi sınırda tümör yok ancak 0,5 mm’ den daha yakın idi. Toplam çıkarılan 
21 adet lenf nodunun 7’sinde (sağ iliak) metastaz izlendi. 6 kür sistemik kemoterapi aldı. Post kemoterapi 3. ay çekilen PET BT’ sinde 
patolojik oluşum izlenmedi. Postoperatif 6. ayda nükslerin rektum duvarını kalınlaştırdığı izlendi. Postoperatif 11. ayda peritonitis 
karsinomatoza, yaygın asid ve exitus. İkinci hastanın yapılan patolojik değerlendirmesinde tümör ön, sağ, yan duvar ve trigon yerleşimli 
idi. Perivezikal yağlı dokuyu ve vajen duvarını infiltre etmişti. Lenf nodu metastazı yoktu. Hastaya adjuvan kemoterapi planlandı. 
Kemoterapi sonrası 12. ayda rektum duvarında kalınlaşma gözlendi ve PET BT planlandı.

ÇIKARIMLAR
Lokal olarak ilerlemiş ve radikal sistektomi yapılan PÜK ’lu hastaların yaklaşık %80 ’inden fazlasında ekstravezikal yayılım saptanmış 
(pT3-pT4). Hastalar bilinen kemoterapi rejimlerine de çoğu zaman direnç gösterirler. Genellikle kitle yapmadan mesane duvarını diffüz 
kalınlaştırırlar. Bu sebeple çoğu zaman erken tanı koyulması zorlaşır. Bu hastalarda erken ve doğru tanı hasta sağ kalımını iyileştirmek 
için kritik önem taşır
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MESANENİN ÜROTELYAL KARSİNOMU OLGUSUNDA SAPTANAN MESANE LİPOMU; NADİR BİR OLGU
FATİH EKREN*(1), GÖZDE EVCİM EKER(2), MELTEM ESEN(3), ALPER ÇAĞLAYAN(1), ÖZGÜR ERDOĞAN(1), İSMAİL YÜCEL TUZCUOĞLU(1)
1) S.B. ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR
2) S.B. ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ, PATOLOJİ, İZMİR 
3) S.B. ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ, RADYOLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
Lipom sık gözlenen mezenkim kökenli benign bir tümördür. Çoğunlukla subkutan alanda yerleşmektedir. Derin dokular ya da organlarda 
yerleşimi seyrektir. Mesane lipomu ise çok nadir olarak görülmektedir.

YÖNTEM
Literatürde daha önce rapor edilmiş 18 olgu mevcut olup, olgumuz mesanenin ürotelyal karsinomu tanılı bir hastada saptanan ilk 
mesane lipomu olgusudur.

BULGULAR
Bir yıl önce inmemiş testis nedeniyle sol inguinal orşiektomi öyküsü olan ve tip 2 diyabet nedeniyle oral antidiyabetik ilaç kullanan 61 
yaşındaki erkek hasta makroskobik hematüri yakınmasıyla başvurdu. Ultrasonografide mesane sol yan duvarında 1 cm çapında papiller 
yapı izlenince sistoskopi yapıldı. Mesane sol yan duvarında, mesane boynuna yakın bölgede, 1 cm çaplı papiller kitle izlendi ve hastaya 
transuretral rezeksiyon (TUR) uygulandı. Patolojik inceleme sonucunda düşük dereceli invaziv olmayan (pTa) ürotelyal karsinom 
saptandı. Operasyon sonrası 40. günde hasta sol inguinal ağrı nedeniyle başvurdu. Yapılan ultrasonografide mesane tabanında, 4.5 mm 
boyutunda, noduler şüpheli görünüm izlendi. Sistoskopi tekrarlandığında mesane tabanında, arka duvar bileşkesinde normal mesane 
mukozası ile kaplı, düzgün konturlu ve renk değişimi izlenmeyen, yaklaşık 5 mm çaplı mukozadan kabarık noduler lezyon görüldü. 
Herhangi bir ürotelyal karsinom nüksü izlenmedi. Hastaya elektif TUR uygulandı. TUR sırasında submukozal alanda iyi sınırlı ve derin 
dokuya uzanmayan sarı renkli noduler lezuon eksize edildi. Patolojik değerlendirmesinde olağan ürotelyum altında, submukozada 
tabanda devam eden organize matür yağ dokusu izlenmiş ve submukozal lipom olarak yorumlanmıştır. Hastanın rutin takibinde halen 
herhangi bir üriner yakınması olmayıp ürotelyal karsinom nüksü saptanmamıştır.

ÇIKARIMLAR
Mesane lipomu çok ender olup çoğunlukla mikroskobik ya da makroskobik hematüri gözlenirken, alt üriner sistem semptomları 
olabilir. Çoğu olguda mukozal ya da submukozal yerleşimli, sarı renkli, endofitik ve 2 cm’den küçük kitleler halindedir. Benign seyirli 
olup tüm olgularda rezeksiyon sonrası rekürrens rapor edilmemiştir. Ayırıcı tanısında malign mezenşimal tümörler akılda tutulmalıdır. 
Olgumuzda ürotelyal karsinom için yapılan TUR sonrası, 40. günde saptanmış olması; yavaş ilerleyen bu lezyonun ilk yapılan ultrason 
ve sistoskopik bakıda gözden kaçma olasılığını akla getirmektedir. Lezyonun sistoskopik görünümünde küçük ve normal mukoza 
ile örtülü olması, renk değişimi gözlenmemesi ve muhtemelen mevcut ürotelyal kitleye odaklanılması tanınmasını güçleştirmiştir. 
Olgumuz literatürde ilk kez bir ürotelyal mesane karsinomu tanılı hastada saptanmış olan mesane lipomu olgusu olması nedeniyle, 
özellik arz etmesi yanında, her ne kadar benign bir lezyon olsa da sistoskopi pratiğinde sistematik ve dikkatli bakının önemini bir kez 
daha ortaya koymaktadır

PS-218

PERKÜTAN DRENAJ UYGULANAN SPONTAN ÜRİNOMA:OLGU SUNUMU
1) HAVA HARP OKULU 50 YATAKLI ASKERİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) S.B. MARMARİS DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA 
3) GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ-GATA, ÜROLOJİ, ANKARA 
HASRET TOPAÇ(1), AHMET ÖNDER ÖRS*(2), KOPRAY ERTEN(3)

AMAÇ
Ürinoma, genellikle perirenal (daha nadir retroperiton, periton plevrada oluşabilir) alanda idrarın ekstravazasyonu sonucu oluşan 
kapsülsüz idrar koleksiyon alanı oluşmasıdır. Travma, obstruktifüropati, taş, üreter mesane tümörü v.b. sonrası görülebilir. Etyolojisini 
saptayamadığımız retroperitonealürinoma olgusunu sunmaktayız

YÖNTEM
Sağyan ağrısı şikayeti ile başvuran 50 yaşında erkek hastanın fizik muayenesinde sağ kostovertebral açı hassasiyeti ve sağ abdomende 
asimetri mevcuttu. Kreatinin: 5.7 mg/dl, Üre: 130 mg/dl, Beyaz küre: 12500 mm3, İdrar mikroskobisihematürik saptandı. Hastanın 
yapılan Abdominal USG, Tomografisinde sağ perirenal bölgeden başlayanretroperitoneal bölgede 25x14 cm lik sıvı kolleksiyonusaptandı. 
Taş, tümör, obstrüksiyona neden olabilecek patoloji saptanmadı, prostat volüm:30 cc.

BULGULAR
USG eşliğinde hastaya perkütankateter konup drenaj uygulandı ve ilk 24 saatte 3150 cc sıvı boşaltıldı. Sıvının biyokimyasal analizinde 
idrar olduğu saptandı. 7 gün sonra yapılan kontrol USG sonucu ürinomunresorbe olduğu görüldü ve kateter çekilerek hasta taburcu 
edildi.
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ÇIKARIMLAR
Literatürde spontanretroperitonealürinoma olgusu nadirdir. Perkütan drenaj bu olgularda tedavi yöntemidir. Bizim olgumuzda 
literatürde yer alan etyolojiler saptanmamıştır. Tedavi sonrası yapılan MR Ürografi sonucu ekstravazasyon saptanmamıştır.

 
 

PS-219

POLİORŞİDİ NADİR BİR OLGU: SOL HEMİSKROTUMDA ÜÇ TESTİS
AHMET ÖNDER ÖRS*(1), HASRET TOPAÇ(2), KORAY ERTEN(3)
1) S.B. MARMARİS DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, MUĞLA 
2) HAVA HARP OKULU 50 YATAKLI ASKERİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ-GATA, ÜROLOJİ, ANKARA 

AMAÇ
Poliorşidi nadirgenitalanomalilerdendir.Literatürde 100 civarı olgu bildirilmiştir. Sağ hemiskrotumda normal testisin, sol hemiskrotumda 
üç testisin olduğu olgular nadir meydana gelmektedir.

YÖNTEM
20 yaşında erkek hasta sol hemiskrotumda şişlik ve ağrı şikayeti ile başvurdu
 
BULGULAR
Fizik muayenede sağ testis normal yapıda ve anatomik lokalizasyonda saptandı. Sol hemiskrotumda üç adet testis yapısında doku 
palpe edildi. Yapılan SkrotalUltrasonografide sol hemiskrotumda üç adet normal parankim ekosuna sahip testis izlendi. Testislerden 
biri daha küçük boyutta 15x10 mm olup diğerleri 30x20 mm ve 30x22 mm boyutlarında olup tek epididim izlenmiştir. Spermiyogramda 
sayı 32 milyon,hareket A %40, B %25, C %25, D %10 olarak saptandı. Hormon profili normal sınırlardaydı. Hastaya takip önerildi. 
 
ÇIKARIMLAR
Skrotumda kitle tespit edilen hastalarda nadirde olsa poliorşidi vakaları ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
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PS-220

AKUT SKROTUM TABLOSU İLE PREZENTE OLAN SEMİNOM OLGU SUNUMU
DURSUN BABA*(1), EKREM BAŞARAN(1), MEVLÜT YILDIZ(1)
1) S.B. DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, DÜZCE 

AMAÇ
Akut skrotum inguinoskrotal bölgeden başlayan ani gelişen ağrı, şişlik ve kızarıklık ile belirti veren ürolojik acillerdendir. Birçok 
iguinoskrotal patoloji bu duruma sebep olabilmekle birlikte testis torsiyonu, orşit, epididimit ve testis tümörleri en sık etyolojik 
sebeplerdendir. Epidimit ve torsiyon kliniği ile preente olan seminom olgusu sunmayı amaçlandı.

YÖNTEM
34 yaşında evli ve 2 çocuklu erkek hasta ani başlayan ateş, dizüri ve sağ testis ağrısı ile tarafımıza başvurdu. Yapılan fizik muayenede sağ 
testis ve epididim hassas ve ödemli, skrotum cildi hiperemik olarak izlendi. Yapılan skrotal doppler ultrasonografide sağ epididimim 
ödemli ve kanlanma artışı mevcut, sağ testiste belirgin kanlanma izlenmedi, ekojenite artışı mevcut, abse? şeklinde raporlandı. Hastaya 
yapılan tetkiklerde AFP ve B-HCG normal, LDH hafif artmış, tam kan sayımında lökositoz dışında patoloji saptanmadı.Sağ testis ağrısı 
olan hasta testis kanlanması olmadığı için torsiyon ekartasyonu amaçlı spinal anestezi altında acil skrotal eksplorasyon yapıldı. Testis 
doğurtularak yapılan muayenede epididim belirgin ödemli olduğu, fakat testiste belirgin ekimoz ve makroskopik görünüm değişikliği 
izlenmedi, palpasyon da fluktasyon verdiği saptandı. Hastaya testis biyopsisi yapılması için tunika albuginea insziyonu yapıldı fakat 
intratestiküler pürülan kötü kokulu abse geldiği görüldü ve belirgin seminifer tübül yapısı görülememesi üzerine orşiektomi kararı 
verildi. Sağ orşiektomi yapıldı. Takiplerinde sorun olmayan hasta eksterne edildi.

BULGULAR
Patoloji sonucu 2x2x3 cm klasik seminom ve yayğın tümör nekrozu ve spermatik kortda tümör izlenmedi olarak raporlanması üzerine 
hastaya torakoabdominopelvik bilgisayarlı tomografi yapıldı, metastaz saptanmadı. Onkolojiye konsülte edilen hastaya tek doz profilaktik 
karboplatin kemoterapisi verildi. 3.ve 6. ay takipleri yapılan hastada nüks izlenmedi. Hasta halen kliniğimizce takip edilmektedir. 
 
ÇIKARIMLAR
Ani başlayan skrotal ağrı, şişlik ve kızarıklık yakınmaları olan her hasta acil olarak değerlendirilmesi gereklidir. Özellikle orşit, epidimit 
ve torsiyon düşünülen her olguda testis tümörü ayırıcı tanı olarak mutlaka akılda tutulmalıdır. Yapılan tetkikler sonucunda neoplazi 
düşünülmeyen orşiektomi yapılan piyesin mutlaka patolojiye gönderilmesi eş zamanlı testis tümörünü ekartasyonu açısından 
önemlidir.
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PS-221

PROSTAT DUKTAL ADENOKARSİNOMU OLGU SUNUMU
EKREM BAŞARAN*(1), DURSUN BABA(1)
1) S.B. DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, DÜZCE 

AMAÇ
Duktaladenokarsinom, prostat adenokarsinomlarının nadir ve özel bir alt tipidir ve tüm prostat karsinomlarının %0.2’sini oluşturur. 
Prostatik kanaldan kaynaklanır. Duktaladenokarsinomlar saf olabildikleri gibi asineradenokarsinomlar ile beraber de görülebilirler. 
Hastalar genellikle hematüri ve alt üriner sistem yakınmaları ile başvururlar. Duktaladenokarsinomlar, nadir saptanmaları ve patoloji 
pratiğinde az görülen tümörler olduklarından dolayı ayırıcı tanıda problemlere neden olabilmektedirler.

YÖNTEM
83 yaşında erkek hasta polikliniğimize 3-4 aydır olan aralıklı grossmakroskopikhematüri şikayeti ile başvurdu. Yapılan ultrasonografide 
böbrekler ve mesane doğal, prostat volümü:109 cc, prostatiklojda düzensizlik mevcut şeklinde raporlandı. PSA:13 ng/ml olarak 
saptandı. Parmakla rektal muayenesi grade 1 benign olan hastaya tanısal sistoskopi planlandı. Yapılan sistoüretroskopide mesane 
boynundan verrumontanumu da içine alacak şekilde papiller oluşumlar izlendi. Papiller oluşumlara transüretral rezeksiyon(TUR) 
yapıldı. TUR materyalinin histopatolojik inceleme sonucu prostat duktaladenokarsinomu (Gleason 5+4=9) olarak raporlandı.

BULGULAR
Evreleme amaçlı yapılan torakoabdominal bilgisayarlı tomografi ve tüm vücut kemik sintigrafisinde metastaz saptanmadı. Hastaya 
androjen baskılayıcı tedavi löprolid asetat 22,5mg , bikaluatamid 50 mg başlandı. Tanı sonrası yaklaşık 1 yıldır takip altında olan 
hastanın en son PSA değeri 0.8ng/ml, total testosteron 18 ng/dl saptandı.

ÇIKARIMLAR
Duktaladenokarsinom, prostat adenokarsinomlarının nadir ve özel bir alt tipidir. Bu tümörler klasik prostat karsinomlarına göre daha 
kötü prognozludur. Erken evrede metaztaz yaptıkları için doğru teşhis önemlidir. Kılavuzlarda prostatduktalkarsinomuna özgü tedavi 
protokolü bulunmamaktadır. Prostat asinerkarsinomu tanısı verirken bu tümör de akılda tutularak ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

 
PS-222

NADİR BİR OLGU: METAKRON VE FARKLI HİSTOLOJİLİ BİLATERAL TESTİS TÜMÖRÜ
FATİH DEMİR*(1), MURAT KESKE(1), REŞAT KAYA(1), YÜKSEL YEŞİL(1), GÖKHAN SÖNMEZ(1), MERT ALİ KARADAĞ(1)
1) KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ, ÜROLOJİ, KAYSERİ 

AMAÇ
Testis kanseri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaş grubu erkeklerde en sık görülen malign tümörlerdendir. Testis tümörleri %1-4 
oranında bilateral olarak görülmektedir. Bilateral testis tümörleri eş zamanlı (senkron) ya da farklı zamanlarda (metakron) olarak ortaya 
çıkabilmektedirler. Her iki testiste görülen tümör genellikle aynı histolojik tiptedir. Çok nadirde olsa (yaklaşık %15) farklı histopatolojik 
tipte tümörler gelişebileceği bildirilmektedir. Bu olgu sunumunda oldukça nadir görülen farklı histolojik tipte, metakron olarak gelişmiş 
testis tümörü olgusunun sunulması amaçlanmaktadır.

YÖNTEM
. 
 
BULGULAR
4 yıl önce dış merkezde testis tümörü nedeniyle sağ inguinal orşiektomi yapılan ve histopatolojisi mikst germ hücreli tümör (%50 
endodermal sinüs tümörü, %40 malign teratom, %8 immatür teratom, %2 koryokarsinom) olarak raporlanan 26 yaşındaki bekar hasta 
sol testiste ele gelen kitle şikâyeti ile başvurmuştur. Daha önce 2 kür BEP öyküsü olan ve tümör belirteçleri normal olan hastaya 
yapılan skrotal ultrasonografide sol testiste 2 cm ‘lik kitle tespit edilmiştir. Hastaya sol inguinal orşiektomi uygulanmıştır ve tümör 
histopatolojisi bu kez seminom olarak raporlanmıştır. Metastaz taramalarında patolojik bulguya rastlanmayan ve klinik evre 1A kabul 
edilen hasta izleme alınmış ve ek olarak testosteron replasman tedavisi başlanmıştır.

ÇIKARIMLAR
Testis tümörleri çok nadir de olsa metakron-bilateral olarak görülebilir. Testis tümörü tespit edilen hastalarda diğer testisin yakın 
takibinin yapılması önem taşımaktadır.
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PS-223

OBEZ VE NON OBEZ BPH HASTALARINDA ALFA BLOKER TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
1) S.B. BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, BATMAN 
2) S.B. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, KÜTAHYA 
3) S.B. DENİZLİ DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, DENİZLİ 4) HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, ŞANLIURFA 
MUSTAFA KARABIÇAK*(1), HAKAN TÜRK(2), SITKI ÜN(3), ERKAN ARSLAN(4)

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı BPH sebebiyle alfa bloker tedavisi alan obez ve obez olmayan hastaların tedavi etkinliğini karşılaştırmaktır.

YÖNTEM
Polikliniğimize Mart 2013 ile Ocak 2016 arası AÜSS ile başvuran ve BPH’sı olduğu düşünülen hastalar değerlendirildi. Çalışmaya 50 yaş 
üstü, uluslararası prostat semptom skoru (IPSS) 8 ve üzeri olan, prostat volümü 20 ml üzeri olan ve medikal tedavi olarak alfa bloker 
tedavisi düşünülen hastalar çalışmaya alındı. Daha önce nörojen mesane tanısı almış, akut veya kronik retansiyon nedeniyle sonda 
takılan hastalar, takiplerinde prostat kanseri tanısı tanısı alan hastalar, daha önce prostat, üretra, mesaneyle ilgili cerrahi operasyon 
geçiren hastalar, daha önce BPH nedeniyle tedavi alan hastalar, mesane taşı saptanan, sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren hastalar 
çalışma dışı bırakıldı Çalışmaya alınan hastaların polikliniğe ilk başvurusunda yaşları kayıt altına alındı. Prostat spesifik antijen (PSA) 
ölçümü yapıldı ve prostat volümü hesaplandı. Hastalar tarafından IPSS formu dolduruldu. Hastalara üroflowmetri yapıldı, maksimum 
idrar akım hızı (QMAX) hesaplandı ve ultasonografi ile post void rezidü (PVR) ölçüldü, kayıt altına alındı. Hastaların beden kitle indeksi 
(BMI) hesaplandı. Hastalar BMI>30 olanlar obez ve BMI<30 olanlar obez olmayan hasta olarak iki gruba ayrıldı (6). Alfa bloker tedavisi 
başlanan hastalar 4. ve 12. Haftalarda kontrole çağrıldı. Kontrolde hastalara tekrar IPSS formu doldurtuldu, üroflowmetri yapıldı. 
Hastaların Q MAX ve PVR değerleri hesaplandı ve kayıt altına alındı.

BULGULAR
Çalışmaya 280 obez olmayan ve 91 obez hasta olmak üzere 371 hasta dahil edilmiş. hastların yaş ortalaması 65,2 yıl , PSA ortalaması 
3,02 ng/dl , ortalama prostat volümü 44,92 cc olarak bulunmuş. Başvuru sırasında ortalam IPSS değeri 21,4, QQL değeri ise 3,9 
olarak hesaplandı. Hastalara başvuru sırasında üroflow yapıldı. Hastaların ortalama Qmax değeri 7,6 , ortalama PVR değeri ise 96,1 
cc olarak hesaplandı (Tablo-1). Hastaların alfa bloker tedavisi başlandıktan sonra 4. hafta değerlendirmelerinde Qmax değerlerini 
incelediğimizde obez olmayan hastaların daha fazla yarar sağladığı görülüken, 12, haftada iki gruptada tedaviden eşit yararlandığı 
görüldü (Tablo-2). 4. ve 12. hafta IPSS değerlerini incelediğimizde her iki grubunda tedaviden benzer oranda yarar sağladığı bulundu 
(Tablo-3).

ÇIKARIMLAR
BPH nedeniyle alfa bloker tedavisi alan obez ve obez olmayan hastaları incelediğimizde 4 haftada obez olmayan grubun tedaviden 
daha fazla yarar sağladığı görülürken 12 haftada her iki grup arasında fark bulunmamıştır. Daha kesin sonuçlara ulaşmak için randomize 
kontrollü çalışmaların yapılması gerekmektedir.

 

PS-224 

NADİR BÖBREK TÜMÖRLERİNDEN MÜSİNÖZ TÜBÜLER İĞSİ HÜCRELİ KARSİNOM TANILI OLGU SUNUMU
ÇETİN DEMİRDAĞ(1), FAHRİ YAVUZ İLKİ(1), ÖMER YILDIRIM*(1), ZÜBEYR TALAT(1), EMRE BÜLBÜL(2) 
1) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL 
2) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALİ, İSTANBUL  

AMAÇ
Müsinöz tübüler iğsi hücreli karsinomlar yakın geçmişte tanımlanmış nadir görülen renal hücreli karsinom tipidir.Dünya sağlık 
örgütünün böbrek tümörleri sınıflamasında daha önceleri sınıflandırılamayan renal hücreli karsinom alt başlığı altında incelenirken, 
2004 yılındaki sınıflamada renal hücreli karsinomun ayrı bir varyantı olarak kabul edilmiştir.Müsinöz tübüler iğsi hücreli karsinomlar 
küboidal hücrelerle döşeli uzun tübüller ve/veya iğsi hücrelerin oluşturduğu kordonlar arasında soluk müsinöz stroma ile karakterizedir.

