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Giriş ve Amaç:

Doğru giriş noktasının doğru giriş açısı ile belirlenmesi peruktan nefrolitotripsi 
(PCNL) ameliyatının ilk ve en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışmada optimal 
giriş noktası ve açısını matematiksel hesapları yapan yeni bir yazılım, 3 boyutlu 
(3B) modelleme ve artırılmış gerçeklik (AG) teknolojisi kullanarak hesaplayan teknik
ile elde edilen ilk klinik sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.

Materyal ve Metot:

Böbrek taşı nedeni ile PCNL yapılması planlanan 5 hastaya preoperatif bilgisayarlı 
tomografi (BT) çektirildi. BT pron pozisyonunda, aynı PCNL operasyonunda olduğu 
gibi göğüs bölgesine 2 adet jel yastıkçık ve lomber bölgeye 4 adet elektrot 
yerleştirilerek, kontrast madde enjeksiyonundan 10 dk sonra çekildi.

BT görüntülerinden elde edilen DICOM objeleri kullanılarak taşın referans elektrottan uzaklığını 
ölçen matematiksel ve yazılımsal fonksiyonlar geliştirildi (Resim-1). Daha sonra, giriş noktası ve 
açısını hesaplamak için vektörel 3B modelleme gerçekleştirildi (Resim-2). Dosyaların FBX/OBJ 
formatına çevrilmesi ile datalar AG teknolojisinde kullanılabilir hale getirildi. Spesifik programlar 
ve AG ile 3B modelleme hastanın tablet ekranında görüntülenen operasyon alanına yerleştirildi ve
giriş noktası ve sanal giriş iğnesi işaretlendi (Resim-3).



Bulgular:

Yeni geliştirilen teknik ortalama yaşı 47 olan toplam 5 hastada denendi. Ortalama 
operasyon süresi 68 dk ve ortalama hospitalizasyon süresi 2.3 gün idi. Tüm 
hastalarda floroskopi kullanmadan TLA giriş iğnesi ile taşa başarıyla dokunuldu. 
Operasyonun geri kalan kısmında ortalama floroskopi zamanı 2.4 dk idi. Hiçbir 
hastada komplikasyon gözlenmedi. Sadece 1 hastada postoperatif takipte 1 adet 
6.5 mm’lik rezidüel taş tespit edildi; diğer hastalarda tam taşsızlık sağlandı.

Resim Açıklamaları: Resim-1) 67 yaşında bilateral parsiyel staghorn böbrek taşı ile başvuran bir 
erkek hastanın aksiyal BT görüntüsü. Sağ PCNL operasyonu planlandı ve giriş noktası ve açısı 
yeni geliştirilen yazılım ile hesaplandı. Resim- 2) Olası 2 giriş traktı için 2 sanal iğnenin 
yerleştirildiği sağ böbreği gösteren 3B modelleme. Resim-3) İntraoperatif görüntü.

Sonuç

Elde edilen ilk klinik sonuçlar yeni geliştirilen bu tekniğin PCNL sırasında doğru giriş 
noktası ve giriş açısı sağladığını göstermektedir. Buna karşılık, bu yöntemin 
etkinliğini ve güvenliğini detaylı olarak incelenmesi için daha ileri araştırmalara 
ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : Perkütan nefrolitotripsi, böbrek taşı, artırılmış gerçeklik, 3
boyutlu modelleme, nefrolitiazis.

Resimler :







Tables :

Hastaların Demografik ve Operatif Bilgileri

Yaş Operasyon Floroskopi Hospitalizasyon

Taş

Hasta # Cinsiyet boyutu Taşsızlık(yıl) süresi (dk) süresi (dk) süresi (gün)

(mm2)

1 E 67 105 3.6 3.0 801 -

2 K 54 35 1.4 1.5 260 +

3 E 28 90 2.8 3.0 952 +

4 E 53 40 2.2 1.5 357 +

5 K 33 70 2.0 2.5 440 +

Ortalama ------- 47 68 2.4 2.3 562 -------
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PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ CERRAHİSİNDE SUPİNE VE PRONE POZİSYON: 
İKİ FARKLI KLİNİĞİN DENEYİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Nurullah Hamidi1, Erdem Öztürk2, Ali Fuat Atmaca3, Halil Başar2

1Atatürk Eğitim Ve Aras ̧ıtrma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Ankara, Türkiye

2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü,
Ankara, Türkiye
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AMAÇ: Bu çalışmada iki farklı yüksek vaka sayılı üroloji kliniğinde iki farklı yöntemle yapılan 
perkütan nefrolitotomi(PNL) sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEM: Kasım 2016- Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi supine pozisyonda yapılan 45 PNL olgusu ile Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Üroloji Kliniklerinde prone pozisyonda PNL yapılan 45 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. 
Çalışmaya vücut dışı şok dalgası ile taş kırma tedavisi ve retrograde intrarenal cerrahiye uygun olmayan taş boyutu
1.5cm’den büyük taş nedeniyle PNL yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi.

BULGULAR: Her iki grup yaş, cinsiyet dağılımı, taşın olduğu taraf, taş lokalizasyonu, taş boyutu, taş volümü, 
parankim kalınlığı, taş dansitesi, giriş lokalizasyonu, fluroskopi süresi, kanama miktarı, nefrostomi kalış süresi ve 
hastanede kalış süresi özellikleri açısından istatistiksel olarak benzer idi. Nefrostomi takılma oranı supine PNL 
grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek idi (%88,8’e karşı %71,1, p=0,035). Buna karşılık double J
stent takılma oranı prone PNL grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek idi (%42,2’ye karşı %22,2, 
p=0,042). Toplam cerrahi süresi supine PNL grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha kısa idi (p=0,01). 
Perioperatif komplikasyon oranları karşılaştırıldığında komplikasyon izlenmeme oranı prone PNL grubunda 
istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek idi (%82,2’ye karşı %68,9, p=0,007). Bulgular ve karşılaştırmalar 
tablo 1'de ayrıntılı olarak verildi.

SONUÇ: Böbrek taşlarının tedavisinde supine ve prone pozisyonlar benzer taşsızlık oranı, hastanede kalış süresi ve
kanama oranlarına sahiptir. Prone pozisyonda yapılan PNL’ye göre supine pozisyonda yapılan PNL cerrahisi yaklaşık
15 dakika daha kısa sürmektedir. Ancak supine pozisyonda komplikasyon oranı nispeten daha fazladır.

Anahtar Kelimeler : Böbrek taşı, Perkütan nefrolitotomi, Prone, Supine



Tables :

Tablo 1. Hastaların genel özellikleri ve her iki grubun karşılaştırılması

Parametreler
Tüm hastalar Supine PNL Prone PNL p

(n=90) (n=45) (n=45) değeri

Yaş (yıl), Ortalama±SS (Min-Mak) 49±13 (26- 50±11 (29- 48±13 (26- 0,2 (a)

69) 63) 69)

Kadın cinsiyet, n (%) 40 (44,4) 21 (46,6) 19 (42,2)
0,67

(b)

VKI (kg/m2), Ortalama±SS(Min-Mak)
25,8±4,3 26,6±3,8 24,9±4,1 0,65

(21,5- 33,5) (22,5-33,5) (21,3-31) (a)

Lateralite (Sol), n (%) 43 (47,7) 21 (46,6) 22 (48,8)
0,83

(b)

Taş lokalizasyonu, n (%) 0,6 (b)

-Alt kaliks 40 (44,4) 17 (37,8) 23 (51,1)

-Orta kaliks 6 (6,6) 3 (6,7) 3 (6,7)

-Üst kaliks 3 (3,3) 2 (4,4) 1 (2,2)



-Renal pelvis 41 (45,7) 23 (51,1) 18 (40)

Parankim kalınlığı (mm), Ortalama±SS(Min- 13,3±2 (10- 13,5±2 (10- 13±3 (10- 0,74

Mak) 16) 16) 15) (a)

En uzun taş boyutu (mm), Ortalama±SS(Min-

22,9±6 (9-34)

22,6±4,7 (9- 23,3±5,7

0,1 (a)Mak) 25) (14-34)

Taş volümü (mm3), Ortanca (Min-Maks)
3240 (755- 3140 (755- 3280 (800- 0,12

16020) 14951) 16020) (c)

Taş dansitesi (HU), ortanca (Min-Mak) 1120 (431- 1060 (431- 1280 (464- 0,3 (c)

2250) 2250) 2100)

Giriş lokalizasyonu, n(%)
0,75

(b)

-Subkostal (12.kot altı) 80 (88,8) 41 (91,1) 39 (86,7)

-12. kosta üstü 8 (8,8) 3 (6,6) 5 (11,1)

-11. kosta üstü 2 (2,4) 1 (2,3) 1 (2,2)

Nefrostomi takılma oranı, n (%) 72 (80) 40 (88,8) 32 (71,1)
0,035

(b)

Double J stent takılma oranı, n (%) 29 (32,2) 10 (22,2)
19 
(42,2)

0,042

(b)

Toplam cerrahi süresi (dk), Ortalama±SS(Min-
84±26 (55-
120) 78±18 (60-105)

91±25 
(55- 0,01

Mak) 120) (a)

Fluroskopi süresi (dk), Ortalama±SS(Min-

5±1 (3-11)

4,8±0,7 (3-
5,2±1,
2 (3- 0,07

Mak) 5) 11) (a)



Kanama miktarı (Hb düşüşü, mg/dL),
2,3±0,8 
(1,1- 2,4±0,8

2,1±0,
9 0,34

Ortalama±SS(Min-Mak) 4,5) (1,6-4,5) (1,1-3) (a)

Eritrosit transfüzyon varlığı, n (%) 3 (3,3) 2 (4,4) 1 (2,2)
0,61

(b)

Taşsızlık oranı, n (%) 63 (70) 30 (66,7)

33 
(%73,
3)

0,48

(b)

Perioperatif komplikasyon, n (%)
0,007

(b)

Komplikasyon izlenmedi 68 (75,6) 31 (68,9)
37 
(82,2)

Clavien Grade I 14 (15,6) 8 (17,7)
6 
(13,3)

-Yüksek ateş (>38.3 C) 6 (6,6) 3 (6,6) 3 (6,6)

-Kreatinin yüksekliği 8 (8,8) 5 (11,1) 3 (6,6)

Clavien Grade II 8 (8,8) 6 (13,3) 2 (4,4)

-Eritrosit transfüzyonu gerektiren kanama 3 (3,3) 2 (4,4) 1 (2,2)

-İdrar yolu enfeksiyonu 5 (5,5) 4 (8,9) 1 (2,2)

Nefrostomi kalış süresi (gün), Ortalama±SS
1,8±0,4(1-
4)

1,7±0,3 (1-
1,9±0,
4 (1-

0,5 (a)(Min-Mak) 2) 4)

Hastanede kalış süresi (gün), Ortalama±SS
3±1,7 (2-
10)

3,1±1,9 (2-
3±1,5 
(2- 0,39

(Min-Mak) 6) 10) (a)

VKI, Vücut kitle indeksi; HU, Hounsefield



Unit; PNL, Perkütan nefrolitotomi; SD,

Standart sapma

(a)Student t test ile karşılaştırıldı

(b)Ki-Kare testi ile karşılaştırıldı

(c)Mann Whitney U testi ile karşılaştırıldı

SS003

PERKÜTAN RENAL CERRAHİ SONRASI BAŞARI VE KOMPLİKASYON 
ORANLARINI ETKİLYEN FAKTÖRLERİN 3D SEGMENTASYON YÖNTEMİYLE 
ANALİZİ

Sait Özbir1, Hasan Anıl Atalay1

1T.c Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Taş yükünün ve renal toplayıcı sistemdeki dağılımının perkütan nefrolitotomi 
sonrası taşsızlık ve komplikasyon oranlarına etkisinin 3D ( 3 boyut ) segmentasyon yöntemiyle 
analizi ve öngörücü değerinin araştırılması.

GEREÇ ve YÖNTEM: Perkütan nefrolitotomi s onrası 47 hastanın verileri retrospektif olarak 
incelendi. Hem taş hacimleri (TH) hem de renal toplayıcı sistem hacimleri (RTSH) ve birbirlerine 
olan oranları ( TH/RTSH ) 3D volüm segmentasyon yazılım programı yardımıyla ( Dornheim 
Segmenter, Mainz, Almanya), BT ( Bilgisayarlı Tomografi ) görüntüleri kullanılarak hesaplandı 
(Şekil 1., Şekil 2.). Taşsızlık ve komplikasyon oranlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve 



öngörücü değerinin tespiti amacıyla istatistiksel analizler uygulandı (SPSS 22.0TM IBM 
Corporation, California ).

BULGULAR: Kırkyedi hastalı çalışma grubumuzda taşsızlık oranımız %53, komplikasyon 
oranımız %31.9 idi. Hem TH/RTSH oranı hem de taş içeren kaliks sayısı komplikasyon ve 
taşsızlık oranına etkili en önemli öngörücü faktörlerdi (p<0.001, p < 0.001, sırasıyla). Maksimum 
taş boyutu, taş yüzey alanı, taş yükü hacmi başarı ve komplikasyon ile ilişkili diğer faktörler

idi (p < 0.05, p < 0.05, p < 0.05, sırasıyla). Komplikasyon oranının öngörüsünde TH/RTSH için 
ROC eğrisi altı alan (95% CI) 0,869 olarak bulundu. Optimal eşik değer % 16,23 olarak 
belirlendiğinde % 93,3 duyarlılık ve % 78,1 özgüllük değerlerine sahip idi.Taşsızlık oranı 
öngörüsü için ise ROC eğrisi altı alan (95% CI) 0,762 iken uygun eşik değer % 13 olarak 
belirlendiğinde % 81,8 duyarlılık ve % 65.5 özgüllük değerleri bulundu.

SONUÇ: Üç boyutlu segmentasyon metoduyla hesaplanan taş hacmi ve onun renal toplayıcı sisteme
olan oranı perkütan nefrolitotomi sonrası taşsızlık ve komplikasyon oranlarının öngörüsünde 
kullanılabilecek önemli bir faktördür.Bu nedenle perküten renal cerrahi öncesinde tedavi seçimi ve 
planlamasında ve gerekli önlemlerin dikkate alınmasında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler : Perkütan nefrolitotomi, Üç boyut, Volüm segmentasyon, 
Taşsızlık, Komplikasyon



Resimler :
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PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE MULTİPLE SİNGLE STEP AKSES SONUÇLARIMIZ

Tufan Süelözgen1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Bölümü

GİRİŞ

Perkütan nefrolitotomi ( PNL ) 2 cm ve üzerindeki böbrek taşlarının tedavisinde altın 
standart tedavi yöntemidir. Nefrostomi traktının oluşturulması ameliyatın en önemli 
aşamalarından biridir. Birkaç çeşit dilatasyon yöntemi tanımlanmıştır ve single step 
dilatasyon bunlardan biridir. Bu çalışmada staghorn böbrek taşı nedeni ile birden 
fazla akses gereken ,akses sonrası dilatasyonların tamamının single step yöntemi ile
yapıldığı hastalarda PNL operasyon sonuçlarımız sunulmuştur.

MATERYAL ve METOD

2008-2016 tarihleri arasında kliniğimizde staghorn böbrek taşı nedeni PNL 
yapılan , birden fazla akses gereksinimi olup, single step dilatasyon tekniği 
uygulanan 118 hastanın bilgileri geriye dönük incelenerek çalışmaya dahil edildi. 
Operasyon öncesi ve sonrası tüm hastalar kontrastsız tüm abdomen tomografisi ile
değerlendirildi. İntraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar ayrıca kaydedi ve 
modifiye clavien sınıflamasına göre derecelendirildi. Post operatif 4mm. altında ya 
da hiç rezidü kalmaması başarı olarak kabul edildi.

BULGULAR

Hastaların ortalama yaşı 49,6 yıl idi. Ortalama operasyon süresi 139,4 dakika, 
ortalama floroskopi süresi ise 126,9 saniye idi. 19 hastada ( 16,2 % ) 
postopereratif 38 dereceyi aşan ateş gözlendi ve geniş spektrumlu antibiyotik 
tedavisi uygulandı ( modifiye clavien sınıflamasına göre grade 1 komplikasyon ). 
İntraoperatif 3 hastada ( 2,5 %), postoperatif 10 hastada (8.5 % ) hemodinamik 
instabilite nedeni ile kan transfüzyonu gerekti (grade 2 komplikasyon). Postoperatif
ek girişim açısından da hastalar değerlendirildi. Postoperatif yara yerinden akıntı 
nedeniyle 3 hastaya ( 2,5 % ) double j stent ( DJS ) takıldı (grade 3a) ve 8 hastada
( 6,7 % ) üreterde taş saptanması üzerine üreterorenoskopi ( URS ) yapılarak DJS 
stent yerleştirildi (grade 3b komplikasyon) . 3 hastada ( 2,5 % ) ise sepsis gelişti 
ve yoğun bakımda gerekli tedavisi yapıldı ( grade 4 komplikasyon). Hastaların 
hiçbiri komplikasyonlar nedeniyle ölmedi.33 hastada ( 28 % ) rezidü taş izlendi ve 
başarı oranı %72 olarak hesaplandı.



SONUÇ

Staghorn böbrek taşı olup , multiple single step dilatasyon yöntemi ile yapılan PNL sonuçlarımız 
postoperatif komplikasyonlar ve başarı açısından literatürle uyumludur. Bu yöntem ,multiple akses
yapıldığında dahi güvenilir bir dilatasyon yöntemi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler : Perkutan nefrolitotomi, Staghorn böbrek taşı, Single step 
akses



Tables :

Komplikasyonlar

Hasta sayısı ( n= 118 ) Yüzde ( % )

İntraoperatif transfüzyon 3 2,5

Postoperatif transfüzyon 10 8.5

Postoperatif ateş 19 16.2

Sepsis ve yoğun bakım ihtiyacı 3 2.5

Ek girişim / URS 8 6.7

Ek girişim / DJS 3 2.5
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KRONİK ANTİKOAGULAN/ANTİPLATELET TEDAVİ ALTINDAKİ 
HASTALARDA PERKÜTANNEFROLİTOTOMİ ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ

Erdem Kisa1, Cem Yücel1, Mehmet Zeynel Keskin1, Salih Budak2, Zafer Kozacıoğlu1

1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

2Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Kronik antikoagulan/antiplatelet (AK/AP) tedavisinin, perkütan nefrolitotomi 
(PNL)’yi ta kiben, cerrahi sonuçlara ve komplikasyonlara etkisini değerlendirilmeyi 
amaçladık.

Materyal-Metod: 2014 Ekim-

2017 Temmuz arasında, 18 yaş üstü, PNL operasyonu geçiren 268 hastanın kayıtları
retrosp  ektif  değerlendirildi.  Kronik  AK/AP  altındaki  34  hasta  saptandı.  Hastalar
kronik AK/AP tedavi altında olanlar (grup1) ve olmayanlar

(grup2) olarak 2 gruba ayrıldı. Kronik antikoagulan (rivaroksaban) tedavisi altındaki
hastala  rın  ilacı  operasyondan  3  gün  önce  kesildi,  operasyon  döneminde  düşük
molekül ağırlıklı  hep arin ile köprülenme tedavisi uygulandı ve operasyon sonrası
5.günde tekrar başlandı. Kronik antiplatelet (aspirin, klopidogrel, silostazol) tedavisi
altındaki hastaların ilacı da operasyonda n 3-

7 gün önce kesildi, operasyon sonrası 5.günde tekrar başlandı. Kronik AK/AP tedavi 
altındak i hastalar ile

kullanmayan hastaların PNL sırasındaki ve sonrasındaki komplikasyonları ve 
sonuçları karşıla ştırıldı.

Bulgular: Kronik AK/AP kullanan hasta sayısı 34 (%12.6), kullanmayan hasta sayısı
234 (%8 7.4) idi. Kronik AK/AP kullanan hastaların, yaş ortalaması ( 64.5 yaş &
53.7 yaş ) ve komple ks taş oranı (%70.6 &



%48.7), kullanmayan gruba göre daha yüksek saptandı. ASA3 (Amerikan 
Anestezi Derneği) skorlu hasta oranı, kronik AK/AP grubunda daha yüksek

(%41.2 vs %7.3, p<0.001) belirlendi. Kronik AC/AP tedavisi alan 
grup ile almayan grup kıyaslandığında, tam taşsızlık oranı

ve kanama, enfeksiyon komplikasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmadı (p=0.845, p>0.05, sırasıyla).

Sonuç: Kronik AK/AP tedavisi altındaki hastalarda, operasyon sırasında ve 
sonrasında dikkat li bir düzenleme ile, PNL cerrahisi güvenli ve etkin bir şekilde 
uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler : ürolitiazis, antikoagülan tedavi, antiplatelet tedavi, 
perkütan nefrolitotomi



Tables :

Hastaların demografik özellikleri, operasyon sırasındaki ve sonrasındaki 
sonuçlar

Grup1
Grup2 (n=234) P

(n=34)

Yaş Ort.±SS 64.56±6.593 53.72±15.362 <0.001a

Erkek/Kadın 22/12 147/87 0.831b

Sağ/Sol 14/20 96/138 0.987b

Taş Boyutu(mm2) Ort.±SS 556.1±516.3 461.63±377.1 0.332a

Nonkompleks/Kompleks Taş Oranı 10/24 120/114 0.017b

Operasyon Süresi Ort.±SS 98.97±32.6 93.23±36.4 0.211a

Hgb Değişiklik Ort.±SS 1.63±1.17 1.89±1.41 0.340a

Akses Sayısı Ort.±SS 1.26±0.44 1.16±0.44 0.054a

Hastane Yatış Süresi Ort.±SS 2.73±1.44 3.05±1.70 0.213a

Tam Taşsızlık Oranı (%)
%70.6 %67.9

0.845b
(24/34) (159/234)

Kan Transfüzyonu (%) %5.8 (2/34) %8.5 (20/234) >0.05c

İdrar Yolu Enfeksiyonu (%) %5.8 (2/34) %6.4 (15/234) >0.05c

a:Mann-Whitney U Test b:Perason Chi-Square Test c:

Fisher’s Exact Test
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2CM'DEN KÜÇÜK BÖBREK TAŞLARINDA TAŞ DANSİTESİ VE LOKASYONU
SEÇİLECEK ENDOÜROLOJİK CERRAHİ TEKNİĞİ ETKİLER Mİ?

Adnan Gücük1, Burak Yılmaz1, Sebahat Gücük2, Uğur 
Üyetürk1 1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Üroloji Bölümü 2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Aile 
Hekimliği Bölümü

Amaç: 2cm'den küçük böbrek taşlarında retrograd intarenal cerrahisi (RIRC)) ya 
da Mini perkütan nefrolitotomi (Mini-PNL) uygulamalarının seçiminde bize yol 
gösterebilecek bir parametre olup olamayacağını değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve metod:İki cm'den küçük böbrek taşı olan ve cerrahi planlanan 
hastalar prospektif olarak 2 gruba randomize edildiler. Mini-PNL grubuna 16.5F’e 
kadar dilatasyon yapılarak 12F nefroskopla mini-PNL uygulanırken RIRC grubuna 
7.5- F fiberoptik flexible üreterorenoskop kullanılarak RIRC uygulandı. Öncelikle her 
iki gruba ait preoperatif özellikler (yaş,sex,BMI, taş yükü, taş dansitesi, taş 
lokasyonu vb.), operatif ve postoperatif sonuçlar (ameliyat süresi, taşsızlık oranı, 
skopi süresi, hastanede kalış süresi, komplikasyon oranı, ağrı skalası) açısından 
karşılaştırma yapıldı. Bundan sonra taş dansitesi olarak HU değerinin 677'den büyük
ya da küçük olmasının ve taş lokasyonun taşsızlık oranlarına etkisi açısından grup içi
ve gruplar arası karşılaştırma yapıldı.