YÖNTEM
Yirmi sekiz yaşında kadın hasta sol yan ağrısı ile hastanemize başvurdu.Hastadan alınan anamnezde 2 yıl önce sol böbrek taşı nedeniyle 
3 seans ESWL uygulandığı öğrenildi.Yapılan fizik muayenede özellik saptanmadı.Rutin olarak yapılan hemogram, biyokimya ve idrar 
tahlilinde patolojik bir sonuç saptanmadı.USG ile yapılan radyolojik incelemesinde sol böbrek alt kısımda egzofitik olup komplike 
kist veya solid lezyon arasında ayrımı yapılamayan lezyon görüldü.Sonrasında yapılan abdomino-pelvik batın tomografisinde sol 
böbrek alt bölümde 5 cm çapında pre-kontrast böbrek parankimi ile izodens postkontrast böbreğe göre hipodens belirgin kontrast 
tutmayan lezyon görüldü. Hastamıza renal hücreli karsinom ön tanısı sol açık parsiyel nefrektomi operasyonu yapıldı.Per operastif 
yapılan makroskopik incelemesinde böbrek alt polünde kapsül altında yerleşim gösteren 5x 4.2 cm boyutlarında tümöral kitle 
izlendi.Tümörün kesit yüzeylerinin sarımsı gri-beyaz renkte, yumuşak kıvamda olduğu görüldü. Tümör perirenal yağ dokusunu ve 
gerota fasyasını invaze etmemiş görünümdeydi. Hastamızın nihai patoloji sonucu müsinöz tübüler iğsi hücreli karsinom olarak geldi. 
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BULGULAR
Müsinöz tübüler iğsi hücreli karsinomlar ilk kez Parwani ve arkadaşları tarafından 1998 yılında tanımlanmıştır.Günlük pratik hayatta 
asemptomatik olabildiği gibi hastamızda olduğu gibi yan ağrısı ile de başvuru olabilir.Ayrıca bu tümörün böbrek taşı ile ilişkili olabileceği 
de bildirilmiştir.Müsinöz tübüler iğsi hücreli karsinomların en önemli tedavi seçeneği cerrahi olarak rezeksiyonudur.Renal hücreli 
karsinomlara göre oldukça iyi prognozludurlar.Bizim olgumuzda da 3 aylık takip süresince lokal nüks ve uzak metastaz saptanmamıştır.

ÇIKARIMLAR
Sonuç olarak bu tümörler diğer agresif seyirli böbrekte kitle yapan neoplazilerin ayırıcı tanısında göz önüne alınmalıdır.
 
 
PS-225

PARATESTİKÜLER KİTLE AYIRICI TANISI: ADENOMATOİD TÜMÖR
YUSUF ŞENOGLU(1), HASAN DANIŞ*(2), ALPASLAN YÜKSEL(3), AHMET YILDIRIM BALIK(3), ALİ TEKİN(3)
1) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ A.D, DÜZCE 
2) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DÜZCE 
3) DÜZCE ÜNİVESİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DÜZCE 

AMAÇ
Adenomatoid tümörler sıklıkla epididim kuyruğunda, mezoteliyal içerikli, oldukça nadir görülen tümörlerdir. Skrotuma ait tüm 
neoplazilerin yaklaşık %32’sini, benign tümörlerin ise %60’ını oluştururlar. Adenomatoid tümörlerin malign dönüşüm gösterdiklerine 
dair bilgi mevcut değildir. Malign testis tümörlerinden klinik olarak ayırımı çok zor olduğundan birçok olguda kesin tanı orşiyektomi 
sonrası yapılan histopatolojik değerlendirme ile koyulabilmektedir. Burada testis koruyucu yaklaşım uygulanan 2 olguyu sunmayı 
amaçladık.

YÖNTEM
İlk hastamız; 43 yaşında erkek hasta, ağrılı skrotal şişlik ile kliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde sol testis superiorunda 
2x2 cm boyutlarında ağrılı, sert kitle palpe edildi. Hastanın bakılan tümör belirteçleri normal olarak saptandı. Skrotal renkli dopler 
ultrasonografisinde testis üst polünde 2x2 cm boyutlarında hipoekoik, solid kitle saptandı. Manyetik rezonans (MR) görüntülemede 
epididim başı lokalizasyonunda 1,8x1,5 cm boyutlarında kontrast tutan kitle rapor edildi. İkinci hastamız ise 49 yaşında erkek hasta, sol 
testiste ele gelen sertlik şikayeti ile başvurdu. Yapılan fizik muayenede sol testis süperior kesimde yaklaşık 1x1.5 cm boyutlarında sert 
kitle palpe edildi. Hastanın tümör belirteçleri normal olarak saptandı. Skrotal renkli doppler ultrasonografisinde sol epididim kuyruk 
kısmında 13x11 mm izoekoik solid nodüler lezyon saptandı. MR görüntülemede sol epididim kuyruk kısmında 12x13 mm belirgin 
kontrastlanma gösteren nodüler lezyon rapor edildi.
BULGULAR
Her iki hastaya da spinal anestezi altında uygulanan sol inguinal eksplorasyonda saptanan paratestiküler kitleler testis ve epididim 
korunarak eksize edildi. Her ikisinde de histopatolojik tanı epididimin adenomatoid tümörü olarak raporlandı.

ÇIKARIMLAR
Paratestiküler tümörler klinik olarak testis tümörüyle karışabileceğinden skrotal kitlelerde ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır. 
Fertilitenin korunması ve gereksiz organ kaybını önlemek için şüphede kalınan olgularda intraoperatif donmuş kesit uygulaması 
düşünülmelidir.
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KONGRE APLİKASYONU

VB-01

KOMPLET KORALİFORM BÖBREK TAŞLARINDA POSTERİOR VERTİKAL LOMBOTOMİ
ŞİNASİ YAVUZ ÖNOL*(1), YUNUS KAYALI(2), İSMAİL BAŞIBÜYÜK(3), CENK MURAT YAZICI(4)
1) ÖNOL ÜROLOJİ MERKEZİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ABD, İSTANBUL 
3) MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 4) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, TEKİRDAĞ 

AMAÇ
Posterior vertikal lombotomi(PVL) koraliform taşların tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır. Nefron koruyucu özelliği, kısa operasyon 
süresi, yüksek taşsızlık oranları ve düşük maliyeti nedeniyle yüksek taş yükü olan hastalarda endoüroloji çağında bile PVL yerini 
korumaktadır.

YÖNTEM
2004-2018 yılları arasında 8 pediatrik taş hastası, 9 sekonder taş hastası ve 8 soliter böbrekli hastadaki koraliform taşlar için PVL 
uygulandı. İnsizyon hattı, 11.kottan başlayıp posterior iliak spina hattınca sakrospinal adele lateralinde uzanır. Bilateral PVL 3 vakada 
hastaya pron pozisyon verilerek uygulandı. 4 vakada rest taşları uzaklaştırmak için fleksibl nefroskopi kullanıldı. Kanamayı kontrol 
edebilmek için renal arter diseke edilip askıya alındı. 8 vakada buz çamuru uygulandı. Nefropyelolitotominin optimal aşamaları, 
sırasıyla, genişletimiş pyelolitotomi ve çoklu radyal nefrolitotomidir. Parsiyel nefrektomi çift toplayıcı sistemi olan yanlızca bir vakada 
yapıldı. Anatrofik nefrolitotomi nefron kaybının daha yüksek olması nedeniyle hiçbir vakada uygulanmadı.

BULGULAR
Klinik olarak önemsiz rest taşlar, hastaların %20’sinde görüldü. 5 vakada ESWL ve 2 vakada fleksibl üreterorenoskopi gerekti. Hastanede 
ortalama yatış süresi 2 gündür(1-5 gün). 3 vakada perkütan kemoliz yapılma amacıyla nefrostomi uzun süre tutuldu.

ÇIKARIMLAR
PVL kısa sürede tek aşamada yüksek taşsızlık oranı sağlayan bir işlemdir. Bu teknik özellikle soliter böbrekli vakalarda daha az nefron 
hasarı ve yüksek başarısı nedeniyle tercih edilmelidir.

 
VB-02

LAPAROSKOPİK PARAÜRETRAL KİTLE EKSİZYONU
KAAN GÖKÇEN(1), GÖKÇE DÜNDAR*(2), GÖKHAN GÖKÇE(1), RESUL ÇİÇEK(1), EMRE KIRAÇ(1), EMİN YENER GÜLTEKİN(1)
1) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SİVAS 
2) CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, ŞIRNAK 

AMAÇ
Leiomyom, en sık gastrointestinal ve genitoüriner sistemde görülen benign bir düz kas kitlesidir. Kadın üretrasında özellikle de 
paraüretralden kaynaklanan leiomyomlar son derece nadirdir. Bu çalışmada 60 yaşındaki kadın hastada 5 cm boyutundaki paraüretral 
kitle için başarıyla uygulanan laparoskopik paraüretral kitle eksizyonu tecrübemizi sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
2018 yılı Ocak ayında kadın hasta üç yıldır giderek artan obstruktif tipte alt üriner sistem semptomları ile kliniğimize başvurdu. 
Preoperatif uygulanan bilgisayarlı tomografisinde sağ paraüretral alanda ~55x48 mm yumuşak doku kitle dikkati çekmekteydi. 
Pelvik MR görüntülemede bu kitlenin üretrayı komprese ettiği izlendi. Hastanın sağ paraüretral kitlesine eksizyonun laparoskopi ile 
yapılmasına karar verildi.

BULGULAR
Operasyon süresi 60 dakika, kanama miktarı 30 ml olarak hesaplandı. İntraoperatif herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Postoperatif 
dönemde eritrosit replasmanı ihtiyacı olmadı. Postoperatif 3. gün taburcu olan hastanın histopatolojik değerlendirme sonucu 
leiomyom olarak raporlandı.

ÇIKARIMLAR
Derin pelviste yerleşen paraüretral kitlelerin laparoskopik olarak eksizyonu hastanede yatış süresi, morbidite ve kozmetik avantajlarıyla 
deneyimli merkezlerde tercih edilebilir minimal invaziv bir cerrahi yöntemdir.
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VB-03

LAPAROSKOPİK SÜRRENALEKTOMİ
KAAN GÖKÇEN(1), GÖKÇE DÜNDAR*(2), RESUL ÇİÇEK(1), İSMAİL EMRE ERGİN(1), GÖKHAN GÖKÇE(1), EMİN YENER GÜLTEKİN(1)
1) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SİVAS 
2) CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, ŞIRNAK 

AMAÇ
Feokromasitoma nöral krestin kromaffin hücrelerinden köken alan katekolamin üreten, salgılayan ve depolayan ender görülen bir 
tümördür. Hastalar baş ağrısı, terleme, çarpıntı, nöbet atağı şeklinde başvururabilir. Hastalar bazen tamamen asemptomatik olup, 
hastalık rastlantısal olarak tespit edilir. Bu çalışmamızda 55 yaşındaki hastada tespit edilen ~4 cm boyutundaki sol sürrenal kitle için 
başarıyla uygulanan laparoskopik sürrenalektomi tecrübemizi sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
2018 yılı Şubat ayında kadın hasta künt vasıflı sol yan ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Preoperatif uygulanan manyetik rezonans 
görüntülemede, sol böbrek anteriorunda ~38x39 mm boyutlarında kitle dikkati çekmekteydi. Hastanın sol sürrenalinden kaynaklı bu 
kitlesi için laparoskopik sürrenalektomi kararı verildi.

BULGULAR
Operasyon süresi 50 dakika, kanama miktarı 75 ml olarak hesaplandı. İntraoperatif herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Postoperatif 
dönemde eritrosit replasmanı ihtiyacı olmadı. Postoperatif 3. gün taburcu olan hastanın histopatolojik değerlendirme sonucu “benign 
feokromasitoma” olarak raporlandı.

ÇIKARIMLAR
Feokromasitoma cerrahisi: detaylı bir preoperatif hazırlık, uygun monitörizasyon ve dikkatli bir perioperatif izlem gerektirir. 
Laparoskopik yöntemle gerçekleştirilmesi; hastanede yatış süresi, morbidite ve kozmetik avantajlarıyla deneyimli merkezlerde tercih 
edilebilir minimal invaziv bir cerrahi yöntemdir.

 
VB-04

ÇİFT TOPLAYICI SİSTEMDE SOL RENAL ALT ÜNİTEDE ABERRAN DAMAR BASISINA BAĞLIÜRETEROPELVİK DARLIK: TRANSPERİTONEAL 
LAPAROSKOPİK PİYELOPLASTİ
FATİH ATAÇ(1), MUSTAFA KORAY KIRDAĞ*(0), ÜNAL ÖZTEKİN(3)
1) KIRIKKALE Ü.TIP FAK. SÜLEYMAN DEMİREL ARŞ.UYG HAST, ÜROLOJİ A.D, KIRIKKALE 
2) KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, ÜROLOJİ BÖLÜMÜ, KIRIKKALE 
3) BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D, YOZGAT 

AMAÇ
Bu videoda sol yan ağrısı nedeniyle değerlendirilen, çift toplayıcı sistemde sol renal alt ünitede sol üreteropelvik darlık tanısı alan 
hastaya yaptığımız Transperitoneal Laparoskopik Piyeloplasti ameliyatını sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
29 yaşında bayan hasta dış merkezde sol yan ağrısı nedeniyle değerlendirilmiş. Yapılan USG ve BT ürogram tetkiklerinde çift toplayıcı 
sistem, sol böbrek alt polde hidronefroz tespit edilmiş. Hasta sol renal alt ünitede üreteropelvik darlık şüphesiyle takibe alınmış. Altı 
ay sonra çekilen USG’ sinde hidronefrozun ve ağrının kısmen arttığı gözlenmiş. Hastanın en son çekilen MAG-3 renal sintigrafisinde 
sol böbrek alt polde staz izlenmiş ve üreteropelvik darlık tanısıyla cerrahi planlanmış. Tarafımızca da değerlendirilen hastaya sol 
laparoskopik transperitoneal piyeloplasti planlandı. Hastaya önce litotomi pozisyonunda retrogradpiyelografi çekildi ve alt renal 
ünitenin üreterine, üreteropelvik darlığın proksimaline 6 F üreter katateri bırakıldı. Takiben hasta 60 derece sol yan pozisyona alındı. 
Umblikus hizasında pararektal alandan Veress iğnesi ile girilerek pnömoperitoneum oluşturuldu. Aynı noktadan bir adet 10 mm’ lik 
optik port, sol midklavukuler hattan bir adet 5 mm’ lik ve bir adet 10 mm’ lik toplam üç port yerleştirildi. Ardından “Told hattı” açıldı, 
inen kolon medialize edildi. Diseksiyonu daha rahat yapabilmek için pelvis batın ön duvarına iğneli sütür yardım ile asıldı. Ardından 
dilate pelvis diseksiyonuna başlandı. Diseksiyon sırasında pelvis açıldı. Bu aşamadan sonra pelvis etrafındaki dokunun serbestlenmesi 
daha güç oldu. Üreteropelvik bölgede Aberran damar görüldü ve 4. bir port konularak askıya alındı. Pelvis serbestlendikten sonra 
üreteropelvik bölgeden distale takip edilerek üreter içindeki katater gözlendi. Üreteropelvik bölgenin diseksiyonu sırasında aberran 
damarların üreteropelvik bölgeyi anteriordan baskıya uğrattığı izlendi. Üst renal üreter, kataterli üreterin hemen altında izlendi. 
Pelvis belirlenen redüksiyon sınırından kesildikten sonra, yeni anostomozda “Anderson Hynes” (dismembered) tekniği kullanılarak 
piyeloplasti gerçekleştirildi. İşlem sırasında antegrad dj stent yerleştirildi.

BULGULAR
Cerrahi süre 145 dakika, kan kaybı minimaldi. Postoperatif 2. gün dreni çekilen hasta önerilerle taburcu edildi. Postoperatif takiplerinde 
klinik ve USG ile sorunsuz izlendi.
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ÇIKARIMLAR
Çift toplayıcı sistem, üriner sistemin sık görülen anomalilerinden biridir. Çift toplayıcı sistemde üreteropelvik darlık nadir görülmekle 
birlikte genelde alt pol etkilenir. Darlık yaklaşık %40 oranında dışarıdan basıyada bağlı olabilir. Laparoskopik yöntem fonksiyonel ve 
kozmetik açıdan tercih edilebilen bir tekniktir.

 
VB-05

ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIĞINA ALT KALİKS TAŞININ EŞLİK ETTİĞİ HASTADA; TRANSMEZOKOLİK, ÜÇ PORT ROBOT YARDIMLI 
PİYELOPLASTİ VE EŞ ZAMANLI FLEKSİBL RENOSKOPİ: OLGU SUNUMU 
BÜLENT ÖNAL(1), SİNHARİB ÇİTGEZ(1), ALİ SEZER(1), BERİN SELÇUK(1), UĞUR AFERİN*(1), ÇETİN DEMİRDAĞ(1), ZÜBEYR TALAT(1)
1) İ.Ü CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu videoda sol üreteropelvik bileşke darlığı ve sol böbrek alt kalikste 4 mm kalkülü bulunan 18 aylık erkek hastaya yapılan transmezokolik, 
üç port, robot yardımlı piyeloplasti ve tanısal fleksibl renoskopi operasyonunu sunmaktayız.

YÖNTEM
Huzursuzluk ve emme güçlüğü ile başvuran hastanın ultrasonografide sol hidronefroz izlenmesi üzerine çekilen BT’de sol böbrek alt 
kalikste 4 mm kalkül saptandı. Sol böbrek pelvis AP çapı ise 14 mm ölçüldü. Yapılan MAG 3 renal sintigrafide sol böbreğin diüretiğe 
yanıt vermediği görüldü. Total renal fonksiyona katılım oranı sol böbrek için % 49,1 olarak hesaplandı.

BULGULAR
Hastaya sol lateral dekübit pozisyonu verilerek üç port uygun şekilde yerleştirildi. Transmezokolik olarak üreteropelvik bölgeye ulaşıldı. 
Bileşke düzeyinde yapılan oblik kesi ile toplayıcı sistem açıldı. Porttan 9,5-11,5fr access sheeat yerleştirildikten sonra içerisinden 
fleksibl üreterorenoskop ilerletilerek renal pelvise girildi. Tüm kaliksiyel yapılar görüntülendi. Alt kalikste uçuşan partiküller gözlendi. 
Daha sonra Anderson-Hynes tekniği ile piyeloplasti yapıldı. Peroperatif herhangi bir komplikasyon saptanmadı. Operasyon sırasında 
kanama olmadı. Postoperatif 2. günde sondası alınan, sondası alındıktan sonra dreninden geleni olmaması üzerine dreni alınan hasta 
aynı gün taburcu edildi.

ÇIKARIMLAR
Üç port robot yardımlı piyeloplasti ve eş zamanlı fleksibl renoskopi böbrek taşının eşlik ettiği üreteropelvik bileşke darlığı bulunan 
hastalarda güvenilir ve uygulanabilir bir yöntemdir.

 
VB-06

PEDİATRİK HASTADA ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK DİVERTİKÜLEKTOMİ: OLGU SUNUMU
BÜLENT ÖNAL(1), ALİ SEZER(1), SİNHARİB ÇİTGEZ(1), BERİN SELÇUK(1), BİRGİ ERCİLİ*(1), ZUBEYR TALAT(1)
1) CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Mesane divertikülü doğumsal, edinsel, genetik olabilir ve insidansı %0.7-1.7 arasındadır. Çoğunlukla mesane çıkım tıkanıklığına 
bağlı olarak ortaya çıkar. Nadiren de olsa çocuklarda görülebilmektedir. Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları ve hematüri 
gibi semptomlarla belirti verir. Rekürren üriner sistem enfeksiyonları, medikal tedaviye yanıtsız alt üriner sistem semptomları, 
üreteral obstrüksiyon, divertikül içinde taş/tümör varlığı tedavi endikasyonlarıdır. Standart tedavi açık cerrahi eksizyondur. 
Ancak günümüzde gelişen minimal invaziv teknikler sayesinde laparoskopik ya da robotik yöntemler tercih edilebilmektedir. 
 
YÖNTEM
Yaklaşık 1 yıldır tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları ile başvuran 16 yaşındaki erkek hastaya sırasıyla yapılan Üriner Ultrasonografi, 
Voiding Sistoüretrografi, Abdominopelvik Manyetik Rezonans görüntülemede mesane sağ lateralde yaklaşık 4 cm’lik divertikül saptandı. 
Semptomatik olan hastaya operasyon kararı verildi. Litotomi pozisyonunda sistoskopi yapılarak divertikül ağzının sağ üreter orifisinin 
2 cm superomedialinde olduğu görüldü. Sağ üreter 6 Fr kateter ile kateterize edildi. Divertikül içerisine sensor guidewire üzerinden 
14 fr silikon kateter takıldı ve kontrast madde verilerek floroskopi altında sondanın divertikül içinde olduğu kontrol edildi. Hasta low 
dorsal litotomi ve Trendelenburg pozisyonuna getirildi. Umbilikus superioruna 2 cm insizyonla Hasson tekniğiyle 8 mm kamera portu 
yerleştirildi. Pnömoperitoneum oluşturulduktan sonra diğer port girişleri direkt görüş altında yapıldı (3 adet 8 mm, 1 adet 12 mm 
asistan çalışma portu). Da Vinci Xi robotik cerrahi sistemi dock edildikten sonra sağ iliak çapraz hizasında üreter bulunarak mesaneye 
kadar disseke edildi ve damar askısıyla asıldı. Duktus deferens, medial umbilikal ligaman tanımlanarak korundu. Divertikül sonda 
yardımıyla 150 cc kadar serum fizyolojik ile dolduruldu ve görünür hale gelmesi sağlandı. Divertikül keskin ve künt disseksiyonlarla 
mukozaya kadar iskeletize edildi. Üreter ve divertikül arasında bağlantı görülmedi. Divertikül boynu anterioru insize edildi, posterioru 
intakt kaldı. 2/0 v-loc sütür ile askı süturu konuldu ve divertikül tamamen eksize edilerek 8 mm port içinden dışarı alındı. Mesane 2/0 
v-loc sütur ile 2 kat onarıldı ve mesane doldurularak kaçak olmadığı görüldü. Dren yerleştirilmedi.
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BULGULAR
Operasyon süresi 90 dakika ve kanama miktarı 10 ml’den daha az olarak saptandı. Post-operatif 2. günde sistografi çekildi. Kaçak 
olmadığı görülmesi üzerine sondası alınan hasta herhangi bir komplikasyon olmadan taburcu edildi.

ÇIKARIMLAR
Robotik cerrahi cerrah için oldukça ergonomik bir ortam sağlamasının yanında küçük kesiler yardımıyla pelvik bölgede daha rahat 
disseksiyon ve sütürizasyon imkanı verir. Üreter komşuluğu olan divertiküllerde daha güvenli bir cerrahi için üreter kateterize edilebilir. 
Çocuklarda robot yardımlı laparoskopik divertikületomi güvenilir ve uygulanabilir bir yöntemdir.
 
 
VB-07

ÜÇ PARÇALI PENİL PROTEZİ OLAN HASTADA ROBOT YARDIMLI RADİKAL PROSTATEKTOMİ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
BÜLENT ÖNAL(1), ÇETİN DEMİRDAĞ(1), SİNHARİB ÇİTGEZ(1), BERİN SELÇUK(1), BİRGİ ERCİLİ*(1), ZÜBEYR TALAT(1)
1) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu videoda PSA değerinin 15,2 saptanması üzerine yapılan transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsi sonucunda; 5/20 odakta 
Gleason skoru 3+4 prostatik adenokarsinom saptanmış olan 75 yaşında erkek hastaya uygulanan robot yardımlı radikal prostatektomi 
operasyonu sunulmuştur.

YÖNTEM
Tarafımıza başvuran hastaya 13 yıl önce sigmoid tümörü nedeni ile low anterior rezeksiyon yapıldığı ve operasyonu takiben 4 kür 
adjuvan kemoterapi uygulandığı, 1 yıl önce de çok parçalı penil protez implantasyonu operasyonları uygulandığı belirlendi.Hastaya 
robot yardımlı radikal prostatektomi ve bilateral pelvik lenf nodu diseksiyonu yapıldı.

BULGULAR
Penil protezin rezervuar kısmı operasyon sırasında dolu bir şekilde bırakıldı, bu şekilde diseksiyonun kolaylaştığı görüldü. 
Peroperatif herhangi bir komplikasyon saptanmadı. Operasyon sırasında kanama miktarı 100 cc olarak hesaplandı. Operasyon 
sonunda penil protezin rezervuar kısmı kontrol edilerek herhangi bir problem olmadığı teyit edildi. Postoperatif 2. günde 
dreni alınan hasta taburcu edildi. Postoperatif 10. günde sondası alınan hastada herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. 

ÇIKARIMLAR
Robot yardımlı radikal prostatektomi, pelvik cerrahi ve penil protez anamnezi olan hastalarda güvenilir ve uygulanabilir bir yöntemdir.
 

VB-08

SANTRAL YERLEŞİMLİ RENAL KİTLE DE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ, OLGU SUNUMU 
SİNAN ÇELEN*(1), YUSUF ÖZLÜLERDEN(1), KÜRŞAD KÜÇÜKER(1)
1) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİMDALI, DENİZLİ 

AMAÇ
Laparoskopik parsiyel nefrektomi güvenli olmasına rağmen teknik olarak zor bir cerrahidir. Biz santral yerleşimli tümörü olan bir 
hastaya uyguladığımız laparoskopik parsiyel nefrektomi deneyimimizi sunduk

YÖNTEM
80 yaşında erkek hasta, insidental olarak renal kitle daptanan ve çekilen bilgisayarlı tomografide sol böbrek santral kesiminde 22x21 
mm solid kitle olması nedeni ile laparoskopik parsiyel nefrektomi kararı alındı. • R.E.N.A.L Nefrometri skorlama sistemine göre : 10 
puan • PADUA skorlama sistemine göre 11 puan olarak belirlendi.

BULGULAR
Parsiyel nefrektomi sonrası kanama: 75 cc , sıcak iskemi : 14 dk , ameliyat süresi: 120 dk olarak belirlendi. peroperatif ve 
postoperatif komplikasyon olmayan hasta postop 2. gününde dren çekilerek eksterne edildi. Son bir yıllık parsiyel nefrektomi 
deneyimlerimiz değerlendirildiğinde 18 hastaya parsiyel nefrektomi uygulamış olup ortalama hastanede kalış süresi 3,2 
(2-6) gün , dren çekilme süresi 2 (1-3) gün , ortalama anestezi süresi 145 (90-277) dakika , 2 hasta klempsiz uygulanmış 
olup ortalama sıcak iskemi süresi 14,3 (0-27) dakika , ortalama kanama miktarı 121,6 (50-200) cc olarak belirlenmiştir. 
 
ÇIKARIMLAR
Santral yerleşimli renal tümörlerde parsiyel nefrektomi ileri düzey merkezlerde laparoskopik olarak güvenle uygulanabilir. 
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VB-09

TESTİS TÜMÖRÜNDE KEMOTERAPİ SONRASI LAPAROSKOPİK RETROPERİTONEAL LENF NODU DİSEKSİYONU
UĞUR YÜCETAŞ(1), HİKMET KÖSEOĞLU(1), EMRAH OKUCU*(1), MUSTAFA KADIHASANOĞLU(1), ERKAN SÖNMEZAY(1), ERKAN
ERKAN(1), GÖKHAN TOKTAŞ(1)
1) İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu videoda kemoterapi sonrası rezidü kitle nedeniyle laparoskopik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu uygulanan olgunun ameliyat 
görüntüsü sunulmuştur.

YÖNTEM
Testis tümörü tanısıyla sağ orşiektomi operasyonu yapılmış ve daha sonra kemoterapi uygulanmış hastada gerçekleştirilen laparoskopik 
retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu operasyonuna ait görüntüler kullanılmıştır.

BULGULAR
Testis tümörü tanısıyla 1 yıl önce sağ orşiektomi (Non-seminomatöz germ hücreli karsinom, pT1N2M0) yapılan ve daha sonra abdominal 
seviyede lenf tutulumu nedeniyle 3 kür BEP (Bleomisin, Etoposid ve Sisplatin) kemoterapisi uygulanan 29 yaşında erkek hasta abdominal 
tomografik görüntülemede en büyüğü 45*43 mm boyutunda olan çok sayıda retroperitoneal kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. 
Serum tümör belirteçleri normal seviyede olan hastanın kontrol görüntülemelerinde kitle çapında artış saptanması nedeniyle hastaya 
lenfadenektomi ve kitle eksizyonu planlandı. Supin poziyonda 3 adet 10 mm’lik ve 2 adet 5 mm’lik trokar kullanılarak laparoskopik 
retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu gerçekleştirildi. İlioçekal seviyede periton insize edilerek retroperitoneal bölgeye geçildi. Çıkan 
kolon sağ tarafta karaciğer seviyesine, sol tarafta paraaortik alana kadar medialize edildi ve vena cava ile aort ortaya kondu. Aort 
bifurkasyonu seviyesinde interaortokaval yerleşimli yaklaşık 5 cm boyutunda kitle görüldü, keskin ve künt diseksiyon ile kitle eksize 
edildi. Ardından parakaval, interaortokaval ve paraaortik sahadaki lenf bezler kranialde renal arter seviyesine kadar, kaudalde sağ iliak 
arter seviyesine kadar diseke edildi. Sağ orşiektomize hastada rezidü spermatik kord ve gonadal vasküler yapılar eksize edildi. Kolon 
ve barsaklar tekrar eski konumuna getirilerek operasyon tamamlandı. Organ torbasına konulan spesmen 10 mm’lik port sahasından 
dışarıya alındı. Toplam operasyon süresi 300 dakika olan bu olguda peroperatif komplikasyon gözlenmedi. Postoperatif 2. günde dreni 
alınan hasta postoperatif 3. gün sorunsuz olarak taburcu edildi. Patoloji sonucu pür teratom olarak gelen hastanın operasyon sonrası 
6. ay kontrolünde herhangi bir sorun saptanmadı.

ÇIKARIMLAR
Testis tümöründe sıklıkla kemoterapi sonrası rezidü kitle varlığında uygulanan retroperitoneal lenf nodu diseksiyonunda laparoskopik 
cerrahi; daha küçük insizyon, daha az ağrı, daha kısa yatış süresi ve daha iyi görüntü avantajları ile uygulanabilir bir yöntemdir.

 
VB-10

BÖBREK DIŞINA MİGRATE DJ KATATERİN LAPAROSKOPİK ÇIKARILMASI
MEHMET SERKAN ÖZKENT(1), YUNUS EMRE GÖĞER(1), GÖKHAN ECER*(1), GİRAY KARALEZLİ(1), MUZAFFER TANSEL KILINÇ(1)
1) DİĞER, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, KONYA 

AMAÇ
Böbrek pelvisi dışına migrate olmuş Dj kataterlerin alınmasında literatürde farklı yöntemler tanımlanmış olsa da bu gibi durumlarda 
her vaka kendi içinde değerlendirilmelidir.Biz de bu video sunumunda laparoskopik olarak dj kataterini aldığımız bir olguyu sunmak 
istedik.

YÖNTEM
27 yaşında erkek hasta,5 yıl önce sol UV darlık nedeniyle sol üreteroneosistostomi öyküsü mevcut. Takiplerinde hidronefroz nedeniyle 
dj katater belli sürelerle takılıp çıkartılarak takip edilmiş.Hasta kliniğimize sol yan ağrısı nedeniyle başvurdu.

BULGULAR
FM ve labaratuvar bulguları normaldi.Batın CT’de sol böbrek pelvikalisyel yapılardaki ektazinin yanında önceki takılan dj kataterin sol 
böbrek pelvisinden böbrek dışına dalak inferioruna migrate olduğu saptandı. Tanısal URS ile sol böbrek pelvisine girildi.Sol böbrek 
üst kaliksi içine invaze görünümdeki d-j katater forceps ile alınmaya çalışıldı.D-j kataterin gelmemesi üzerine laparoskopik eksizyona 
karar verildi.Dj katater laparoskopik olarak çıkarıldı.Operasyon süresi 45 dk idi. İşlem bitiminde fistül riski nedeniyle skopi altında d-j 
kateter konuldu.Dren postop 1. günde alındı.Postop 2. gün hasta taburcu edildi.20 gün sonra d-j katater alındı Postop 3-6. aylardaki 
kontrolleri normaldi

ÇIKARIMLAR
Bazı cerrahi komplikasyonlar sonrası minimal invazif yöntemlerin kullanılması; kolay olması, pratik olması ve erken taburculuk gibi 
avantajları nedeniyle önemlidir.Periop ve postop morbidite ve mortalitenin azaltılmasına katkı sağlar.
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VB-11

ÜRETRA DUPLİKASYONU VAKASI
KÜRŞAD ZENGİN(1), İBRAHİM KELEŞ(1), MUSTAFA KARALAR(1), KUTAY TOPAL*(1), HAŞMET SARICI(1)
1) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, AFYON 

AMAÇ
Üretra duplikasyonları ya da aksesuar üretra değişik anatomik varyasyonları bulunan ve nadir görülen bir konjenital anomalidir.
Asemptomatik olabileceği gibi, bu anomalinin klinik sonuçları sıklıkla üriner obstrüksiyon, üriner inkontinans, sık tekrarlayan idrar 
yolu enfeksiyonu, çift işeme, miksiyon sonrası damlama semptomları ile karşımıza çıkabilmektedir. Tanısal amaçlı olarak fizik muayene, 
retrograd üretrografi ve endoskopik yöntemler kullanılabilir. Semptomatik olan üretral duplikasyon vakalarına cerrahi tedavi uygulanır. 
Yazımızda karşılaşılan bir üretral duplikasyon olgusunun tanı ve tedavisinin literatür eşliğinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
17 yaşında erkek hasta üroloji polikliniğine 1 yıldır sık idrara çıkma, idrar kalibrasyonunda azalma ve post-miksiyonel rezidü idrar hissi 
şikayetleri ile başvurdu. Öyküsünde daha önce travma ve üretral girişim olmadığı öğrenildi. Yapılan fizik muayenede üretral mea tek 
ve normal anatomik pozisyonunda izlendi. Uroflowmetride maksimum idrar akım hızı 5ml/sn ve post-miksiyonel rezidüel idrar 294 ml 
ölçüldü. Takiben hastaya tanısal sistoskopi planlandı. Yapılan sistoskopi esnasında bulber üretrada 2 adet üretral yol izlendi. Ventral 
yönde olan yoldan guide ve üreterorenoskop eşliğinde ilerlenemedi ve kör sonlandığı düşünüldü. Sonrasında dorsal yönde olan yoldan 
guide ve üreterorenoskop eşliğinde geçildi ve mesaneye ulaşıldı. Fonksiyonel yol üzerinden üretral dilatasyon yapıldı ve 20fr foley 
sonda takıldı. Hasta 1 hafta boyunca üretral sondalı olarak takip edildi. Post operatif 15.günde yapılan üroflowmetrisinde maksimum 
idrar akımı hızı 33 ml/sn ve post-miksiyonel rezidü idrar 36 ml izlendi.

BULGULAR
..

ÇIKARIMLAR
Üretral duplikasyon oluşumu ile ilgili çeşitli embriyolojik hipotezler sunulmuştur. Ancak birçok tipte duplikasyon olması bir çok farklı 
anomalinin de eşlik edebilmesi nedeniyle tek tip embriyolojik gelişim bozukluğu ile açıklamak olası değildir. Üretral duplikasyonun 
klinik ve anatomik olarak çeşitli varyasyonları bulunması nedeniyle bir çok sınıflama kullanılmıştır. Günümüzde kullanılmakta olan 
sınıflandırma Effman sınıflandırmasıdır. Üretral duplikasyonun en sık bulgusu iki meatus ve iki idrar akımıdır. İnkontinans ve tekrarlayan 
idrar yolu enfeksiyonu en sık komplikasyonlar arasındadır. Daha nadir durumlarda penil kordi ve miksiyon sırasında kapatıcı kapak 
olarak rol oynayan üretral bifurkasyon da mukozal flebe bağlı idrar akışında tıkanma olur. Üretra duplikasyonlarında tedavi seçenekleri 
hastanın septomları ve anatomik konfigürasyona göre bireysel olarak belirlenmelidir. Asemptomatik hastalarda cerrahi uygulanması 
zorunlu değildir. İnkontinans, infravezikal obstrüksiyon, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında cerrahi tedavi uygulanmalıdır. 
Cerrahi tedavi seçenekleri, aksesuar üretranın tam eksizyonu, fulgurasyonu veya sklerozan madde enjeksiyonudur. Bizim olgumuz tip-
1B ile uyumludur ve infravezikal obstrüksiyon olması nedeniyle üretra dilatasyonu yapılmıştır.
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VB-12

RETROPERİTONEAL KİSTİK LENFANJİOM
CEMİL AYDIN*(1), MUSTAFA SUNGUR(1), AYKUT BUĞRA ŞENTÜRK(1)
1) S.B. HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, ÇORUM 

AMAÇ
Abdominal lenfanjiomlar oldukça nadir görülen kistik lezyonlar olup en sık ince barsak mezenterinde yerleşim gösterir. Nadir görülen 
bu olguyu değerlendirdik.

YÖNTEM
Abdominal lenfanjiomlar oldukça nadir görülen kistik lezyonlar olup en sık ince barsak mezenterinde yerleşim gösterir. Genellikle 
asemptomatiktirler. Nadiren akut ya da kronik karın ağrısı ve distansiyon gibi nonspesifik semptomlar görülebilir. Ultrasonografi 
ile lezyonun kistik karakteri belirlenebilmekle beraber kompleks anatomik ilişkilerinin saptanabilmesi için BT ve MRG gereklidir. Biz 
burada 2 yıldır sağ alt kadran ağrısı nedeniyle başvuran, çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi, abdominal Manyetik Resonans incelemesinde 
saptanan, batın alt kadranda lokalize kistik lenfanjiom olgusunun bulguları sunuyoruz.

BULGULAR
İki yıldır sağ alt kadran ağrısı nedeniyle başvuran bayan hastanın tüm abdomen USG değerlendirmesinde sağ böbrek alt polde sınırı net 
ayrılamayan 8 cm çapta kistik yapı saptandı. Abdominal CT’de sağ böbrek alt polden kemik pelvise uzanan kontrast tutulumu olmayan 
kistik yapı, abdominal MR batın sağ alt kadranda ince cidar kontrastlanması gösteren kistik yapı (mezenter kisti?). Laboratuvar testleri 
normal gelen hastaya laparoskopik kist exizyonu yapıldı, patolojisi kistik lenfanjiom geldi. Mezenterik lenfanjiomlar oldukça nadir 
görülen intraabdominal kistik lezyonlar olup sıklığı 1/100000-250000.Lenfanjiomların %80’i 5 yaş altı çocuklarda görülür. Yerleşim yeri 
olarak %95’i boyun ve aksiller bölgede görülürken, %5’i mezenterde, retroperitonda, abdominal organlarda, akciğer ve mediastende 
görülür. Lenfanjiomlar ince duvarlı kistik lezyonlar olup birbiriyle ilişkili makroskopik kistlerden (kistik lenfanjiom= kistik higroma) ya da 
mikroskopik kistlerden (kavernöz lenfanjiom) oluşur. Kistler şilöz, seröz ya da hemorajik karakterde olabileceği gibi bunların karışımını da 
içerebilir. Küçük boyutlu ve asemptomatik lezyonların radyolojik takibi önerilmektedir. Semptomatik lezyonların mezenterik damarların 
arasına yerleşme gösterme eğilimi nedeniyle komplet eksizyonu bazı vakalarda oldukça zordur. Geniş bir tutulum alanı gösterdiği 
zaman rekürensi önlemek için total kist eksizyonu ve ilişkili abdominal organlar ile barsak anslarının kısmi rezeksiyonu gerekebilir. 
Olgumuzda küçük boyutları nedeniyle lezyon laparoskopik olarak total çıkartılmış ve takip incelemelerde rekürens saptanmamıştır. 

ÇIKARIMLAR
Nadir görülen abdominal lenfanjiomların küçük asemptomatik olanları takip edilebilirler. Semptomatik olanların total exizyonu 
gerekmektedir.

VB-13
KADIN ÜRETRA DARLIĞINDA VENTRAL BUKKAL MUKOZAL GREFT ÜRETROPLASTİ TEKNİĞİ
ADEM EMRAH COĞUPLUGİL(1), SAMİ UĞUZ(1), MURAT ZOR(1), ÖMER FARUK KARATAŞ(1), MESUT GÜRDAL(1)
1) GÜLHANE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ AD, ANKARA 

AMAÇ
Kadın üretra darlıklarında ventral bukkal mukozal greft üretroplasti tekniğini sunmaktayız.

YÖNTEM
Videoürodinamik olarak kanıtlanmış üretra darlığı olan kadın hastalardan ameliyat onamları alındı. Nazal entübasyonla genel anestezi 
altında öncelikle 7.5 fr rijit üreterorenoskopi ile üretrosistoskopi uygulandı. Darlık alanı ve mesane değerlendirildi. Ardından üretraya 
bir kılavuz tel yerleştirildi. Üretral meanın 1 cm proksimalinden vajen ön duvarına yaklaşık 3 cm insizyon yapıldı. Üretra alt ve yanlardan 
etraf dokulardan serbestleştirildi. 6-8 fr üretral kateter gönderilerek dar kısım üzerinden üretraya insizyon yapıldı. İnsizyon sağlam 
üretraya ulaşılana kadar ilerletildi. Ardından dar üretra ölçülerek yanaktan uygun uzunlukta (darlık uzunluğunun >%20’si) bukkal 
mukoza alındı. Üretraya 22 f 3 yollu kateter konuldu. Hazırlanan greft insize edilen üretranın üzerine 5-0 vikrille sütüre edildi. Üretral 
kateter 3 hafta tutulduktan sonra çekildi.

BULGULAR
3 hastada bu yöntemle tedavi uygulandı. Hastaların üçünede farklı merkezlerde başarısız üretral dilatasyon denemeleri uygulanmıştı. 
Darlıklar distal-orta üretra yerleşimliydi. Darlık uzunluğu iki hastada 2 cm ve bir hastada 1.5 cm idi. Tüm hastalarda başarı elde edildi 
ve 3-9 aylık takipteratif dönemde idrar kaçırma, üretrovajnal fistül, nüks darlık ya da enfeksiyon vb. komplikasyonlar gelişmedi.

ÇIKARIMLAR
Kadın üretra darlıklarında ventral bukkal mukozal greft üretroplasti etkili ve güvenli bir yöntem olarak uygulanabilir.
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VB-14

ORTA ÜRETRA ASKI CERRAHİSİ SONRASINDA ÜRETRAL MEŞ EROZYONUN HOLMİUM LAZER İLE TEDAVİSİ 
ÖMER GÜLPINAR(1), MUHAMMED ARİF İBİŞ*(1), MEHMET İLKER GÖKÇE(1), UTKU CAN BAKLACI(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
Stres tipi inkontinans nedeni ile orta üretra askı cerrahisi uygulanan hastada meş eksizyonu cerrahisi
 
YÖNTEM
Laringeal maske anestezisi altında litotomi pozisyonunda 21F üretroskop ile girildi. Üretrada görülen meşe lazer enerjisi 2 
joule’e ayarlandıktan sonra üretroskop içinden gönderilen lazer probu ile atışlar yapıldı. Meş mukzaya gömülecek şekilde uygun 
derinliğe kadar lazer ile eksize edildi. Kalan parça olmadığı görüldükten sonra 18F silikon sonda takılarak işlem sonlandırıldı. 
 
BULGULAR
72 yaşında kadın hasta. 6 yıldır stres tip idrar kaçırma şikayeti olan hastaya 2016 yılında dış merkezde orta üretra askı cerrahisi 
(transobturator tape) yapılmış. Şikayetleri geçen hastanın postop 3. ayda aniden idrara sıkışma, zaman zaman tuvalete yetişemeden 
idrar kaçırma, idrar yaparken yanma şikayetleri başlamış. Bu şikayetler ile pek çok kez değişik merkezlere başvuran hastanın idrar 
kültürlerinde üremesi olmuş ve bunun akabinde hastaya antibiyotik tedavileri başlanmış. Antibiyotik tedavisi sonrası şikayetleri 
devam eden hastaya fesoterodin ve solifenasin de başlanmasına rağmen,hasta bu tedaviden de fayda görmemiş. Nisan 2018’de aynı 
şikayetler ile başvurduğu başka bir merkezde sistoskopi yapılarak, üretra orta sol yan duvarda 0.5 cm meş izlenmiş. Mayıs 2018’de 
kliniğimize başvuran hastanın fizik muayenesinde vajen sol yan duvarda mesane boynuna yakın yaklaşık 1 cm’lik mesh palpe edildi. 
Üroflowmetrisi 18/151/48 olan hastaya üretrosistoskopi + mesh eksizyonu yapılması planlandı. Operasyon sırasında herhangi bir 
komplikasyon izlenmeyen hasta ameliyat sonrası birinci günde taburcu edildi. Postoperatif 7. günde sondası alındı.Hasta 1 ay sonraki 
kontrolünde idrarda yanma, ani sıkışma ve idrar kaçırma şikayetlerinin geçtiğini ifade etti.