Bulgular: Çalışmanın bulguları her grupdan 30 olmak üzere toplamda 60 hastadan
oluşmaktadır. Gruplar karşılaştırıldığında preoperatif değerler açısından benzer 
bulundu (p>0.05). Operatif ve postoperatif değerler açısından yapılan 
karşılaştırmada hastanede kalma süresi ve toplam skopi süresi Mini-PNL de daha 
uzun olarak saptandı ( Tablo 1, p<0.0001). Taş dansitesi açısından Mini-PNL 
grubunda dansitenin <677 HU olması taşsızlık oranını %100 (>677HU)'den %55.6 
(<677HU)'ya anlamlı olarak düşürecek şekilde etkiliydi (p:0.005) .). Taşın alt 
kaliksde olması RIRC sonuçlarını negatif etkilerken, taşın multipl kaliksiyel olması 
Mini-PNL grubunu negatif olarak etkilemekteydi ( Tablo 2).



Sonuç: İki cm'den küçük böbrek taşlarında toplamda her iki yöntemde benzer 
başarı oranına sahipken, taşın alt polde olması, multipl kaliks yerleşimi ve taş 
dansitesi parametreleri de taşsızlık oranlarını önemli derecede etkileyerek 
minimal invaziv tedavi tekniklerinin seçiminde etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler : retrograd intrarenal taş cerrahisi, mini perkütan 
nefrolitotomi, taş dansitesi, taş lokasyonu



Tables :

Tablo 1-) Grupların operatif ve postoperatif sonuçlarının karşılaştırılması

Parametreler Mini-PNL grubu RIRC grubu p

Ortalama ameliyat süresi(dak) 98,3±18,8 109.0±33,8 0,134

Ortalama skopi süresi (sn) 121,7±49 24,2±7,9 0,0001

Hospitalizasyon süresi (gün) 2,1±2,03 1,6±1,34 0,0001

Taşsızlık oranı 86,7 83,3 1

Ağrı skalası (1-10) 3,1±1,4 3.0±1.4 0,778

Tablo 2-) Taş lokasyonu ve dansitesinin taşsızlık oranına etkisi

Taşsızlık oranı

Mini-PNL grubu RIRC grubu

Taş Lokasyonu

Alt kaliks %100 (14/14) %66,7 (8/12)

Üst kaliks %87,5 (7/8) %100 (8/8)

Multipl yerleşim %62,5 (5/8) %90 (9/10)

Taş dansitesi

<677 HU %55,6 (5/9) %81,8 (9/11)

>677 HU %100 (21/21) %84,2 (16/19)
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UZUN DÖNEM ANTİKOAGULAN TEDAVİ ALAN HASTALARDA 
PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARIMIZ

Engin Kölükçü1, Nihat Uluocak2, Bekir Süha Parlaktaş2, Doğan Atılgan2, 
Şahin Kılıç3 1Tokat Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Tokat

2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Tokat

3Fethiye Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Muğla

AMAÇ: Böbrek taşlarının tedavisinde açık cerrahi metotlar, teknolojik gelişmeler ile 
birlikte yerini minimal invaziv yöntemlere bırakmaktadır. Günümüzde üroloji 
kliniklerinde böbrek taşı cerrahisinde minimal invaziv bir yöntem olan perkütan 
nefrolitotomi(PNL) yaygın olarak kulanılmaktadır. Biz bu çalışmamızda uzun dönem 
antikoagülan tedavi alan hastalarda uyguladığımız PNL operasyonun güvenirliliği ve 
etkinliğini analiz ettik.

GEREÇ-YÖNTEM: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Üroloji Kliniğinde son 10 yıl içerisinde 
334

hastaya PNL uygulandı. PNL operasyonu uygulanan uzun dönem antikoagulan 
kulanımı olan

15 hastanın preoperatif ve postoperatif verileri geriye dönük olarak incelendi. 
Çalışmaya

alınan tüm hastalardan sözlü ve yazılı onam alındı. Klinik kontrollerini aksatan 
hastalar

çalışmaya

alınmadı.



BULGULAR: Hastaların 11’i erkek ve 4’ü kadındı. Tüm hastalara sağ veya sol olmak 
üzere tek taraflı PNL uygulandı. Yaş ortalaması 59,02 (34-81) idi. Hastaların 6’sı 
kalp kapak hastalığı, 2’si geçirilmiş serebrovasküler hastalığı, 3’ü periferik damar 
hastalığı ve 4’ü koroner arter hastalığı sebebi ile antikoagulan kullanmakta idi. Takip
edildikleri kliniklerden antikoagülan tedaviyi düzenleyen öneriler alındı. 1 hastanın 
geçirilmiş PNL öyküsü mevcuttu. Preoperatif INR oranları 1,34±0,27 olarak 
hesaplandı. Tüm hastalar operasyondan bir gün önce kanama zamanı testi ile 
değerlendirildi. PNL uygulanan tüm hastalarının kanama zamanı testleri normal 
olarak saptandı. Taş yükü; taş yükü = uzunluk × düz grafideki taş genişliği formülü 
ile hesaplandı. Hastaların taş yükü 6,7±3,11 cm² bulundu. 6’sı interkostal, 9’u 
subkostal olmak üzere tüm hastalara tek girişim uygulandı. 9 hastaya sağ, 6 
hastaya ise sol PNL uygulandı. Litotomi pozisyonunda 19,5 F sistoskopi şaftı ile 
girilerek operasyon planlanan böbrek tarafına üretere açık uçlu 6F üreter katateri 
takıldı. Standart pron pozisyonunda 26F perkütan nefroskopla girilerek taşlar 
pnömotik ve ultrasonik litotriptörlerle kırıldı ve vücut dışına alındı. Görüntüleme 
cihazı olarak C kollu fluoroskopi kulanıldı. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara aynı 
prosedür uygulandı ve bütün işlemler genel anestezi altında yapıldı. Operasyon 
esnasında tüm hastalarının taşlarına ulaşılabildi. Postoperatif takiplerde; 2 hastada 
uzamış hematüri, 1 hastada idrar yolu enfeksiyonu ve 2 hastada pıhtıya bağlı 
olduğu düşünülen renal kolik izlendi. Hiçbir hastada ürosepsis, perirenal hematom, 
ürinoma, perinefritik apse, komşu organ yaralanması gibi majör komplikasyon 
izlenmedi. Ortalama hemoglobin düşüşü 2,98±1,3 idi. 3 hastaya postoperatif kan 
transfüzyonu yapıldı. Ortalama nefrostomi süresi 4 (3-5) gündü. Postoperatif 
kontrollerinde 1 hastada distal üreterde taş yolu izlenmesi üzerine endoskopik 
üreter taşı tedavisi uygulandı. 4 hastaya rezidü taşlarına yönelik ESWL yapıldı. 4 
mm ve daha küçük taşlar klinik önemsiz olarak kabul edildi.

Toplam taşsızlık oranı % 66.6 olarak hesapladı.

SONUÇ: Uzun dönem antikoagulan alan hastalarda PNL düşük komplikasyon 
oranları ile böbrek taşlarının tedavisinde etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : Böbrek taşı, Perkütan nefrolitotomi, Antikoagulan Tedavi
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PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ ÖNCESİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDEKİ 
TAŞ ÖLÇÜMLERİNİN TAŞ ANALİZ SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDEKİ YERİ

Serdar Çelik1, Ertuğrul Şefik1, İsmail Basmacı1, İbrahim Halil Bozkurt1, Mehmet 
Erhan Aydın1, Tarık Yonguç1, Tansu Değirmenci1

1Sbü İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

Giriş: Bu çalışmada tedavi öncesi kontrastsız bilgisayarlı tomografideki (BT) taş 
ölçümlerinin perkütan nefrolitotomi (PNL) sonrası taş analiz sonuçlarını 
öngörmedeki yerini araştırdık.

Materyal ve Metod: 2012-2016 tarihleri arasında kliniğimizde PNL yapılan hastalar
retrospektif incelendi. Hastalardan BT görüntülemesi ve taş analiz sonuçları mevcut 
olanlar değerlendirildi. Taş analiz sonuçlarına göre kompleks taşlara sahip hastalar 
değerlendirme dışı bırakılarak, tek tip kompozisyon içeren taşa sahip hastalar 
çalışmaya dahil edildi. Hastaların genel ölzellikleri, BT’deki taş ölçüm bulguları, 
operasyon verileri ve taş analiz sonuçları değerlendirildi. Taş alanı ve Hounsfield 
units (HU) değerleri (maksimum (HUmax), minimum (HUmin) and ortalama 
(HUave) HU değerleri) BT görüntülemelerinden büyük büyütme ve kemik 
penceresinde seri ölçümler sonucunda elde edildi. HU fark değeri (HUdiff) HUmax 
ve HUmin değerleri arsındaki fark olarak hesaplandı. HU ölçüm yöntemi şekilde 
gösterilmiştir. Hastalar taş analiz sonuçlarına göre 4 grupta incelendi. Grup 1’de pür
Sistin taşları, Grup 2’de Strüvit taşları, Grup 3’te pür Ürik asit (ÜA) taşları, Grup 
4’te Kalsiyum-oksalat-monohidrat (COM) ve Grup 5’te Kalsiyum-oksalat-dihidrat 
(COD) taşları değerlendirildi. Hasta özellikleri ve taş ölçümleri gruplar arası 
karşılaştırıldı. İstatistiksel analizde Kruskall-Wallis test ve Pearson Chi-square testi 
kullanıldı.

Bulgular: PNL yapılan 736 hastadan verileri olan 116 hasta çalışmaya alındı. Bu 
116 hastadan taş analiz sonucu Bruşit olan 1 hasta ile COM-COD ve COM-ÜA gibi 
kompleks taşı olan 25 (toplam 26) hasta dışlandı. Geri kalan 4 Sistin (Grup 1), 5 
Strüvit (Grup 2), 7 ÜA (Grup 3), 60 COM (Grup 4) ve 14 COD (Grup 5) taşı olan 90 



hasta gruplarda değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırmada yaş ve cinsiyet 
oranları anlamlı saptandı (Tablo). ÜA grubunda yaş; sistin ve strüvit grubunda ise 
kadın cinsiyet oranı daha yüksekti. HUmin ve HUave gruplar arası karşılaştırmada 
anlamlı iken HUmax, HUdiff ve taş alanı gruplar arası benzer saptandı. COM ve COD
taşlarında ortalama HUave >1000HU iken, diğer gruplarda <1000 HU idi. HUdiff ise 
sistin ve ÜA gibi pür homojen mineral içeren taşlarda düşük; COM, COD ve strüvit 
gibi heterojen mineral içeren taşlarda yüksek saptanmıştır. Fakat bu fark istatistiksel
olarak anlam bulamamıştır.

Sonuç: COM ve COD taşlarında HUmin ve HUave değerleri yüksek saptanmıştır. 
HUdiff değeri ise COM, COD ve strüvit taşlarında anlamsız da olsa daha yüksek 
saptanmıştır. Fakat bu değerlerin öngörü düzeyinin net olarak değerlendirilebilmesi 
için geniş serili çalışmalar gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : Böbrek taşı, hounsfield units, kontrastsız bilgisayarlı 
tomografideki (BT), perkütan nefrolitotomi (PNL), taş analizi



Resimler :



Tables :

Veriler:

Grup 1: Grup 2:

Grup 3: ÜA Grup 4: COM Grup 5: CODSistin taşı Strüvit taşı p

ortalama±SD
(n=4) (n=5)

taşı (n=7) taşı (n=60) taşı (n=14)

Yaş (yıl) 41.2±12.7 47±6 59.1±9.7 51±13.3 43.1±12.5 0.028

BMI (kg/m2) 21.7±2.9 28.6±4 26±4.9 26.9±4.8 26.4±4 0.173

Cinsiyet:

3 (75%) / 1 5 (100%) / 0 3 (42.9%) / 4 19 (31.7%) / 4 (28.6%) / 10

Kadın, n (%) / 0.016(25%) (0%) (57.1%) 41 (68.3%) (71.4%)

Erkek, n (%)

Önceki SWL

0 (0%) 0 (0%) 3 (42.9%) 9 (15%) 2 (14.3%) 0.226tedavisi, n (%)

Önceki

endoskopik 3 (75%) 2 (40%) 1 (14.3%) 22 (36.7%) 8 (57.1%) 0.202

tedavi, n (%)

Taş sayısı: Tek,

n (%) / Multipl, 1 (25%) / 0 (0%) / 1 3 (42.9%) / 3 22 (36.7%) / 3 (21.4%) / 7

n (%) / 1(25%) / 2 (20%) / 4 (42.9%) / 1 25 (41.7%) / (50%) / 4 0.202

Staghorn, n (50%) (80%) (14.3%) 13 (21.7%) (28.6%)

(%)



Residüel

fragman (RF), 2 (50%) 3 (60%) 0 (0%) 25 (41.7%) 5 (35.7%) 0.210

n (%)

HUmin (HU) 850±150.3 686.8±220.5 650.4±370.8 922.1±343.1 1075.4±180 0.021

HUmax (HU) 1133±213.5 1268±256.9 942.6±514 1378.8±257 1410.5±175.8 0.067

HUave (HU) 991.5±181.2 977.4±220.6 796.5±438.4 1150.4±274.8 1242.9±165.4 0.029

HUdiff (HU) 283±70.8 581.2±186.3 292.1±186 456.7±255.9 335.1±130.7 0.06

Taş alanı

781.1±528.6 977.5±681.2 468.3±327.6 552.4±604 569.7±521 0.138
(mm2)
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ANTERİOR KALİKS TAŞLARININ PERKÜTAN TEDAVİSİNDE OPTİMAL GİRİŞ 
NEREDEN OLMALIDIR?

Adnan Gücük1, Mustafa Küçükyangöz1, Uğur Üyetürk1 , Eray Kemahlı1 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Bölümü

Giriş : Anterior kaliks taşlarının tedavisi diğer taş gruplarına göre endoürolojistleri 
daha çok zorlayan bir konudur. Biz bu çalışmada anterior kaliks taşlarında son 
zamanlarda uyguladığımız yöntemin standart uygulamalardan olan farkını 
değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve metod: Perkütan taş cerrahisi uyguladığımız hastalara ait son 3 yıllık 
veriler geriye dönük olarak analiz edildi. Non- kontrast bilgisayarlı tomografi 
görüntüleri değerlendirilerek, izole alt pol anterior kaliks ya da anterior kaliks 
dallanması da olan kompleks alt pol taşı olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Alt pol 
girişi yapılanlar 1. gruba, son zamanlarda uygulamaya başladığımız orta ya da üst 
polden girilerek perkütan tedavi uygulananlar 2. gruba dahil edildiler. Birinci gruptaki 
hastalarda taşın izole kaliks, kompleks yapıda olmasına ya da kaliks anatomisine göre
posterior kaliks ya da direkt anterior kaliks girişi yapılırken 2. gruptaki hastalarda 
orta ya da üst pol posterior kaliks girişi yapılarak PNL işlemi uygulanmıştır. Her iki 
grupta da 16.5-19.5 Fr’e kadar dilatasyon yapılarak 12F nefroskopla mini-PNL 
uygulanırken fleksible nefroskop kullanımı gerektiğinde 21/22Fr giriş kılıfı 
kullanılmıştır.

Bulgular: Grup 1, 37 ve grup 2, 25 hastadan oluşmaktaydı. Her iki grupta hasta 
yaşı ve cinsiyeti, taş yükü, taş yerleşimi açısından benzerdi (Tablo 1, p>0.05). 
Gruplar operatif ve postoperatif veriler açısından karşılaştırıldığında taşsızlık oranı, 
giriş sayısı ve hematokrit düşüşünün 2. grupta istatistiksel olarak daha iyi olduğu 
belirlendi. p<0.05). Ortalama ameliyat süresi, hastanede yatış, skopi süresi ve ağrı
skoru açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05, Tablo 2).

Sonuç: Anterior kaliksin dahil olduğu alt pol taşlarında taşa uzak bir kaliksden 
yapılan akses ile uygulanan perkütan cerrahiler daha iyi taşsızlık ve düşük 
morbidite oranları sunabilir.

Anahtar Kelimeler : anterior kaliks taşları; alt pol girişi; taşa uzak kaliks girişi



Tables :

Tablo 1-) Hastalar ait preoperatif özellikler

Parametreler 1. grup(alt pol giriş ) 2. grup (alt pol dışı giriş)

Sayı 37 25

Yaş (yıl) 45±11 48±10

Cinsiyet E 26(%70) 17(%68)

K 11(%30) 8(%32)

Taş boyutu mm (ort+- ss) 23.4±2.1 21.3±1.3

Taş yerleşimi İzole anterior alt kalix 13(%35) 6(%24)

Komplex alt kalix 24(%65) 19(%76)

Tablo -2) Grupların operatif ve postoperatif sonuçlarının karşılaştırılması

Parametreler 1. grup (alt pol giriş ) 2. grup (alt pol dışı giriş)

Ortalama ameliyat süresi (dk) 112±14 98±23

Ortalama skopi süresi (dk) 3.7±2.5 2.8±1.9



Hastanede yatış süresi (gün) 2.8±2.3 2.6±1.8

Taşsızlık oranı (%) 67.5 88

Ağrı skalası (1-10) 4.2±2.4 4.6±1.8

Ortalama htc düşüşü 4.7±2.9 2.6±1.7

Yapılan giriş sayısı 53 39

Subkostal 42(%79) 23(%59)

İnterkostal 11(%21) 16(%41)
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RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİDE TAŞSIZLIK ORANINI ETKİLEYEN 
EN ÖNEMLİ FAKTÖR HANGİSİ: TAŞ HACMİ Mİ YERLEŞİM Mİ?

Şenol Tonyalı1, Mehmet Yılmaz1, Mustafa Karaaslan1, Cavit Ceylan1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma 
Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

Amaç

Böbrek taşlarında tek seans retrograd intrarenal cerrahi (RİRC) sonrası taşsızlık 
durumunu etkileyebilecek olası faktörleri ortaya koymak.

Gereç ve Yöntem

RİRC geçiren ardışık hastaların verileri retrospektif olarak analiz edildi. Tek 
taraflı ve böbrekteki tek taş için yapılan prosedürler çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların demografik bilgileri, taş özellikleri [boyut, hacim, yerleşim yeri, 
Hounsfield ünitesine (HU) göre atenüasyon], operasyon süresi, preoperatif DJS
varlığı, üreteral akses kılıf kullanımı değerlendirilen parametreler idi.

Bulgular

Çalışma 67 hastayı kapsamakta idi. 67 hastadan 37’si taşsız iken 30 hastanın rezidü
taşları mevcuttu. Hastaların ortalama yaşı 48.5±12.6 yıl idi. Ortalama taş boyutu, 
atenüasyon ve hacmi sırasıyla 15.6 ± 6 mm, 1001±410 HU ve 1300±1779 mm3 idi.
Ortalama operasyon süresi 59.9±21.5 dk idi. Ortalama taş boyutu, hacmi ve HU 



rezidü taş grubunda taşsız hasta grubundan daha yüksekti fakat istatistiksel olarak 
anlamlı değildi; sırasıyla 16.6±6.8’ye karşın 14.8±5.3 mm, 1792±2427 mm3’ye 
karşın 900±807 mm3 ve 1085±339 HU’ye karşın 934±454 HU (p=0.255, p= 0.063 
ve p= 0.126). Çok değişkenli regresyonn analizinde taş yerleşim yeri taşşızlık 
durumunun yegane belirteci idi. Alt polde taşı olan hastaların RİRC sonrası rezidü 
taşı olma ihtimali diğer lokalizasyonlarda taşı olan hastalara göre 1.4 kat daha fazla 
idi (p= 0.049).

Sonuç

RİRC başarısını öngörmede taş hacmi taş boyutundan daha güvenilir bir parametre olabilir. Alt 
pol yerleşimi böbrekteki tek taşlar için tek seans RİRC sonrası taşsızlık durumunu öngörmede 
hacim ve Hounsfield ünitesinden daha anlamlı bir belirteç olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler : retrograd intrarenal cerrahi, alt pol, taş hacmi, fleksible URS



Tables :

Tablo 1. Taşsız ve Rezidü Taşı olan Hasta Gruplarının Karşılaştırılması

Taşsız Grup (n=37 Taşsız Grup (n=37) P değeri

Ortalama Taş boyutu (mm 14.8±5.3 16.6±6.8 0.255

Ortalama Taş Hacmi (mm3) 900±807 1792±2427 0.063

Ortalama Taş Atenüasyonu (HU) 934±454 1085±339 0.126

Ortalama Operasyon Süresi (Dk) 55.3±22.1 65.5±19.8 0.052

Alt Pol Taş Yerleşimi 16 (43.2%) 17 (56.7%) 0.274

Preoperative DJS varlığı 8(21.6%) 12(40%) 0.102

Üreteral Akses Kılıfı Kullanımı 30 (81.1%) 19 (63.3%) 0.103



SS011

TAŞ DANSİTESİ RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİDE BAŞARIYA ETKİ EDER
Mİ?

Yusuf Özlem İlbey1, Mehmet Zeynel Keskin1

1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: RIRS başarısı için main stone density (MSD) değerinin prediktif etkisini 
incelemek

Gereç ve Yöntem: Tek bir cerrah tarafından RIRS operasyonu yapılmış, soliter pelvis renalis taşı 
olan, 63 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların preop computed tomography (CT)'de be

ş farklı lokalizasyonda taş dansiteleri ölçüldü ve ortalama taş dansitesi (MSD) hesaplandı. MS D <
1000 HU grup 1, ≥ 1000 HU grup 2 olarak belirlendi. Postop CT'de ise rezidü taş boyutu ölçüldü.
Klinik anlamsız rezidü boyutu 4 mm olarak belirlendi ve bu değerin altında rezidü k alan hastalar
başarılı grup, diğer hastalar başarısız grup olarak belirlendi. MSD ve Rezidü gru pları arasındaki
2x2 ilişki Ki-kare testi ile analiz edildi. p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Grup 1 (ort. SD < 1000 HU) ve grup 2 (ort. SD ≥ 1000 HU) 'de sırasıyla
hasta sayı ları 23 ve 40 kişi, ortalama yaş değeri sırasıyla 45.22 ± 11.53 ve 45.6 ±
13.86 yıl olarak sap tandı. Grup 1' deki rezidü taş 0-

9.46 mm (ortalama 2.51 ± 3.2 mm) ve grup 2'deki rezidü taş ise 0-

14.7 mm (ortalama 6.57 ± 4.61 mm) idi. Klinik anlamsız rezidü (başarılı) ve klinik 
anlamlı re zidü (başarısız) grubundaki sırasıyla hasta sayıları 29 ve 34 kişi, ortalama
yaş değeri sırasıyl a 42.07 ± 11.82 ve 48.35 ± 13.36 yıl olarak saptandı. Başarılı 
gruptaki ortalama dansite 21 5-1592 HU (ortalama 862.2 ± 366.17 HU) ve başarısız
gruptaki ortalama dansite ise 383-2122 HU (ortalama 1163.82 ± 359.46) idi. MSD 



gruplarının sırasıyla, klinik anlamsız/anlamlı rezidü gruplarıyla 2x2 karşılaştırması 
Ki-

kare testi ile yapıldığında, MSD grupları ile rezidü grupları arasında istatistiksel 
olarak anlaml ı ilişki olduğu (p= 0.004, Ki-

kare) ve taş dansitesi yüksek olan grupta (grup 2) tedavi başarısının 4.74 kat diğer 
gruba gö re azaldığı saptandı

Tartışma:  Literatürdeki  MSD  ve  RIRS  başarısı  arasındaki  prediktiviteyi  inceleyen
çalışmalarda taş  yükü,  taş  lokalizasyonu standart  değildi  ve ameliyat  tek  cerrah
tarafından yapılmamıştı f akat bizim çalışmamızda bütün hastaların taş çapı <2cm,
pelvis  lokalizasyonunda ve aynı  op eratör  tarafından ameliyat  gerçekleştirilmiştir.
Dolayısıyla  bizim  çalışmamız  RIRS  başarısı  ile  MSD  arasındaki  ilişkiyi  doğrudan
inceleyen ilk literatür çalışmasıdır. RIRS operasyonu geçiren hastalarda başarı oranı
ile MSD arasındaki ilişki incelenmiş ve MSD değeri yükseldikçe başarı oranının 4.74
kat azaldığı  saptanmıştır. RIRS başarısı  ve MSD prediktivitesi  ile  literatürde ço k
fazla çalışma bulunmamaktadır ve görünen o ki bu yönde daha geniş hasta sayılı,
prospekti f, randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : Taş dansitesi, RIRS, Başarı oranı



Tables :

MSD Gruplarının Özellikleri

Grup Grup

1 (Ort. 2 (Ort.