ÇIKARIMLAR
Stres tipi idrar kaçırmaya yönelik orta üretra askı cerrahisi geçiren hastalarda üretra ve vajen duvar erozyonuna neden olabilen meş, bu 
durumlarda sık idrar yolu enfeksiyonu, dizüri, urgency, urge tip idrar kaçırma ve disparoni şikâyetlerine neden olabilmektedir. Cerrahi 
olarak meshin çıkartılması hasta şikâyetlerinde azalmaya neden olmakta ve yaşam standardını yükseltmektedir. Üretra lümenindeki 
meşlerde lazer ile meş eksizyonu minimal invaziv ve etkin bir tedavi yöntemidir.
 
 
VB-15

MİNİ SLİNG EROZYONU SONRASI TOT UYGULANMASI
TARIK YONGUÇ*(1), ERTUĞRUL ŞEFİK(1), SERDAR ÇELİK(1), İSMAİL BASMACI(1), SERKAN YARIMOĞLU(1), SALİH POLAT(2)
1) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 2) DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AĞRI 

AMAÇ
. 
 
YÖNTEM
. 
 
BULGULAR
58 yaşında kadın hasta miks tip üriner inkontinans nedeniyle kliniğimize başvurdu. 4 yıl önce stres tipi üriner inkontinans nedeniyle 
dış merkezde mini sling operasyonu geçirdiği öğrenildi. Son 1 yıldır miks tip üriner inkontinans şikayeti mevcuttu. Fizik muayenede 
meş vajen ön duvardan eroze olmuş ve palpe edilebiliyordu. Yapılan sistoskopide mukozal erozyon görülmedi. Öksürük-stres testi 3 
pozitif idi. İnkontinans sorgulama formları skorları ICIQ-sf 15, OABv8 15, SEAPI 30 idi. Mini sling meş çıkarılarak hastaya TOT prosedürü 
uygulandı ve tedavisine antikolinerjik eklendi. Hastanın 1. ay kontrolünde stres tipi üriner inkontinansı yoktu, urgency şikâyeti 
mevcuttu. 3. ay kontrolünde ise hasta tam kontinan olduğunu belirtti. 3. ay inkontinans sorgulama formları skorları ICIQ-sf 0, OABv8 
8, SEAPI 5 idi. Hasta takiplerine devam etmektedir.

ÇIKARIMLAR
İnkontinans nedenli yapılan operasyonların uzun dönem komplikasyonları arasında meş erozyonu önemli bir sorundur. Mini sling 
sonrası gelişen meş erozyonu sonrası hastaya TOT prosedürü başarıyla uygulanabilir
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VB-16

ÜRETERORENOSKOPİNİN BİR KOMPLİKASYONU OLAN ÜRETER KOPMASINA [AVULSİYON] YAKLAŞIM 
ŞİNASİ YAVUZ ÖNOL*(1), TOLGA AKMAN(2), İSMAİL BAŞIBÜYÜK(3), YUNUS KAYALI(4), CENK MURAT YAZICI(3)
1) ÖNOL ÜROLOJİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 2) MEDİCANA HOSPİTAL, ÜROLOJİ, İSTANBUL 3) DİĞER, ÜROLOJİ, İSTANBUL 4) .........., ÜROLOJİ,
İSTANBUL 

AMAÇ
Abdomino-pelvik cerrahi de iatrojenik üreter yaralanması nefrektomiye kadar gidebilen ciddi bir komplikasyondur. İatrojenik üreter 
yaralanması sıklıkla jinekolojik v genel cerrahi ameliyatları sırasında görülmektedir. Üreterorenoskopik işlem sırasında üreterin 
kopmasıyla oluşan avulsiyon ise üreter yaralanmasının en ciddi komplikasyonu olup, üreter tamamen üretradan dışarı çıkmaktadır. 
Üreter yaralanması lezyonun bölgesine ve uzunluğuna göre onarılmaktadır. Üretero-üreterestomi (böbrek serbestleştirilerek), 
üretero-pyelostomi, üretero-kalikostomi, trans üretero-üreterostomi, üretoro-neosistostomi, vesiko-psoas Hitch, standart boari 
flap, ileal veya apendiks interpozisyonu, üriner diversiyon, Memokath stent, Ototransplantasyon teknikleri üreter yaralanmalarında 
tedavi tekniklerinin oluşturmaktadır. Bu tekniklerin başarısızlığı nefrektomi ile sonuçlanmaktadır. Uzun segment yaralanmalarında 
ileal segment ve mesane flap’ı kullanılabilmektedir. Spiral Mesane flap’i ile üretero-renoskopiye bağlı panüretral avulsiyonlarda ileum 
kullanmaya gerek kalmadan üreter replase edilebilmektedir. Bu teknikğin incelikleri görseller ve video sunumu ile anlatılmaktadır. 
 
YÖNTEM
alışmaya, 2004-2018 yılları arasında 2’si distal 6’sı proksimal toplam 8 üretero-renoskopi avulsiyon olgusu alındı. Distal bir olguya 
psoas hitch bir olguya da standart Boari flap uygulandı. Altı proksimal olguya ise, mesaneden spiral Boari flap elde ederek 16-
18 cm lik üreter oluşturulup renal pelvise anostomoz edildi. Uyguladığımız teknikte yaralanan üreterin diseksiyonuna gerek 
kalmadı. Hastanın pskolojik travması da düşünülerek erken onarım tercih edildi. Uygun vakalarda 2 küçük kesi yapıldı. Pfhannelstil 
kesesi ile mesane peritondan serbestleştirildi ve süperior vesikal arterler korundu. İskemiyi önlemek için kaidesi geniş spiral 
mesane flap’ı oluşturuldu. Flap iki tabaka dikilerek sirküler hale getirildikten sonra psoas tendonuna dikildi. Daha sonra 4 cm’lik 
lombotomi insizyonu ile adeleler aralanarak böbrek lojuna ulaşıldı (Foley’in musle spliting kesesi). Neoüreter retro peritoneal 
olarak alt kesiden üst kesiye aktarıldıktan pelvise anastomoz edildi. Tüm olgulara Double J stent konuldu ve 6 hafta tutuldu. 
Nefrostomili hastalara antegrad pyelografi yapıldı. 2-6 ay, 1 yıl sonra kontraslı görüntüleme ile böbrek fonksiyonları izlendi. 
 
BULGULAR
Postop erken dönem komplikasyon olmadı. Hiçbir hastada hidronefroz da ilerleme veya böbrek fonksiyonların da gerileme olmadı. 
Hastaların takiplerinde mesane kapasitelerinin normale döndüğü görüldü.

ÇIKARIMLAR
Spiral mesane flap’ı üreteral replasman gerektiginde en iyi seçenektir.. İleal üreter gibi diğer üreteral replasman seçeneklerine kıyasla 
komplikasyon açısından daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu yöntem yeterli mesane kapasitesinin olduğu vakalar için idealdir. Bu 
yöntemin yaygınlaşmasıyla nefrektomi ve ototransplantasyon gereksinimi ortadan kalkacaktır.

VB-17

UZUN ÖN ÜRETRA DARLIKLARINDA HER İKİ YANAK VE ALT DUDAK TEK PARÇA AĞIZ MUKOZASIİLE ONARIM
ŞİNASİ YAVUZ ÖNOL*(1), YUNUS KAYALI(2), İSMAİL BAŞIBÜYÜK(3), CENK MURAT YAZICI(4)
1) ÖNOL ÜROLOJİ MERKEZİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 2) BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ABD, 
İSTANBUL 3) MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 4) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, 
ÜROLOJİ, TEKİRDAĞ 

AMAÇ
Uzun ön üretra darlıklarında skrotal ve penil deri flap üretroplasti günümüzde yerini ağız mukozasından alınan greftlere bırakmıştır. 
Ağız mukozası yoğun elastik lifli, ince lamina proprialı, zengin vaskülariteli kalın epitel tabakasına sahip olması, enfeksiyonlara dirençli 
olması, kılsız olması, kolay elde edilebilmesi, yüksek başarı oranı ile giderek popülerize olmuş ve bugün altın standart haline gelmiştir 
Bu çalışmada üretra darlığının uzunluğuna göre her iki yanak ve alt dudaktan “L” veya “U” şeklinde tek parça olarak alınan ağız mukoza 
greftinin etkinliği, güvenilirliği ve teknik uygulamadaki farklılıkları sunulmaktadır.

YÖNTEM
Eylül 2004 – Ağustos 2018 yılları arasında 42 uzun ve kompleks (7,5-18 cm) üretra darlıklı hasta incelenmiştir. Dokuzu hipospadias 
sakatı, ikisi ileri spongiofibrozisli komplet oblitere BXO olgularında anterior üretra tamamen çıkartılmış ortoplasti ve penil büyütme 
yapılıp üretra iki aşamalı olarak ağız mukozası ile onarılmıştır. Diğer 31 olgu ise tek aşamalı olarak onarılmıştır. Spongiofibrozisin 
derecesine göre ağız mukozası 5 farklı teknikle döşenmiştir: 1. Ventral-sagittalüretrotomi ile dorsalüretrayavertikalinsizyon yapılmıştır 
(Asopa’nındorsalaugmentasyonu) 11 vaka 2. Ventral-sagittalüretrotomi yapılıp ventrale ağız mukozası döşenmiştir.Corpusspongiozum 
ikinci tabaka olarak kapatılmıştır. 6 vaka 3. Proksimalanteriorüretrada (bulberüretra) ventrale ağız mukozası, distalanteriorüretrada ise 
dorsale ağız mukozası döşenmiştir. (kombine teknik) 10 vaka 4. Hem dorsale hem ventrale ağız mukozası döşenmiştir. (palminteri yöntemi) 
4 vaka 5. Hipospadias sakatı ve obliteratif BXO olgularının iki aşamalı onarımı, 4-6 ay sonra ikinciüretroplasti tamamlandı. 4-6 ay sonra 
ikinci aşamada graft penis cildi kenarından, kateter üzerinden neoüretra yapılacak şekilde mobilize edilir. Strangülerskrotaldartostan 
elde edilen retrangülarflap oluşturulan neoüretranın üzerine sarılır. 10 vaka Normal litotomi pozisyonda, perineye ters “y” insizyonu 
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ile penis perinedekiinsizyondan doğurtulur. Boydan boya üretralventral-vertikalinsizyon yapılır. “L” veya ”U” insizyonla her iki yanak ve 
alt dudaktan elde edilen ağız mukozası üretraya döşenir ve mutlaka tutturucu sütürlerle tabana sabitlenir. Ventrale yerleştirilen greftin 
mutlaka ikinci bir tabaka olarak corpus spongiosum ile kapatılması gerekir. 2-3 hafta sonra perikateteral üretrogram yapılarak sonda 
çekilir. Üç ay sonra anterograd-retrograd üretrografi ve üroflow, 6 ay sonra ise üretroskopi ile takibi yapılır

BULGULAR
Dört olguda fistül gelişti. Üç olgunun meatal striktürü dilatasyon gerektirdi. 2 olguda oluşan kısa darlık internal üretrotom ve dilatasyon 
gerektirdi. İki aşama planlanan on olgunun üçü 3 aşamalı onarıldı.

ÇIKARIMLAR
Uyguladığımız teknikle her iki yanak ve dudaktan alınan ağız mukozasının çok uzun augmentasyon gerektiren üretra darlıklarında bile 
yeterli greft elde edilebildiği gösterilmiştir.
 

VB-18

PELVİK ORGAN PROLAPSUSUNDA ROBOTİK SAKROKOLPOPEKSİ VE EŞ ZAMANLI HİSTEREKTOMİ CERRAHİSİ
MUHAMMED ARİF İBİŞ*(1), ÖMER GÜLPINAR(1), SALİH TAŞKIN(2), UTKU CAN BAKLACI(1)
1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA 2) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KADIN 
HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI, ANKARA 

AMAÇ
İleri evre Pelvik organ Prolapsusu (POP) olan ve kadın hastalıkları ve doğum (KHD) bölümü tarafından histerektomi önerilen hastaya 
yapılan robotik sakrokolpopeksi+histerektomi olgusunun sunulması 69 yaşında kadın hasta. 2 kez normal vajinal yolla doğum 
öyküsü olan hastanın 4 senedir ele gelen kitle ve sarkma hissi şikayetleri mevcuttu. UFM: 30/312/100. Fizik muayenede grade 
4 anterior ve apikal POP, mevcut olup stres test negatifti. KHD konsültasyonu ile histerektomi uygun görüldü ve hastaya robotik 
sakrokolpopeksi+histerektomi planlandı.

YÖNTEM
Genel anestezi altında uygun örtünmeyi takiben hastaya 16 F 2 yollu sonda takıldı pnomöperitonium oluşturuldu ve 4 adet robot 1 
adet asistan portu yerleştirildi. Treandelenburg pozisyonu verildi ve docking yapıldı. Uterus prograps ile tutuldu proksimale çekildi. 
Önde mesane ve vajen arası periton insizyonu yapılarak diseke edildi.Diseksiyon distalde trigon altına kadar ilerletildi. Posteriorda 
aynı diseksiyon vajen ile rektum arasına yapıldı ve distalde perineye kadar ilerlenerek diseksiyon tamamlandı. Takiben promontoryum 
üzerindeki periton insize edildi ve promontoryum görünür hale getirildi. Ardından eş zamanlı kadın doğum tarafından histerektomi ve 
bilateral salphingooferektomi operasyonu uygulandı. Önde mesane arkada periton indirilikten sonra bilateral infindulopelvik, round 
ligament ve uterin arterler tutuldu yakıldı kesildi; takiben bilateral sakrouterin ve kardinal ligamentler tutuldu yakıldı ve kesildi. Vajen 
kafı uterustan kesilerek ayrıldı. Kaf tepesi 0 vicryl ile suture edilerek kapatıldı. Takiben promontoryum üstündeki insizyon ile vajen 
posteriorundaki insizyon periton altından oluşturulan tünel ile birleştirildi. Daha önce hazırlanmış Y şeklindeki mesh karın içine alındı. 
Öncelikle mesh yapraklarından biri posterioda vajen ve rektum arasındaki diseksiyon alanına yatırıldı ve 2/0 vikril ile toplam 5 adet 
sütürle vajene sabitlendi. Takiben 2 kollu ön yaprak önde en distalde trigon alt hizasından başlayarak 2/0 vikril ile toplam yine 5 adet 
sütürle vajene sabitlendi. Mesh kuyruğu önceden oluşturulmuş periton tünelin altında alınarak promontoryum üzerindeki periton 
insizyonundan çıkarıldı. Uygun gerginlik ayarlandıktan sonra meshin kuyruk kısmı 2 adet prolen sütürle promontoryuma sabitlendi.Bu 
aşamada hastaya lasix yapıldı ve sistoskopi yapılarak her iki üreterden idrar geldiği görüldü, mesanede herhangi bir patoloji saptanmadı. 
Meşe rifosin verildikten sonra periton kapatıldı ve meş tamamen retroperitonize edildi. Loje bir adet dren konularak işlem sonlandırıldı. 
 
BULGULAR
Operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon izlenmeyen hasta ameliyat sonrası dördüncü günde taburcu edildi. Operasyon sonrası 
birinci ay kontrolünde fizik muayenede pelvik organ prolapsusu saptanmadı.

ÇIKARIMLAR
Histerektomi endikasyonu olan semptomatik ileri evre POP olgularında robotik sakrokolpopeksi ve robotik histerektomi operasyonları 
eş zamanlı yapılabilen etkin, güvenli ve minimal invaziv bir cerrahi seçenektir.
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VB-19

SAHRA ALTI AFRİKADA OBSTETRİK FİSTÜL YÖNETİMİ
ŞİNASİ YAVUZ ÖNOL*(1), YUNUS KAYALI(2), İSMAİL BAŞIBÜYÜK(3), CENK MURAT YAZICI(4), RIDVAN ÖZCAN(4), OUMAROU SANDA(5)
1) ÖNOL ÜROLOJİ MERKEZİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ABD, İSTANBUL 
3) MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 4) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ
ABD, TEKİRDAĞ 5) LAMARDA NATİONAL HOSPİTAL, FİSTULA CLİNİC, BİLGİ YOK 

AMAÇ
Obstetrik fistüller uzamış doğum ve yetersiz obstetrik bakımdan kaynaklanan basınç nekrozuna bağlı olarak ortaya çıkar. En önde 
gelen sonucu ise ailesel ve sosyal izolasyondur. Obstetrik fistüllerin yönetimi karmaşıktır ve bireysel ortamdaki mevcut tıbbi tesislere 
ve sosyokültürel algılara bağlıdır. Obstetrik fistül tedavisindeki deneyimlerimizi bu video ile sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
2012-2013 yılları arasında Nijer’de bir fistül kliniğinde tedavi edilen 46 kadının verileri gözden geçirilmiştir. 18’i primer, 28’i tekrarlayan 
fistül ya da kalıcı inkontinans nedeniyle opere edildi. 19, 10, 2 ve 3 kadında sırasıyla vesicovajinal (VVF), üretrovaginal (UVF), rektovajinal 
(RVF) ve üreteroaginal (URVF) fistül mevcuttu. Bir hastada eşzamanlı UVF + RVF vardı. Tüm olgular, genel anestezi yetersizlikleri 
nedeniyle spinal anestezi altında opere edildi. Fistül kanalının çevresel insizyonundan sonra vajinal mukoza ve mesane / rektum 
duvarı arasındaki plan trigonal tutulum olgusunda diseke edildi, direkt görme altında üreteral menfezlerin kateterizasyonu sonrası 
fistül kanalının çevresi 0.5-1 cm daha fazla kesi yapılarak genişletildi. Geniş mobilizasyondan sonra, mesane / rektum duvarı 2/0 
vicryl sütürler ile kapatıldı. İntravezikal sıvı verilmesinin akabinde sızıntı olup olmadığı kontrol edildikten sonra vajinal duvar kapatıldı. 
Üretral kateter 2-3 hafta tutuldu

BULGULAR
Ortalama hasta yaşı 27.5 (16-47) idi. 46 kadına toplam 53 işlem gerçekleştirildi. VVF’de fistül çapı, 1 ila 7 cm arasında değişmekte ve 
5’inde trigon tutulumu mevcuttu. Total mesane boynu ve üretral kayıp ile ilişkili büyük VWF’li iki erkek tamir edilemedi. Mesane boynu 
ve orta / distal üretra, sırasıyla UVF’li 7 ve 4 hastada tutulmuş olarak izlendi. Bu kadınların 5’inde mesane boynu / üretral devamlılığı 
kesildi (çevresel fistül). URVF’li 3 hastada bir üreteroneosistostomi (psoas hitch) gerekti. Altı kadın postoperatif kısa üretra ve stres 
üriner inkontinansa bağlı vajinal flep üretroplastisi operasyonu oldu. Yedi hastada postoperatif pelvik organ prolapsusu nedeniyle 
orta üretral sling ve dört kez sakrokolpopeksi yapıldı. Kapatma, primer vakaların% 83’ünde ve tekrarlayan fistülü nedeniyle ameliyat 
edilen% 61’inde başarılı olmuştur.

ÇIKARIMLAR
Obstetrik fistüllerin tedavisi zorludur. Transvajinal yaklaşım çoğu vakada başarılı kapanma sağlar. Bununla birlikte, cerrah başarılı bir ilk 
kapanıştan sonra bile kalıcı / tekrarlayan inkontinans için ek prosedürler gerçekleştirmeye hazır olmalıdır.

 
VB-20

BULBAR ARTER KORUYUCU NON-TRANSECTİNG URETROPLASTİ
ŞİNASİ YAVUZ ÖNOL*(1), YUNUS KAYALI(2), İSMAİL BAŞIBÜYÜK(3), CENK MURAT YAZICI(4)
1) ÖNOL ÜROLOJİ MERKEZİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ABD, İSTANBUL
3) MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
4) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, TEKİRDAĞ 

AMAÇ
Bulbar arter ve santral tendonu koruduğumuz, non-transekting uretroplasti deneyimimizi sunmak

YÖNTEM
2006-2018 yılları arasında, birçok endoskopik girişime rağmen sistostomili, posterior uretra darlıklı, 28 hasta opere edildi. Oratalam 
hasta yaşı 34(6-74)dü. Darlık etiolojisi birbirine benzer şekilde ata biner tarzda perineal travmalardı.Santral tendon ve bulbar arter 
tüm vakalarda korundu. Darlık tipine göre 5 farklı işlem uygulandı. Kısa darlıklarda yalnızca heineke mikulicz uygulanırken(n=2), sadece 
dorsale (n=6), sadece ventrale(n=5) hem dorsale hem ventrale(n=12) ve hem heineke mikulicz hem de greft kullandığı (n=3) uretroplasti 
işlemleri uygulandı.3 vakada bulbospongiyöz adele anastomoz hattını koruması ve destek sağlaması için uretranın dorsaline transfer 
edildi. Greftler bukkal mukoza ve prepisyum cildinden alındı.

BULGULAR
Ortalama takip süresi 17 (2-48) aydı. Hastaların 2’sinde uretrografisinde uretral kalibrenin azalmış olduğu gözlendi. Bunlardan 
biri internal uretrotomiden fayda görürken diğeri self-kateterizasyonla iyileşti. Diğer 26 hastanın semptomatik ve üroflowmetri 
değerlendirmelerinde darlık tekrarlamasına rastlanmadı.

ÇIKARIMLAR
Darlık hastalarında erektil disfonksiyon uretroplasti sonrası olası bir komplikasyondur.Non-transekting uretropalsti, santral 
tendon ve vasküler yapıları korur. Biz, anatomik yapının korundukça, fizyolojinin de beraberinde korunacağını düşünüyoruz. 
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VB-21

PROLAPSUS OLGUSUNA SAKROSPİNÖZ FİKSASYON UYGULANMASI
TARIK YONGUÇ*(1), ERTUĞRUL ŞEFİK(1), SERDAR ÇELİK(1), YASİN CEYLAN(1), SALİH POLAT(2)
1) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 2) DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ, ÜROLOJİ, AĞRI  

AMAÇ
. 
 
YÖNTEM
.

BULGULAR
63 yaşında kadın hasta vajende ele gelen kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. Stres tipi üriner inkontinansı yoktu. Fizik muayenede 
valsalva ile POP-Q evre 3 sistosel olduğu görüldü. Öksürük-stres testi negatifti. İşeme disfonksiyonu olmayan hastanın rezidü idrarı 
yoktu. Hastaya sakrospinöz fiksasyon uygulandı. Postoperatif 1. gün hasta sorunsuz taburcu edildi ve kontrole çağrıldı.

ÇIKARIMLAR
Apikal pelvik organ prolapsusu tedavisinde yer alan sakrospinöz fiksasyon yüksek başarı oranı nedeniyle sık uygulanan bir prosedürdür. 
 

VB-22

KADIN ÜRETRA DARLIĞINDA VAJİNAL FLEP ÜZERİNE YERLEŞTİRİLEREK YAPILAN BUKKAL MUKOZA GREFT ÜRETROPLASTİ
ZAFER AYBEK(1), YUSUF ÖZLÜLERDEN*(1), SİNAN ÇELEN(1), ÜMİT UYSAL(1), ALİ ERSİN ZÜMRÜTBAŞ(1)
1) PAMUKKALE ÜNİVERSTİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DENİZLİ, ÜROLOJİ, DENİZLİ 

AMAÇ
Kadın üretral striktür nadir bir durumdur ve nedenleri arasında travma, iyatrojenik yaralanma, enfeksiyon, malignite ve radyasyon 
bulunmaktadır. Üretral darlık tedavisinde üretral dilatasyon ve endoskopik tedaviler önemli rol oynamaktadır, ancak bu yöntemlerin 
etkililiği özellikle de komplike ve tekrarlayan darlıklarda oldukça düşüktür.

YÖNTEM
49 yaşında kadın hasta, tekrarlayan üretral darlık nedeniyle tarafımıza başvurdu. Otuz yıldır aralıklı, damla damla 
idrar yapma ve dizüri şikayetleri varmış. Geçmişte üç kez üretral dilatasyon yapılmış. Özgeçmişinde sol oofarektomi ve 
sezaryen ameliyatı geçirmiş ve herhangi bir ilaç kullanmıyor. Fizik muayenede normal vital bulgular ve normal dış kadın 
genitalisi saptandı. İdrar tahlili ve kreatinin seviyeleri normal sınırlardaydı. Maksimum akış hızı 9,5 ml / dk ve 37 ml post-
void rezidüel idrar tespit edildi. Üretroskopide üretrada boylu boyunca (panüretral) darlık saptandı ve hastaya bukkal 
mukoza grefti üretroplastisi uygulandı.Bu video sunumu, operasyonun detaylarını ve cerrahi adımlarını göstermektedir. 

BULGULAR
Hasta bu ameliyatla başarılı bir şekilde tedavi edildi. Peroperatif ve postoperatif komplikasyon görülmedi. Hasta ameliyattan üç gün 
sonra taburcu edildi. Üç hafta sonra üretral kateter çıkarıldı. Maksimum akış hızı 27 ml / dk ve post void rezidüel idrar tespit edilmedi.

ÇIKARIMLAR
Vajinal yada labial flepler veya vajinal yada oral mukozal greftler kadın üretral darlık tedavisinde günümüzde kullanılmaktadır. Flep 
veya greftlerin yerleşimi kullanılan tekniğe göre deişiklik göstermektedir. Bizim tekniğimizde ventrale (saat 6 yönü) yerleştirilen bukkal 
greft üretroplasti yapmaktayız ve grefti hazırlanan anterior vajinal flep üzerine yerleştiriyoruz. Böylece dorsal üretral diseksiyondan 
kaçınıyoruz ve bu da cinsel işlev bozukluğu ve idrar kaçırma riskinin daha düşük olmasını sağlamaktadır. Ek olarak bukkal greftin 
vajinal flep dokusu üzerine yerleştirilmesi, flep ve greft arasindaki ölü boşluğun azaltılmasını ve dokunun daha fazla beslenmesini 
sağlamaktadır.

 
VB-23

İATROJENİK ÜRETER TRAVMASI OLGUSUNDA LAPAROSKOPİK ÜRETEROÜRETEROSTOMİ
OĞUZ ÖZDEN CEBECİ*(1)
1) KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, KOCAELİ 

AMAÇ
Bu çalışmada; laparoskopik histerektomi sırasında iatrojenik komplet sağ üreter kesisi sonrası laparoskopik üreteroüreterostomi 
tekniğinin sunumu amaçlanmıştır.
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YÖNTEM
43 yaşında kadın hasta, laparoskopik histerektomide, sağ üreterin sağ iliak arter distalinden iatrojenik olarak yaralandığı saptandı. 
Üreteroüreterostomi için histerektomi port yerleşimi kullanıldı. Toplam 4 adet port, 10 mm infraumbilikal, 5 mm sol spina iliaka 
anteriör süperior (SIAS) ile umblikus arasındaki hattın rektus kası laterali ile kesiştiği nokta, 5 mm sol SIAS’ın 2 cm mediali ve 5 mm sağ 
SIAS’ın 2 cm medialine hazır olarak girilmişti. Harmonic scalpel ile yapılan tam kat kesi alanı sağ üreter iliak arter çaprazına yaklaşık 
2 cm distalde saptandı. Üreter distalde intramural seviyeye kadar ve proksimalde sağ böbrek alt polüne kadar çevre dokulardan 
diseke edildi. Travmatik üreter segmetinin distal ve proksimal kısmına askı sütürleri yerleştirildi. Travmatik segment makas ile kesilerek 
çıkartıldı. 22 F sistoskop ile sağ üretere retrograde double j stent yerleştirildi. Stent laparoskopik disektör ile proksimal üretere ve 
renal pelvise yerleştirildi. Sağ üreter 17 mm ½c yuvarlak 4/0 vikril ile 4 kadrandan tek tek sütüre edilerek, üreteroüreterostomi 
tamamlandı. Üreter üzerinde destek doku olması amacı ile periton kısmi olarak kapatıldı. Travmatik segmentin medialine 18 G silikon 
dren yerleştirildi. Mesane foley kateterizasyonu sonrası işlem sonlandırıldı.

BULGULAR
Hastanın devir alınmasından sonra toplam cerrahi süresi 45 dakika olarak saptandı. Ek kanama olmadı. Post-operatif 3. gün dren 
çekildi. 4. günde foley kateter çekilerek hasta taburcu edildi. Ameliyat sonrası 6. Haftada sağ üreterdeki double j stent çekildi. 6. 
ay yapılan değerlendirmede hastanın herhangi bir şikayeti veya semptomu olmadığı, üriner ultrasonda patoloji olmadığı saptandı. 
 
ÇIKARIMLAR
Laparaskopik yöntemler yaygınlaştıkça endoürolojik , kolorektal ve jinekolojik cerrahi sonrası iatrojenik üreter travması sıklığı 
artmaktadır. Travmatik üreterin laparaskopik onarımı, açık cerrahiye eş fonksiyonel sonuçları ve minimal morbidite ile güvenle 
kullanılabilecek bir yöntemdir.
 
 
VB-24

PENİL KLEMP KULLANIMI SONRASI NADİR BİR KOMPLİKASYON: ÜRETRA DİVERTİKÜLÜ
TARIK YONGUÇ*(1), İBRAHİM KÜÇÜKTÜRKMEN(1), SERDAR ÇELİK(1), TANSU DEĞİRMENCİ(1), YASİN CEYLAN(1)
1) SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, İZMİR 

AMAÇ
. 
 
YÖNTEM
. 
BULGULAR
basıyla idrar geldiğini, gelen idrarın kötü kokulu ve iltihaplı olduğunu belirtti. Hastanın 5 yıl önce radikal prostatektomi operasyonu 
geçirdiği sonrasında total inkontinans nedeniyle artifisyel üriner sfinkter (AÜS) operasyonu olduğu öğrenildi. Takiplerinde protez 
enfeksiyonu nedeniyle 3 yıl önce AÜS çıkarıldığı öğrenildi. Sonrasında total inkontinans nedeniyle penil klemp kullandığı öğrenildi. 
Fizik muayenede penis ventral yüzde mid üretra seviyesinde 4-5 cmlik yumuşak, mobil bir kitle ele geldi. Palpasyon sonrası üretral 
meadan seröz vasıfta sıvı geldiği görüldü ve idrar olarak değerlendirildi. Çekilen retrograd üretrografide üretra ile devamlılık gösteren 
içi kontrast tutan lezyon görüldü. Daha sonra hastaya penil MR çekildi ve bu lezyon üretra divertikülü olarak tanımlandı. Divertikülün 
etyolojik sebebi olarak hastanın kullandığı penil klemp düşünüldü. Daha sonra hasta operasyona alınarak üretral divertikül eksize 
edildi ve üretral rekonstrüksiyon uygulandı. Hasta penil klemp kullanmaması konusunda uyarıldı. Hastanın 1.ay kontrolünde retrograd 
üretrografi çekildi ve üretranın normal olduğu görüldü.

ÇIKARIMLAR
Üretral cerrahi geçiren inkontinan hastalarda penil klemp kullanılması üretral basıncı artırarak divertikül oluşumu gibi ciddi 
komplikasyona neden olabilir.

 
VB-25

FLEP ÜRETROPLASTİ SONRASI GELİŞEN BULBÖZ ÜRETRA DARLIĞINDA ONARIM 
KÜRŞAT KÜÇÜKER*(1), ÜMİT UYSAL(2), YUSUF ÖZLÜLERDEN(2), SİNAN ÇELEN(2), ALİ ERSİN ZÜMRÜTBAŞ(2), ZAFER AYBEK(3)
1) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,ÜROLOJİ ANABİLİM DALI , DENİZLİ, ÜROLOJİ, DENİZLİ 
2) PAMUKKALE ÜNİVERSTİTESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, DENİZLİ, ÜROLOJİ, DENİZLİ 
3) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, DENİZLİ 

AMAÇ
Tekrarlayan üretra darlıklarında , üretroplasti cerrahisinde çeşitli flep ve greftler kullanılmaktadır.Perineal cilt flebi de bunlardan biridir.
Bukkal ya da lıngual flep kullanılanların aksıne perinal cilt flebi kullanılan hastalarda , üretra içinde kıl oluşumu gözlenmektedir

YÖNTEM
Flep üretroplasti sonrası gelişen bulböz üretra darlığında onarım yapılan hasta videosu 34 yaşında erkek hasta 2003 yılında üretra 
darlığı nedeni ile opere edilen hastanın 2015 e kadar şikayeti olmamış.2015 yılında tekrar daralma olması üzerine hastaya perineal 
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cilt flebi kullanılarak onarım yapılmış. Sonrasında daralma olması üzerine bir kez daha endoskopik girişim yapılan hastaya , idrar 
yapamaması üzerine perkutan sistostomi takılmış. Hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla kliniğimize yönlendirilmiş. Yapılan tetkiklerinde 
kreatinin: 1,19 mg/dl , idrar tetkikinde nitrit +, 870 lökosit ve 141 eritrosit saptandı. İdrar kültüründe 106 koloni E. Coli üremesi oldu. 
Yapılan antegrad-retrograd üretrografide bulbar üretra seviyesinden sonra geçiş izlenmezken, 2 cm lık gap ve mesane içinde opak 
taşlar görüldü.

BULGULAR
Eylül 2018 de hastaya yapılan üretroskopide üretranın kör sonlandiği izlendi ve perineal cilt flebi kullanılan alanda kıllar ve taşlar 
görüldü.Ardından perineal insizyon ile üretral diseksiyon yapıldı. Darlık bölgesi-kıllı üretra ve çevresindeki fibrotik dokular eksize 
edilerek, crural seperasyonla anastomotik üretroplasti yapıldı. Peroperatif ve postoperatif ek komplikasyon izlenmedi.

ÇIKARIMLAR
Üretra darlıklarında cilt flepleri , kıllanma ve taş oluşumu yapabilmektedir. Bukkal ve lingual flep üretroplasti ve seçili hastalarda 
anastomotik üretroplasti komplikasyon oranının az olması ve başarı oranının yüksek olması nedeniyle tercih edilebilir bir cerrahi yöntemdir. 

VB-26

ROBOTİK RETROPERİTONEAL SCHWANNOMA EKSİZYONU 
BORA ÖZVEREN*(1), MAHİR BÜLENT ÖZGEN(0), NİYAZİ LEVENT TÜRKERİ(1)
1) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ , İSTANBUL 
2) ÖZEL ACIBADEM ALTUINİZADE HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu videoda robotik retroperitoneal schwannoma eksizyonu ameliyatının aşamaları sunulmaktadır.

YÖNTEM
34 yaşında erkek hastanın müphem karın ağrıları yakınmaları nedeniyle yapılan radyolojik incelemeler sonucunda L1-L3 hizasında 
sol paraaortik alanda vertebra korpusu ve psoas kası komşuluğunda 5,5x3,5 cm boyutta kitle saptandı. Ürogenital muayenede 
patolojik bulgu saptanmadı. Retroperitoneal kitlenin robot yardımlı laparoskopik eksplorasyon ile total eksizyonu planlandı. 
 
BULGULAR
Anestezi altında sol flank yukarda olacak şekilde dekübiitis pozisyonunda pnömoperiton oluşturuldu ve 4 adet 8 mm robotik trokar, 12 
mm ve 5 mm asistan trokarları uygun lokasyonlara yerleştirildikten sonra da Vinci robot ünitesi yaklaştırıldı. Konsol zamanı 115 dakika 
süren operasyonda tahmini kanama <50 ml hesaplandı. Per-operatif komplikasyon yaşanmadı ve postoperatif 2. günde taburcu edildi. 
Patolojik inceleme soncunda, çıkarılan kitlenin schwannoma olduğu, 9 adet reaktif lenf nodu bulunduğu ve cerrahi sınırların düzenli 
olduğu rapor edildi.

ÇIKARIMLAR
Periferal sinir kılıfından gelişen ve çoğunlukla benign nitelikli schwannoma ender görülür. Radyolojik incelemeler retroperitonda yer 
alan kitlelerin benign – malign ayırımını kesin olarak yapamaz. Robotik cerrahinin bilinen avantajları retroperitoneal schwannoma 
eksizyonunda diseksiyon keskinliği, çevre yapıların korunması ve post-operatif yaşam kalitesi açısından avantaj sağlamaktadır.
 
 
VB-27

LENF NODU TUTULUMU OLAN PROSTAT KANSERİNDE ROBOTİK LENF NODU DİSEKSİYONU
DOĞUKAN SÖKMEN*(1), YUSUF İLKER ÇÖMEZ(1), VOLKAN TUĞCU(1)
1) ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu videoda yüksek riskli prostat kanseri tanısı almış, lenf nodu pozitifliği olan hastanın robotik lenadenektomisi gösterilmesi 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Olgu: 67 yaşında erkek hasta dış merkezde yapılan rutin kontroller sırasında PSA: 21 gelmesi üzerine yapılan multiparametrik prostat 
MR’ da sağ posterolateralde PIRADS 5, sol apikolateral bölgede PIRADS 4 ile uyumlu lezyonlar saptanmış. MR füzyon biyopsi yapılan 
hastada en yüksek patoloji gleason 4+5:9 gelmiş. Sonrasında evrelendirme için yapılan PSMA PET’ te sağ external iliak ve sağ obturator 
lenf bezlerinde konglomerasyon gösteren lenf nodu tutulumları raporlanmış. Uzak organ metastazı olmayan hasta tarafımıza başvurdu. 
Hastaya genişletilmiş robotik lenf nodu diseksiyonu ve radikal prostatektomi yapıldı. Sadece Lenf nodu diseksiyon süresi 100 dakika 
olarak kaydedildi.

BULGULAR
Tartışma: Radikal prostatektomi klinik olarak lokalize prostat kanserinde altın standart cerrahi tedavi olup, en sık uygulanan 
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ürolojik girişimlerden biridir. Son 10 yılda robotik prostatektomi tekniği transperitoneal, retroperitoneal veya perineal yolla yapılan 
laparoskopik ve robot yardımlı yaklaşımlarla çeşitlenmiştir. Radikal prostatektomilere ek olarak hastanın risk grubuna göre çeşitli 
genişlikte pelvik lenf nodu diseksiyonunu ameliyata eklenmelidir. Prostat kanserinde pelvik lenf nod metastazını saptamada standart 
görüntüleme yöntemlerinin doğruluğu hala yetersiz olduğundan aslında en etkili yöntem lenf nodlarını çıkarmaktır. Bu bize doğru 
evrelemeyi sağlayarak, prognozu ve cerrahi sonrası adjuvan tedavi gereksinimini belirler. Avrupa Üroloji kılavuzunda da PSA, klinik 
evre, biyopsi Gleason skoru ve pozitif kor yüzdesi ile belirlenen nomograma göre lenf nod metastaz riski >%5 olan hastalara lenf 
nodu diseksiyonu önerilmektedir. Eğer endikasyonu varsa bu uygulama en az internal bölge ve buna ek olarak obturator ve eksternal 
alan ile birlikte genişletilmiş diseksiyon yapılmalıdır. Bu prosedürü robotik cerrahi avantajlarıyla ile yapmak komplikasyon oranını 
azaltmasının yanında ana damarları ve önemli sinir yapılarını korumaya ve daha detaylı lenf nodu diseksiyonu yapılmasına yardımcı olur. 
 
ÇIKARIMLAR
Sonuç: Robotik cerrahide tecrübeli, gelişmiş merkezlerde yapılan extended lenf nodu diseksiyonu uzamış hastane yatışlarını, 
daha detaylı örneklemeyi ve daha az komplikasyon oranlarıyla radikal prostatektomiyi tamamlayıcı ek cerrahi bir tekniktir. 
 
 
VB-28

EŞ ZAMANLI LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ VE RETROPERİTONEAL PARAGANGLİOMA EKSİZYONU
SEYİT HALİL BATUHAN YILMAZ*(1), ALPEREN YILDIZ(1), MÜSLİM DOĞAN DEĞER(1), OZAN BOZKURT(1), ÖMER DEMİR(1)
1) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR 

AMAÇ
Ekstra adrenal feokromasitoma olarak da bilinen paragangliomaların renal kitlelerle birlikte görülmesi oldukça nadir görülmekle 
birlikte operasyon sırasındaki hemodinamik instabilite ve yerleşimleri nedeniyle cerrahi açıdan zorlayıcı vakalar olabilmektedir. 
Bu videoda senkron olarak görülen 3 cm’lik renal kitle ve 5cm’lik paragangliomanın laparoskopik eksizyonu sunulmaktadır. 
 
YÖNTEM
72 yaşında erkek hasta tarafımıza sol yan ağrısı ve aralıklı hipertansiyon olması nedeniyle başvurdu. Yapılan görüntülemesinde sol 
böbrek orta kesimde 30*27*30 mm ve sol böbrek alt pol komşuluğunda 50*45*32 mm’lik solid lezyon saptandı. Operasyon 3 adet 
port kullanılarak transperitonoskopik yaklaşımla yapıldı. Sol böbrek gözlendi. Gerota fasyası ve perirenal yağ dokusu diseke edilerek 
renal hilusa ulaşıldı. Renal arter ve ven kliplenerek kesildi. Ardından sol böbrek alt polündeki para-aortik kitle serbestleştirildi. Kitleyi 
besleyen vasküler yapılar kliplenerek kesildi.Sol böbrek ve kitle üreterden ve çevre dokulardan ayrılarak gibson insizyondan dışarı 
alındı.

BULGULAR
Operasyon süresi 95 dakikaydı. Operasyon sırasında aspirasyon 200 mililitreydi. Operasyon sırasında maksimum tansiyon arteriel 210-
140 mmHg oldu. Kitle dışarı alındıktan sonra tansiyon arteriel 126-76 mmHg seyretti. Transfüzyon ihtiyacı olmadı. Operasyon sonrası 
3. gün hastanın dreni çekilerek komplikasyonsuz taburcu edildi.

ÇIKARIMLAR
Aynı tarafta senkron olarak saptanan renal ve renal komşuluğu olan kitlelerde eş zamanlı radikal nefrektomi ve kitlelerin eksizyonu yara 
yeri iyileşmesi, hastanede yatış süresi açısından laparoskopik yaklaşım laparoskopi deneyimi yüksek olan merkezlerde uygulanabilir 
bir yöntemdir.

VB-29

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE MİNİMAL KOMPLİKASYON VE MORBİDİTE TEKNİĞİ : EKSTRA PERİTONEAL RETROGRAT RADİKAL
SİSTEKTOMİ 
ŞİNASİ YAVUZ ÖNOL*(1), TOLGA AKMAN(2), İSMAİL BAŞIBÜYÜK(3), YUNUS KAYALI(4), CENK MURAT YAZICI(3)
1) ÖNOL ÜROLOJİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) MEDİCANA HOSPİTAL, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
3) DİĞER, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
4) BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Son dönemlerde radikal sistektomi ve üriner diversiyon da perioperatif komplikasyonlar ve mortalite oranları azalmış olmakla birlikte 
halen istenilen seviyeye çekilebilmiş değildir. Desending transperitoneal yaklaşımda bagırsaklar hem uzun süre atmosferik basınç 
altında kalmakta hemde ekartasyon sırasında mekanik zarar görebilmektedir. Bu nedenler ile ilişkili olarak peroperatif ve postoperatif 
komplikasyon oranları artmaktadır. Ektra peritoneal retrograd radikal sistektomi ve üriner diversiyon ameliyatında ise intraabdominal 
boşluğa girilmemekte ve sistektomi, mesane kubbesinde küçük bir periton adası kalacak şekilde tamamen ektra peritoneal olarak 
yapılabilmektedir. Bu bildirinin amacı, periton metastaz şüphesi olmayan invaziv mesane tümörlü hastalarda ektra peritoneal retrograt 
radikal sistektominin teknik inceliklerini sunmak ve sonuçlarını bildirmektir.
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YÖNTEM
İkibinbeş-2018 yılları arasında ektra peritoneal retrograt radikal sistektomi ameliyatı yapılan 8’i kadın toplam 52 hastaya çalışmaya 
alındı. Tüm hastalar evreleme ve bu tekniğe uygunluk açısından preop CT/MR ile değerlendirildi. Derin ven trombozu ve akciğer 
embolisini önlemek amacıyla hastalara ameliyat esnasında intermittent pnomatik presure device uygulandı. Solda göbek üstünden 
başlayan göbek altı orta hatta devam eden vertikal kesi yapıldı. İntra abdominal boşluğa girilmeden her iki yanda pelvik paryatel 
periton mediyale deviye edildi. Lenf adenektomi için geniş bir görüş alanı sağlamak için Linea semilünaris kesildi. Böylece aortik 
bifürkasyonun 4-5 cm lik üstünde tamamen retroperitoneal bölge ortaya çıkartıldıktan sonra iki taraflı genişletilmiş lenfadenoktomi 
yapıldı. Sinir koruyucu radikal prostatekomi yapar gibi retrograt sistektomiye devam edildi. Mesane sadece kubbesinde bir ton 
tutacak şekilde tamamen serbestleştirildi. 4-5 cm lik periton mesane kubbesinde kesilip bırakılarak mesane çıkarıldı. Küçük periton 
penceresinden karın boşluguna girilerek diversiyon tipine göre 15-40 cm uzunlugunda ince bagırsak pedikülüyle ayrıldı. Peritoneal 
açıklık sadece vasküler pedikülün gecebileceği şekilde kapatıldı. Ektra peritonilize edilen bagırsak segmenti ya neoblader yada 
ileal kondiüt yapılmak üzere şekillendirildi sol üreter sağa transfer edildi. Vakaların çoğunda Struder tip neoblader tercih edildi. 
 