SD < SD ≥ Topla

1000 1000 m

HU) HU) (n=63)

(n=23 (n=40

) )

Min

Maks

Ort.

Std.Sap

Min.

Maks

Ort.

Std.Sap

Min.

Maks

Ort.

Std.Sap

. . . . . .

Yaş 23 61 45.2 11.53 20 71 45. 13.86 20 71 45.4 12.97

(yıl) 2 6 6

Rezid
6.5

ü 0 9.56 2.51 3.2 0 14.7 4.61 0 14.7 5.09 4.577

(mm)

Klinik
anlamsız/anlamlı rezidü gruplarının 
Özellikleri



Klinik

Anlams
Klinik

ız
Anlamlı Topla

Rezidü
Rezidü ( m

(< 4
≥ 4 mm) (n=63

mm)
(Başarısı )

(Başarıl
z) (n=34)

ı)

(n=29)

Min.

Mak

Ort.

Std.Sa

Min.

Mak

Ort.

Std.Sa

Min.

Mak

Ort.

Std.Sa

s. p. s. p. s. p.

Yaş

20 62

42.0

11.82 24 71 48.35 13.36 20 71 45.46 12.97(yıl) 7

SD

860. 1163.8 1024.0(HU 215 1592 366.17 383 2122 359.46 215 2122 390.63

)
2 2 6



Ortalama dansite ve rezidü gruplarının 
karşılaştırılması

Ortalama Dansite
Toplam

Grupları

Grup (kişi sayısı)

Grup 1 (Ort. SD < Grup 2 (Ort. SD ≥

1000 HU) 1000 HU

Başarı (kişi Klinik Anlamsız Rezidü

16 13 29
sayısı) (Başarılı) (<4mm)

Klinik Anlamlı Rezidü
7 27 34

Başarısız (≥4mm)

Toplam 23 40 63



SS012

BÖBREK TAŞLARININ RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ TEDAVİSİNDE OMÜ
DENEYİMİ

Mehmet Özen1, Yakup Bostancı1, Ender Özden1, Fatih Kocamanoğlu1, 
Yarkın Kamil Yakupoğlu1, Şaban Sarıkaya1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Böbrek taşı nedeni ile kliniğimizde retrograd intrarenal cerrahi(RIRC) 
uygulanan olgularımızın sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Şubat 2008- ocak 2018 tarihleri arasında retrograd 
intrarenal cerrahi uygulanan 149 olgu değerlendirildi. Bütün olgular litotomi 
pozsiyonuna alındıktan sonra rijit üreterorenoskop veya rijit sistoskop ile üretral 
girildi. Varsa DJ stentleri forceps yardımı ile çekildi. Ardından C kollu floroskopi 
yardımı ile guide wire orifisten böbreğe gönderildi. Fleksıble ureterorenoskop ile 
guide wire kılavuzluğunda C kollu floroskopi kontrolünde böbreğe kadar çıkıldı. Taş 
fragmantasyonu için 200 µm çaplı Holmium YAG lazer litotriptor kullanıldı.

Bulgular: Değerlendirmeye alınan 149 olgunun 93’ü erkek, 56’sı kadın idi. 69 
olguda sağ,76 olguda sol tarafa cerrahi uygulanırken 4 olguya bilateral RIRC yapıldı.
Yaş ortalaması 46±16,5 idi (1-81). Olguların 57’sinde preoperatif dönemde takılmış 
double J (DJ) stent mevcuttu. Peroperatif akses kılıfı 29 olguda kullanıldı. Sadece 2 
olguya operasyon sonunda DJ stent takılmadı. Birinci ay taşsızlık oranlarına 
baktığımızda 110 olgu “Stone free” olarak kabul edildi (%73,8). 2 olguya 
takiplerinde PNL yapıldı. 3 olguya ise tekrar RIRC uygulandı ve bunların birisi, ikinci 
RIRC sonrası “Stone free” olarak kabul edildi. 2 olguya da takiplerinde ESWL 
uygulandı. En sık görülen komplikasyon 4 olgu ile postoperatif dönemde izlenen 
ateş yüksekliği idi ve antibiyotik tedavisi başlandı. Bunun dışında bir olguya 
takiplerinde aynı tarafta üreter taşına bağlı obstruksiyon gelişmesi üzerine DJ stent 
takıldı. Hastaların ayrıntılı demografik ve operatif verileri tablo 1’de verilmiştir.



Sonuç: Retrograd intrarenal cerrahi, uygun vaka seçimi ile birlikte böbrek 
taşlarının tedavisinde güvenli ve etkin bir tedavidir.

Anahtar Kelimeler : RIRS,Böbrek taşı
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TRANSREKTAL ULTRASON İLE PROSTAT BİYOPSİSİ ÖNCESİ VERİLEN 
PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİKLERE BAKTERİ DİRENCİNİN 
ARAŞTIRILMASI

Ebubekir Akgüneş1, Mustafa Aydın1, Selim Görgün1, Özgür Güral1, Alper Bitkin1,
Mevlüt Keleş2, Mustafa Kemal Atilla1, Lokman İrkılata1 1Samsun Eğitim Ve 
Araştırma Hastanesi

2Sungurlu Devlet Hastanesi

Amaç

Bu çalışmada TRUS eşliğinde prostat biyopsisi (TRİB) yapılan hastalarda, 
biyopsi öncesi alınan rektal sürüntülerde profilaksi için verilen antibiyotiklere 
karşı bakteri direnci araştırılmasını amaçladık.

Materyal ve Metod

Bu çalışmada Ocak 2015 – Eylül 2016 tarihleri arasında kliniğimizde TRİB yapılan 
251 erkek hasta, prospektif olarak değerlendirildi. Hastaların her birine biyopsiden 
1 gün önce, biyopsi olacağı gün ve biyopsi sonrası 5 gün olmak üzere siprofloksasin
ile toplam 7 gün antibiyotik profilaksisi uygulandı. Tüm hastalara biyopsi öncesi tam
idrar analizi yapıldı, aktif enfeksiyonu olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. 
Hastaların her birinden biyopsi öncesinde rektal mukozadan sürüntü örneği alındı ve
bu örnekler Kanlı agar ve EMB besiyerlerine ekildi. Bu besiyerlerinde E.coli ve 
Klebsiella türü bakterilerin üremelerine bakıldı ve üreme gerçekleşen bu bakteriler 
alt grublarına identifiye edildi ve direnç veya duyarlılık açısından antibiyogram 
çalışıldı. Antibiyogramda bakılacak olan antibiyotikler; amoksisilin, siprofloksasin, 
gentamisin seftriakson, fosfomisin, trimetoprim sülfametoksazol (TMP-SMX), 
seftazidim, sefoksitin ve sefazolin olarak belirlendi.



Bulgular

Çalışmamızda mikroorganizma bağımsız antibiyotiklerin direnç ve duyarlılıkları 
karşılaştırıldığında en yüksek direnç oranı amoksisilinde (%70) elde edildi. 
Siprofloksasin direnç oranı %41,8 olarak tespit edildi. En yüksek duyarlılık oranları
fosfomisin (%97,6) ve seftazidim (%91,6) de elde edildi.

Mikroorganizma türüne göre antibiyotiklerin direnç ve duyarlılıkları 
karşılaştırıldığında amoksisilin, seftazidim ve sefoksitinin direnç/duyarlılığı 
mikroorganizma türüne bağlı olarak incelendiğinde, Klebsiella’nın bu 
antibiyotiklere karşı direncinin E.coli’ye göre oranla daha yüksek olduğu ve bunun 
istatiksel olarak anlamlı olduğu analiz edildi.

ESBL pozitifliğinin, prostatit gelişimini etkilemedi bulundu. (p=0,447).Prostatit 
gelişmeyenlerde ESBL pozitiflik oranı %5 iken prostatit gelişenlerin tamamında 
ESBL negatif olarak tespit edildi.

Çalışmamızda prostatit gelişiminin, rektal sürüntüdeki siprofloksasin 
duyarlılık/rezistansına bağlı olmadığını tespit ettik (p=0,803). Prostatit gelişen 
hastalarda siprofloksasin duyarlılık oranı %54,5 iken gelişmeyen hastalarda 
duyarlılık oranı %58,3 olarak elde edilmiş ve istatiksel olarak fark bulunamamıştır.



Prostatit gelişen hastaların rektal sürüntülerindeki antibiyogramlar ile idrar kültürlerindeki 
antibiyogramlar karşılaştırıldıklarında TMP-SMX, sefoksitin ve sefazolininidrar kültürlerindeki 
direnç oranları rektal sürüntülerdekine göre oldukça fazladır ve istatiksel olarak anlamlıdır. 
Profilaksi için antibiyotik seçiminde bu bulgu göz önünde bulundurulmalıdır.

Toplamda 105 hastada siprofloksasin direnci görülmüştür. Bu hastaların 5’inde
(%4,8) prostatit gelişimi gözlemlenmiştir. Prostatit için pozitif prediktif değer 
%4,8 olarak bulunmuştur.

Toplam 251 hastanın 11’inde (%4,3) biyopsi sonrası prostatit gelişimi izlenmiş olup
bu oran literatüre göre biraz yüksek bulunmuştur.

Sonuç

Çalışmamızın sonuçlarına göre prostat biyopsisi öncesi alınan rektal sürüntü 
kültürüne yönelik antibiyotik profilaksisi, hastalarda biyopsi sonrası prostatit 
gelişimini etkilememektedir. Rektal sürüntü kültürleri eşliğinde hedefe yönelik 
verilen profilaksinin enfektif komplikasyonları azaltmamasına rağmen hastalara 
fazladan antibiyotik verilmemesi yönünde bir faydası olabilir.

Anahtar Kelimeler : prostat biyopsi, antibiyotik profilaksi, rektal sürüntü
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Tables :



Prostatit gelişimi ile ESBL bağlantısının incelenmesi

ESBL ESBL

Prostatit Negatif Pozitif Test İstatistiği p

Prostatit gelişmedi 228 (95) 12 (5) χ^2=0,578 0,447

Prostatit gelişti 11 (100) 0 (0)

Prostatit gelişimi ile siprofloksasin direnç/duyarlılığının karşılaştırması

Siprofloksasin

Duyarlı Rezistan Test İstatistiği p

Prostatit Negatif 140 (58,3) 100 (41,7) χ^2=0,062 0,803

Pozitif 6 (54,5) 5 (45,5)
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PROSTAT BİYOPSİ KARARI ALMADA ENFLAMATUVAR 
BİYOBELİRTEÇLERİN YERİ VAR MIDIR?

Abdullah Gürel1, Barbaros Başeskioğlu2, Sercan Sarı1, Volkan Selmi1, Ünal Öztekin1, 
Muhittin Atar1

1Bozok Üniversitesi Üroloji A.d.

2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Üroloji A.d.

Enflamatuvar biyobelirteçler ile malign tümörler arasındaki ilişki üzerine 
araştırmalar son dönemde ilgi çekici duruma gelmiştir. Yapılan çalışmalarda çoğu 
kanser türlerinde olduğu gibi prostat kanserinde de enflamatuvar biyobelirteçlerin 
önemli olduğu ve kanser insidansını artırdığı ve kanser evresiyle birlikte 
enflamatuar

biyobelirteçlerin düzeyinin arttığı belirtilmiştir. Yapılan çalışmalarda RDW (Kırmızı 
kan hücreleri dağılım genişliği), NLR (Nötrofil Lenfosit oranı) ve PLR (Trombosit 
lenfosit oranı) gibi enflamatuvar belirteçlerin prostat kanserli hastalarda normal 
popülasyona göre yüksek olduğu bildirilmiştir. Prostat kanseri tanısı TRUS-Biyopsi 
(transrektal ultrasound eşliğinde biyopsi) ile konulur. Benign malign öngürüsü 
açısından PSA, fPSA/PSA, PSA doubling time, pro-PSA, PCA3 gibi tetkiklerden 
yaralanılmasına rağmen halen biyopsi yapılmadan benign malign ayrımı net olarak 
yapılamamakta ve hastalar bazen tekrarlayan biyopsi işlemlerine maruz 
kalmaktadır. TRUS-Biyopsi yapılan hastalarda benign patolojiler ile prostat kanseri 
saptanan hasta grubu arasında enflamatuvar belirteçler arasındaki ilişkiyi incelemek
amacıyla kliniğimizde son 1 yılda TRUS-Biyopsi işlemi uygulanan 151 hastanın 
kayıtlarını retrospektif olarak değerlendirdik. 99 hastanın biyopsi sonucu benign, 47
hastanın malign, 5 hastanın ASAP (küçük atipik asiner proliferasyon) geldi. Biyopsi 
sonucu ASAP gelen hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

Yaş ortalaması benign grupta 63.6±7.3, malign grupta 68.4±7.8 (
p<0.001), PSA değeri benign grupta 5.83 (2.0-21.0), malign grupta 10.86 (3.1-



100,0) (p<0.001), fPSA/PSA oranı benign grupta 0.21±0.09, malign grupta 
0.15±0.09 (p<0.001), Hgb değeri benign grupta 15.12±1.34, malign grupta 
14.16±1.86 (p=0.014) olarak bulundu (Tablo 1).

Biyopsi sonucu malign gelen 47 hastanın sonuçları incelendiğinde RDW 
değerinin

Gleason skoru ile pozitif korelasyon gösterdiği (r=0,293, p=0,046)izlendi. Malign 
grupta

NLR ve PLR ile Gleason skoru arasında anlamlı ilişki saptanmadı (Sırasıyla; p=0.18, p=0.39).

Birçok malign tümörde olduğu gibi prostat kanserinde de enflamatuvar 
biyobelirteçler önemlidir. Çalışmamızda önceki çalışmaları destekler şekilde, prostat
kanserinde gleason skoru arttıkça RDW değerinin arttığı sonucuna ulaştık. NLR ve 
PLR gibi enflamatuar biyobelirteçler benign enflamatuvar süreçlerde de 
artabileceğinden prostat biyopsisi öncesi benign -malign ayrımı yapmada bize ek 
bir katkı sağlayamayacağı sonucuna vardık. Prostat kanseri ile enflamatuvar 
biyobelirteçler arasındaki ilişki açısından yapılmış sınırlı sayıda çalışma vardır ve 
biyobelirteçlerin prostat kanserinde sağlıklı bireylere göre yüksek olduğu 
belirtilmiştir. Literatür incelendiğinde TRUS-Biyopsi yapılan benign ve malign 
hastaları karşılaştıran enflamatuvar biyobelirteçleri inceleyen çalışma 
bulunmamaktadır. Çalışmamız bu açıdan ilk çalışma olması nedeniyle önemlidir.



Biyopsi öncesi benign malign öngürüsü açısından yeni parametrelere ihtiyaç 
duyulmaktadır ve prospektif ve yüksek hasta sayılı çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Prostat kanseri, Prostat Biyopsisi, Enflamatuvar biyobelirteçler

Tables :

Prostat Biyopsi Patolojisi Benign Ve malign gelen hastaların dağılımı

Benign n=99 Malign n=47 P value

Yaş (Mean±SD) 63.6±7.3 68.4±7.8 p<0.01

PSA[Median (Min-Max)] 5.83(2,0-21,0) 10,86(3,1-100,0) p<0.01

fPSA [Median (Min-Max)] 1,12(0,18-4,016) 1,40(0,42-30,00) p=0.245

fPSA/PSA (Mean±SD) 0.21±0.09 0.15±0.09 p<0.01

Hgb (Mean±SD) 15.12±1.34 14.16±1.86 p=0.014

WBC [Median (Min-Max)] 8.08(4.48-20.20) 7.67(5.03-13.22) p=0.718

Nötrofil [Median (Min-Max)] 4.94 (2.27-18.8) 4.33 (2.56-9.13) p=0.555

Lenfosit [Median (Min-Max)] 2.28 (0.60-4.27) 2.08 (1.07-3.91) p=0.992



RDW (mean±SD) 13.65±1.628 13.82±1.506 p=0.531

PLT [Median (Min-Max)] 242 (138-856) 234(103-452) p=0.627

MPV (mean±SD) 10.1±1.23 10.0±1.29 p=0.226

Nötrofil/Lenfosit 2.11 (1.04-20.82) 2.02(1.09-5.28) p=0.603

PLT/Lenfosit 109.6 (57.9-750.8) 100.8 (49.5-277.0) p=0.319
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ORTA-AĞIR KOMORBİDİTESİ OLAN GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA 
İNTRAÜRETRAL LİDOKAİN-BUPİVAKAİN İLE İNTERNAL 
ÜRETROTOMİ UYGULAMASI

İbrahim Buldu1

1Özel Park Hayat Hastanesi

AMAÇ: Erkekte üretra darlığı tedavisinde internal üretrotomi sıklıkla 
uygulanmaktadır. Bu çalışmada orta veya ağır komorbiditesi olan 65 yaş ve üstü 
geriatrik yaş grubunda intraüretral lidokain-bupivakain ile internal üretrotomi 
uygulamasının etkinliği ve güvenilirliği araştırıldı.

YÖNTEM: 2015-2018 yılları arasında anterior üretral darlık nedeniyle internal 
üretrotomi yapılan 48 hastanın sonuçları incelendi. Bu hastaların 18 tanesinin bir 
veya daha fazla komorbiditeye (hipertansiyon, diabet, kronik obstruksif akciğer 
hastalığı vb.) sahip 65 yaş ve üstü hasta olduğu görüldü. 65 yaştan küçük, 
komorbiditesi olmayan, spinal veya genel anestezi uygulanan 30 hasta ise çalışmaya
dahil edilmedi. Hastaların tamamına %2 lidokain ile %0.5 bupivakain karışımı 
intraüretral olarak uygulandı.

BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 73.12 (65-98 arası) yıl idi. 7 (%38.9) 
hastada bir, 11 (%61.1) hastada ise birden çok komorbidite mevcuttu. Hastaların 6 
(%33.3) tanesi antikoagülan tedavi almaktaydı. 15 (%83.3) hastada darlık sebebi 
geçirilmiş ürolojik girişim, 1 (%5.5) hastada travma ve 2 (%11.1) hastada sebep 
bilinmiyordu. 14 (%77.8) hastada darlık tek iken 4 (%22.2) sinde ise birden fazla 
sayıda darlık mevcuttu. Hastaların tümünde ek analjezi ihtiyacı gerekmeksizin işlem
başarı ile tamamlandı.

SONUÇ: Komorbiditesi olan geriatrik hasta grubunda intraüretral lidokain-
bupivakain uygulaması ile internal üretrotomi etkili ve güvenli olarak 



yapılabilmektedir. Sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde uygulamanın diğer 
anestezi yöntemlerine bir alternatif olabileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : üretral darlık; internal üretrotomi; lokal anestezi; yaşlı hasta
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PARSİYEL NEFREKTOMİZE HASTALARDA AORT VE RENAL ARTERDE 
ÖLÇÜLEN KALSİYUM SKORUNUN BÖBREK FONKSİYONLARINA ETKİSİ

Fatih İleri1, Erman Ceyhan1, Hakan Bahadır Haberal1, Ruslan Jafarov1, Hüseyin Balcı2,
Tuncay Hazırolan2, Cenk Yücel Bilen1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı

2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji 
Anabilimdalı Amaç

Bu çalışmada parsiyel nefrektomi (PN) yapılmış hastalarda aort ve renal 
arterdeki aterosklerozun bir göstergesi olan kalsiyum skorunun böbrek 
fonksiyonlarına etkileri araştırılmıştır.

Materyal Metod

Kasım 2007 ve Ekim 2016 yılları arasında operasyon öncesi ve sonrası 1 yıl içinde 
çekilmiş kontrastsız tomografi görüntüleri ve kontrol laboratuvar testleri olan 139 
hasta ve verileri çalışmaya alındı. Hastanemiz görüntüleme sisteminde görüntüleri
olup kalsiyum skoru ölçülemeyen veya takip sonuçları olmayan hastalar çalışma 
dışı bırakıldı. Hastaların preoperatif ve son kontroldeki kreatinin ve MDRD formülü
ile hesaplanmış GFH sonuçları değerlendirmeye alındı.

Bulgular

PN yapılan hastaların ortanca yaşı 54, ortanca takip süresi 25,5 ay, kadın/erkek 
oranı 52/87 olarak bulundu. Hastaların preoperatif kreatinin ve GFH değerleri 



sırasıyla 0,86 (±0,22) mg/dL ve 95,75 (±24,62) mL/dk/1,73 m2 , son kontroldeki 
kreatinin ve GFH değerleri ise 1,01 (±0,38) mg/dL ve 82,30 (±24,43) mL/dk/1,73 
m2 olarak bulundu. Son kontroldeki böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyen 
faktörlerin yaş, hipertansiyon ve/veya diyabet varlığı, tümörün böbrekteki yerleşim 
yeri, aort ve renal arter kalsiyum skorları olduğu görüldü. Aort kalsiyum skorunun 
erkek cinsiyette, yaşlı hastalarda, hipertansif ve/veya diabetik hastalarda anlamlı 
oranda yüksek olduğu görüldü. Aort kalsiyum skoru arttıkça, preoperatif 
(r=0,358;p=0,000) ve son kontroldeki kreatinin değerinin (r=0,492;p=0,000) 
artmış olduğu saptandı. Buna paralel olarak GFH değeri ise preoperatif (r=- 
0,344;p=0,000) ve son kontrolde (r=-0,490;p=0,000) azalmış olduğu tespit edildi. 
Renal arter kalsiyum skoru arttıkça kreatinin değerinin sadece son kontrolde arttığı 
(r=0,177;p=0,042) görüldü. GFH değerleri de preoperatif (r=-0,175;p=0,040) ve 
son kontrolde (r=- 0,207;p=0,017) azalmaktaydı.

Sonuç

Aterosklerotik hastalığın hem aortu hem de renal arteri etkilediği göz önünde 
bulundurulmalı, nefron koruyucu ya da radikal cerrahinin planlanmasında dikkate 
alınmalıdır. Ameliyat sonrası dönemde de aort ve renal arter kalsiyum skoru yüksek 
olan hastaların böbrek fonksiyonları daha yakın takip edilmelidir.



Anahtar Kelimeler : parsiyel nefrektomi, renal arter kalsiyum skoru, aort 
kalsiyum skoru, kreatinin, glomerüler filtrasyon hızı

Tables :

Korelasyon (N=139) AORT KS RENAL ARTER KS

Preoperatif Kreatinin r=0,358 p=0,000 r=0,137 p=0,107

GFH r=-0,344 p=0,000 r=-0,175 p=0,040

Son Kontrol Kreatinin r=0,492 p=0,000 r=0,177 p=0,042

GFH r=-0,490 p=0,000 r=-0,207 p=0,017
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Efficiency of Obturator Nerve Block Using Flouroscopic Guidence and 
Nerve Stimulation Device for Bladder Tumor Resection

Cüneyd Sevinç1, Muhsin Balaban2, Orkunt Özkaptan3, Tahir Karadeniz1

1Liv Ulus Istanbul Hospital

2Medicana International Istanbul Hospital

3Dora Istanbul Hospital

Objective: To determine whether spinal anesthesia (SA) combined with obturator 
nerve blockage (SOB) is effective in preventing obturator nerve stimulation related 
muscle jerking and bladder perforation during transurethral resection of bladder 
tumor (TUR-BT).

Methods: Sixty patients with lateral wall blader tumor who underwent TUR- BT operation 
between January 2015 and December 2017 were enrolled in this study. The patients were 
divided into two groups: 30 patients only received spinal anesthesia and 30 patients received 
spinal anesthesia combined with obturator nerve block. Obturator nerve block was performed 
by urologist under flouroscopic guidence and nerve stimulation device was used for nerve 
localisation. The groups were retrospectively compared in terms of adductor muscle contraction,
bladder perforation, complete tumor resection, presence of muscle tissue in the pathology 
material. Statistical analyses was performed using Spss 17. version.

Results: Median age and gender of the patients were similar in both groups. The 
occurrence of obturator reflex between the two groups was siginificantly different on
Chi- square test. Obturator reflex was observed in 4 patients of the SOB group and 
12 patients of the SA group (p=0.038) . There were no bladder perforation in SOB 
group and seven bladder perforation in SA group (p= 0.130). In the SOB group, the
percentage of complete resection and presence of detrusor muscle tissue in 
pathology specimen were significantly higher compared to the SA group (p=0.045). 



The percentage of complete resection and detrusor muscle presence was 90% and 
70% in the SOB and SA group, respectively.

Conclusion: Obturator nerve blockage under flouroscopic guidence with the help 
of a nerve stimulation device is effective to prevent obturator reflex and bladder 
perforation during TUR-BT operation.

Anahtar Kelimeler : Obturator reflex, obturator nerve, adductor muscle 
reflex, nerve blockage, bladder tumor resection, TUR-BT



Resimler :
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ÜROLOGLAR ARASINDA ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA 
RADYOLOJİK TANI ARAÇLARININ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

Bahadır Şahin1, Tarık Emre Şener1, Yılören Tanıdır1

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

GİRİŞ

Üriner sistem taş hastalıklarının (ÜTH) tanısında başta bilgisayarlı tomografi (BT) 
olmak üzere radyolojik görüntüleme araçları oldukça önemli yer tutmaktadır. 
Çalışmamızda üroloji uzmanlarının ve asistanlarının bu tanı yöntemleri ile ilgili 
yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmamız 22 sorudan oluşan bir anket çalışması olarak tasarlanmıştır. Bireysel 
olarak ulaşılabilen katılımcılara anket basılı olarak verilmiştir. Diğer katılımcılara ise 
elektronik posta yoluyla web üzerinden anket uygulanmıştır. Anket formunun 
İngilizce ve Fransızca tercümeleri oluşturularak uluslararası katılımcıların kendilerini 
yeterli hissettikleri dilde anket sorularını cevaplamaları sağlanmıştır. Anket sonuçları 
hem tüm katılımcılar için genel oranlar ile, hem de katılımcılar Türkiye ve 
yurtdışında çalışanlar olarak gruplandırılarak; gruplar arasındaki farklılıkların analizi 
ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Çalışmada 24 farklı ülkeden toplamda 222 (141 Türkiye, 81 Yurtdışı) üroloğa 
ulaşıldı. Bunların %74,7'si üroloji uzmanı, %25,3'ü ise üroloji uzmanlık eğitimine 
devam eden asistan doktorlardan oluşmaktaydı (Tablo 1). Ortalama katılımcı yaşı 



39,1±9,9 olarak hesaplandı. Çalışmaya katılan ürologların büyük bir çoğunluğu 
(%95,8) hastalarının BT görüntülerini kendilerinin görüp değerlendirdiklerini 
belirtirken; 121(%54,5) ürolog ameliyat kararı verilen hastaların radyoloji 
raporlarını işlem öncesinde mutlaka görmek istediğini bildirdi. Taş değerlendirmesi 
için istenen ortalama BT kesit aralığı 2,8±1,44mm olarak hesaplandı. Yapılan alt 
grup analizinde Türkiye’de çalışan katılımcıların, yurtdışında çalışanlara göre daha 
yüksek oranda BT görüntülerini kendilerinin değerlendirdikleri (p=0,009) ve daha 
düşük oranda işlem öncesi BT raporunu mutlaka görmek istedikleri (p=<0,001) 
saptandı (Tablo 2). Üreter ve böbrek taşı cerrahisi öncesi görüntüleme yöntemleri 
arasında en sık bulunması gerekenin kontrastsız BT olduğu bildirildi (sırasıyla %77 - 
%77,5). Türkiye ile yurt dışında çalışan ürologların böbrek taşı cerrahisi öncesi 
yaklaşımları kıyaslandığında, Türkiye'de intravenöz pyelografi (İVP) 
görüntülemesinin, yurt dışında ise kontrastlı BT'nin daha fazla tercih edildiği ve bu 
farkın istatistiksel anlamlı olduğu gözlendi (Tablo 2). Kontrastsız BT 
görüntülemesinin değerlendirilmesinde taş boyutu (%97,3), taş-cilt mesafesi 
(%86,9), hounsfield ünitesi(HU) (%79,3) ve açı ölçümü(%77,9) gibi özellikli 
ölçümlerin sıklıkla kullanıldığı tespit edildi.



SONUÇ

Çalışmamızda ÜTH vakalarında kontrastsız BT’ye ait radyoloji raporunun cerrahi 
öncesi genellikle görülmesinin istendiği, buna karşın ürologlarında tomografi 
kesitlerini cerrahi öncesi bireysel değerlendirdiği gösterilmiştir. Bu değerlendirmede 
ileri ölçüm araçlarıyla taşın karakterinin ve yerleşiminin detaylı incelendiği 
saptanmıştır. Ürologların ÜTH vakalarını değerlendirirken tercih ettikleri radyolojik 
tanı araçları yurtiçi ve yurtdışında anlamlı farklılıklar göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : Radyolojik tanı yöntemleri, Üriner sistem taş hastalığı,
Ürolog, Tercihler ve davranışlar
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HASTA EĞİTİMDE YENİ BİR MEDYA - YETERİNCE AÇIK MIYIZ? PİLOT ÇALIŞMA

Yılören Tanıdır1, Selçuk Sarıkaya2, Thorsten Bach3, Yonghan Peng4, Zhou Tie4, Zhu
Gang5, Ying-hao Sun6

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

2Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

3Asklepios Hospital Harburg, Department Of Urology

4Changhai Hospital, Department Of Urology

5Beijing United Family Hospital And Clinics, Department Of Urology

6Shanghai Second Military Medical University Hospital, Department Of Urology

GİRİŞ VE AMAÇLAR:

Önceden  planlamış  tedavileri  hakkında  hastaların  eğitilmeleri,  tedaviye  uyumları  ve  tedaviyi
anlamaları açısından çok önemlidir. Birçok çalışma bu şekilde yeterli hasta hazırlığın sağlandığı
durumlarda gerekli tedaviyi alma uyumunun, tedavi ile ilgili memnuniyetin ve benlik saygısının
arttığını, anksiyetenin azaldığını ve yaşam kalitesinin arttığını göstermiştir. Bu nedenle, açıkça
yapılandırılmış ve anlaşılması  kolay bilgilerin  hastalara sağlaması  son derece çok önemlidir.
Yazılı  metne ek olarak, Avrupa Üroloji  Derneği Hasta Bilgilendirme (European Association of
Urology  Patient  Information  -  EAU  PI)  hastaları  eğitmek  için  animasyon  içeren  videolar
geliştirmektedir. Bu çalışma cerrahi işlemi geçmesi planlanan hastaların bu bilgilendirme şekli ile
işlemi anlama seviyelerini değerlendirmeyi amaçlayan bir pilot çalışmadır.

GEREÇ - YÖNTEM

Üreteroskopik taş cerrahisi planlanan hastaların, operasyonlarından önce hastalar işlemle ilgili
yazılı bilgilere ek olarak EAU PI tarafından hazırlanmış olan Almanca, Çince ve Türkçe dillerde
olan  animasyonlu  videolardan  uygun  olanını  izlediler.  Değerlendirme  için  hastalara  11 soru
içeren bir anket formu ve animasyonlu videoyu kavrama durumlarını anlamak için iki soru içeren



çoktan seçmeli soru formu verildi. Bu pilot çalışmada, çok dilli değerlendirmeyi sağlayabilmek
için bilgi kaynağı, animasyonlu videolar, anket ve değerlendirme soru formu Almanca, Çince ve
Türkçe dillerine tercüme edilmiştir.

BULGULAR

Almanya’da (n = 52), Türkiye’de(n = 51) ve Çin’de (n = 17) olmak üzere toplam 120 hastaya
anket  çalışması  uygulanmıştır.  Katılımcıların%  60'ı  erkek,%  40'ı  da  kadın  olarak  saptandı.
Hastaların% 35'i 19 ila 39 yaş arası, % 45’i 40 ila 59 yaş arası ve % 20’ si 59 yaşından büyük
olarak saptandı. Sunulan bilgi sonrası memnuniyet seviyesi çok yüksek olarak bulundu ve anket
formunda sorgulanan  tüm öğeler  üzerinde  % 90  olumlu  görüş  belirtildiği  tespit  edildi.  Buna
karşın eğitim materyalini yetersiz bulan hastaların oranı % 2' olarak gözlendi. Hastaların% 99'u,
cerrahi  işleme hazırlanmak açısından verilen bilgileri  yeterl  i  olarak değerlendirmiştir. Ülkeler
arasında  maddelerin  değerlendirilmesinde  önemli  bir  farklılık  tespit  edilemedi.  Ancak  Çinli
hastalar çoğunlukla animasyonların sesli ve altyazılı olmalarının bir ihtiyaç olduğunu (% 82,4),
Alman hastalar ile Türk hastalar ise çoğunlukla animasyonların yalnız sesli olmalarının yeterli
olduğunu (sırasıyla %73,5 ile %70) belirtmişlerdir. Anestezi  uygulaması ile ikinci  bir  işlem ile
stent yerleştirilmesi gereksinimi gibi tıbbi durumların anlaşılma oranları daha düşük olarak tespit
edilmesi  sunulan  bilgilendirmelerde  bazı  ayarlamaların  yapılması  gerektiğini  göstermektedir.
Videoları kavrama ile ilgili iki test sorusunun da hastaların % 80,0’ ı tarafından doğru şekilde
cevaplandığı,  hastaların  ancak  %5’  inin  her  iki  soruyu  da  yanlış  cevapladığı  göz  önüne
alındığında anlama düzeyinin oldukça yüksek olduğu tespit edildi.





SONUÇLAR

EAU PI, tıbbi işlemin nasıl yapıldığını gösteren videoya ilave olarak özen ile hazırlanmış yazılı
eğitim  materyalleri  sunmaktadır.  Bu  bilgilendirme  şekli  katılımcıların  %  96,7'  sinde  tedavi
öncesine  göre  anlayış  düzeyini  ile  güveni  yükseltmektedir.  Bu  pilot  çalışmamız,  az  sayıda
hastanın kendisine iletilen bilgiyi anlamadığını göstermiştir. Ayrıca hasta bilgilendirme materyalini
daha da geliştirmek için,  olası zayıf  noktaların detaylı  şeklide değerlendirilmesinin gerektiğini
akla getirmektedir.

Anahtar Kelimeler : Hasta bilgilendirme, Eğitim, Üroloji, Üreteroskopi
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ACİL SERVİSTEN RENAL KOLİK ÖN TANISIYLA ÜROLOJİ 
KONSÜLTASYONU İSTENEN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Şakir Ongün1

1İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi

Amaç: Renal kolik acil servislerde tanı ve tedavisi yapılan en sık, en ağrılı ürolojik
acil durumdur. Bu çalışmada bir devlet hastanesi acil servisinde renal kolik ön 
tanısı ile üroloji konsültasyonu istenen hastaların klinik özellikleri araştırıldı.

Gereç-Yöntem: 2017 yılında acil  servisten  renal  kolik  nedeniyle  konsültasyon
istenen 367 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş,
cinsiyet, idrar tetkiki, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi bulguları incelendi.

Bulgular: 367 hastanın yaş ortalaması 36,88±11,5(18-63) idi. Hastaların %73.8’i 
erkekti. Hastaların 332’sinde(%90,4) ürolityazis tanısı konuldu. Hastaların 
164’ünün sol, 168’sinin sağ renal ünitede taşı mevcuttu. Hastaların 83’ünde 
proksimal üreterde, 213’ünde distal üreterde ve 36 hastada böbrek taşı saptandı. 
Ürolityazis tanısı konulan hastaların %93,6’sının idrar tetkikinde hematüri 
mevcuttu. Ürolityazis tanısı konulan hastalarının %78,3’ünün ultrasonografisinde 
hidronefroz, %16,5’inin ultrasonografisinde hidronefroz+üriner sistem taşı, 
%5,2’sinin ultrasonografisinde üriner sistem normal olarak izlendi.



Sonuç: Acil servise başvuran renal kolik hastalarında hematüri bulgusunun olması 
ürolityazis tanısını destekleyen önemli belirteçtir.

Anahtar Kelimeler : acil servis, renal kolik, ürolityazis, hematüri
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PT3 VE PT4 PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA AÇIK VE LAPAROSKOPİK
RADİKAL PROSTATEKTOMİ KARŞILAŞTIRMASI

İsmail Önder Yılmaz1, Şaban Doran1, Zühtü Tansuğ1, Yıldırım Bayazıt1, Nebil 
Akdoğan1, Volkan İzol1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

pT3 ve pT4 Prostat Kanserli Hastalarda Açık ve Laparoskopik 
Radikal Prostatektomi Karşılaştırması

AMAÇ:

Bu çalışmada açık retropubik radikal prostatektomi (RRP) ve laparoskopik 
radikal prostatektomi (LRP) uygulanan ve patolojik evresi T3 veya T4 olan 
olguların sonuçları karşılaştırıldı.

YÖNTEM:

Ekim 2011 – Ocak 2018 tarihleri arasında prostat kanseri nedeni ile RP yapılmış 
olan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Patolojik evresi T3 ve T4 olan 
hastalar çalışmaya dahil edildi. RRP ve LRP uygulanan hastaların intraoperatif, 
erken postoperatif ve histopatolojik parametreleri karşılaştırıldı.



BULGULAR:

RP uygulanan 258 hasta vardı. Bunlardan 73’ü evre pT3 veya pT4 idi. Otuz
üçüne  RRP,  40’ına  LRP  uygulanmıştı.  RRP  ve  LRP  uygulanan  hastalardan
sırasıyla operasyon süresi ortalama 233.9±37.66 ve 281.75±82.65, kanama
miktarı 806.6±641.25 ve

258.75±167.53, perioperatif komplikasyon gelişen hasta sayısı 4(%12.1) ve 
1(%2.5), postoperatif komplikasyon gelişen hasta sayısı 3(%9.09) ve 5(%12.5), 
cerrahi sınır pozitifliği 17(%42.4) ve 18(%45), çıkarılan ortalama lenf nodu sayısı 
11.33±6.22 ve

17.5±15.77 olarak bulundu. Bulguların ayrıntıları tabloda gösterilmiştir.

SONUÇ:

RRP’ye kıyasla LRP, kanama miktarı, peroperatif kan transfüzyonu, perioperatif komplikasyon, 
analjezik miktarı, çıkarılan lenf nodu sayısı gibi parametrelerde daha avantajlı bulunmuştur. 
Operasyon süresi, maliyet gibi parametrelerde açık yöntem daha avantajlı bulunmuştur. LRP, 
yüksek riskli hastalarda da güvenle uygulanabilecek bir yöntemdir.



Anahtar Kelimeler : YÜKSEK RİSKLİ PROSTAT KANSERİ,PATOLOJİK EVRE T3 
PROSTAT KANSERİ,PATOLOJİK EVRE T4 PROSTAT KANSERİ

Tables :

BULGULAR

AÇIK RRP
LRP (medyan)

(medyan)

OPERASYON SÜRESİ (dk) 233.9±37.66 (240) 281.75±82.65 (300)

KANAMA MİKTARI (cc) 806.6±641.25 (700) 258.75±167.53

(250)

PEROPERATİF KAN TRANSFÜZYONU (hasta) 10 (%30.3) 7 (%17.5)

PREOPERATİF/POSTOPERATİF ORTALAMA

% 42.9/34.8 % 44.6/40.2
HCT (%)

PERİOPERATİF KOMPLİKASYON (hasta) 4 (%12.1) 1 (%2.5)

POSTOPERATİF KOMPLİKASYON (hasta) 3 (%9.09 ) 5 (%12.5)

DREN SÜRESİ (saat) 76.3±13.01 (72) 88.2±19.57 (74)



ANALJEZİK MİKTARI (adet) 7.2±5.77 (7) 4.4±3.54 (3)

YATIŞ SÜRESİ (saat) 122.7±54.12 (102) 131.65 (100)

CERRAHİ SINIR POZİTİFLİĞİ 17 (%42.4) 18 (%45)

ÇIKARILAN LENF NODU SAYISI (adet) 11.33±6.22 (10) 17,5±15.77 (20-21)

LENF NODU TUTULUM YÜZDESİ 10 (%30.3) 12 (%30)

FATURA (tl) 3519±1275(3197) 5516±3271 (4473)



SS022

TÜMÖRE BAĞLI ÜRETER OBSTRÜKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE METAL
ÜRETER STENTLERİNİN KULLANIMI; İLK DENEYİMLER

Haluk Akpınar1, Cem Başataç1

1İstanbul Bilim Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

Giriş: Bu çalışmada kronik üreter obstrüksiyonların tedavisinde kullanılan nikel, 
kobalt, krom ve molibden alaşımlı metal üreter stentlerinin etkinlik ve 
güvenilirliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Her iki ucu da kapalı olan bu 
stentlerin spiral kıvrımlı yapısı sayesinde dıştan tümör basısı gibi durumlara dirençli 
oldukları iddia edilmektedir.

Gereç ve Yöntem: Mart 2017 ve Ocak 2018 tarihleri arasında maligniteye bağlı 
üreter obstrüksiyonu gelişen ve metal üreter stenti (Cook Resonance®, Cook 
Medical, Limerick, Ireland) takılan hastaların verileri değerlendirildi. Ortalama 
operasyon süresi, preoperatif ve post operatif renal fonksiyonlar, stent kalış süresi 
ile ameliyat sonrası komplikasyonlar analiz edildi. Cerrahi başarı hidronefrozda 
radyolojik olarak gösterilen objektif düzelme olarak tanımlandı.

Sonuçlar: Üreter obstrüksiyonu sebebiyle hidronefroz gelişen 6 hastadaki 9 renal 
üniteye metal üreter stenti GAA konuldu. Ortalama operasyon süresi 24 (8-37, ±9)
dakika, skopi süresi ise 13,6 (5- 32, ±10) saniye olarak belirlendi. 1 hastada 
operasyon sonrası gelişen ve konservatif olarak izlenilen hematüri gözlemlendi. 
Postoperatif kreatinin değerlerindeki düşüş, ameliyat öncesi değerler ile 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı idi (3,05 ng/dl-0,96 ng/dl, p=0.04) . 
Ortalama 172 (30-300, ±98) günlük takibin sonunda hastaların tamamında 
hidronefrozda gerileme izlendi. İzlem boyunca hiçbir hastada hidronefroz 



rekürrensi ve DÜSGr ile yapılan kontrollerde enkrustrasyon görülmedi. İzlem 
sırasında 1 hasta çoklu organ yetmezliği sebebiyle kaybedildi.

Yorum: Tümöre bağlı üreter obstrüksiyonu sonrası gelişen hidronefrozun 
tedavisinde metal üreter stentleri uzun süre kullanılabilmeleri, enkrüstasyona ve 
dışbasıya dirençli olmaları nedeni ile etkin bir tedavi alternatifi olabilirler.

Anahtar Kelimeler : Tümöre Bağlı Üreter Obstrüksiyonlarının Tedavisinde 
Metal Üreter Stentlerinin Kullanımı; İlk Deneyimler
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ROBOT YARDIMLI PARSİYEL NEFREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA “TRIFECTA 
“ ANALİZİ

Cem Başataç1, Haluk Akpınar1

1İstanbul Bilim Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

İstanbul Bilim Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Robot yardımlı parsiyel nefrektomi (RAPN) sonrası “trifecta”; cerrahi 
sınırların negatifliği, total iskemi zamanının 20 dakikanın altında olması ve 
perioperatif komplikasyon görülmemesi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada 
RAPN yapılan hastalarımızın trifecta oranının saptanması ve diğer sonuçların analiz
edilmesi hedeflendi.

Gereç ve Yöntem:  Mart 2012 ve Ocak 2018 tarihleri arasında tek cerrah tarafından opere
edilip  prospektif  olarak  kayıtları  tutulmuş  40  hastanın  sonuçları  değerlendirildi.  Perioperatif
komplikasyonlar Clavien cerrahi komplikasyonları sınıflama sistemine göre derecelendirildi.

Sonuçlar: Ortanca R.E.N.A.L. nefrometri skoru 6 (4-11, ±1,8) olan hastaların 
ortanca tümör boyutu 38 (14-85, ±14) milimetre idi. Hastaların 32’si cT1a, 7’si 
cT1b, bir hasta ise cT2a evresindeydi. 39 hastada RAPN başarı ile tamamlandı. 1 
hastada frozen inceleme iki kez pozitif olarak rapor edilince robotik radikal 
nefrektomiye dönüldü, son patoloji pT3a (renal ven invazyonu) olarak rapor edildi. 
Hiçbir hastada açık cerrahiye dönüş gerekmedi. Ortanca ameliyat süresi 180 (90-
240, ±44) dakika idi. Sıcak iskemi 3 hastada total renal arter, 35 hastata segmental
arter kontrolü ile yapıldı, 2 hastada ise off clamp tekniği kullanıldı. Sıcak iskemi 
süresini kısaltmak amacı ile 35 hastada taban dikişleri sonrası erken klamp açılması
yapıldı. Ortanca sıcak iskemi süresi 14 (0- 31, ±7) dakika idi. Yedi hastada sıcak 
iskemi süresi 20 dakikanın üzerindeydi, ancak bu hastaların tümünde tümörü 
besleyen segmental arterlerin kontrolü ile parsiyel sıcak iskemi uygulanmıştı. 
Ortanca kan kaybı 200 (10-700, ±152) mililitre olarak belirlendi. İki hastada kan 



transfüzyonu gerektiren kanama ve 1 perkütan drenaj gerektiren ürinom olmak 
üzere toplam 3 postop komplikasyon görüldü. izlendi. RAPN yapılan 39 hastanın son
patolojilerinde 1 hastada cerrahi sınır pozitifliği belirlendi. Bu sonuçlar ile trifecta 
%89 (35/39) olarak belirlendi.

Yorum:  Cerrahi  sınır  pozitiflikleri,  sıcak  iskemi  süresi  ve  perioperatif
komplikasyonlar  kriter alınarak  yapılan  “Trifecta”  analizine  göre  RAPN  etkin  ve
güvenilir bir nefron koruyucu cerrahi tedavi alternatifidir.

Anahtar Kelimeler : ROBOT YARDIMLI PARSİYEL NEFREKTOMİ YAPILAN 
HASTALARDA “TRIFECTA “ ANALİZİ
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İLERİ EVRE MESANE TÜMÖRÜ OLAN HASTALARDA, LAPAROSKOPİK VE AÇIK
RADİKAL SİSTEKTOMİNİN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Sinan Çelen1, İsmet Yavaşcaoğlu2

1Pamukkale Üniversitesi

2Uludağ Üniversitesi

Mesane tümörü nedeni ile radikal sistektomi uygulanan hastalarda laparoskopik ve 
açık radikal sistektomi tekniğinin karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi.