BULGULAR
Abdominal organlar ortalama 45 dk atmosferik ortamda kaldı. Hastahanede kalış 4-15 gün arasındaydı. Dokuz hastada paliyetif 
önlemlerle geçen paralitik ileus oluştu. Perioperatif mortalite görülmedi.

ÇIKARIMLAR
Bu teknik abdominal organlar sınırlı sürede atmosferi,k basınçta kalmakta ve mekanik zarar görmemektedir. Bu nedenle özellikle 
gastrointestinal sistemle ilişkili komplikasyonlar minimaldir. Ayruca Ayrıca üretero-intestinal anastomozlar tamamen ektra peritoneal 
oldugu için olası idrar sızıntısı genel olarak ek bir girişim gerektirmemektedir. Transperitoneal tekniğe göre benzer tümör kontrolü 
sağlamaktadir.

VB-30

BÖBREK TÜMÖRÜNDE LAPAROSKOPİK VENA KAVA TROMBEKTOMİ
ENDER ÖZDEN(1), MURAT GÜLŞEN*(1), SÜLEYMAN ÖNER(1), YAKUP BOSTANCI(1), ŞABAN SARIKAYA(1)
1) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, SAMSUN
 
AMAÇ
Bu videoda,böbrek tümörü ve vena kavaya uzanan level 2 tümör trombüsü olan hastada laparoskopik tümör trombektomi deneyimimizi 
sunmayı amaçladık.

YÖNTEM
Hematüri şikayeti ile başvuran 61 yaşındaki erkek hastada yapılan BT ve MR’da sağ böbrekte orta ve alt zonu tamamen doldurup 
üst polü de kısmen infiltre eden,renal sinüsü infiltre ederek renal veni tamamen doldurup,renal hilus düzeyinde vena cava inferior 
lümenine uzanan yaklaşık 35x24 mm boyutlu komponenti bulunan solid kitle lezyonu tespit edildi.Hastaya laparoskopik sağ radikal 
nefrektomi ve vena kava tümör trombektomi planlandı. 60 derece sağ yan pozisyonda uygun saha arıtımı ve örtümünü takiben 
umbilikus sağ lateralinden veress iğnesi ile girildi. Pnomoperitoneum oluşturuldu. Veress iğnesi ile girilen noktadan 12 mm optik port 
girildi. Görüntüleme eşliğinde 1 adet 12 mm ve 3 adet 5 mm olmak üzere toplam 5 adet çalışma portu girildi. Kolon mediale deviye 
edildi. Duodenum kocher manevrası ile medialize edildi.Sağ üreter bulundu üreter takip edilerek renal hilusa ulaşıldı.Vena kava çevre 
dokulardan diseke edildi.Sol renal ven bulundu ve çevre dokulardan diseke edildi.İnteraortokaval alana girilerek renal arter bulundu.
Renal arter çevre dokulardan disseke edildi ve hem-o-lok klipler ile klemplendi.Sonrasında vena kava posterioru diseke edildi.Vena 
kava tümör tromüs distal ve proksimali right angle klemp ile dönüldü ve slikon teypler ile askıya alındı.Böbrek çevre dokulardan 
Thunderbeath yardımı ile diseke edildi.Trombüs olan sağ renal ven çevre dokulardan diseke edildi.Önce vena kava distali slikon teyp 
yardımı ile klemplendi.Sol renal vene bull dog klemp konuldu.Vena kava proksimalide slikon teyp yardımı ile klemplendi.Sağ renal 
venin vena kavaya açıldığı düzeyden Potts makası yardımı ile kavatomi yapıldı.Tümör trombüsü nefrektomi spesmeni ile beraber tek 
parça halinde serbestlendi.Sağ modifiye gibson insizyonu yapıldı.Bu insizyondan 15 mm lik endobag içeri sokuldu ve böbrek trombüs 
çevreye temas etmeden endobag içerisine konuldu.Vena kavadaki defekt 5/0 Gore-Tex ile süture edildi.Önce renal ven bull dog klemp 
alındı, sonrasında sırasıyla vena kava distalindeki ve proksimalinde klempler çözüldü.Kanama olmadığı gözlendi.Vena kavanın ilk 
klemplenmesinden kitle çıkması ve sütürasyon sonrası klemplerin alınmasına kadar geçen süre 18 dk idi.Endobag içerisindeki spesmen 
modifiye Gibson insizyonundan dışarı alındı.Sonrasında parakaval lenf nodu diseksiyonu yapıldı.Loja 1 adet sump dren konuldu. 
 
BULGULAR
İlk portun girişinden kitlenin vücut dışına alınmasına kadar geçen süre 120 dk, tahmini kan kaybı 100 cc idi.Postoperatif 2.gün samp 
dreni çekilen hasta taburcu edildi.Patoloji renal hücreli karsinom şeffaf hücreli tip, fuhrman grade 3, pT3b, cerrahi sınır negatif, reaktif 
lenf nodları olarak raporlandı.

ÇIKARIMLAR
Böbrek tümörünün cerrahi tedavisinde laparoskopik yöntem,vena kavadaki tümör trombüslerinde bile uygun onkolojik prensipler ile 
güvenle uygulanabilir.
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VB-31

MALİNG RETROPERİTONEAL TÜMÖR CERRAHİSİNDE PARSİYEL VE KOMPLET VENA KAVA VE AORTA REZEKSİYONU:
TEKNİK İNCELİKLER VE SONUÇLAR
ŞİNASİ YAVUZ ÖNOL*(1), YUNUS KAYALI(2), İSMAİL BAŞIBÜYÜK(3), CENK MURAT YAZICI(4)
1) ÖNOL ÜROLOJİ MERKEZİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ÜROLOJİ ABD, İSTANBUL 
3) MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
4) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, TEKİRDAĞ 

AMAÇ
Testis, böbrek, adrenal kitleler ve retroperitonealleiomyosarkomgibi vena kavayıkomplet veya kısmen tutan maling tümörlerin 
venakava ile birlikte cerrahi rezeksiyonu hastanın sağ kalımına katkı sağlamaktadır.
 
YÖNTEM
1998-2018 yılları arasında 20 (15’ü parsiyel, 4’ü komplet vena kava inferior, 1 aorta) aorta ve vena kava rezeksiyon geçiren vakaların 
sonuçları sunulmaktadır. İnferior vena kava rezeksiyonu yapılan hiçbir vakaya tüp greftreplasmanı yapılmamıştır. Dört vakada vena 
kava kompletrezeke edilmiş ve vena kava kör uç olarak bırakılmıştır. On beşvakada ise vena kava inkomplet olarak rezeke edilmiş ve 
bazı olgularda vena kavanın¾ ‘üne varan oranlarda tümörler birlikte vena kava rezeksiyonu yapılmıştır. Bir olguda vena kavayapacth 
uygulanmıştır. Retroperitoneallenfadenektomiile beraber infrarenalsegmental aorta rezeksiyonu yapılan bir olguda aorta segmental 
çıkarılmış ve sonrasında çıkarılan segmentegreft konulmuştur. Olguların 3 tanesi leimyosarkomda, 5 tanesi postkemoterapotik testis 
tümörüne bağlı retroperitoneallenfadenektomide, 12 tanesi de böbrek tümöründe uygulanmıştır. Girişimler 8 ve 9.
Torakoabdominaltransdiafragmatik, torakoabdominal yaklaşımla uygulanmıştır. Bu insizyon 5 anatomik 
boşluğa(intraperikardial,intraatrial,intratorasik, retroperitoneal ve intraperitoneal) birden ulaşım imkânı vermektedir. Bu videoda 36 
yaşında bilateral ayak ödemi olan vena kavayı, sağ böbreği,duedenumu, çıkan kolonu ve sağretroperitoneal alanı kaplayan 20*15 cm’lik 
biyopsi ön tanılı leimyosarkom sunulmaktadır. Total kaval rezeksiyon ve histerektomi planlandığından 8. Kot torakoabdominal kesi göbek 
altına uzatılmıştır. Tümörün perfore olmadan en-block çıkarılmasına özen gösterilmiş, dudenumaheinkemikuliczonarım yapılmış, vena 
kava infrarenal veiliak çapraz arasından bağlanmış ve bütün retroperitonal kitle böbrekle beraber komplet olarak çıkarılmıştır.

BULGULAR
Patoloji: cerrahi sınırla negatif leimyosarkom, vena kava invazyonu mevcut

ÇIKARIMLAR
Retroperitoneal tümörlerde tümörün perfore edilmeden invaze olduğu etraf dokularla birlikte en-block olarak çıkarılması 
surveyaçısından büyük önem taşır. Hastanın, preoperatif vena kava obstruksiyon süresi ve derecesi(komplet, inkomplet) kollaterallerinin 
gelişme süresi, performansı, ameliyat esnasında proksimal ve distalcavalklempajına bağlı hemodinamisi, postoperatifkomplikasyonlar 
açısından prediktiftir. Bu tür olgularda cerrahi deneyim ve muldispliner yaklaşımın önemi büyüktür

 
VB-32

ROBOTİK HEMİ-NEFREKTOMİ, RENAL HİLUSA YAKIN BÜYÜK BÖBREK TÜMÖRÜNDE
DOĞUKAN SÖKMEN*(1), YUSUF İLKER ÇÖMEZ(1), VOLKAN TUĞCU(1)
1) ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Bu videoda sol böbrek orta polden kaynaklanmasına rağmen renal hiluma ve ana damarlara yakınlık gösteren 8,5cm’lik böbrek 
tümöründe robotik olarak yapılan heminefrektomi operasyonunu sunmayı amaçladık.
 
YÖNTEM
Olgu: 61 yaşında erkek hasta dış merkezde yapılan rutin kontroller sırasında sol böbrekte orta polden kaynaklanan renal hilusa ve alt 
pole doğru uzanım gösteren, solid, 85x65mm boyutunda, kontrast tuttuğu izlenen, pelvikalisiyel sistemle yakın bağlantı gösterdiği RCC 
ile uyumlu lezyon saptanmış. Ayrıca psa yüksekliğide saptanan hastaya sonrasında yapılan biyopsi ile yüksek riskli prostat kanseri tanısı 
konulmuş. Tarafımıza başvuran hastaya böbrek tümörü önceliklendirilip sonrasında yapılacak prostat kanserine yönelik tedavilerin 
renal yükleri göz önüne alınıp robotik parsiyel heminefrektomi uygulandı. Sıcak iskemi süresi 19 dakika kaydedildi. Aynı hastaya bir ay 
sonra robotik radikal prostatektomi ve genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu yapıldı.
 
BULGULAR
Tartışma: Parsiyel nefrektomi, kılavuzlarda küçük renal kortikal tümörler için altın standart tedavidir. Radikal nefrektomiye benzer 
onkolojik sonuçlarının yanında hastaların renal işlevlerinin devamlılığını sağlar. Cerrahi teknolojik gelişmelerin ardından açık parsiyel 
nefrektomiye ek olarak deneyimli merkezlerde laparoskopik ve robotik parsiyel nefrektomi de başarıyla uygulanabilir hale gelmiştir. 
Buradaki heminefrektomi- parsiyel nefrektomide hedef onkolojik prensiplerden uzaklaşmadan mümkün olduğu kadar fazla fonksiyonel 
renal parankim bırakabilmektir. Özellikle soliter böbreklerde ve bilateral böbrek tümörlerinde mutlak endikasyonu olan böbrek 
koruyucu cerrahi hastanın özellikleri göz önüne alındığında tercih edilebilen bir cerrahi prosedürdür. Robotik sistemlerin 10-15 kat 
büyütülmüş, üç boyutlu görüntü ve derinlik hissi vermeleri, ince ve açılı hareket imkânı robotik nefron koruyucu cerrahiyi neredeyse 
altın standart yöntem haline getirmiştir.
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ÇIKARIMLAR
Sonuç: Robotik cerrahide tecrübeli, gelişmiş merkezlerde robotik parsiyel nefrektomi-heminefrektomi kararı hastaya özgü karar 
verilebilen cerrahi bir prosedür olup başarıyla uygulanabilmektedir.
 
 
VB-33

SEGMENTAL RENAL ARTER KLEMPİ İLE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ 
AHMET ŞAHAN*(1), KASIM ERTAŞ(2), YILÖREN TANIDIR(3)
1) DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAS HAST, ÜROLOJİ, İSTANBUL 
2) S.B. VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ, VAN 
3) MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ÜROLOJİ, İSTANBUL 

AMAÇ
Lokalize böbrek tümörlerinde parsiyel nefrektomi standart tedavidir. İskemi süresinin kısaltılması ve kanama kontrolü post-operatif 
renal fonksiyonlar ve komplikasyonların önlenmesi için kritik öneme sahiptir. Bu video da selektif renal arter klemplenerek laparoskopik 
parsiyel nefrektominin teknik detaylarının gösterilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
59 yaşında erkek hasta, sol böbrek alt polde 3x3 cm boyutunda insidental olarak saptanan kitle nedeniyle başvurdu. BT renal anjiyografide 
vasküler yapıları incelenen hastaya segmental renal arter klemplenerek laparoskopik parsiyel nefrektomi işlemi planlandı. Hasta sağ 
lateral dekübit pozisyona alındı. 2 adet 10 mm’lik, 1 adet 5 mm’lik trokar yerleştirildi. Barsaklar medialize edildikten sonra renal arter 
ve ven bulunarak diseke edildi. Gerato fasyası açılarak renal hilus ve böbrek, kitle çevresindeki perirenal yağlı doku bırakılarak diseke 
edildi. Renal arter takip edilerek kitlenin kanlanmasını sağlayan seğmental arter bulundu. Seğmental arter klemplenerek avasküler 
hattın sınırları izlendi. Ardından kitle etrafi koter ile işaretlendi, soğuk makasla eksize edildi. Toplayıcı sistem ve parankim 3/0 vicyrl 
ile onarıldı. Kanamanın olmadığı izlendikten sonra, surgicell ve bloodstoper kullanıldı. Bir adet dren yerleştirilerek işlem sonlandırıldı.

BULGULAR
Operasyon süresi 150 dk olarak hesaplandı. Per operatif kan kaybı 200 ml olarak hesaplanan hastanın post operatif 1. gün sondası 
çekildi, mobilize edildi. Po 3. Gün dreni çekildi. Post op 4. gün taburcu edildi. Hastanın takiplerinde sıkıntı olmadı. Patolojisi T1a berrak 
hücreli karsinom cerrahi sınır negatif olarak raporlandı.

ÇIKARIMLAR
Segmental renal arter klempi ile laparoskopik parsiyel nefrektomi kanama kontrolü daha kolay ve iyi sağlanmaktadır. Normal böbrek 
dokusunun vaskülarizasyonu korunmaktadır.
 

VB-34

LAPAROSKOPİK SİSTEKTOMİ , PELVİK LENF NODU DİSEKSİYONU, EKSTRAKORPOREAL İLEAL KONDUİT İLK DENEYİMLERİMİZ
1) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ, KONYA 
YUNUS EMRE GÖĞER(1), MEHMET MESUT PİŞKİN(1), AHMET ATICI(1),
MEHMET SERKAN ÖZKENT(1), GÖKHAN ECER*(1), GİRAY KARALEZLİ(1)

AMAÇ
Mesane kanseri, Dünyada en çok tanı konulan kanserler arasında dokuzuncu sıradadır.İlk tanı anında kas invazyonu saptama oranı yaklaşık 
%30’dur.Radikal sistektomi+ pelvik lenf nodu diseksiyonu; T2n0m0 ve yüksek riskli kasa invaziv olmayan mesane kanserlerinde altın 
standart tedavidir.Açık cerrahiye ek olarak laparoskopik ve robotik radikal sistektomi alternatif cerrahi seçenekleridir. Kliniğimiz olarak son 
1 yılda 5 kez yaptığımız Laparoskopik sistektomi+pelvik lenf nodu diseksiyonu+ ekstrakorporeal ileal konduit vakalarından birini sunacağız.
 
YÖNTEM
2017 Haziran-2018 Eylül tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji kliniğimizde Laparoskopik 
Radikal Sistektomi operasyonu uygulanan 5 hastanın,radikal cerrahi öncesi patolojik incelemesinde; 4 tanesi kas invaziv mesane 
kanseri ve 1 tanesi BCG dirençli Karsinoma insitu idi. Uygun vakalarda minimal invaziv seçenek olan laparoskopik radikal sistektomi 
operasyonu uygulandı.

BULGULAR
5 vakalık laparoskopik radikal sistektomi operasyonu yapılan hastaların operasyon sırasında kanama miktarları;280ml (150-350), 
ortalama rejim açılma süresi 3,8 gün (3-5),ortalama hastane yatış süresi 8 (6-9) gün, ortalama operasyon süresi 285 (270-325) dakika 
olarak ölçülmüştür. Postoperatif 3 hastanın patoloji sonucu; t2 üretelyal karsinom , 1 hastanın patoloji sonucu Karsinoma insitu , 1 
hastanın sonucu ise t0 olarak raporlanmıştır.Hastaların postoperatif 3-6 aylık kontrollerinde komplikasyon izlenmemiştir.
 
ÇIKARIMLAR
İleri evre mesane kanserlerinde sistektomi altın standart tedavi şekli olup deneyimli kliniklerde laparaskopik ve robotik yaklaşımlar 
ön plana çıkmaktadır. Biz de kliniğimizde uygun vakalarda minimal invaziv cerrahi seçenek olan laparoskopik radikal sistektomi 
operasyonlarını uyguluyoruz.



436

4. Ürolojik Cerrahi Kongresi Ürolojik Cerrahi Derneği

A

ABDÜLKADİR TÜRKÖLMEZ  16, 102, 205, 261
ABDULLAH ÇIRAKOĞLU  82, 294, 295
ABDULLAH ERDEM CANDA  198
ABDULLAH ERDOĞAN  388
ABDULLAH GUL  152
ABDULLAH GÜREL  340
ABDULLAH HIZIR YAVUZSAN  88, 140, 156, 193, 197, 202, 224, 319, 320, 321, 325
ABDULLAH TULİ  136
ABDULMUTTALİP SİMSEK  238
ABDURRAHMAN İNKAYA  235
ABULMUTTALİP ŞİMŞEK  94
ACIBUCU  171
ADAM USLU  154
ADEM ALTUNKOL  136, 218
ADEM EMRAH COĞUPLUGİL  232, 344, 424
ADEM FAZLIOĞLU  154
ADEM SANCI  7, 70, 237, 262, 354
ADİL ESEN  13, 249
ADNAN GÜCÜK  236
ADNAN ŞİMŞİR  6, 29, 183, 257
A. HALUK ÖZEN  191
AHMET  249
AHMET ADİL ESEN  175, 176, 248, 249, 250, 264
AHMET AŞCI  162, 276
AHMET AŞÇI  58, 235, 240
AHMET ATICI  290, 367, 435
AHMET ÇAMTOSUN  179, 223, 279, 395
AHMET CİHAN  8, 9, 30, 34, 71, 75, 76, 108, 121, 345
AHMET CİHAN(  41
AHMET GÜDELOĞLU  18, 58, 91, 220, 235, 240
AHMET GÜRBÜZ  11
AHMET GÜZEL  26, 260
AHMET MERT  197
AHMET METİN HASÇİÇEK  302
AHMET MURAT AYDIN  370
AHMET NİHAT KARAKOYUNLU  100, 301
AHMET ÖNDER ÖRS  357, 393, 394, 412, 413
AHMET ÖZGÜR GÜÇTAŞ  148
AHMET ÖZTÜRK  290
AHMET REŞİT ERSAY  68, 408
AHMET RÜKNETTİN ASLAN  307, 364, 381
AHMET SABRİ ÖĞÜTLÜ  73
AHMET ŞAHAN  234, 252, 254, 338, 435
AHMET ŞAHİN  45, 133, 162
AHMET SEVİNÇ  304, 305
AHMET TAHRA  235
AHMET TEVFİK ALBAYRAK  88, 127, 140, 193, 197, 224, 319, 320, 321, 325
AHMET TUGAY YILDIRIM  171
AHMET TUĞRUL ERUYAR  20
AHMET YILDIRIM BALIK  241, 266, 417
AHMET YÜCE  82, 294, 295
AKİR ONGÜN  9
ALİ BEKİR KURT  185
ALİ BEYTUR  347, 396, 399, 402
ALİ CANSU BOZACI  12, 221
ALİ CİHANGİR ÇETİNEL  304, 305
ALİ ERGEN  58
ALİ ERSİN ZÜMRÜTBAŞ  65, 185, 233, 429, 430
ALİ FAİK YILMAZ  22, 23, 135, 138, 194, 255, 256, 291, 293
ALİ FERRUH AKAY  97, 392
ALİ GÜNEŞ  359, 369, 376, 395, 396, 399, 401
ALİHAN KOKURCAN  301