Çalışmamızda laparoskopik ve açık radikal sistektomi uygulanan hastaları iki gruba 
ayırarak retrospektif olarak incelemeye aldık. Patolojik sonucu pT3 ve pT4 gelen 
hastaları çalışmaya dâhil ettik. Klinik evrelemede lenf nodu metastazı dışında 
gösterilebilir metastazı olan, abdominal geniş cerrahi uygulanan, abdominal radyoterapi 
öyküsü olan, trandelenburg için kontrendike olan, üç aylık takip süresinden az takibi 
olan, ortotopik diversiyon uygulanan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Açık radikal sistektomi uygulanan 39 hasta, laparoskopik radikal sistektomi uygulanan
35 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların preoperatif, özelliklerinden

yaş, cinsiyet, ASA(American Society of Anesthesiologists) skoru, neoadjuvan

tedavi alıp almadığı, BCG(Bacille Calmette-Guérin)tedavisi alıp almadığı, preoperatif 
klinik evresi, peroperatif özellikler; ortalama kan kaybı, eritrosit transfüzyonu, ortalama 
ameliyat süresi, ek cerrahi uygulanıp uygulanmadığı, hg(hemogram) kaybı, kreatinin 
değişikliği, patolojik özellikler, postoperatif hastanede yatış süresi, nazogastrik çekilmesi 
ve oral alım süresi, adjuvan KT(Kemoterapi), ortalama yaşam



süresi, hastalıksız sağkalım süresi, peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar 
değerlendirildi. İstatistiksel analiz için Microsoft Excel 2007 ve SPSS for Windows 
22.0 programı kullanıldı. İstatiksel anlamlılık için <0, 05 değeri kullanıldı.

SPSS analizi sonrası preoperatif parametlerden hasta yaşının ARS grubunda yüksek 
olması, peroperatif özelliklerden kan kaybının laparoskopi grubunda düşük olması 
istatiksel olarak anlamlı çıktı. Diğer parametlerde anlamlı farklılık izlenmedi. 
Hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım açısından orta dönem sonuçlarda istatiksel 
farklılık izlenmedi.

LRS ileri evre mesane tümörlerinde altın standart olarak uygulanan ARS’ye azalmış kan
kaybı, kısa hastanede kalış süresi, kozmetik sonuçların daha iyi olması üstünlüğü ile 
onkolojik prensiplerden ödün vermeden güvenle alternatif olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler : Mesane tümörü, radikal sistektomi, laparoskopik



Resimler :
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BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ TEDAVİSİNDE ROBOT 
YARDIMLI ADENOMEKTOMİ SONUÇLARIMIZ

Selçuk Mehmet Keskin1, Ömer Burak Argun1, İlter Tüfek1, Tünkut Doğanca2, Mustafa 
Bilal

Tuna2, Can Öbek2, Ali Rıza Kural1

1Acıbadem Üniversitesi

2Acıbadem Taksim Hastanesi

Giriş: Benign prostat hiperplazisi (BPH) tedavisinde açık cerrahi, yerini büyük ölçüde
minimal invazif yöntemlere devretmiştir. Robot yardımlı cerrahi ile BPH tedavisi de 
son yıllarda yaygınlaşan yöntemlerden biri olmuştur. Bu çalışmayı, BPH tedavisinde 
robot yardımlı adenomektomi sonuçlarımızı değerlendirmek amacı ile yaptık.

Materyal Metod: Aralık 2014-aralık 2017 tarihleri arasında 37 hastaya BPH 
nedeniyle robot yardımlı adenomektomi yapıldı. Port yerleşimi, önceden tarif etmiş 
olduğumuz transperitoneal robot yardımlı radikal prostatektomi tekniğine 
benzemekle birlikte, 1-2 cm daha kranial yerleşimlidir. Tüm hastalar, aynı cerrah 
tarafından opere edildi. Adenomektomi, dikey bir kapsuloveziküler insizyon ile 
yapılmıştır. Hasta özellikleri, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif parametreler 
ve komplikasyonlar değerlendirildi.

Sonuçlar: Ortalama hasta yaşı 66,4(±8,1) idi. Ortalama vücut kitle indeksi (VKI) 
27,4 (±4.9), Ortalama PSA10,3(±11,9) ng/ml idi. Ortalama preoperatif rezidüel 
idrar miktarı 254,4(±204,0) ml idi. On iki hastada preoperatif retansiyon 
nedeniyle üretral kateter mevcuttu. Ortalama spersimen ağrılığı110,8(±42,8 gram



idi. On bir hastada geçirilmiş intraabdominal cerrahi öyküsü mevcuttu. Ortalama 
tahmini kan kaybı 264,4(±291,1 ml idi. Ortalama yatış süresi 3,5(±0,8) gün idi. 
Clavien-Dindo skrouna gore >=2 komplikasyon görülmedi. Bir hastada 
speesimende prostat kanseri saptandı. Ortalama postoperatif rezidüel idrar 
234,4(±27,7) ml idi.

Yorum: Robot yardımlı adenomektomi BPH cerrahisinde güvenilir ve etkin bir 
yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : robot, BPH, adenomektomi

Resimler :
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YAPIŞIK PERİRENAL YAĞIN ETYOPATOGENEZİ VE ÖNGÖRDÜREN FAKTÖRLER

Erman Ceyhan1, Fatih İleri1, Fazıl Tuncay Akı1, Mustafa Sertaç Yazıcı1, 
Muşturay Karçaaltıncaba2, Dilek Ertoy Baydar3, Cenk Yücel Bilen1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji 
Anabilim Dalı AMAÇ:

Çalışmamızda perirenal yapışık yağı preoperatif öngördüren faktörleri saptamak 
ve yapışık perirenal yağın etyopatogenezini araştırmak amaçlanmıştır.

GEREÇ ve 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 
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.

SONUÇLAR:

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).

TARTIŞMA:

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 
BT’de ölçülen perirenal yağ kalınlığı, zor diseksiyonun göstergesi olarak kullanılabilir
bir parametredir.

Anahtar Kelimeler : perirenal yağ, diseksiyon, nefrektomi



Tables :

Tablo: Patolojik bulguların diseksiyon zorluğu ile olan ilişkisi (* p<0,05)

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 0,000* En büyük aidpozit çapı 0,299

Spiküler ve rope-like kollajen varlığı 0,000* Ortalama yağ hücre çapı 0,130



SS027

LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

Ali Tekin1, Yusuf Şenoğlu1, Hasan Danış1, Arda Taşkıran1, Ahmet Yıldırım Balık1, 
Alpaslan Yüksel1

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Amaç: Kliniğimizde laparoskopik adrenalektomi yapılan hastalarda ortaya çıkan 
sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntemler: Kasım 2014 - Aralık 2017 tarihleri arasında kliniğimizde 
toplam 18 olguya laparoskopik adrenalektomi uygulanmıştır. Olgulara operasyon 
öncesinde metabolik değerlendirme yapıldı. Olguların tümünde transperitoneal 
yaklaşım tercih edildi.

Bulgular: Kasım 2014 - Aralık 2017 tarihleri arasında laparoskopik adrenalektomi 
yapılan 9 erkek ve 9 kadın toplam 18 vaka değerlendirildi. Ortalama yaş 51,5 (30-
75) olarak belirlendi. Demografik ve operatif bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
Endokrinolojik değerlendirmede 14 vakada kitle metabolik aktivite gösterdiği 
belirlendi. Olgulardan 10 tanesine Cushing Sendromu, üçüne feokromasitoma, 1 
olguya Conn sendromu tanısı koyuldu. Dört olgu insidental kitle ön tanısıyla 
laparoskopik adrenalektomi

uygulandı. Patolojik incelemede 13 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.



Sonuç: Laparoskopik yöntemle adrenalektomi cerrahisi güvenli ve etkin bir 
yöntemdir. Her cerrahi yöntem gibi deneyim arttıkça operasyon süresinde ve 
perioperatif morbiditede iyileşme sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Adrenalektomi, laparoskopi

Tables :

Olguların demografisi ve operasyonla ilgili veriler

Sayı 18

Yaş (Yıl) 51,5 (30-75)

Cinsiyet (Kadın/Erkek) 9 kadın, 9 erkek

Lezyon tarafı (Sağ/Sol) 8 sağ, 10 sol

Ameliyat süresi (Dakika) 70,5 ± 25,2 (40-160)

Yatış süresi (Gün) 2,8 ± 1,3

Tümör boyutu (milimetre) 55 ± 30,9



SS028

BÖBREĞİN HİDATİK KİST HASTALIĞININ LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ: 
TEK MERKEZDEN UZUN DÖNEM SONUÇLAR

Çetin Demirdağ1, Sinharib Çitgez1 , Bülent Önal1 , Zubeyr Talat1, Ahmet 
Gürbüz1 1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim
Dalı

Giriş: Böbreğin hidatik kist hastalığı izole olarak nadirdir. Cerrahi tedavisinde 
minimal invaziv yaklaşımlardan açık cerrahiye kadar olan yaklaşımlar vardır. Bu 
çalışmada laparoskopik yaklaşımla tedavi ettiğimiz böbreğinde izole kist hidatik 
saptanan hastalarının sonuçları sunulmuştur.

Metod: Mart 2004 ve Ocak 2017 tarihleri arasında böbreğinde kist hidatik hastalığı
olan  11  hasta  transperitoneal  laparoskopik  girişim  ile  opere  edildi.  Olguların
demografik  özellikleri,  başvuru  yakınmaları,  klinik,  laboratuvar  ve  radyolojik
görüntü bulguları incelendi. İstatiksel analizde Mann-Whitney U testi kullanıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 36,7 (25-51) idi. Hastaların ortak şikayeti lomber
ağrıydı ve 9 hastada palpabl kitle mevcuttu. Ekinokokus granulosus için yapılan 
serolojik değerlendirme 5 hastada pozitif tespit edildi. Ortalama kist boyutları 72 
mm (40-150) olarak tespit edildi. Ortalama operasyon süresi 128 dk (120-150) ve 
hastanede kalış süresi 4 gün (3-13) olarak belirlendi. Hastaların hiçbirinde 
peroperatif major komplikasyon izlenmedi. Preoperatif 39 (26-45) ve 0.90 (0.5-1.3)
olan hematocrite ve kreatinin seviyesi postoperatif dönemde sırasıyla 37.8 (26-43) 
ve 0.93 (0.5-1.3) olarak ölçüldü ve istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 
(p>0.05). Ortalama takip süresi 74 ay (30-156) oldu. Hastaların hiçbirinde nüks 
gözlenmedi.

Sonuç: Laparoskopik girişim ile böbreğin hidatik kist hastalığının tedavisi 
uygulanabilir, etkili ve güvenilir bir yöntemdir.



Anahtar Kelimeler : Laparoskopi, Kist hidatik böbrek, Ekinokokus granulosus



SS029

MESANE KANSERİ TEDAVİSİNDE ROBOTİK VE AÇIK RADİKAL 
SİSTEKTOMİNİN ONKOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI

Resul Sobay1, Ahmet Tahra2, Abdurrahman İnkaya1, Alper Kerem Aksoy1, Eyüp Veli 
Küçük1, Uğur Boylu1

1Sbü Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

2T.c. Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi

ÖZET

Amaç: Mesane kanseri tedavisinde açık radikal sistektomi (ARS) ile robot yardımlı 
radikal sistektomi (RYRS) operasyonlarının onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarını 
karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2009 ile 2017 yılları arasında 
mesane kanseri nedeniyle ARS veya RYRS yapılan 47 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Operasyon öncesi ve takip sonuçları prospektif olarak kaydedildi ve retrospektif 
olarak incelendi. Hastaların preoperatif ve postoperatif sonuçları Student Paired t 
test ve Mann Whitney U testi ile, sağkalım eğrisi Kaplan-Meier analizi kullanılarak 
yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 47 hastadan 34’ü ARS ve 13’ü RYRS operasyonu 
geçirmiştir. ARS grubunun yaş ortalaması 61.7, RYRS grubunun yaş ortalaması 62 
idi (p=0.904). ARS grubunda ortalama operasyon süresi (ortalama 6 saat) RYRS 
grubundan (ortalama 7saat) istatistiksel anla mlı olarak daha kısa bulundu 
(p=0,001). Tahmini kan kaybı ARS grubunda [350 (100-800) ml], RYRS grubundan 
[150 (100-400)ml] istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazlaydı (p=0,001). 
Ancak peroperatif transfüzyon oranları iki grup arasında benzer olarak bulundu 
(p=0,163). Oral beslenmeye geçiş süresi RYRS grubunda [4 (2-12) gün] ARS 
grubuna [2(1- 8) gün] göre istatistiksel anlamlı şekilde kısa bulundu (p=0,001). 
Postoperatif komplikasyon oranları iki grup arasında benzerdi (p>0.05). Hastanede 



kalış sürele ri açısından iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı 
(p=0,596). Pozitif cerrahi marjin oranları ve çıkarılan lenf nodu sayısı açısından iki 
grup arasında istatistiksel anlamlı fark izlenmedi (p>0,05). Ortalama genel sağ 
kalım süresi ARS grubunda 42,7 ay iken RYRS grubunda 51,3 ay olarak bulundu 
(p=0,893).

Sonuç: RYRS, ARS ile karşılaştırılabilir onkolojik sonuçlara sahiptir. ARS daha kısa 
operasyon süresine sahip olsa da, RYRS peroperatif daha az kan kaybı ve hızlı oral 
beslenmeye geçiş nedeniyle avantajlar sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler : mesane kanseri, radikal sistektomi, açık radikal 
sistektomi, robot, robot yardımlı , robotik sistektomi



SS030

LAPAROSKOPİK CERRAHİ TECRÜBESİ ROBOT YARDIMLI PARSİYEL
NEFREKTOMİ ÖĞRENİM EĞRİSİ VE SONUÇLARINI ETKİLİYOR MU?

Abdurrahman İnkaya1, Ahmet Tahra1, Resul Sobay1, Eyüp Veli Küçük1 , 
Uğur Boylu1 1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma 
Hastanesi

AMAÇ

Böbrek kitlesi nedeniye robot yardımlı parsiyel nefrektomi (RYPN) 
uygulanan hastalarda; laparoskopik cerrahi tecrübesi olan (>100 volüm) cerrah ile 
laparoskopik cerrahi tecrübesi olmayan cerrahın öğrenim eğrisi ve sonuçlarını 
değerlendirmek.

MATERYAL- METOD

Kliniğimizde Mayıs 2010 ile Ocak 2018 tarihleri arasında RYPN uygulayan 3 cerrahın 2
sinin robotik cerrahi öncesi >100 laparoskopik cerrahi tecrübesi varken (A grubu), 1 cerrahın 
laparoskopik cerrahi tecrübesi yoktu (B grubu). Bu üç cerrahın uyguladığı ilk

30 RYPN vakalaları operasyon süreleri,tahmini kanama miktarları, transfüzyon 
oranları, sıcak iskemi süreleri, dren miktarları,hastanede kalış süreleri ve cerrahi 
sınır pozizitiflikleri retrospektif olarak değerlendirildi.

SONUÇLAR



A (n:60)ve B (n:30) grubu hastaların demografik verileri, komorbiditeleri,
RENAL nefrometri skorları ve ortalama en uzun tümör çapları benzer olarak tespit 
edildi. Her iki grupta da sadece renal arter klemplenerek operasyonlar uygulandı. A 
grubunda ortalama konsol süresi 110 dk (85-160) dk iken B grubunda 125 dk 
(105-160 dk) idi (p:0.04). Tahmini kanama miktarları A grubunda ortalama 90cc 
(40-300) B grubunda 120 cc (50-400cc) olarak belirlendi (p:0,12). Transfüzyon 
oranları A grubunda 3/60 (%5), B grubunda 2/30 (%6.6) olarak benzer idi. Sıcak 
iskemi süresi A grubunda 15.4 (± 8.2)dk iken B grubunda 19.4 (± 6.)dk olarak 
bulundu (p 0.028). Dren miktarları arasında anlamlı fark görülmedi. A grubunda 
hastanede kalış süresi 3.4 gün (2-8) iken B grubunda 3.7 gün (2-

10) arasında bulundu (p:0.08). Cerrahi sınır pozitifliği A grubunda 1 hasta 
(%1.6) iken B grubunda 1/30 (%3.3) olarak bulundu (p:0.18).

TARTIŞMA

RYPN'de başlangıç vakalarında laparoskopi tecrübesi olan cerrahların 
olmayanlara göre konsol süresi, sıcak iskemi süresi anlamlı kısa olduğu tespit 
edildi. Tahmini kanama miktarı, transfüzyon oranları, dren miktarları, hastanede 
kalış süreleri ve cerrahi sınır pozitiflikleri benzer olarak bulundu. Her iki grupta 
öğrenim eğrisinin yaklaşık 20 vakada tamamlandığını ve cerrahlar arasında anlamlı 
bir farkın kalmadığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler : parsiyel nefrektomi, robotik, böbrek tümörü.



SS031

PEDİATRİK LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ: RETROPERİTONEAL 
Mİ TRANSPERİTONEAL Mİ?

Süleyman Öner1, Ender Özden1, Murat Gülşen1, Yakup Bostancı1, Yarkın Kamil 
Yakupoğlu1, Şaban Sarıkaya1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Kliniğimizde Ağustos 2009 - Şubat 2018 tarihleri arasında laparoskopik 
pyeloplasti yapılan 18 yaş altı 67 olgu retrospektif olarak değerlendirildi.

Olgular ve Yöntem: Ağustos 2009 - Şubat 2018 tarihleri arası kliniğimizde 
pyeloplasti operasyonu yapılan toplam 67 pediatrik olgu retrospektif olarak 
incelendi.

Bulgular: İncelemeye alınan 67 olgunun yaş ortalaması 7.4 ± 5.6 (1-17) olarak izlendi. 
Olguların 42’si erkek 25’i ise kız idi. Üreteropelvik bileşke darlık yönü olguların 39’unda sol, 
28’inde sağ idi. En sık başvuru semptomu yan ağrısı (%31.3) olarak saptandı. Pyelolasti 
operasyonu 2 hasta hariç ‘‘Anderson Hynes’’ tekniği ile gerçekleştirildi. 39 vaka transperitoneal 
yolla, 28 vaka ise retroperitoneal yolla gerçekleştirildi. Operasyon süresi ortalama 100.1 ± 31.1 
dk, anastomoz süresi ortalama 44.8 ± 16.3 dk, tahmini kan kaybı ortalama 46 ± 28.2 ml olarak 
saptandı. Postoperatif 4 hastada idrar ekstravazasyonu, 4 hastada idrar yolu enfeksiyonu 
gözlendi. 58 hastada post operatif komplikasyon gözlenmedi. Hastaların direnleri ortalama 2.6 ± 
1.8 günde çekilirken hastanede yatış süreleri ortalama

4.2±3.3 (3) gün idi. Hastaların preop AP çap ortalaması 30.4±13.3 mm iken 
postop AP çap ortalaması 15.1±9.5 mm saptandı. Hastaların preop ve postop 
separe renal fonksiyonları ortalama sırası ile %42.6 ve %43.8 olarak saptandı.



Sonuç: Laparaskopik pyeloplasti operasyonu kliniğimizde literatür ile benzer 
semptomatik, radyolojik ve sintigrafik başarı ile uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Laparoskopik pyeloplasti,retroperitoneal,miniport

Resimler :
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YILLARIN GETİRDİĞİ LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ

Murat Gülşen1, Ender Özden1, Süleyman Öner1, Yakup Bostancı1, Yarkın Kamil 
Yakupoğlu1, Ali Faik Yılmaz1, Şaban Sarıkaya1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Kliniğimizde uygulanan laparoskopik parsiyel nefrektomi verilerini 
sunmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: Kasım 2009 – Ocak 2018 tarihleri arasında böbrek tümörü ön 
tanısıyla 345 hastaya laparoskopik parsiyel nefrektomi yapıldı. Hastaların 
demografik ve operatif verileri tablo 1 ’de gösterilmektedir. Tüm olguların R.E.N.A.L
nefrometri skoru ve eGFR değerleri MDRD formülüne göre hesaplandı. 
Laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan ilk 100 hasta grup 1, sonraki 100 hasta 
grup 2 ve son 145 hasta grup 3 olarak sınıflandırıldı.

Bulgular: Ortalama yaşı 57,3 ± 13 (10-86) yıl olan hastaların, 208’u erkek, 137’si 
ise kadın idi. 7 hastada soliter böbrek, 4 hastada atnalı böbrek,1 hastada malrote 
böbrek mevcuttu. Ortalama tümör çapı 34,3 ± 15 (5-150) mm idi. Olguların 39 
tanesinde non-iskemik parsiyel nefrektomi yapıldı. İskemik yapılan grupta ortalama 
sıcak iskemi süresi 14,2 ± 5 (4-30) dakika idi. Ortalama cerrahi süresi 97,1 ± 35 
dakika idi. 1.gruptaki üç hastada cerrahi sınırlar kanama ve inflame perinefritik yağ 
dokusu nedeniyle net değerlendirilemediği için elektif şartlarda açığa geçildi. 
İntraop 3 olguda renal ven,2 olguda segmental arter ve 1 olguda renal arter 
yaralandı, intraoperatif laparoskopik onarıldı. 5 hastada kan transfüzyon ihtiyacı 
oldu. 7 olguda hematüri ve iki olguda pulmoner emboli gözlendi. Postoperatif 
makroskobik hematüri ile başvuran 3 hastanın yapılan tetkiklerinde 
psödoanevrizma izlendi ve anjioembolizasyon yapıldı. Soliter böbrek olan 1 hastanın
dreninden idrar gelmesi üzerine postop 1.günde üreteral J stent yerleştirildi. 
Ortalama yatış süresi 3,1 ± 1,2 (3) gün idi. Patolojik olarak hastaların 182 



tanesinde klasik şeffaf hücreli tip RCC, 54 tanesinde papiller tip RCC, 22 tanesinde 
kromofob tip RCC tespit edildi. 5 hastada cerrahi sınır pozitif olarak rapor edildi 
(%1,4). Ortalama preoperatif eGFR 93,7 ± 27,6 ml/dk, ortalama postoperatif son 
kontrolündeki eGFR değerleri 82.1 ± 26,2 ml/dk olarak hesaplandı. Ortanca takip 
süresi 37 ay idi. Takiplerde 5 hastada metastaz izlendi. Tablo 1’de belirtildiği gibi 
her üç grupta istatistiksel olarak tümör boyutlarının benzer olmasına rağmen grup 
3’te grup 1 ve 2’ye göre iskemi ve operasyon süresinin anlamlı olarak daha düşük, 
komplikasyon oranlarının daha az olduğu görüldü.

Sonuç: Laparoskopik parsiyel nefrektominin, artan tecrübe ile daha kompleks 
kitlelerde daha kısa operasyon ve iskemi süresi ile düşük komplikasyon oranlarıyla
gerçekleştirilmesi mümkündür.

Anahtar Kelimeler : Laparoskopi, Sıcak iskemi, Parsiyel 
nefrektomi,renal hücreli karsinom,RCC



Resimler :
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RETROPERİTONEOSKOPİK DÖNOR NEFREKTOMİ’DE OMÜ DENEYİMİ

Mehmet Özen1, Ender Özden1, Yarkın Kamil Yakupoğlu1, Mesut Şengül1, Elvin 
İsmayilov1, Yakup Bostancı1, Şaban Sarıkaya1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde uygulanan laparoskopik dönor nefrektomi 
deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Aralık 2009 ve ocak 2018 tarihleri arasında laparoskopik 
dönor nefrektomi uygulanan 145 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. 
Operasyon öncesi değerlendirmede bütün olgulara BT anjiyografi yapıldı ve 
böbreklerin vaskuler yapıları değerlendirmeye alındı. Ardından olgular 90 derece
lateral dekubit pozisyonuna alındı ve retroperitoneal yaklaşım tercih edildi. 
Sadece 4 olguda transperitoneal yaklaşım tercih edildi.

Bulgular: Olguların kadın/erkek oranı 85/60 idi. 106 olguya sol, 39 olguya ise sağ 
dönor nefrektomi uygulandı. Olguların ortalama yaşı 43,8±10,3 idi. 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 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. Bu iki olgu dışında retroperitoneal yaklaşım tercih 
edilen bir olguda peritonda açılma meydana geldiği görüldü. Postoperatif dönemde 
ise 2 olguda komplikasyon izlendi. Bir hastada insizyon hattında enfeksiyon 
gelişmesi üzerine açık yara pansumanı ile takip edildi. Diğer olguda ise uzamış şilöz
drenaj gelişti ve konservatif olarak tedavi edildi.



Sonuç: Dönor nefrektomide laparoskopik yaklaşım tecrubeli merkezlerde 
güvenle tercih edilebilecek bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : Retroperitoneal yaklaşım,donör nefrektomi



Resimler :
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LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ DENEYİMİMİZ

Murat Gülşen1, Ender Özden1, Süleyman Öner1, Yakup Bostancı1, Yarkın Kamil 
Yakupoğlu1, Şaban Sarıkaya1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Samsun

Amaç: Günümüzde böbrek tümörü tanısıyla radikal nefrektomi planlanan 
hastalarda laparos kopik yaklaşım standart yöntem olarak kabul

edilmektedir. Bu çalışmada laparoskopik radikal nefrektomi deneyimizi sunmayı 
amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2009 ve Ocak 2018 tarihleri arasında böbrek tümörü 
nedeni ile laparoskopik radikal nefrektomi uygulanan 237 olgu değerlendirmeye 
alındı. Hastaların demografik ve operatif verileri tablo 1’de verilmiştir. eGFR 
değerleri MDRD formülüne göre hesaplandı.

Bulgular: Ortalama cerrahi süre 90,2 ± 40,2 (19-180) dakika ve tahmini kan kaybı

116,3 ± 96,9 (20–600) ml, ortalama hastanede yatış süresi ise ortanca 3 gündü. 
Olguların iki tanesine eş zamanlı radikal sistektomi yapıldı. Sol laparoskopik radikal 
nefrektomi yapılan hastalardan birine eş zamanlı olarak açık karaciğer 
metastazektomi yapıldı. Toplamda 44 hastaya nefrektomi ile beraber sürrenalektomi
de yapıldı.

Olguların üçüne eş zamanlı kontralateral laparoskopik adrenalektomi yapıldı. 
Laparoskopi deneyiminin ilk yılında vaka içerisinde hiler lenfadenopati ve üst polde 
komşu organ sınırında yapışıklık nedeni ile üç hastada elektif şartlarda açık yönteme
geçildi. Yine ilk yıl 1 hastada vena kavada yaralanma nedeniyle açık yönteme 



geçildi. Toplam 7 (%2.9) olguda peroperatif, 12 (%5) olguda postoperatif 
komplikasyon izlendi. 3 hasta postoperatif erken dönemde ARDS, septik şok ve 
extube olamaması nedeniyle exitus oldu. Hastaların patolojik verileri tablo 2’de 
verilmiştir. Tüm hastalarda cerrahi sınır negatif idi.

8 hastada metastatik hiler lenf nodu, 11 hastada renal ven , 2 hastada vena kava 
invazyonu raporlandı. eGFR değerleri preoperatif 78,3 ± 31,2 ml/dk ve post 
operatif erken dönemde 61,1 ± 24,8 ml/dk olarak hesaplandı. Hastaların ortalama 
takip süreleri 48,2 ± 32 (46) ay . Olguların 23’i preoperatif dönemde metastatikti 
ve bu olguların

5 tanesi takiplerde exitus oldu. 7 hastada postoperatif takiplerinde 
metastaz izlendi ve 3 tanesi exitus oldu .

Sonuç: Radikal nefrektomide laparoskopik yöntem kısa yatış süresi, düşük 
komplikasyon oranı ve onkolojik sonuçları ile güvenilir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : Radikal Nefrektomi,Böbrek tümörü



Resimler :
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GEÇTİĞİMİZ 16 YILDA LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

Volkan İzol1, İbrahim Halil Şükür1, Nebil Akdoğan1, İsmail Önder Yılmaz1, Farid 
Mikayilov1, Yıldırım Bayazıt1, Şaban Doran1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 
Anabilim Dalı Amaç:

Ürolojide laparoskopinin yerleşmeye başlamasıyla, bu yöntemin en çok avantaj 
sağladığı operasyonlardan birinin adrenalektomi olduğu görülmüştür. Bu posterde, 
kliniğimizin on altı yıllık laparoskopik adrenalektomi (LA) deneyimi sunulmaktadır.

Hastalar ve yöntem:

Kliniğimizde laparoskopik adrenalektomi uygulanan hastaların verileri, 2001 yılından
başlamak üzere prospektif olarak Microsoft Excel® programı ile kaydedildi. Mart 2001
– Aralık 2017 tarihleri arasındaki olgular demografik özellikleri, klinik tabloları, 
adrenal kitle ve/veya adrenal bez anatomisi, operasyon endikasyonları, intraoperatif 
ve postoperatif parametreler açısından değerlendirildi.

Bulgular:

LA uygulanan 80 hasta vardı. Hastaların 55’i kadın 25’i erkek, ortalama yaşı 44.3± 
yıl ve



ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 27.9± idi. Olguların altısında (%7.5) 
hipertansiyon,

onunda (%12.5) yan ağrısı, birinde (%1.25) ektopik adrenokortikotropik hormon 
salınımı

varken, altmışbeşinde (%81.25) insidental olarak saptanmıştı. Kırk yedi (%58.75) 
hastada

sağ, otuz bir (%38.75) hastada sol, iki (%2.5) hastada ise bilateral adrenal 
patolojisi vardı.

Tüm olgulara, transperitoneal yaklaşımla LA uygulandı. Bilateral adrenal patolojisi 
olan

hastalardan birine bilateral laparoskopik adrenalektomi yapılırken diğerine 
laparoskopik sol

adrenalektomi ve sağ açık adrenalektomi yapıldı. Operasyonlarda genellikle sol taraf
için üç,

sağ taraf için ise dört port kullanıldı. Dokuz (%11.25) hastaya, adrenal 
fonksiyonlarını

korumak amacıyla laparoskopik parsiyel adrenalektomi yapıldı. Ortalama operasyon 
süresi

117± dakikaydı ve bir hasta dışında intraoperatif kan transfüzyonu gerekmedi. 
Spesimen

boyutu ortalama 68± mm idi. Clavien-Dindo skorlama sistemine göre iki hastada 
grade 1, iki

hastada grade 2, iki hastada grade 4, bir hastada grade 5 postoperatif komplikasyon
gelişti.

Analjezi parenteral 75 mg diklofenak sodyum ve/veya 1000 mg parasetamol ile 
sağlandı ve

ortalama 1.19± adet kullanıldı. Ortalama yatış süresi 40.5± saatti. Patolojik 
incelemede üç

(%3.75) hastada adrenal kortikal karsinom, iki (%2.5) hastada renal hücreli 
karsinom

metastazı, bir (1.25) hastada ürotelyal karsinom metastazı ve yetmiş dört (%92.5) 
hastada

çeşitli benign patolojiler olarak raporlandı.



Sonuç:

LA, her iki tarafta adrenal bezlere yapılacak girişimler için mükemmel bir 
görüntüleme sağlayabilen, göreceli kısa bir öğrenme dönemi sonrası güvenle 
uygulanabilen bir yöntemdir. Laparoskopik yaklaşımın bilinen avantajları 
adrenalektomi için de geçerlidir. Bu nedenlerle LA, kliniğimizde küçük adrenal 
kitleler için standart yöntem haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler : adrenalektomi,sürrenalektomi,laparoskopik adrenalektomi,

Resimler :
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RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİDE POSTOPERATİF 
KOMPLİKASYONLAR AÇISINDAN DİKKATLİ OLUNMASI GEREKEN 
DURUMLAR: VAKA SUNUMU

Ahmet Yüce1, Erdal Benli1 , Abdullah Çırakoğlu1, İsmail 
Nalbant1 1Ordu Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Ordu 

GİRİŞ:

Böbrek taşları günümüzde gelişen tanı ve tedavi yöntemleri ile yaygın bir sağlık 
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) ise açık ve
perkütan cerrahiye göre daha popüler hale gelmiş minimal invazif bir yöntemdir. Bu
çalışmanın amacı RIRC cerrahisi sonrası oluşabilecek sorunlara ve minimal invazif 
yöntemlerinde ciddi komplikasyonlara yol açabileceğine dikkat çekmektir.

VAKA:

69 yaşında T.Ö. adlı bayan hasta sol yan ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. 
Hastanın öyküsünde 1,5 ay önce dış merkezde 25 mm pelvis taşına retrograd 
intrarenal cerrahi uygulandığı ve D-J kateter takılıp 2. seansa bırakıldığı öğrenildi. 
Fizik muayenesinde ileri derecede obez görünümde, sol yan ağrısı, kostovertebral 
açı hassasiyeti olan ve 39 derece ateş ile beraber laboratuvarda lökositoz ve 
bakteriürisi saptandı. Enfeksiyon hastalıklarının önerisi ile 14 gün imipenem tedavisi 
ve zorlukla kan şekeri regülasyonu sonrası 2. Seans RIRC için cerrahiye alındı. 
Operasyon öncesi üriner USG de böbrek pelviste en büyüğü 16mm 2 adet taş 
saptanan hastada 2 saat süren ikinci işlem sonrası hasta stone-free olup, D-J 
kateter takılıp işlem sonlandırıldı. Sorunsuz taburculuk sonrası ateş, ciddi sol yan 
ağrısı, karın ağrısı ve ketoasidoz tablosu ile acil servise başvuran hastada yapılan 
üriner sistem USG incelemesinde perirenal abse ile uyumlu görüntü saptandı. 
Takiplerinde kabızlık nedeni ile batın iyice distandü hale gelip, sol akciğer bazalde 



ampiyem gelişti. Ateş ve sepsise bağlı hasta da nörolojik problemler de tabloya 
eklendi. Böbrek etrafındaki apse ile uyumlu görüntünün giderek büyümesi ve genel 
durumun daha da bozulması nedeni ile hastaya perkütan nefrostomi takılıp, 
antibiyoterapi altında yoğun bakımda izlendi. Takiplerinde ateşi düşüp, bilinç durumu
normalleşen hasta, genel durumu düzelmesi ile beraber oral antibiyoterapi ile 
taburcu edildi.

SONUÇ:

Retrograd intrarenal cerrahi özellikle yüksek cerrahi riski olan hastalarda açık ve 
perkütan cerrahi yöntemlere göre daha çok tercih edilir. Ancak özellikle ileri yaş, 
geçirilmiş cerrahi öyküsü olan hastalar, ciddi komorbidite nedeni olan ek 
hastalıklar, uzun süre ve yüksek basınç altında meydana gelen reflü akım nedeni 
ile oluşabilecek komplikasyonlar akılda bulundurulması gereken hayati önem arz 
eden durumlardır.

Anahtar Kelimeler : Böbrek Taşı, Retrograd İntrarenal Cerrahi, Komplikasyon



Resimler :
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Bilateral single-session Flexible Ureterorenoscopy for Renal and /or 
Ureteral Stone Disease treatment

Ersan ARDA1, Basri CAKİROGLU1

1Trakya University Medical Faculty, Department Of Urology

2Hisar İntercontinental Hospital

Objective

To evaluate the efficacy and safety of bilateral same-session flexible 
ureterorenoscopy (f-URS) in the treatment of bilateral renal and/or ureteral 
stone disease.

Materials and Methods

From October 2007 and December 2015, 62 patients who had undergone bilateral, same-session
f-URS were included to the study. The procedures were performed in lithotomy position under 
general anesthesia, beginning at the side in which the stone size was smaller. Plain abdominal 
radiography, intravenous urograms (IVU), renal ultrasonography (USG) and

/ or non-contrast tomography (CT) scans were conducted for all patients. The success rate was 
defined as, patients who were stone-free or only had residual fragment less than 3 mm.

Results



A total of 62 patients (43 male, 19 female) with a mean age of 39 ±15.1 were included. The 
mean stone size was 23.2 ± 6.11 mm with a mean operative time of 58.8 ± 16.24 minutes. The 
stone-free rates (SFR) were 90.3% and 100% after the first and second procedures, respectively.
The average hospital stay was 1.58 ± 0.72 days (Table 1). Minor complications (Clavien 1-2) was
observed in ten (16%) patients and major complications (Clavien 3-4) like distal ureter laceration
and laser injury of the ureter was observed in two patients (Table 2).

Conclusion

Same session bilateral f-URS is a successful and safe method for bilateral 
renal and/or ureteral stones.

Anahtar Kelimeler : Flexible ureterorenoscopy, bilateral, renal stones, ureteral 
stones



Tables :

Table 1. Operative and postoperative outcomes

VARİABLE VALUE

Age (year)Mean operation time (min.) 58.8 ±16.24

Stone clearence rate (%)

After first session 90.3%

After second session 100%

Serum creatinin value (mg/dL)

Preoperative 1.08 ±0.37

Postoperative 0.95 ±0.31

Mean hospitalization time (day) 1.58 ±0.72

Table 3. Short term patient complications.

Clavien Dindo I N=6

Stent pain and discomfort 2



Bleeding 4

Clavien Dindo II N=4

Febrile urinary tract infections 4

Clavien Dindo III N=2

Laser injury of urothelium 1

Ureteral dilation with contrast extravasation in distal ureter 1

Clavien Dindo IV N=0
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FARKLI LOKALİZASYONLARDA ÜRETER TAŞLARI OLAN 3 YAŞ VE 
ALTI ÇOCUKLARDA ÜRETERORENOSKOPİ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ

Ali Çift1

1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ad

Giriş: Üreterorenoskopi (URS) işlemi hemen hemen üreterin tüm yerleşimlerindeki 
taşlarda yaklaşık 30 yıldan beri etkin olarak kullanılmaktadır. URS aletlerinin 
tasarımındaki gelişmeler ve teknikteki ilerlemeler sayesinde URS’nin tedavi başarısı 
artmış ve komplikasyonları azalmıştır. URS, erişkin dönemde çok daha kolay 
yapılabilen bir cerrahi prosedür iken özellikle okul öncesi yaş grubunda üreter 
çapının oldukça küçük ve üreter çeperinin nazik olması nedeniyle komplikasyonlara 
daha açıktır. Bu nedenle daha çok dikkat, deneyim, uygun enstrümantasyon ve 
endoürolojik uzmanlık gerektiren bir işlemdir.

Bu çalışmada semirijid 7 F URS’nin 3 yaş ve altı çocuklarda başarı ve 
komplikasyon sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve metod: Kasım 2014 - Aralık 2017 yılları arasında kliniğimizde üreter 
taşı nedeniyle endoskopik üreter taşı tedavisi yapılan 20 hasta retrospektif olarak 
değerlendirildi. İşlem esnasında 7 F semirijid Üreterorenoskop ve litotiriptör olarak 
holmium:YAG lazer kullanıldı. Hastaların taşsızlık oranlarının değerlendirilmesi 
fragmantasyon esnasında vizüel olarak ve 1 hafta sonra üriner ultrasonografi ile 
yapıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 23,25 (8–36 ay) idi. Hastaların %60’ı (12/20) 
erkek,

%40’ı (8/20) kız çocuğu idi. Taş lokalizasyonu %65 (13/20) distal üreter, %15 
(3/20) orta



üreter, %20 (4/20) proksimal üreter yerleşimli idi. Hastaların %65’inde (13/20) 
taşlar sol

üreterde, %35’inde (7/20) sağ üreterde idi. İlk üreterorenoskopi prosedürü sonrası 
taşsızlık

oranı %55 (11/20) idi. İlk üreterorenoskopi prosedürü sırasında intra-operatif taşa

ulaşılamayan %40 (8/20) hastaya d/j stent takıldı ve 4 hafta sonra 2. seans

üreterorenoskopi uygulandı. İlk ve ikinci üreterorenoskopi prosedürü sonrası 
taşsızlık oranı

%95 (19/20) idi. İlk üreterorenoskopi prosedürü sırasında 1 hastada (%5) üreteral

perforasyon gelişti, açık cerrahiye geçilip üreterolitotomi uygulandı. 3 hastada 
(%15) post-

operatif dönemde yüksek ateş (>38,5 C) gözlendi. Hastanede kalış süresi ortalama 
2,15 gün

idi.

Sonuç: 7F üreterorenoskop ile uygulanan endoskopik üreter taşı tedavisi, çok 
küçük yaştaki hastalarda bile yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile 
güvenle uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Çocuk, Üreter taşı, Üretorenoskopi, Holmium-YAG lazer



Tables :

Tablo 1: Hasta, Taş ve Operatif karekteristikler

Sayı (N=20) Yüzde (%) Ortalama

Yaş (ay) 23,25

Kız/erkek 8/12

Taş tarafı (sağ/sol) 7/13

Başarısız eswl öyküsü 4 20

Taşın lokalizasyonu

Proksimal üreter 4 20

Orta üreter 3 15

Distal üreter 13 65

Ortalama taş boyutu (mm) 11,45

İlk URS prosedürü sonrası taşsızlık 11 55

İkinci URS prosedürü sonrası taşsızlık 19 95

Komplikasyonlar



İntra-operatif

Taşa ulaşamama 8 40

Post-operatif

Yüksek ateş (>38,5 C) 3 15

Hospitalizasyon süresi (gün) 2,15

ESWL: Vücut dışı şok dalga litotripsi, URS: ureterorenoskopi
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TAŞ HASTALIĞINDA UZAMIŞ ÜRETER STENT UYGULAMALARININ 
YÖNETİMİ, ENKRUSTASYONUN ZAMANLA İLİŞKİSİ VE DERECELENDİRMESİ

İbrahim Güven Kartal1, Fatih Sandıkçı1, Hamit Ersoy1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi

ÖZET

Amaç; Taş hastalığında uzamış üreteral stent uygulamalarının yönetimini ve
enkruste stentlerin  sınıflandırılması  amacıyla  yeni  geliştirilen  KUB (kidney,
ureter and bladder) derecelendirme sistemini değerlendirmek.

Method; 2007 Ocak ve 2017 Temmuz arasında taş hastalığı tedavisi nedeniyle 
üreteral stent konulmuş, 6 aydan uzun süreli stent uygulamaları olan 69 hasta 
stent uygulama süresine göre dört gruba ayrılarak retrospektif olarak incelendi. 
Basit sistoskopi ile stenti çekilemeyen hastalar taş yüzey alanı ve KUB skorlama 
sistemi (Tablo 1) kullanılarak derecelendirildikten sonra bu derecelendirme 
sistemlerinin cerrahi zorluk ve taşsızlıkla ilişkilendirilmesi için analizler yapıldı.

Sonuçlar; Stent kalma süreleri 6-12 ay, 13-24 ay, 25-36 ay, >36 ay olarak gruplara
ayrılan

hastalarda zaman attıkça gruplarda KUB’taki taş yükü, buna paralel total KUB skoru zamanla

korele olarak artmaktaydı (sırasıyla, p=<0.001,p=0.008). Hastaların 73.9%’unda 
basit

sistoskopi ile stent çekilemedi ve ek cerrahi gereksinime ihtiyaç duyuldu. Cerrahi 
gerektiren

hastaların; 78.4%’ü tek seans ile tedavi edilirken, 70.5%inde multimodal girişim



gerçekleştirildi. Taşsızlık %78.4’ünde sağlanırken, %17.3’ünde çeşitli derecelerde

komplikasyon gözlendi. K skorunun ≥3 olması; multiple cerrahi gereksinimi (odds 
ratio [OR]

11.25, p=0.004), multimodal işlem gereksinimi (OR 16.50, p=<0.001), daha düşük
taşsızlık

oranı (p=0.04) ile ilişkiliydi. U skorunun ≥3 olması operasyon süresinin >180 
dakikadan

fazla olmasıyla ilişkiliydi (p=<0.001). B skorunun ≥3 olması multimodal işlem gereksinimiyle

ilişkiliydi (OR 8.90, p=0.04). Total KUB skorunun ≥9 olması operasyon süresinin 
>180

dakikada olmasıyla ilişkiliydi (OR 14.30, p=0.008) (Tablo 2).

Sonuç; Taş hastalığında stent uygulama süreleri uzadıkça; enkrustasyon ve taş 
yükü artmaktadır. Stentin proksimalinde oluşan taşlaşmalar tedaviyi 
zorlaştırmaktadır. Tedaviyi planlarken özellikle taş yükünü ve lokalizasyonu 
belirttiğinden KUB skorlama sistemi, enkruste üreteral stentlerin tedavisi için 
basit kullanılabilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : enkrustasyon, derece, stent, taş hastalığı, tedavi
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PROKSİMAL ÜRETER TAŞI OLAN OBES HASTALARDA, FLEKSİBL
ÜRETERORENOSKOPİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bora İrer1

1İbb Eşrefpaşa Hastanesi

Amaç:

Obez hastalarda, fleksible üreterorenoskopi (f-URS) ile yapılan endoskopik 
üreter taşı tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Araç ve Yöntem:

Çalışmamızda, 2016-2018 yılları arasında proksimal üreter taşı nedeniyle f-URS 
uygulanmış 58 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar obezite 
varlığına göre iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri, sistemik hastalık, 
obezite ve taş hastalığı öyküleri, taşa ait boyut ve Haunsfield Unit (HU) değerleri, 
taşa uygulanmış ESWL tedavisinin varlığı, operasyona ait süre, floroskopi kullanım 
süresi, kateterizasyon durumu, ateş varlığı, post-op ağrı düzeyleri ve yatış süreleri 
değerlendirildi.

Bulgular:

Verileri incelenen 58 hastanın yaş ortalaması 41,3±11,1 yıl, ortalama yatış süresi 
2,7±0,8 gün, ortalama taş boyutu 9,4±3,2 mm idi. Hastaların %58,6'sı obez, 
%41,4'ünde ise obezite yoktu. Hastalara ait demografik veriler Tablo 1'de 
sunulmuştur. Hastaların f-URS süresi, floroskopi süresi, Double J stent takılma 
yüzdesi, hastanede yatış süresi, post-op ateş ve post-operatif ağrı düzeyleri 



karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmadı 
(Tablo 2).