YAZAR DİZİNİ
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ALİ İHSAN DOKUCU  156, 202
ALİ IHSAN TASCİ  238
ALİ KEMAL USLUBAŞ  389
ALİM KOŞAR  260
ALİ RIZA KURAL  93, 162, 242, 341, 365, 373, 403
ALİ RIZA SONKAYA  61
ALİ SEZER  230, 251, 379, 420
ALİ TEKİN  96, 241, 242, 265, 266, 376, 404, 417
ALLAHVERDİ AGHAYEV  90
ALPASLAN AKBAŞ  68
ALPASLAN YÜKSEL  96, 241, 242, 265, 266, 376, 404, 417
ALPAY ATEŞ  79
ALPER BİTKİN  140, 192, 193, 224, 236, 317, 318, 319
ALPER ÇAĞLAYAN  412
ALPER COŞKUN  119
ALPER DEMİRBAŞ  14
ALPER EGE SARIKAYA  117, 264
ALPEREN YILDIZ  71, 75, 76, 175, 176, 210, 248, 249, 264, 432
ALPER ÖTÜNÇTEMUR  119, 199, 326
ALPER ÖZORAK  260
ALPER ŞİMŞEK  233
ALTUĞ DURAMAZ  61
AMİRALİ FARAHVASH  18, 91
ANAR  275
ANAR MAMMADOV  111
ANDREAS SKOLARİKOS  403
ANIL EKER  115, 406
ANİL EKER  311, 312
ARBİL AÇIKALIN  136
ARDA TAŞKIN TAŞKIRAN  96, 242, 265
ARDA YESİLOVA  154
ARİF AYDIN  64, 81, 287, 288, 289, 367, 372, 377
ARİF İBİŞ  237
ARZU MALAK  337, 379
ASIF YILDIRIM  93
ASIM SALDAMLI  342
AŞKIN EROĞLU  274
ASLAN  164
ASLI MURATLI  274
ATA ÖZEN  20, 296
AYDIN MUNGAN  13
AYHAN DAĞDEMİR  259
AYHAN DALKILIÇ  127, 197
AYHAN DALKILINÇ  140, 193, 319
AYHAN KARABULUT  360, 397, 398
AYKUT AKINCI  7, 51, 70, 133
AYKUT AYKAÇ  19, 78, 79, 214, 361
AYKUT BAŞER  66
AYKUT BUGRA SENTURK  278
AYKUT BUĞRA ŞENTÜRK  85, 278, 424
AYKUT DEMİRCİ  394
AYKUT KEFİ  117, 175, 176
AYLA ÖZAYDOĞDU ÇİMEN  317
AYŞEN YARAT  149
AYŞE YÜKSEL  307
AYTAÇ ŞAHİN  306
AYTEN LİVAOĞLU  148
AZİZ TOKER  97
AZMİ LEVENT SAĞNAK  301

B

BAHADIR HABERAL  262
BAHADIR TOPUZ  232, 344
BAHATTİN KIZILGÖK  57, 106
BAHRUZ KHALIGOV  97
BAHRUZ KHALİGOV  356
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BAKLACI  381
BALASAR  375
BARAN TAN  171
BARBAROS BAŞESKİOĞLU  49, 164, 256
BARIŞ ESEN  7, 16, 28, 51, 102, 205, 206, 228, 261, 354
BARIŞ SAYLAM  130
BAŞAK AKYOLLU  12
BATUHAN AYDOĞAN  221
BATUHAN ERGANİ  270, 360
BEKİR ARAS  31
BEKİR VOYVODA  201, 203
BENGÜ ALTUNAN  337
BERİN SELÇUK  142, 230, 251, 264, 346, 401, 420, 421
BERK  228
BERK BURGU  7, 45, 51, 133
BERK HAZIR  45, 220, 262, 347
BERNA AYTAÇ VURUŞKAN  25
BERNA SOMUNCU  373
BERNA VURUŞKAN  197
BERRİN TUNCA  25
BETÜL ZENGİN  272
BİÇER  217
BİLAL GÜMÜŞ  56
BİLAL GÜNAYDIN  386
BİLGE KARABULUT  45
BİLGE TÜREDİ  379
BİRGİ ERCİLİ  230, 279, 420, 421
BİRSEN TANRIKUT MEMİŞ  269
BORA İRER  8, 9, 30, 34, 41, 71, 75, 76, 92, 108, 121, 222, 249, 284, 345
BORA KÜPELİ  227
BORA ÖZVEREN  16, 52, 119, 244, 363, 431
BOZKURT  175
BUKET FAZLIOĞLU  154
BÜLENT AKDOĞAN  93, 191, 212, 220
BÜLENT AKDUMAN  225
BÜLENT ÇETİNEL  403
BULENT GUNLUSOY  312
BÜLENT GÜNLÜSOY  62, 311, 328, 329, 332, 335, 406
BÜLENT ÖNAL  11, 45, 72, 103, 207, 230, 251, 264, 401, 420, 421
BURAK ARGUN  6, 162, 403
BURAK ÇITAMAK  12, 44, 45, 134, 262, 347
BURAK ELMAAĞAÇ  256
BURAK KOÇAK  12
BURÇİN ALEV  149
BURÇİN TUNÇ  279
BURCU HANCI  304, 305
BÜRLÜKKARA  19

C

CABİR ALAN  153, 352, 408
CABİR ALAN(  68
ÇAĞATAY  364
ÇAĞATAY GÖĞÜŞ  102, 262, 325, 354
ÇAĞATAY MEHMET GÖĞÜŞ  237
ÇAĞATAY ÖZSOY  188
ÇAĞATAY TOSUN  103, 178, 307, 381
ÇAĞ ÇAL  183
ÇAĞRI AKIN ŞEKERCİ  45, 148, 180, 324, 338
ÇAĞRI AKPINAR  7, 28, 51, 70, 133, 205, 206, 228, 237, 257, 261, 381
ÇAĞRI ASAN  380
CAN  326
CANER BUĞRA AKDENİZ  143
CANER EDİZ  87, 336, 337, 362
CAN ÖBEK  11, 242, 341, 365, 373, 403
CAN UTKU BAKLACI  51
CAVİT CAN  20, 296
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CAVİT CEYLAN  187, 188, 217
CEM AKBAL  13, 16, 45, 52, 133, 363
CEMALETTİN CENGİZ BEYAZ  185, 267
CEM BAŞATAÇ  6, 72, 180, 229
CEMİL AYDIN  85, 424
CEM İPEK  61
CEM YUCEL  125
CEM YÜCEL  95, 126, 169, 170, 405
CENGİZ AKOSMAN  185, 267
CENGİZ KARA  353, 385
CENGİZ KARAKUZU  54
CENK MURAT YAZICI  72, 418, 426, 428, 432, 434
CENK SİMSEK  154
CENK YAZICI  14, 38, 97, 173, 337, 379
CENK YÜCEL BİLEN  18, 45, 91, 162, 191, 235, 240, 276, 354, 370
ÇETİN DEMİRDAĞ  11, 103, 104, 142, 207, 251, 263, 264, 416, 420, 421
CEYHUN ÖZYURT  29
ÇİÇEK  167
CİHAN KARATAŞ  12
ÇINAR  8
COŞKUN KAYA  78
COŞKUN ŞAHİN  65
CUMHUR YEŞİLDAL  88, 127, 140, 156, 193, 197, 202, 224, 319, 320, 321, 325
CÜNEYD ÖZKÜRKÇÜGİL  114

D

DELİKTAŞ  147
DEMİRKIRAN  156
DENİZ ABAT  136
DENİZ BOLAT  329, 332, 334, 335
DENİZ DEMİRCİ  45
DENİZ FİLİNTE  21
DENİZ KULAKSIZ  324
DEVRİM TUĞLU  111, 123, 181, 280
DİLEK ERTOY BAYDAR  212, 354
DOGUKAN SOKMEN  238
DOĞUKAN SÖKMEN  94, 245, 258, 431, 434
DOĞU TAŞDEMİR  8, 30, 34, 41, 345
DORUK KAAN  150
DURSUN BABA  305, 414, 415

E

EBRU DÜNDAR YENİLMEZ  136
EBUBEKİR  164
EBUBEKİR AKGÜNEŞ  317, 318
EDA TOKAT  45, 227, 267
EDİZ VURUŞKAN  101, 200, 218
EFE BOSNALI  389
EFE ÖNEN  84, 166, 171
EGE CAN ŞEREFOĞLU  40
EHED SEFERELİYEV  22, 256
EKREM BAŞARAN  305, 414, 415
EKREM YILDIRAK  358
ELİF BOLAT  334
ELİF FIRAT  36
ELİF ILGAZ AYDINLAR  133
ELİF KIRLI  45
ELNUR ALLAHVERDİYEV  21, 81, 163
ELNUR ZİYADOV  106, 175, 399
ELSAD ABDULLAYEV  197
ELVİN İSMAYİLOV  259
EMEL GÜLNAR  111
EMIN MAMMADOV  162
EMİN MAMMADOV  44, 276
EMİN OZAN AKAY  247
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EMİN YENER GÜLTEKİN  255, 418, 419
EMİR AKINCIOĞLU  257
EMRAH DEMİRCİ  151
EMRAH KÜÇÜK  192, 236
EMRAH OKUCU  252, 422
EMRAH YAKUT  164, 217, 407
EMRE ARPALI  12
EMRE AYKANLI  88
EMRE BAKIRCIOĞLU  59
EMRE BÜLBÜL  207, 223, 416
EMRE KARABAY  103, 364, 392
EMRE KIRAÇ  418
EMRE SAM  238
ENDER ÖZDEN  5, 22, 23, 33, 48, 135, 138, 174, 181, 183, 184, 194, 228, 245, 250, 255, 256, 259, 290, 291, 293, 374, 433
ENES ALTIN  14, 97, 173
ENGİN DENİZHAN DEMİRKIRAN  160, 225
ENGİN DEREKÖYLÜ  103, 401
ENGİN KÖLÜKÇÜ  343, 366
ENGİN ÖZAKIN  164
ERALP KUBİLAY  16, 102, 205, 237, 257, 261, 262
ERAY KARA  143
ERBAY TÜMER  218
ERCAN KARAASLAN  162
ERCAN YUVANÇ  111, 123, 181
ERCÜMENT KESKİN  240
ERDAL ABAY  199, 357
ERDAL BENLİ  82, 294, 295
ERDAL KUKUL  14
ERDAL YILMAZ  111, 123, 181
ERDEM KISA  125, 169
ERDEM SOBACI  187, 217
ERDEM TOPRAK  166
ERDİNÇ DİNÇER  304, 305
ERGÜN ALMA  101
ERHAN AYDIN  115, 207
ERHAN ESER  54
ERKAN  422
ERKAN ARSLAN  73, 98, 416
ERKAN DOĞAN  19
ERKAN ERDEM  37
ERKAN ERKAN  97, 252, 356
ERKAN MERDER  114
ERKAN ÖLÇÜCÜOĞLU  53, 217, 349
ERKAN SÖNMEZAY  252, 422
ERKUT AVCI  389
ERMAN CEYHAN  128, 221, 354
EROL ERŞEKERCİ  360, 397, 398
ERSAN ARDA  14
ERSAN BULUT  62, 225
ERSİN KÖSEOĞLU  198
ERTUĞRUL ÇOLAK  164
ERTUĞRUL KÖSE  174, 245, 255
ERTUGRUL SEFİK  154, 311, 312
ERTUĞRUL ŞEFİK  62, 109, 112, 115, 129, 232, 308, 309, 310, 333, 334, 406, 425, 429
ESAT KORĞALI  239
ESİN KAYMAZ  62
ESMA YÜCETAŞ  356
EŞREF OĞUZ GÜVEN  405
ET REŞİT ERSAY  352
EVİN KOC  54
EVİN KOÇ  284
EVREN DİLEKTAŞI  29
EVREN SÜER  16, 102, 206, 237, 244, 257, 261, 272, 354, 381
EYÜP BURAK SANCAK  68, 151
EYÜP DİL  298, 388
EYÜP VELİ KÜÇÜK  235
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EZEL AYDOĞ  354
EZGİ DEVECİ  298

F

FADİMANA BOZKURT TEKKALAN  198
FAHRİ YAVUZ İLKİ  223, 251, 416
FARİD MIKAYILOV  246, 400
FARİD MİKAYİLOV  275
FARUK KUYUCU  218
FARUK PEHLİVANLI  409
FATİH AKKAS  238
FATİH ALTUNRENDE  114, 119, 326, 357
FATİH ATAÇ  229, 281, 282, 283, 383, 409, 410, 411, 419
FATİH ATUĞ  149
FATİH ÇANAKLI  58
FATİH ÇOLAK  178
FATİH DEMİR  415
FATİH EKREN  412
FATİH GEVHER  104
FATİH İLERİ  354
FATİH KOCAMANOĞLU  184, 228
FATİH OĞUZ  347, 359, 369, 376, 395, 396, 399, 401
FATİH OSMAN KURTULUŞ  154
FATİH ŞAHİM  97
FATİH SAHİN  14
FATİH ŞAHİN  173, 337, 379
FATİH SANDIKÇI  247, 301
FATİH TARHAN  119
FATİH YALÇINKAYA  19, 247
FATMA DEMET ARSLAN  131
FATMA ESENKAYA TAŞBENT  375
FATMA MERVE ANTMEN  373
FAZIL TUNCAY AKI  354
FERHAT ATEŞ  87, 144, 336, 362
FERİDUN ŞENGÖR  103
FERRUH ŞİMŞEK  81
FERRUH ZORLU  93
FESİH OK  57, 105, 137, 219, 344, 368, 400
FİLİZ KARİP  269
FUAT KIZILAY  8, 9, 29, 30, 34, 41, 71, 75, 76, 108, 121, 183, 257, 345
FUNDA TAŞLI  335

G

GAMZE ÇAN  178
GİRAY  377
GİRAY KARALEZLİ  81, 132, 227, 231, 367, 375, 422, 435
GÖKÇE DÜNDAR  418, 419
GÖKHAN BULUT  400
GÖKHAN ECER  288, 289, 290, 355, 367, 372, 422, 435
GÖKHAN GÖKÇE  255, 418, 419
GÖKHAN KOÇ  270, 360
GÖKHAN OCAKOĞLU  167
GÖKHAN SÖNMEZ  415
GÖKHAN TEMELTAŞ  342, 348, 369
GÖKHAN TOKTAŞ  97, 252, 356, 422
GÖKSEL AYKÖSE  269
GÖKSEL BAYAR  172, 197, 327
GÖKSEL ŞENER  149
GÖKTUĞ KALENDER  279
GONCAGÜL HAKLAR  150
GÖZDE EVCİM EKER  412
GÜÇLÜ GÜRLEN  200
GÜLDEN DEMİRCİ OTLUOĞLU  133
GÜLİSTAN GÜMRÜKÇÜ  178, 180
GÜLŞAH ÇEÇENER  25
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GÜNAL ÖZGÜR  215
GÜNAY EKBERLİ  51, 133, 228
GÜNER YILDIZ  284
GÜRKAN CESUR  62
GÜVEN ASLAN  93, 175

H

HACI MURAT AKGÜL  150
HAKAN  262
HAKAN AKÇA  36
HAKAN BAHADIR HABERAL  47, 128, 191, 347, 370
HAKAN DOLGUN  164
HAKAN KARAKAŞ  402
HAKAN KILIÇARSLAN  167
HAKAN ÖZKARDEŞ  56
HAKAN TÜRK  73, 98, 270, 360, 416
HAKAN VURUŞKAN  25, 197
HAKAN YILDIZ  236
HAKKI UĞUR ÖZOK  19, 79, 361
HALİL BATUHAN YILMAZ  264
HALİL ERBİŞ  201
HALİL GÜLBAHAR  239
HALİL LÜTFİ CANAT  326
HALUK AKPINAR  6, 14, 72, 180, 229
HALUK KULAKSIZOĞLU  149
HALUK ÖZEN  93
HAMDİ ÖZKARA  279, 346
HAMİT AFŞAR  188
HAMİT ERSOY  100, 165, 301
HANDAN ÇELİK  250
HASAN  147, 156
HASAN ANIL ATALAY  61, 123
HASAN ANIL KURT  153, 201, 352, 408
HASAN DANIŞ  96, 241, 242, 265, 266, 417
HASAN DELİKTAŞ  146, 200, 286, 387
HASAN DEMİRKIRAN  202
HASAN GÜNGÖR  347, 369, 399
HASAN HÜSEYİN TAVUKÇU  40, 87, 149, 336
HASAN RIZA AYDIN  148
HASAN ŞAHİN  407
HASAN SERKAN DOĞAN  12, 44, 45, 47, 128, 134, 221, 262, 347
HAŞMET SARICI  271, 423
HASRET TOPAÇ  357, 393, 394, 412, 413
H. ASUMAN YAVUZ  14
HATİCE KÜÇÜK  180
HATTİCE SELEN KANAR  143
HAVVA HANDE KESER ŞAHİN  179
HAYDAR KAMİL ÇAM  21, 81
HAYRETTİN ŞAHİN  131, 146, 147, 200, 286, 387
HİKMAT JABRAYILOV  385
HİKMAT JABRAYİLOV  353
HİKMET KÖSEOĞLU  252, 356, 390, 422
HİKMET TOPALOĞLU  301
HİLAL ALTAŞ  294, 295
HİLAL BALTA  26
HÜLYA AYBEK  36
HÜSEYİN ACİNİKLİ  197
HÜSEYİN AYTAÇ ATEŞ  356
HÜSEYİN BEŞİROGLU  303
HÜSEYİN BEŞİROĞLU  7, 316
HÜSEYİN CİHAN DEMİREL  88, 127, 140, 193, 197, 320, 321, 325
HÜSEYİN EREN  13, 35, 298, 388
HÜSEYİN HAYIT  87
HÜSEYİN HAYİT  144, 336, 362
HÜSEYİN TARHAN  13, 131, 200, 286, 387
HÜSEYİN UĞUR ÖZKAYA  352, 408
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I

İBRAHİM ALİOSMANOĞLU  201
İBRAHİM ATİLLA ARIDOĞAN  57, 137, 219, 275, 399, 400
İBRAHİM BULDU  268
IBRAHİM DUMAN  14
İBRAHİM ERKUT AVCI  114
İBRAHİM ETHEM ARSLAN  167
İBRAHİM GOKSEL ARİSOY  84
İBRAHİM GÜVEN KARTAL  58, 100, 247, 301
IBRAHİM HALİL BOZKURT  154, 311, 312
İBRAHİM HALİL BOZKURT  109, 231, 406
İBRAHİM HALİL ŞÜKÜR  219, 344, 399
IBRAHİM KARTAL  165
İBRAHİM KELEŞ  271, 423
İBRAHİM KÜÇÜKTÜRKMEN  231, 430
İBRAHİM ÖZDEMİR  143
İBRAHİM TABAKAN  246
İBRAHİM TOPÇU  347, 359, 369, 376, 395, 396, 401, 402
İBRAHİM ÜNAL SERT  64
İDRİS NAS  29
İLHAN ÇELEBİ  117, 175, 210
İLHAN ERKAN  212
İLHAN GEÇİT  376, 395, 396, 399, 401, 402
İLKAY ÇAMLIDAĞ  183
İLKE ONUR KAZAZ  13, 178
İLKER AKARKEN  131, 200, 286, 387
İLKER TİNAY  21, 81, 93, 150
İLTER ALKAN  124, 326
İLTER TÜFEK  162, 242, 341, 365, 403
İPEK İNCİ  112, 129, 308, 309, 310
İPEK IŞIK GÖNÜL  267, 385
İSA BURAK GÜNEY  121
IŞIL EZGİ ERYILMAZ  25
İSMAİL BAŞIBÜYÜK  418, 426, 428, 432, 434
ISMAİL BASMACİ  154, 311, 312
İSMAİL BASMACI  406, 425
İSMAİL BEŞER  111, 123, 181, 229, 280, 281, 282, 283, 383, 410
ISMAİL CAN TERCAN  154
İSMAİL EMRE ERGİN  239, 255, 419
İSMAİL EVREN  190
İSMAİL KORAMAZ  325
İSMAİL NALBANT  82, 294, 295
İSMAİL ÖNDER YILMAZ  106, 111, 275
İSMAİL SELVİ  19
İSMAİL YİĞİTBAŞI  94
İSMAİL YÜCEL TUZCUOĞLU  412
İYİMSER ÜRE  296

K

KAAN GÖKÇEN  255, 418, 419
KAAN KARAMIK  188
KADİR  171
KADİR ALPER KÜÇÜKER  121
KADİR CEM GÜNAY  88, 156, 325
KADİR KARKİN  106, 175, 275
KADİR ÖMÜR GÜNSEREN  167, 197
KADİR TÜRKÖLMEZ  354
KADİR YILDIRIM  143
KAMİL FEHMİ NARTER  16, 52, 119, 363
KAMİL GOKHAN SEKER  238
KARAGİANNİS AA  403
KARALEZLİ  377
KASIM EMRE ERGÜN  48, 135, 138
KASIM ERTAŞ  234, 252, 254, 435
KAYA HORASANLI  88, 319



444

4. Ürolojik Cerrahi Kongresi Ürolojik Cerrahi Derneği

KAYHAN YILMAZ  188
KEMAL KAYAR  103
KENAN ARSLAN  364
KENAN DAĞLIOĞLU  136
KENAN ÖZTORUN  351, 386, 407
KENAN YİĞİT YILDIZ  349
KEREM TAKEN  89, 145, 341
KEREM TEKE  66, 143, 299
KHALED OBAİD  262
KOPRAY ERTEN  412
KORAY AĞRAS  45
KORAY ERGÜNAY  212
KORAY ERTEN  357, 393, 394, 413
KÜRŞAD KÜÇÜKER  297, 421
KÜRSAD TOSUN  146
KÜRŞAD TOSUN  147
KÜRŞAD ZENGİN  271, 272, 423
KÜRŞAT KÜÇÜKER  36, 233, 430
KUTAY TOPAL  271, 272, 423
KUTSAL ÖNAL  24

L

LATİF MUSTAFA ÖZBEK  374
LEVENT SAĞNAK  100
LEVENT TÜRKERİ  20, 363
LEVENT VERIM  364
LEVENT VERİM  103
LOKMAN IRKILATA  140, 192, 193, 224, 236
LOKMAN İRKILATA  317, 318, 319