Sonuç:

Proksimal üreter taşlarının tedavisinde ESWL ve f -URS tedavi secenekleri arasında 
ilk sırada yer almaktadır. Ancak obes hastalarda ESWL' nin etkinliği 
tartışılmaktadır.Bu çalışmada, obezitenin f-URS sonuçlarına olumsuz etkisinin 
olmadığı, f- URS'nin obez hastalarda proksimal üreter taşlarının tedavisinde ilk 
tercih olabilecek minimal invaziv bir yöntem olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler : Obesite, Fleksible Üreterorenoskopi, Üreter taşı



Tables :

Tablo 1: Hastaların demografik verileri

Yaş yıl (ort ± SD) 42,3 ± 11,1

Cinsiyet (n, %)

Erkek 49 %84,5

Kadın 9 %15,5

BMİ kg/m2 (ort ± SD) 29,72 ± 3,3

Obezite (n, %)

Yok 34 %58,6

Var 24 %41,4

Sistemik Hastalık (n, %)

Yok 34 %58,6

Var 24 %41,4

Taş boyutu mm (ort ± SD) 9,4 ± 3,2



HU (ort ± SD) 870,5 ± 381,3

Ameliyat süresi dak. (ort ± SD 49,0 ± 19,6

Floroskopi süresi dak. (ort ± SD) 2,5 ±0,7

Yatış süresi gün (ort ± SD) 2,7 ± 0,8

Post -op 1. gün ağrı skoru (VAS skoru) (ort ± SD) 3,7 ± 1,5



Tablo 2: Pre-operatif demografik verilerin, perioperatif 
parametrelerin ve postoperatif sonuçların gruplar arası 
karşılaştırılması

Grup 1 Obezite (+) Grup 2 Obezite (-) P

n= 24 n= 34 değeri

Yaş yıl (ort ± SD) 44,5 ± 12,9 40,8 ± 9,5 0,211

Cinsiyet (n, %) 0,347

Erkek 19 %79,2 30 %88,2

Kadın 5 %20,8 4 %11,8

BMI kg/m2 (ort ± SD) 33,0 ± 1,5 27,4 ± 2,1 <0,001

Önceden Taş Hastalığı (n, %) 0,531

Yok 10 %41,7 17 %50,0

Var 14 %58,3 17 %50,0

Taşa ESWL uygulaması (n, %) 0,825

Yok 12 %50,0 16 %47,1

Var 12 %50,0 18 %52,9



Taş boyutu mm (ort ± SD) 9,7 ± 3,5 9,2 ± 3,0 0,541

HU (ort ± SD) 879,2 ± 359,9 864,3 ± 400,9 0,885

Ameliyat süresi dak. (ort ± SD) 48,0 ± 22,4 49,7 ± 17,6 0,782

Floroskopi süresi dak. (ort ± SD) 2,6 ±0,7 2,4 ± 0,7 0,367

Double J stent takılma (n, %) 0,531

Yok 13 %54,2 18 %52,9

Var 11 %45,8 16 %47,1

Yatış süresi gün (ort ± SD) 2,7 ± 0,6 2,8 ± 0,9 0,569

Post -op 1. gün ağrı skoru (VAS skoru)

3,5 ± 1,5 3,9 ± 1,5 0,467
(ort ± SD)

Post-op Ateş (n, %) 0,651

Yok 21 %87,5 31 %91,2

Var 3 %12,5 3 %8,8
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TAVŞANLARDA ÜRETERAL GİRİŞ KILIFI KULLANIMI ÜRETERDE KALICI
HASARA YOL AÇAR MI?

Adnan Gücük1 , Gizem Söyler2, Uğur Üyetürk1, Burak Yılmaz1, İsmail Nalbant3, 
Sebahat Gücük4, Aysel Kükner2, Ayhan Çetinkaya5

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü

2Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Ebmbriyoloji Bölümü

3Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü

4Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Bölümü

5Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü

GİRİŞ: Üreteroskopik cerrahilerde yaygın olarak kullanılan üreteral giriş 
kılıfının (UGK) üreterde uzun dönemde oluşturabileceği klinik darlık ya da 
öncü histolojik değişikliklerin tavşan modelinde değerlendirilmesi

Materyal ve metod: Bu çalışmada 72 tane 3.0-3.5 kg'lık Yeni Zelanda beyaz 
tavşanı kullanıldı. Tavşanlar Tablo-1'de gösterildiği gibi kullanılan kateter çapı ve 
süresine göre 9 gruba ayrıldı. Dahil oldukları gruba göre tavşanlara insanlardaki 
UGK'a karşılık gelmek üzere yalnızca sağ taraf üreterlerine endoskopik olarak 2F ve 
3F üreter kateteri takıldı ve belirlenen sürelerle kateterler yerinde bırakılıp 
sonrasında çekilerek alındı. Giriş kılıflarının uzun vadedeki etkilerini belirlemek üzere
tavşanlar 1 ay süreyle beslenerek sonrasında sakrifiye edildiler. Süre sonunda açık 
cerrahi işlemle üreterlerin tamamı eksize edildi ve makroskopik, mikroskopik ve 
histolojik açıdan değerlendirildi. Üreterler üst, orta ve alt parçalar ayrılarak üreter 
çapları 4 farklı noktadan ölçüldü. Darlık öncüsü olarak bağ dokuda FGF-2 (+) 
boyanan fibroblastlar sayıldı. Gruplar arası üreter çapları ve fibroblast sayıları 
karşılaştırıldı.



Bulgular: Makroskopik ya da mikroskobik olarak hiçbir grupda darlık ya da bunun 
indirekt göstergesi olan proksimalde dilatasyon saptanmadı. 3 farklı seviyeden 
yapılan dört ölçümün ortalamasının alındığı karşılaştırmalarda üst üreter bölümleri 
kıyaslandığında grup 4, 6 ve 8'in çapları kontrol grubuna göre anlamlı derecede 
düşük belirlendi (p <0.05). Orta üreter bölümü karşılaştırmalarında ise anlamlı bir 
farklılık yoktu. Alt üreter çaplarının karşılaştırmasında ise yine grup 8’in üreter çapı 
grup 1,2,3 ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük belirlendi. Gruplar FGF 
değerleri açısından karşılaşltırıldığında ise her üç üreter seviyesinde de FGF-2 
sayıları açısından anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Bu farklılıklar üst seviyede 8. 
grupda grup 1,2,3 ve kontrol grubuna göre daha yüksekti. Orta ve alt seviyede ise 
grup 5,6,7 ve 8 de kontrol grubuna göre daha yüksekti.

Sonuç: UAS kullanımı çap ve süresi arttıkça klinik olarak darlığa yol açmasa
da  darlık öncüsü  histolojik  değişikliklere  yol  açabilmektedir.  Bu  nedenle
kullanımlarında çap ve sürelere dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler : üreteral giriş kılıfı, üreteral darlık, tavşan modeli



Resimler :



Tables :

Kateter çap ve süresine göre gruplar

2F 3F Yalnız sistoskopi

1 saat Grup 1 Grup 5

2 saat Grup 2 Grup 6

3 saat Grup 3 Grup 7

4 saat Grup 4 Grup 8

Yalnız sistoskopi Grup 9 (kontrol)
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FLEKSİBLE ÜRETERORENOSKOPİ, SEMİ-RİJİT ÜRETERORENOSKOPİ 
VE ESWL'NİN PROKSİMAL ÜRETER TAŞLARINDAKİ ETKİNLİKLERİ

Bora İrer1

1İbb Eşrefpaşa Hastanesi, Üroloji Kliniği

Amaç:

Bu  çalışmada,  boyutları  10-20  mm arasında  olan  proksimal  üreter  taşlarının
tedavisinde, Semi-Rigid üreterorenoskopi (R-URS) ve Fleksible üreterorenoskopi
(F-URS) ve ESWL'nin etkinliğinin ve güvenirliliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Araç ve Yöntem:

2010-2018 yılları arasında üreter taşı nedeniyle tedavi olan 321 ESWL, 193 R-URS 
ve 58 F-

URS hastasının sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. F-URS hastaların 
arasından

proksimal üreterde boyutu 10-20 mm arasında taşı olan, 30-55 yaş arasında, 
BMI<30

kg/m2 olan 25 hasta seçildi. R-URS ve ESWL hastalarından aynı pre-operatif 
özelliklere sahip

25'er hasta daha çalışmaya alınarak 3 grup oluşturuldu. Gruplar arasında tedavilerin
taşsızlık

oranları ve Clavien sınıflamasına göre komplikasyon oranları karşılaştırıldı ve bu 
oranları



etkileyen faktörler değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya her gruptan 25'er hasta alındı. Hastaların demogtafik verileri Tablo 1 de 
sunulmuştur. Gruplar arasında yaş, vücut kitle indeksi (BMI), taş boyutu ve 
Haunsfield Unit (HU) arasında istatistiksel fark yoktu. Taşsızlık oranları R-URS için 
%80, F-URS için %80 ve ESWL için %44 olarak bulundu (p= 0,007). İkinci tedavi 
için girişim oranı %40 olarak ESWL grubunda en yüksekti, R-URS ve F-URS 
grubunda ise sırasıyla %8 ve %8 olarak bulundu (p=0,004). Post-operatif ateş ve 
Clavien sınıf 1 komplikasyon görülme oranı, ESWL grubunda istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde daha yüksek gözlendi (Tablo 2). Taş boyutunun büyüklüğü her 
üç yöntemin başarısını etkileyen en önemli risk faktörü olarak bulundu ( r=-0,287 
ve p<0,05). Başarısız olan işlemlerde Clavien sınıf 2 komplikasyon riski daha 
yüksekti (r= -0,306 ve p=0,008).

Sonuç:

Bu çalışmada, proksimal üreter taşlarının tedavisinde R-URS ve F-URS'nin ESWL 
ye göre daha yüksek taşsızlık ve daha düşük komplikasyon oranları ile daha etkin 
ve güvenilir yöntemler olduğu gösterildi. Taş boyutu her üç yöntem içinde taşsızlık
oranını etkileyen en önemli faktör olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler : Üreter taşı, Üreterorenoskopi, ESWL, Komplikasyon



Tables :

Tablo 1: Hastaların demografik verileri ve pre-operatif parametreleri

Yaş yıl (ort ± SD) 44,2 ± 7,3

Cinsiyet (n, %)

Erkek 60 %80,0

Kadın 15 %20,0

BMİ kg/m2 (ort ± SD) 29,2 ± 1,1

Taş boyutu mm (ort ± SD) 14,1 ± 3,3

HU (ort ± SD) 957,5 ± 364,5

Sistemik Hastalık (n, %)

Yok 47 %62,7

Var 28 %37,3



Tablo 2: Gruplar arası pre-operatif demografik verilerin ve postoperatif 
sonuçların karşılaştırılması.

Grup 1 R-URS n= 25 Grup 2 F-URS n= 25 Grup 3 ESWL n= 25 P değeri

Yaş yıl (ort ± SD) 44,9 ± 6,9 45,9 ± 7,8 41,8 ± 7,0 0,114

Cinsiyet (n, %) 0,779

Erkek 20 %80,0 19 %76,0 21 %84,0

Kadın 5 %20,0 6 %14,0 4 %16,0

Sistemik Hastalık (n, %) 0,671

Yok 17 %68,0 14 %56,0 16 %64,0

Var 8 %32,0 11 %44,0 9 %36,0

BMİ kg/m2 (ort ± SD) 27,8 ± 1,3 28,4 ±0,9 28,3 ± 1,2 0,206

Taş boyutu mm (ort ± SD) 13,2± 2,8 14,1 ± 3,6 14,8 ± 3,6 0,248

HU (ort ± SD) 933,4 ± 354,8 965,5 ± 351,8 973,8 ± 398,9 0,920

Taşsızlık (n, %) 0,007

Hayır 5 %20,0 5 %20,0 14 %56,0



Evet 20 %80,0 20 %80,0 11 %44,0

İkinci tedavi (n, %) 0,004

Yok 23 %92,0 23 %92,0 15 %60,0

Var 2 %8,0 2 %8,0 10 %40,0

Ateş (n, %) 0,532

Yok 24 %96,0 22 %88,0 22 %88,0

Var 1 %4,0 3 %12,0 3 %12,0

Clavien 1 Komlikasyon 0,002

Yok 16 %64,0 22 %88,0 10 %40,0

Var 9 %36,0 3 %12,0 15 %60,0

Clavien 2 Komplikasyon 0,521

Yok 21 %84,0 22 %88,0 19 %76,0

Var 4 %16,0 3 %12,0 6 %14,0



SS043

PEDİATRİK HASTALARDA ÜRETEROSKOPİK TAŞ TEDAVİSİ DENEYİMİMİZ

Serhan Çimen1

1Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Kliniğimizde pediatrik yaş grubundaki hastalara yapılan 
üreterorenoskopik taş tedavisi sonuçlarımızı değerlendirdik.

MATERYAL VE METOT: Kliniğimizde son 4 yıl içinde yapılan ve pediatrik yaş 
grubunda olan 76 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelendi. 
Üreterorenoskopi işlemi 8 FR çaplı semirijid üreterorenoskop ile yapıldı. Litotripsi 
işlemi pnömotik litotriptörler ile gerçekleştirildi.

BULGULAR: Pediatrik yaş grubunda olan ve renal kolik nedeniyle acil servise 
ve/veya polikliniğimize başvuran 76 taş hastası değerlendirmeye alındı. 
Hastaların 35’i (%) kadın iken, 41 hasta (%) erkek cinsiyete sahipti. Hastaların 
40’ ında (% 52,6) taş sol üreterde iken, 36’ sında (% 47,4) sağ üeterde idi. 52 
(% 68,4) hastada taş distal üreterde, 21 (% 28,9)hastada orta üreterde ve 3 (%
2,7)hastada proksimal üreterde idi. Yaş ortalaması 15,52 (9-17)olarak tespit 
edildi. Hastaların 71'ünde (%93,4) tam taşsızlık sağlandı. Hastaların % 97,3 una 
(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 24 dakika ve hastanede ortalama kalış süresi 1,8 gün olarak 
tespit edildi. Hastanede yatarak intravenöz antibiyotik tedavisi gerektiren İYE 1 
(% 1,2) hastada görüldü. Başka komplikasyon görülmedi.



SONUÇ: Minimal invaziv bir yöntem olan üreterorenoskopik litotripsi düşük 
komplikasyon oranları, daha kısa hastanede kalış süresi, uygun taş olgularında 
yüksek taşsızlık oranları ile erişkin yaş grubunda olduğu gibi pediatrik yaş 
grubunda da güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Pediatrik, Taş, Üreterorenoskopi



SS044

ÜRETEROSKOPİK TAŞ TEDAVİSİNDE TAŞ LOKALİZASYONUNUN BAŞARIYA
ETKİSİ

Serhan Çimen1, Ayla Özaydoğdu Çimen2

1Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

2Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği

AMAÇ: Endoskopik üreter taş tedavisinde taş lokalizasyonunun başarıya etkisini 
araştırmayı amaçladık.

MATERYAL VE METOT: Kliniğimizde son 4 yıl içinde yapılan 4144 hastanın sonuçları retrospektif 
olarak incelendi. Hastaların operasyon öncesi başvurduğu acil servis ve/veya poliklinikte çekilen 
intravenöz pyelografi veya nonkontrast ince kesit BT’ si aynı radyolog tarafından değerlendirildi. 
Taşın lokalizasyonu belirlendi. Üreterorenoskopi işlemi genel veya rejyonal anestezi altında, 
supin pozisyonda 8 ve 9,5 FR çaplı semirijid üreterorenoskop kullanılarak yapıldı. Litotripsi işlemi
pnömotik litotriptörler ile gerçekleştirildi.

BULGULAR: Renal kolik nedeniyle acil servise ve/veya polikliniğimize başvuran 4144
taş

hastası değerlendirmeye alındı. Hastaların 1286’i (% 31) kadın iken, 2858 hasta (%
69)

erkek cinsiyete sahipti. Hastaların 1988’ ünde (% 47,9) taş sol üreterde iken, 2012’ 
inde (%

48,5) sağ üeterde, 144 inde (% 3,6) ise bilateral taş mevcuttu. 2458 (% 59,3) 
hastada taş

distal üreterde, 1124 (% 27,1) hastada orta üreterde ve 562 (% 13,6) hastada 
proksimal



üreterde idi. Yaş ortalaması 48,7 (9-97)olarak tespit edildi. Hastaların 3687'sında 
(% 88,9)

tam taşsızlık sağlandı. Hastaların % 96 sına (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 34 dakika ve hastanede ortalama kalış süresi 2,2 gün olarak tespit
edildi.

Hastanede yatarak intravenöz antibiyotik tedavisi gerektiren İYE 86 (% 2) hastada

görüldü. Tam taşsızlık sağlanan hastaların taş lokalizasyonu değerlendirildiğinde 
proksimal

taşlarda başarı oranı % 76,8 iken, orta üreter taşlarında % 83,7 ve distal üreter 
taşlarında

% 97,3 olarak tespit edildi.

SONUÇ: Minimal invaziv bir yöntem olan üreterorenoskopik litotripsi taşın 
distale yakın olduğu olgularda daha yüksek başarı ile uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Üreter taşı, Üreterorenoskopi, Taş lokalizasyonu
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ÜROLOGLARIN URS SIRASINDA MESANEYİ BOŞALTMAK İÇİN 
NELATON KULLANMA ALIŞKANLIKLARI. ANKET ÇALIŞMASI

Erdal Benli1, Abdullah Çırakoğlu1, İsmail Nalbant1, Ahmet 
Yüce1 1Ordu Üniversitesi Üroloji Kliniği, Ordu

Amaç: Ureterorenoskopi (URS) üreter taşı, hematüri gibi değişik üreteral 
patolojilerde yaygın olarak kullanılır. Anestezi altında mesanenin aşırı ya da 
normal dolması üreter ile trigon arasındaki gerginliği aşırı şekilde arttırabilir. 
Dolu mesanede yapılan URS sırasında aletin neden olduğu stresde bu gerginliğe 
eklendiğinde, üreter avülsiyonu gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bu 
çalışmanın amacı, URS uygulamaları sırasında ürologların, nelaton kateter ile 
mesane boşaltma alışkanlıklarını saptamaktır.

Yöntem: Bu çalışma Mart 2017- Ekim 2017 tarihleri arasında Ordu Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde yapıldı. Çalışmada anket tarzında hazırlanan sorular yüz yüze, telefon, e-mail 
yöntemi ile ulaşılabilen ürologlara yönetildi. Çalıştıkları klinikler, uzmanlık süreleri ve URS 
sırasında rutin olarak mesaneyi boşaltmak için nelaton kullanma alışkanlıkları kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan ürologların 47 (%57,3) tanesi akademik, 35 (%42,7) 
tanesi akademik olmayan kadrolarda çalışıyordu. Çalışma süresi (ortalama ± std) 
10,43±6,6 yıl olarak saptandı. URS sırasında rutin olarak nelaton kateter kullanan 
ürolog sayısı 1 (%23,2), düzenli olarak kullanmayan ürolog sayısı 63 (%76,8) 
olarak saptandı.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda ürologların çoğunun URS sırasında mesaneyi 
boşaltmak için düzenli olarak nelaton kateter kullanmadıkları saptandı. Yoğun iş 
temposu, zamanla oluşan kendimize aşırı güven bunun nedenleri arasında 
sıralanabilir. Ancak olası bir üreter hasarının ciddi sorunlara neden olabileceği akılda



olmalıdır. Bu nedenle URS uygulamaları sırasında mesanenin düzenli olarak 
boşaltılmasının önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler : URS, Ürolog, Üreter hasarı
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GÜVENLİK KILAVUZ TELİ ÜRETEROSKOPİK TAŞ CERRAHİSİNDE RUTİN
KULLANILMALI MI? PROSPEKTİF RANDOMİZE ÇALIŞMA

Bahadır Şahin1, Tarık Emre Şener1, Muhammed Sulukaya1, Onur Can Özkan1, Günal
Özgür1, Sertaç Saraçoğlu1, Çağrı Akın Şekerci1, Yılören Tanıdır1

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji 
Anabilim Dalı GİRİŞ

Semirijid üreteroskopi (sURS) sırasında rutin güvenlik kılavuz teli (GKT) konulması 
üzerinde yeterli kanıt düzeyine sahip çalışma olmamasına karşın bu uygulama, 
güncel üroloji kılavuzlarında uzman görüşü ile önerilmektedir (Turk, Petrik et al. 
2016). Bu prospektif randomize çalışmada sURS sırasında GKT’nin kullanılması 
gerekliliğini değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmaya Temmuz 2014 – Nisan 2017 tarihleri arasında üreter taşı nedeni ile 
kliniğimize başvuran ve sURS endikasyonu konularak çalışmaya katılmayı kabul 
edilen 205 erişkin hasta dahil edildi. Hastalar taş lokalizasyonuna göre üst, orta ve 
alt üreter olarak sınıflandırılarak GKT kullanılan ve kullanılmayan grup olmak üzere 
randomize edildi. Cerrahi sırasında 6,4/7,8 Fr dış çapı 4,2 Fr iç çapı ve 430 mm 
uzunluğu olan Olympus marka semi-rijid üreteroskop kullanıldı ve taşlara lazer 
litoripsi uygulandı. Hastaların pre-operatif semptomları, laboratuar testleri, 
operasyon süreleri, preoperatif J stent varlığı, komplikasyon oranları, peroperatif taş
migrasyonu, postoperatif direk üriner sistem grafisinde taş görülüp görülmemesi 
gibi parametreleri kaydedilerek gruplar arasında karşılaştırmalı olarak analiz edildi.

BULGULAR



Operasyon sırasında GKT kullanılmaması planlanan grupta 10 hastada üreter 
orifisinden girilememesi ya da üreterde üretroskop ile ilerlenilememesi gibi 
sebeplerle GKT kullanılırken, benzer şekilde GKT kullanılması planlanan grupta 8 
hastada işlem GKT’ye bağlı çeşitli sebeplerle GKT kullanılmadan tamamlanabildi. Bu 
nedenle bu 18 hasta analiz dışı bırakılarak istatistiksel analiz kalan 187 hasta ile 
yapıldı. Çalışmaya dahil edilen toplan 187 hastadan 135 (%72,2) tanesi erkek 42 
(%27,8) tanesi kadındı. Ortalama hasta yaşı 43,0 ± 14,2 olarak hesaplandı. GKT 
kullanılmayan grupta 91, GKT kullanılan grupta 96 hasta

vardı. Hastaların pre-operatif değerlendirilmelerinde gruplar arasında, taş 
lokalizasyonu, cinsiyet dağılımı, medikal ekspulsif tedavi (MET) durumları, 
ekstrakorporeal şok dalga litotripsi (ESL) öyküsü, hastalık tarafı, pre-operatif J stent
durumu, ortalama hasta yaşı, taş hacmi, taş yoğunluğu iki grup arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (Tablo 1). Rastlantısal olarak GKT 
kullanılan grupta operasyon öncesi bakılan kreatinin ve ürik asit düzeyleri daha 
düşük bulundu (Tablo 2). Hastaların peroperatif ve postoperatif değerlendirmesinde 
operasyon süresi, hastanede yatış süresi, operasyon sırasında taş migrasyon 
oranları, operasyon sonu üreter kateteri veya J stent durumları karşılaştırıldığında 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı.



Ancak GKT kullanılan grupta istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla oranda 
rezidü taş kaldığı görüldü (Tablo 3). Hastalarda, Clavien 3 ve üzeri olarak saptanan 
tek komplikasyon GKT kullanılan grupta üreter perforasyonu olarak kaydedildi.

SONUÇ

Endoüroloji alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak kullanılan üreteroskopların
kalibrasyonları incelmiş ve cerrahi komplikasyonları düşmüştür. Ancak kılavuzlarda
GKT’nin kullanımı yeterli kanıt düzeyi olmamasına rağmen önerilmektedir. 
Çalışmamızın erken sonuçlarında GKT kullanım durumunun 
peroperatif/postoperatif veriler ve komplikasyon oranı açısından bir fark 
oluşturmadığı gibi GKT kullanılmasının daha yüksek rezidü taş oranları ile birlikte 
olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Üreteroskopi, Üreter taşı, Güvenlik Kılavuz Teli, 

Komplikasyonlar Resimler :
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PEDİATRİK BÖBREK TAŞI TEDAVİSİNDE FLEKSİBLE 
ÜRETEROSKOPİ DENEYİMİMİZ

Yılören Tanıdır1, Onur Can Özkan1, Çağrı Akın Şekerci1, Tarık Emre Şener1, 
Cem Akbal2, Ferruh Şimşek1

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı

GİRİŞ

Böbrek taşının girişimsel tedavisi yaş gruplarına göre farklılık gösterir. Pediatrik 
yaş grubunda öncelikle önerilen yöntemler perkütan nefrolitotomi ile vücut dışı 
şok dalga tedavisidir. Günümüzde bu yöntemlere ek olarak fleksible üreteroskopi 
(fURS) ve holmiyum lazer kullanımını da pediatrik yaş grubunda yerini almaya 
başlamıştır, ancak fURS çocuk yaş grubunda gelişimini halen tam olarak 
tamamlamamıştır. Bu çalışmadaki amacımız böbrek taşı olan pediatrik hastalarda
fleksible üreteroskopi ve holmium lazer kullanımının etkinlik ve güvenilirliğini 
araştırmaktır.