M

MAHİR BÜLENT ÖZGEN  16, 52, 244, 363, 431
MAHMUT EKREM İSLAMOĞLU  86, 171, 188, 239
MAHMUT GÖKHAN TOKTAŞ  390
MAHMUT TAHA ÖLÇÜCÜ  143
MAHMUT TUNÇEZ  360, 397, 398
MAİS ALLAHVERDİYEV  319
MAMMADOV  275
MEHMET  375
MEHMET AKİF DİRİ  159
MEHMET AKİF ÖZTÜRK  21
MEHMET AKİF RAMAZANOĞLU  180
MEHMET ARTAÇ  377
MEHMET BALASAR  287, 288, 289, 372, 377
MEHMET BALASAR(  134
MEHMET BULUT  304, 305
MEHMET ÇAĞATAY  167
MEHMET ÇAĞATAY ÇİÇEK  197
MEHMET ÇAĞLAR ÇAKICI  100
MEHMET CALLİOGLU  14
MEHMET CANİKLİOĞLU  339
MEHMET ÇETİNKAYA  146, 147
MEHMET EFLATUN DENİZ  200
MEHMET EMİN BÜYÜKOKUROĞLU  150
MEHMET EMİN ŞİRİN  217, 349
MEHMET ERHAN AYDIN  62, 112, 335, 406
MEHMET ESAT KÖSEM  389
MEHMET EZER  191
MEHMET GİRAY  372
MEHMET GİRAY SÖNMEZ  81, 132, 134, 287, 288, 289, 290, 355, 367, 377
MEHMET GÖKHAN ÇULHA  40, 114, 119, 199, 326
MEHMET HAKAN ÜSTÜN  171
MEHMET HAMZA GÜLTEKİN  177, 240, 266, 388
MEHMET HANİFİ TANYERİ  150
MEHMET İLKER GÖKÇE  28, 70, 206, 237, 246, 262, 272, 381, 425
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MEHMET KARABAKAN  67
MEHMET KAZIM ASUTAY  342
MEHMET MELİH SUNAY  19
MEHMET MESUT PİŞKİN  132, 134, 227, 231, 355, 375, 435
MEHMET MURAD BAŞAR  124
MEHMET NECMETTİN MERCİMEK  33, 277, 278, 308, 343, 366
MEHMET OGUZ SAHİN  54
MEHMET OĞUZ ŞAHİN  71, 75, 76, 284
MEHMET ÖZAVCI  111, 123, 181, 280, 409, 411
MEHMET ÖZEN  5, 184, 250
MEHMET ŞAHİN  71, 75, 76
MEHMET SARIER  14
MEHMET SARİER  141
MEHMET SERKAN ÖZKENT  81, 134, 227, 231, 287, 288, 290, 372, 422, 435
MEHMET SEVİM  31
MEHMET UMUT KÜTÜKOĞLU  21, 81
MEHMET YİĞİT YALÇIN  270, 360
MEHMET YILMAZ  53, 188, 217, 349
MEHMET YILMAZ SALMAN  154, 172, 327
MEHMET ZEYNEL KESKİN  125, 322, 323
MELDA DİLEK  250
MELEK YILMAZ  325
MELİH SUNAY  78, 79, 361
MELTEM ÇAĞLAR TUNCALI  220
MELTEM ESEN  412
MELTEM MÜFTÜOĞLU  373
MERİÇ DOĞAN GÜVEN  405
MERT ALİ KARADAĞ  415
MERT KILIÇ  198
MESUT ALTAN  12, 347
MESUT DEMİR  156, 202
MESUT FIRINCIOĞULLARI  350
MESUT GÜRDAL  232, 344, 424
METİN KILIÇ  84, 166, 171
METİN SAVUN  379
MEVLANA DERYA BALBAY  198
MEVLÜT KELEŞ  318
MEVLÜT YILDIZ  414
MEYLİS ARTYKOV  44, 58, 91, 262, 347, 370
MİTHAT EKSİ  238
M LEVENT EMİR  360, 397, 398
M.MEMET ÖZEK  133
MUAMMER BABAYİĞİT  16, 205, 228, 262
MUAMMER BOZKURT  114, 199, 357
MÜBARİZ AYDEMİROV  105, 368
MUCAHİT DOĞRU  38
MÜGE KOÇAK  133
MUHAMMED ALİ KAYA  376
MUHAMMED ARİF İBİŞ  69, 244, 246, 262, 272, 381, 425, 427
MUHAMMED CİHAN TEMEL  336, 337, 362
MUHAMMED FATİH ŞİMŞEKOĞLU  11, 207, 403
MUHAMMED ŞAHİN BAĞBANCI  50, 397
MUHAMMED SELÇUK ÖZER  176, 210, 249, 250, 264
MUHAMMET ALİ KAYIKÇI  265, 376, 404
MUHAMMET FATİH KILINÇ  302
MUHAMMET ŞAHİN BAĞBANCI  360, 398
MUHARREM ÖZKAYA  179
MUHİTTİN ATAR  340
MÜMTAZ DADALI  50, 360, 397, 398
MÜNASİP MEMMEDOV  240
MURAT AKARSU  123
MURAT AKGÜL  14, 38, 97, 173, 337, 379
MURAT ÇAKAN  301
MURAT CAN KARABURUN  69, 244, 246, 354, 381
MURATCAN KARABURUN  133
MURAT CAN KİREMİT  198
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MURAT ÇAYCI  29
MURAT DEMİR  145, 260
MURAT DEMİRBAŞ  29, 84, 166, 171
MURAT DURSUN  273, 303, 316
MURAT GÜL  152, 159
MURAT GÜLŞEN  5, 22, 23, 33, 45, 48, 135, 138, 174, 194, 228, 245, 250, 255, 256, 259, 290, 291, 293, 374, 433
MURAT KESKE  415
MURAT ÖZER  114, 199, 357
MURAT ŞAHAN  236
MURAT ŞAMBEL  84, 166
MURAT SAVAŞ  171, 188, 239
MURAT TAD  50
MURAT TÜKEN  40, 190
MURAT TUNCEL  220
MURAT UÇAR  260, 405
MURAT YAVUZ KOPARAL  227, 385
MURAT ZOR  232, 344, 424
MUSAB ILGİ  140, 156, 193, 224, 319
MUSAB İLGİ  127, 320
MUSA EKİCİ  204, 278
MÜSLİM DOĞAN DEĞER  175, 176, 210, 249, 250, 264, 432
MUSTAFA AÇIKALIN  20
MUSTAFA AYDIN  140, 192, 224, 236, 317, 318, 319
MUSTAFA AYDİN  193
MUSTAFA BİLAL  373
MUSTAFA BİLAL TUNA  162, 242, 341, 365
MUSTAFA EMRE BAKIRCIOĞLU  268
MUSTAFA ERKOÇ  7, 303, 316
MUSTAFA GÖKSEL AYKÖSE  400
MUSTAFA GURKAN YENİCE  94
MUSTAFA GÜRSES  117, 210, 264
MUSTAFA KADIHASANOĞLU  97, 252, 392, 422
MUSTAFA KARAAĞAÇ  377
MUSTAFA KARAASLAN  187, 217
MUSTAFA KARABIÇAK  73, 98, 125, 270, 360, 416
MUSTAFA KARALAR  271, 423
MUSTAFA KEMAL ATİLLA  192, 236, 317, 318
MUSTAFA KEMAL KAYA  376, 404
MUSTAFA KESTEL  200, 286, 387
MUSTAFA KORAY KIRDAĞ  229, 281, 282, 283, 383, 409, 410, 411, 419
MUSTAFA MURAT AYDOS  171
MUSTAFA OZAN HORSANALI  298, 388
MUSTAFA ÖZBEK  291, 293
MUSTAFA ÖZGÜR TAN  45, 227, 267
MUSTAFA ÖZKAYA  207
MUSTAFA ŞAHİN  179
MUSTAFA SERDAR KALEMCİ  257
MUSTAFA SERTAÇ YAZICI  162, 191, 235, 240, 276, 354, 370
MUSTAFA SEVİNÇ  202
MUSTAFA SUAT BOLAT  62, 158
MUSTAFA SUNGUR  424
MUSTAFA UĞUR ALTUĞ  214
MUSTAFA YILMAZ  146, 147
MUSTAFA YÜKSEKKAYA  389
MUSTAFA ZÜHTÜ TANSUĞ  106, 111, 175, 275, 344, 368
MUŞTURAY KARÇAALTINCABA  354
MUT  325
MUTLU ATEŞ  188
MUTLU DEGER  106, 175, 275
MUTLU DEĞER  45, 57, 105, 106, 111, 137, 219, 246, 275, 344, 368, 399, 400
MUZAFFER BİLGİN  164
MUZAFFER DOĞU TAŞDEMİR  9, 108, 117, 121, 175, 264
MUZAFFER TANSEL KILINÇ  132, 231, 372, 375, 377, 422

N

NALAN NEŞE  90
NDER ÇİNAR  108
NECDET POYRAZ  287
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NECMETTİN AYDIN MUNGAN  62, 225
NEJAT TANSU  142, 207
NEJDET KARŞIYAKALI  97, 390, 392
NEŞE DAĞDEVİREN  97
NESLİHAN İNCİ KAPUSUZOĞLU ZENGİN  187
NESLİHAN ZENGİN  349
NEVZAT CAN ŞENER  200, 204, 218
NİHAT SATAR  45, 137, 219, 275, 399, 400
NİLDA TURGUT  337, 379
NİYAZİ LEVENT TÜRKERİ  16, 52, 93, 119, 244, 431
NUMAN BAYDİLLİ  45
NURAL BEKİROĞLU  93
NURCAN SALMAN  185
NURDAN ACAR  164
NURDAN BÜLBÜL  149
NURTEN BOZLAK  394
NURVER AKİNCİ  156

O

OĞUZCAN ERBATU  8, 9, 30, 34, 41, 71, 75, 76, 90, 108, 121, 342, 345, 348, 369
OĞUZHAN KAHRAMAN  44, 47, 128, 235, 347
OĞUZHAN KUTALMIŞ ÖZER  56
OĞUZ ÖZDEN CEBECİ  429
OKAN NABİ YALBUZDAG  125
OKAN NABİ YALBUZDAĞ  322, 323
OKTAY AKÇA  94, 304
OKTAY DEMİRKESEN  6
OKTAY ISSI  379
OKTAY OZMAN  103, 264
OKTAY ÖZMAN  72, 195, 268, 401, 403
OKTAY ÜÇER  8, 9, 30, 34, 41, 54, 56, 71, 75, 76, 90, 108, 121, 143, 342, 345, 348, 369
ÖMER ACAR  198
ÖMER ATMIŞ  90
ÖMER AYTAÇ  149
ÖMER BURAK ARGUN  242, 341, 365
ÖMER DEMİR  117, 175, 176, 210, 248, 249, 250, 264, 432
ÖMER ERDOĞAN  146, 147, 286
ÖMER ERGİN YÜCEBAŞ  103, 178, 307, 364
ÖMER FARUK KARATAŞ  344, 424
ÖMER FARUK YÜCE  355
ÖMER GÜLPINAR  6, 28, 69, 70, 102, 206, 237, 244, 246, 248, 257, 261, 272, 381, 425, 427
ÖMER KURU  119
ÖMER ÖZÇAĞLAYAN  38
ÖMER YILDIRIM  416
ÖMER YILMAZ  87, 336, 337, 362
ÖMER YÜKSEL  178, 381
ÖMÜR MEMİK  203
ÖNDER  8
ONDER CİNAR  62
ÖNDER ÇINAR  30, 34, 75, 76, 345
ÖNDER ÇİNAR  9, 41, 71, 121, 158, 225
ÖNDER ÖZDEN  48, 135, 228
ÖNDER YAVAŞCAN  131
ÖNER ODABAŞ  53
ONUR KAYGISIZ  25, 167, 197
ONUR TELLİ  304, 305
ORÇUN ÇELİK  95, 170, 270, 360
ORHAN YÜCEL  203
OSMAN  326
OSMAN BOZKURT  200, 218
OSMAN CAN  61, 119, 123, 124, 139
OSMAN METİN YAVUZ  246
OSMAN MURAT İPEK  304
OSMAN UMUR BAŞARAN  342
OUMAROU SANDA  428
OZAN  175
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OZAN BOZKURT  8, 9, 30, 34, 41, 71, 75, 76, 108, 117, 121, 176, 210, 248, 249, 250, 264, 345, 432
OZAN EFESOY  130
ÖZCAN KILIÇ  84
ÖZDAL DİLLİOĞLUGİL  93
ÖZER BARAN  19, 78, 79, 214, 361
ÖZGE ÇEVİK  149
ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ  112, 129, 308, 309, 310
ÖZGÜR BAYKAN  150
ÖZGÜR ÇAKMAK  131
ÖZGÜR ERDOĞAN  412
ÖZGÜR HİLAL ERİNANC  90

P

PANAGİOTİS MOURMOURİS  403
PERVİZ HACİYEV  45
PERVİZ HAJİYEV  7, 51, 133, 228

R

RAHMİ ASLAN  89, 145, 341
RAMAZAN İNAN  192, 236
RAMAZAN SAMET ÇETİNKAYA  360, 397, 398
RAMAZAN UGUR  238
RAMAZAN UĞUR  190
RASİN ÖZYAVUZ  178
RECEP BURAK DEĞİRMENTEPE  114, 199
RECEP ERYILMAZ  88, 89, 145
REHA GİRGİN  62, 160
REHA ORDULU  236
REŞAT KAYA  415
RESUL ÇİÇEK  239, 255, 418, 419
RESUL SOBAY  235
RIDVAN ÖZCAN  38, 173, 337, 428
RIZKULLAH YAZIRLIOĞLU  383
RÜKNETTİN ASLAN  103
RUSLAN JAFAROV  221

S

SAADETTİN ESKİÇORAPÇI  20
ŞABAN DORAN  57, 105, 106, 111, 175, 246, 275
ŞABAN SARIKAYA  5, 22, 23, 33, 45, 48, 135, 138, 174, 181, 183, 184, 194, 228, 245, 250, 255, 256, 259, 290, 291, 293, 433
ŞADİYE NURAY KADIOĞLU VOYVODA  203
ŞAFAK  325
ŞAHİN KABAY  20, 31
SAİT  217
SAİT BİÇER  53, 349
SAİT ÖZBİR  114, 119, 139, 141, 142, 326
ŞAKİR AKGÜN  36
ŞAKİR ONGÜN  8, 30, 34, 41, 68, 71, 75, 76, 93, 108, 121, 273, 316, 345
SALİH  19
SALİH POLAT  109, 112, 115, 129, 207, 231, 232, 299, 309, 425, 429
SALİH TAŞKIN  427
SAMİ BERK ÖZDEN  103, 223, 251, 346
SAMİR AGALAROV  114, 123
SAMİ UĞUZ  232, 344, 424
SEÇİL ÖZKAN  45
SEDA İRER  92
SEDAT ÇAKMAK  193
SEDAT EĞRİBOYUN  273
SEDAT ÖNER  29, 84, 166, 171
SEDAT SOYUPEK  260
SEDAT TAŞTEMUR  53, 217
SEFA ALPEREN ÖZTÜRK  260
SEHER ÇAKMAK YUVANÇ  181
SELCEN KANYILMAZ  119
SELÇUK KESKİN  162, 341, 365, 373, 403



4. Ürolojik Cerrahi Kongresi

449

Ürolojik Cerrahi Derneği

SELCUK SAHİN  94, 238
SELÇUK TÜRKEL  394
SELMAN KARACI  324
SEMİH TANGAL  24
SEMİH TÜRK  140, 193, 320, 321
ŞENOL TONYALI  188
ŞERAFETTİN KAYMAK  247
SERAP YOLCU EKICI  405
SERCAN SARI  79, 340, 361
SERDAR AKTAŞ  146, 147
SERDAR AYKAN  164, 217, 277, 278, 308
SERDAR CELİK  154, 311, 312
SERDAR ÇELİK  62, 112, 115, 129, 207, 232, 308, 309, 310, 328, 329, 333, 406, 425, 429, 430
SERDAR DUVAR  364
SERDAR SARITAŞ  131
SERDAR TEKGÜL  12, 44, 45, 47, 128, 131, 134, 221, 262, 347
SERDAR TOKSÖZ  56
SERDAR YALÇIN  143
SERHAN ÇİMEN  168, 190, 313, 314, 315, 317
SERHAT GÜROCAK  45, 227, 267
SERKAN AKAN  87, 336, 337, 362
SERKAN DOĞAN  53
SERKAN GÖNÜLTAŞ  40
SERKAN ÖZLER  350, 358
SERKAN YARIMNOĞLU  329, 332
SERKAN YARIMOĞLU  109, 207, 231, 232, 328, 329, 333, 425
SERKAN YARİMOGLU  154, 311
SERPİL ERDOĞAN ÖZBODUR  267
SEVİM BAYKAL KOCA  392
ŞEVKET TOLGA TOMBUL  212
ŞEYDA ERDOĞAN  136, 344
SEYFETTİN ÇİFTÇİ  114
SEYFİ KARTAL  148
SEYHAN SÜMEYYA AŞÇI  148
SEYHAN TEZCAN  352, 408
SEYİT  264
SEYİT HALİL BATUHAN YILMAZ  117, 175, 176, 248, 249, 250, 432
SİBEL KABAY  31
SİBEL UÇAK SEMİRGİN  26
SIDDIKA FINDIK  290
SİNAN AVCI  84, 166
SİNAN ÇELEN  185, 233, 297, 421, 429, 430
SİNAN LEVENT KİRECCİ  319
SİNAN LEVENT KİREÇCİ  88, 127, 140, 156, 193, 197, 202, 224, 320, 321, 325
SİNAN SÖZEN  18, 91
ŞİNASİ YAVUZ ÖNOL  418, 426, 428, 432, 434
SİNHARİB ÇİTGEZ  72, 103, 104, 142, 207, 223, 251, 263, 264, 279, 420, 421
SITKI ÜN  73, 98, 416
SÖNMEZ  372
ŞÜKRÜ KUMSAR  103, 178
ŞULE ÇETİNEL  149
SÜLEYMAN BAŞPINAR  400
SÜLEYMAN EROL EKŞİ  97
SÜLEYMAN ÖNER  23, 183, 194, 250, 433
SÜMER BALTACI  16, 70, 205, 237, 354

T

TAHSİN  221
TAHSİN TURUNÇ  56, 59
TALHA MÜEZZİNOĞLU  56, 90, 143, 342, 348, 369
TANER BAŞTÜRK  156
TANER CEYLAN  12, 44, 45, 262
TANSU DEGİRMENCİ  154, 312
TANSU DEĞİRMENCİ  62, 328, 329, 332, 334, 335, 406, 430
TARIK ASİ  12, 240
TARIK EMRE ŞENER  163, 215



TARIK ESEN  93, 198
TARIK JAMAL ABDELJABER ASİ  47, 128, 162, 276
TARIK YONGUC  115
TARIK YONGUÇ  109, 112, 129, 207, 231, 232, 308, 309, 310, 328, 329, 333, 425, 429, 430
TARİK YONGUC  312
TARİQ ASİ  220
TARKAN SOYGÜR  7, 45, 51, 133, 228
TAYLAN OKSAY  260
TAYYAR ALP ÖZKAN  20, 93
TEVFİK MURAT KOŞAN  90
TOLGA AKMAN  426, 432
TOLGA ÖZCAN  305
TOSUN  364
TUFAN SÜELÖZGEN  405
TUĞBA İLKEM ÖZÇAĞLAYAN  38
TUĞÇE AKDEMİR  97
TUĞÇE ERTÜZÜN  373
TUNA  373
TUNCAY TOPRAK  148, 180
TUNCER BAHÇECİ  183
TUNÇ ÖNEŞ  21
TÜNKUT DOĞANCA  242, 341, 365
TURAN MAMMADALİYEV  58, 235
TURAN ÖZDEMİR  8, 9, 30, 34, 41, 108, 121, 345
TURKER ACAR  154

U

UĞUR AFERİN  142, 346, 401, 420
UĞUR AKGÜN  84, 171
UĞUR BOYLU  235
UĞUR MUNGAN  175
UĞUR ÖZOK  78
UĞUR TOLGA ŞEN  235
UĞUR YÜCETAŞ  97, 252, 356, 390, 392, 422
ÜLKÜ KERİMOĞLU  355
ÜMİT GÜL  59
ÜMİT GÜMÜŞ  54
ÜMİT İNCE  373
ÜMİT UYSAL  297, 429, 430
UMUT EREN ERDOĞDU  29
UMUT SARIOĞULLARI  87, 144, 336, 362
ÜNAL EGELİ  25
ÜNAL ÖZTEKİN  144, 340, 419
ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ  93
ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ TESTİS TÜMÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU  20
UTKU BAKLACI  16, 205, 261
UTKU CAN  119, 381
UTKU CAN BAKLACI  69, 206, 246, 272, 425, 427

V

VAHİD TALHA SOLAK  28, 248
VOLKAN ÇAĞLAYAN  84, 166, 171
VOLKAN İZOL  13, 45, 57, 105, 106, 111, 137, 175, 219, 275, 344, 368, 399, 400
VOLKAN SELMİ  340
VOLKAN SEN  41
VOLKAN ŞEN  8, 9, 13, 30, 34, 54, 71, 75, 76, 108, 121, 284, 345
VOLKAN TUĞCU  94, 245, 258, 431, 434
VÜSAL PİRVERDİYEV  199

Y

YAKUP BOSTANCI  5, 22, 23, 33, 45, 135, 138, 174, 181, 184, 194, 245, 250, 255, 256, 290, 291, 293, 343, 366, 374, 433
YAKUP KORDAN  198
YALÇIN KIZILKAN  56, 59
YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU  5, 22, 23, 33, 48, 135, 174, 181, 184, 194, 245, 250, 255, 256, 290, 291, 293, 374
YAŞAR BEDÜK  16, 70, 102, 205, 206, 237, 261, 262, 272, 354



YASİN AKTAŞ  188
YASİN CANSEVER  178
YASİN CEYLAN  62, 309, 312, 328, 329, 429, 430
YAVUZ KARACA  304, 305
YAVUZ ONUR DANACIOĞLU  299
YELDA DERE  146, 147, 286
YELDA VAROL  222
YENER KOÇ  156
YEŞİM GÜVENÇ  56
YEŞİM SAĞLICAN  373
YILDIRIM BAYAZIT  105, 106, 111, 136, 137, 175, 219, 275
YILDIRIM BAYAZİT  246, 400
YILMAZ BAŞ  179
YILÖREN TANIDIR  21, 72, 81, 148, 163, 215, 252, 435
YÜCEL YÜKSEL  253
YÜKSEL YEŞİL  415
YUNUS EMRE GÖGER  81, 132, 227, 231, 287, 372, 375, 377
YUNUS EMRE GÖĞER  134, 355, 367, 422, 435
YUNUS EMRE KIZILKAN  87, 144, 362
YUNUS KAYALI  418, 426, 428, 432, 434
YUSUF BAYRAM ÖZOĞUL  187
YUSUF İLKER ÇÖMEZ  245, 258, 431, 434
YUSUF KADİR TOPCU  154
YUSUF KASAP  53, 217, 349
YUSUF ÖNDER ÖZSAĞIR  298
YUSUF OZLEM ILBEY  125, 405
YUSUF ÖZLEM İLBEY  270, 360
YUSUF ÖZLÜLERDEN  65, 185, 233, 297, 421, 429, 430
YUSUF ŞENOGLU  96, 241, 265, 404, 417
YUSUF ŞENOĞLU  242, 266, 376

Z

ZAFER AYBEK  36, 65, 185, 233, 429, 430
ZAFER GÖKHAN GÜRBÜZ  200, 218
ZAFER KOZACIOĞLU  270, 360
ZUBEYR TALAT  264, 420
ZÜBEYR TALAT  11, 142, 195, 251, 416, 420, 421
ZÜLAL ÖNER  78
Z.ULAŞ BALİ  143
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