YÖNTEM

Kliniğimizde böbrek taşı tanısı ile fURS ve holmiuım lazer litotripsi uygulanmış 
olan çocuk hastalarımızın verileri retrospektif olarak tarandı. Tüm operasyonlar 
Storz Flex X2 kullanılarak gerçekleştrildi. Şubat 2015 ve Ocak 2017 arasında 8 
erkek, 9 kız olmak üzere toplam 17 hasta incelendi. Taş yükü, lokalizasyonu, 
vücut-kitle indeksi (BMI), metabolik değerlendirme sonuçları, anatomik 
anomaliler, geçmiş başarısız tedavi denemeleri, intraoperatif veriler (operasyon
süresi, komplikasyonlar, kullanılan enerji, erişim kılıfı kullanımı, DJ stent 
kullanımı) ve postoperative veriler (taşsızlık oranı, komplikasyonlar, ek tedavi 
ihtiyacı) kaydedildi. Sonuçların değerlendirmesi operasyon sonrası birinci ve 
üçündü ayda tam idrar tahlili, idrar kültürü, direk üriner sistem grafisi ve 
ultrasonografi ile yapıldı. Kontrastsız tüm batın bilgisayarlı tomografi gereklilik 
halinde kullanıldı.

BULGULAR

Ortalama yaş 8,0 ± 5,0 yıl (1 ile 16 yıl arası) olarak saptandı. Ortalama taş 
büyüklüğü 14 ± 3,3 mm (9 ile 20 mm arası) olarak ölçüldü. Vücut kitle endeksi 
16,1 ± 3,9 kg/m2 olarak saptandı. Ortalama taş yoğunluğu 927,7 ± 318,2 



hounsfield unit olarak saptandı. Taşların lokalizasyonu 11 hastada sol, 6 hastada 
sağ olarak tespit edildi. Taş lokalizasyonu 9 hastada renal pelvis, 3 hastada orta 
kaliks, 2 hastada alt kaliks, bir hastada üreteropelvik bileşke ve iki hastada 
birden fazla kaliks olarak tespit edildi. Ortalama operasyon süresi 74,6 ± 18,5 
dakika ve ortalama floroskopi süresi 73,3 ± 31,7 saniye olarak saptandı. 
Operasyon sonrası birinci aydaki değerlendirmede taşsız kalma oranı %76,5 (n= 
13) iken, üçüncü ayda bu oran %88,2 olarak saptandı. Birinci ay sonrası rezidü 
taş sebebiyle ek bir tedavi seçeneği (re-fURS/üreteroskopi) uygulanan 4 hastada
(% 23,5) olduğu gözlendi. Primer cerrahi ile ilişkili komplikasyonlar; Üreteral 
erişim kılıfı yerleştirilmesinde başarısızlık %11,8, üriner enfeksiyon %17,6 ve 
ürosepsis %5,9 olarak belirlendi. Üriner sistem enfeksiyonu nedeniyle 3 hastanın
yatış süresi ortalama 10 ± 0,8 gün, kalan 14 hastanın ortalama yatış süresi ise 
2,2 ± 0,6 olarak belirlendi.

SONUÇ

Bu çalışma fleksible üreteroskopi ve holmium lazer litotripsi tedavisinin, çocuk 
yaş grubundaki hastalarda erişkin yaş grubuna benzer etkinlik ve güvenilirlik 
sonuçlarına sahip olduğunu göstermiştir. Fleksible üreteroskop ile üriner sistem 
taş hastalığının, pediatrik yaş grubunda dikkatli bir şekilde uygulanabileceğini 
düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler : Çocuk, Böbrek taşı, Fleksible üreteroskopi, 
Retrograd intrarenal cerrahi
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BÖBREK ALT KALİKS TAŞLARINDA RETROGRAD İNTRARENAL 
CERRAHİ SONUÇLARIMIZ

Engin Kölükçü1, Bekir Süha Parlaktaş2, Nihat Uluocak2, Şahin Kılıç3, Fikret Erdemir2

1Tokat Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Tokat

2Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Tokat

3Fethiye Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Muğla

AMAÇ: Çalışmamızda böbrek alt kaliks taşlarının tedavisinde retrograd 
intrarenal cerrahinin (RIRS) güvenilirliği ve etkinliğini analiz edilmiştir.

GEREÇ YÖNTEM: Çalışmamızda Ocak 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Üroloji Kliniğinde böbrek alt kaliks taşlarına yönelik
RIRS yapılan 51 olgunun preoperatif ve postoperatif datalarını geriye dönük 
olarak incelendi. Düzenli takiplere gelmeyen ve verilerinin bilimsel yayınlarda 
kulanılmasına onam vermeyen hastalar çalışma dışı bırakıldı.

BULGULAR: Olguların 20’si kadın, 31’i erkek, yaş ortalaması 46,2 (25-74) yıldı. 
Ortalama taş boyutu 15,12 (9- 23) mm idi. 12 hastanın başarısız ESWL 
(ekstrakorporeal şok dalga litotripsi) öyküsü mevcuttu. Operasyonların 19 
tanesinde üreteral giriş kılıfı kullanılırken, kalan 32 hastada üreteral giriş kılıfı 
kulanılmadı. Ortalama operasyon süresi 89,25 (44-160) dakika idi. 9 olguda 
üreter alt uç darlığı izlendi. 7 hastada üreter alt uç darlığı balon dilatasyon 



uygulanarak eş zamanlı operasyon geçerleştirilirken, 2 hastada darlık 
aşılamaması üzerine double- j stent takılarak işlem ertelendi. Operasyonu 
ertelenen 2 hasta postoperatif 1.ayında tekrar operasyona alındı ve ikinci 
operasyon verileri çalışmaya dahil edildi. 44 hastanın taşına ulaşılarak holmium 
lazer uygulandı ve intraoperatif taşın bütünlüğünün bozulduğu görüldü. 3 hastada
ise kanamaya bağlı görüntünün bozulması sebebi ile işleme son verildi. Tüm 
hastalarda Storz Flex-X² flexible üreteroskopi kullanıldı ve operasyonlar genel 
anestezi altında yapıldı. 45 hastaya double j stent takıldı. Postoperatif 
takiplerinde 3 hastada şiddetli kolik ağrı, 5 hastada kan transfüzyonu 
gerektirmeyen 24 saatten kısa süren hematüri ve 3 hastada üriner sistem 
enfeksiyonu görüldü. Postoperatif 1. ayda 36 (%70.6) hastada tam taşsızlık 
izlendi.

SONUÇ: RIRS yüksek taşsızlık ve düşük komplikasyon oranlarıyla böbrek alt 
kaliks taşlarının tedavisinde etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler : Alt kaliks, taş, retrograd intrarenal cerrahi
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LAPAROSKOPİK ÜROLOJİK CERRAHİDE İNTRAABDOMİNAL BASINÇ 
ARTIŞININ HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Alper Bitkin1, Mustafa Aydın1 , Lokman İrkılata1, Mevlüt Keleş1, Ebubekir Akgüneş1,
Sönmez Ocak2, Mustafa Kemal Atilla1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, 
Samsun, Türkiye

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel 
Cerrahi Kliniği, Samsun, Türkiye

Amaç: İntraabdominal basınç yüksekliği sonucu gelişen intraabdominal 
hipertansiyon (İAH) yoğun bakım hastaları için önemli bir morbidite ve mortalite 
nedenidir. İAH tanısının erken konulması mortalitenin önlenmesi açısından önem 
taşımaktadır. Bizim bu çalışmadaki amacımız intraabdominal hipertansiyon 
tanısında hematolojik parametrelerin kullanılabilir olup olmadığını göstermektir.

Materyal ve metod: Çalışmamıza laparoskopik ürolojik cerrahi geçiren 42 hasta 
alındı. Preinsüflasyon, insüflasyon ve desüflasyon döneminde 3 kez kan alınarak
intaabdominal basınç artışının hematolojik parametreler üzerine etkisi 
araştırıldı.

Bulgular : MPV değerleri preinsüflasyon,insüflasyon ve desüflasyon esnasında 
sırasıyla (8,2(6,3 - 9,6) , 8,8(6,2 - 10,3) , 8,1(6,6 - 10,6) olup, bu istatistiksel 
olarak anlamlıydı (p<0.001).



Sonuç: İntraabdominal basınç artışı olduğunda MPV değerinin artması, 
intrabdominal hipertasniyon tanısında bu parametrenin kullanılabilir olduğunu 
göstermektedir. Ancak daha çok hasta sayılı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : intraabdominal hipertansiyon, hematolojik parametreler, 
laparoskopi



Tables :

Tablo 1- Demografik Veriler

Parametreler Ortalama (min-maks) veya n (%)

Yaş 48.8 (21-70)

Cinsiyet

Erkek 24 (%57.2)

Kadın 18 (%42.8)

BMI (kg/m2) 22,6 (18,1-30,5)

Operasyon Tipi

Kist eksizyonu 31 (%73.8)

Üreterolitotomi 7 (%16.7)

Pyelolitotomi 4 (%9.5)

Operasyon Süresi (dk) 54.1 (41-80)



Tablo 2- Parametrelerin 
Karşılaştırılması

Parametreler Preinsüflasyon İnsüflasyon Postinsüflasyon p

Lökosit (x103 µL) 6,3 (4,2- 7,8)a 7,2 (4,4 – 9,9)b 8,1 (4,9 – 13,5)b <0,001

Nötrofil (x 103 µL) 3,7 (2,0– 6,2)a 5,1 (2,1 – 9,7)b 6,1 (3,1 – 10,0)b <0,001

MPV (fL) 8,2 (6,3- 9,6)a 8,8 (6,2 - 10,3)b 8,1 (6,6 - 10,6)a <0,001

NLR 2,2 (1,0– 5,6)a 3,1 (1,4 – 5,7)b 4,3 (1,8 – 12,3)c <0,001

PLR 129,5 (73,8 - 309,2)a 140,3 (81,4 - 349,1)ab 155,7 (84,8 - 428,2)b 0,041
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LAPAROSCOPİC TRANSPERİTONEAL NEPHRECTOMY İN NON-
FUNCTİONİNG SEVERE HYDRONEPHROTİC KİDNEYS WİTH OR 
WİTHOUT RENAL STONE

Cem Yücel1, Volkan Ülker1, Erdem Kısa1, Orçun Çelik1, Gökhan Koç1, Zafer 
Kozacıoğlu1 1Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Urology, 
Izmir, Turkey

Aim: 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.

Patients and Methods: 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.

Results: 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.

Conclusions: 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.

Anahtar Kelimeler : non-functioning kidney, renal stone, laparoscopic 
nephrectomy



Tables :

Comparison of Variables Between Groups

Variables Overall (n=43) Group 1 (n=19) Group 2 (n=24) p value

Mean age (years) 46.1±16.3 46.2±17.8 46.0±15.5 0.982

Gender (n, %) 0.290

Male 22 (51.2) 8 (42.1) 14 (58.3)

Female 21 (48.8) 11 (57.9) 10 (41.7)

Side (n, %) 0.258

Right 20 (46.5) 7 (36.8) 13 (54.2)

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 0.480

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 0.250

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



Comparison of the postoperative complications

Variables
Overall Group 1 Group 2 p

(n=43) (n=19) (n=24) value

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





PS004

Distinguishing of impacted ureteral stones by using Hounsfield units

Sait Özbir1, Hasan Anıl aTALAY1

1Okmeydani Training And Research Hospital

Introduction & Objectives

A stone is defined as ‘’impacted’’ in case of no passage with a guidewire or 
contrast agent beyond the stone. These stones have higher complication rate and
not easy to treat. Although previous reports, the factors influencing stone 
impaction have not been clearly identified. We investigate the factors can predict 
of an impacted stone from pre-operative computed tomography (CT) findings.

Materials & Methods

We identified from our institution database 32 patients with impacted stones (IS) 
and compared them to 46 patients with non-impacted stones (NIS). We excluded 
patients who had previous history of stents or surgery for the same side. We 
calculated stone size, stone volume, degree of hydronephrosis, Hounsfield units 
(HU) of the stone and above and under of the stone. CT findings, patients data 
and intraoperative factors were compared between groups.

Results

No differences was shown in age, gender, BMI, stone location, stone density or HU 
above the stone between the two groups. Patients with impacted stone had a 



greater stone size, pre-operative creatin, HU under the stone, HU under/above 
ratio and degree of hydronephrosis, complication rate and hospitalization period 
compared to NIS patients. In multivariate analysis showed that HU under/above 
ratio and degree of hydronephrosis were the most influential predictors of stone 
impaction. (p<0.001, p < 0.001, respectively). The area under ROC curve (95% 
CI) for the prediction of impacted stone was 0.855 (0.759-0,950) for the Under/ 
Above ratio. The optimal cut-off value in the prediction of impacted stone was 
15,08% for the Under/ Above ratio, with 90,6% sensitivity and 82,6% specificity.

Conclusions

In our study showed that impacted stones are related to higher under/above 
ratio, and greater degrees of hydronephrosis on CT. We think that may help 
urologist to predict impacted stones before stone surgery.

Anahtar Kelimeler : Impacted stone, Computed tomography, Hounsfield units
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RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİDE ÜRETERAL ACCESS SHEATH 
KULLANIMININ POSTOPERATİF AĞRI ÜZERİNE ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ

İbrahim Göksel Arısoy1

1Konya Ereğli Devlet Hastanesi Üroloji Bölümü

Retrograd intrarenal cerrahi (RİRC), fleksibl üreterorenoskop (f-URS) ile
böbrek taşlarına doğal yollardan (üretra –mesane-üreter- böbrek toplayıcı
sistemi) ulaşılarak yapılan minimal invaziv bir taş cerrahisidir. Bu işlemde
taşların lazer litotriptör ile mümkün olan en küçük boyuta (<2

ş fragmantasyonu veya toz haline getirilip spontan dökülmesi 
amaçlanmaktadır.

UAS (Üreteral akses kılıf) ; toplayıcı sistemde basıncı düşürerek böbreğe 
olabilecek hasarı azaltmada etkilidir. Rutin olarak kullanımı zorunlu olmasa
da sağlayacağı faydalar göz önüne alınarak genellikle kullanımı 
önerilmektedir.Toplayıcı sistemde bu basınç değişikliği hastaların 
postoperatif ağrılarında değişiklik yaratması açısından önemli olabileceği 
düşünülmüştür.

Çalışmamızda RİRC uygulanması planlanan toplamda 60 (altmış) hasta ÜAS 
kullanılan ve kullanılmayan olmak üzere 1:1 oranda iki gruba randomize 
edilmiştir.Bu hastaların tamamına 0,10,30,60,120.dakikalarda ağrı 



değerlendirilmeleri Vizuel Analog Skala (VAS) sistemi kullanılarak 
gözlenmeye çalışılmıştır.

VAS skorlama sisteminde 1 numara; ağrı yok ya da çok az ağrıya karşılık 
gelirken 10 numara; çok şiddetli ağrıyı tanımladı.ÜAS kullanılmayan grupta
ağrı ortalamamları sırasıyla; 4,1±2,9, 4,1±2,9, 4,33±2,9, 4,27±3, 2,77±2,5 
çıktı. ÜAS kullanılan grupta ağrı ortalamaları sırasıyla; 3,87±2,9, 3,57±2,7, 
3,43±2,7, 3,10±2,6, 2,23±1,8 çıktı. ÜAS kullanılan grupta her dakikada ağrı
ortalmaları biraz daha düşük olmasına rağmen; iki grup arasında istatiksel 
olarak anlamlı bir farklılık izlenmemiştir.



Anahtar Kelimeler : Retrograd intrarenal cerrahi (RİRC), fleksibl üreterorenoskop 
(f-URS), UAS (Üreteral akses kılıf),Vizuel Analog Skala (VAS)

Tables :

Gruplara Göre Ağrı Dağılımı (VAS skor sistemi kullanılmıştır; 1:minimum 
ağrı yada ağrı yok, 10:Maksimum ağrı )

ÜAS Durumu VAS0 VAS10 VAS30 VAS60 VAS120

ÜAS Yok 4,1±2,9 3,97±2,9 4,33±2,9 4,27±3 2,77±2,5

ÜAS Var 3,87±2,9 3,57±2,7 3,43±2,7 3,10±2,6 2,23±1,8
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DAHA ÖNCE AÇIK TAŞ CERRAHİSİ GEÇİREN HASTALARDA PERKÜTAN
NEFROLİTOTOMİ : KOMPLİKASYONLAR ARTIYOR MU ?

Tufan Süelözgen1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Bölümü

GİRİŞ

İki cm’nin üzerindeki böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde Perkütan nefrolitotomi 
( PNL ) minimal invaziv bir tedavi yöntemi olup, günümüzde neredeyse tamamen 
açık cerrahisinin yerini almıştır. Daha önce açık operasyon geçirmiş olmanın 
kanama, postoperatif ateş yükselmesi gibi komplikasyonları arttırdığını belirten 
çalışmalar mevcuttur. Çalışmamızda daha önce açık cerrahi geçiren hastalarda 
PNL’nin başarı ve komplikasyon oranlarını araştırdık.

MATERYAL ve METOD

Kliniğimizde 2008-2016 tarihleri arasında PNL operasyonu yapılan 1450 hastanın 
verileri geriye dönük olarak incelendi.18 yaş altında, böbrek anomalisi olan ve 
verilerine tam ulaşılamayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Daha önce açık taş 
cerrahisi geçiren 82 hasta grup 1 olarak kaydedildi. Açık operasyon öyküsü olmayan 
hastalardan random olarak seçilen 82 hastadan da kontrol grubu oluşturuldu ( grup 
2 ). Preoperatif kontrastsız bilgisayarlı tomografi ( BT ) ile değerlendirilen hastaların 
taşları izole kaliks yada renal pelvis taşı olması durumuna göre basit, pelvis+kaliks 
ya da staghorn olmasına göre kompleks taş olarak adlandırıldı.. Operasyon ve 
toplam skopi süreleri kıyaslandı. İntraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar ayrıca



kaydedildi ( Tablo ) . Postoperatif birinci ayda çekilen BT sonucuna göre hiç taş 
kalmaması yada ≤4 mm. rezidü kalması başarı olarak kabul edildi.

BULGULAR

Gruplar arasında demografik veriler ve taşların basit ya da komplex olmasına dair 
istatistiksel fark yoktu.Her iki grupta birer hastada ( 1,2 % ) intraoperatif kan 
transfüzyonu ihtiyacı oldu ( p=1 ). Postoperatif grup 1’de 3 hastada ( 3,7 % ) 
hemodinamik instabilite nedeniyle kan transfüzyonu gerekti , grup 2’ de ise kan 
transfüzyonu gereği olmadı ( p=0.245 ) . Grup 1’de 5 hastada ( 6,1 % ), grup 2’de 
ise 12 hastada ( 14,6 % ) ateş yüksekliği oldu ve geniş spektrumlu antibiyotik 
tedavisi uygulandı ( p=0.122 ). Yine grup 1’de 2 hastaya ( 2,4 % ) yara yerinden 
akıntı nedeni ile double J stent takılması gerekti ( p= 0.24 ). Başka bir ek girişim 
gerekmedi. Gruplar başarı açısından kıyaslandığında grup 1’de 17 hastada ( 20,7 
% ), grup 2’de ( 14,6 % ) hastada 4 mm’nin üzerinde rezidü saptandı( p= 0.40 ). 
Gruplar arasında başarı ve komplikasyonlar açısından istatistiksel olarak fark yoktu 
(tablo ).



SONUÇ

Çalışmamız her ne kadar retrospektif ve göreceli düşük hasta sayısı ile yapılmış olsa
da daha önce açık taş cerrahisi geçirmiş olmanın PNL komplikasyonlarını ve başarı 
oranlarını etkilemediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler : Perkütan nefrolitotomi , Açık operasyon , 

Komplikasyonlar Tables :

İntraoperatif ve Postopratif Bulgular

Değişkenler Grup 1 ( n=82 ) Grup 2 ( n=82 ) p değeri

Ortakama operasyon zamanı ( dakika )± SD 102 ± 266 134 ± 44 0.17

Ortalama floroskopi zamanı ( saniye ) ± SD 230 ± 294 194 ± 44 0.36

İntraoperatif kan transfüzyonu ( % ) 1 (1.2) 1 (1.2) 1

Postoperatif kan transfüzyonu ( % ) 3 (3.6) 0 0.24

Post operatif ateş ( % ) 5 (6.09) 12 (14.6) 0.12



Operasyon başarısı ( % ) 65 (79.2) 70 (85.3) 0.4

Ek girişim ( DJS ) 2 (2.4) 0 0.24
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NADİR BİR OLGU:MESANENİN PRİMER LOKALİZE AMİLOİDOZU

Mehmet Yılmaz1, Erkan Ölçücüoğlu1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amiloidoz vücutta hyalin protein birikimi ile karakterize bir hastalıktır.Temel olarak primer ve sekonder formları 
bulunmaktadır.Primer form daha çok AL tip amiloidoz ile birlikteyken sekonder form sıklıkla AA amiloidoz 
tipindedir.Üriner sistem nadir olarak etkilenmektedir.Mesanenin primer amiloidozu ise makroskopik hematüri,sistitizm
ile prezente olabilen,mesanenin malign lezyonlarını hem sistoskopik hem de radyolojik olarak taklit edebilen nadir 
görülen bir ürolojik klinik antitedir.Daha çok beşinci ve altıncı dekatta,her iki cinsiyette de eşit olarak izlenir.Bu 
çalışmada nadir olarak görülen mesanenin primer AA tipi amiloidozu tanısını alan 47 yaşında erkek hasta 
sunulmuştur.

47 yaşında erkek hasta kliniğimize rekürren makroskopik hematüri ile başvurdu.Özgeçmişinde ve soygeçmişinde bir
özellik yoktu.Tam idrar tetkikinde maskroskopik hematüri izlendi ve idrar kültürü negatifti.Kontrastlı bilgisayarlı 
tomografide mesane sağ yan duvarda duvar kalınlaşması görüldü.Bilateral böbrekler doğal izlendi.Mesanedeki kitle 
için yapılan sistoskopide mesane sağ ve sol yan duvar ile anteriorda 3 cm 'den büyük solid kitleler izlendi ve 
transüretral rezeksiyon uygulandı.Kitlenin histopatolojik incelemesinde Congo Red ile boyanan spesmenlerde 
damar duvarında,lamina propria ve muskularis propria demetleri arasında AA subtipinde amiloid birikimi 
izlendi.Hastada çalışılan romatolojik kan parametreleri normal aralıklarda saptandı.Hasta post operatif 3.günde 
üretral kateteri çıkarılarak taburcu edildi.Özgeçmişinde ek hastalığı olmayan hasta mesanenin AA tipi primer 
amiloidoz olarak değerlendirildi.

Mesanenin primer amiloidozu nadir bir klinik antitedir.Sekonder am iloidoz ise sıklıkla romatoid artrit gibi sistemik 
hastalıklarla birlikte izlenir.Literatürde yaklaşık 160 primer mesane amiloidozu ve yaklaşık 30 sekonder amiloidoz 
vakası bildirilmiştir.Neoplazi,hemorajik sistit ve lenfomanın ayırıcı tanıda değerlendirilmesi gerekir.Mesane amiloidozu
sistoskopik ve radyolojik olarak mesane neoplazilerini taklit eder.Bu yüzden histopatolojik tanı zorunludur.Transüretral
rezeksiyon ve fulgurasyon konservatif ve minimal invaziv yaklaşım olmakla birlikte intravezikal dimetil sulfoxide 
instillasyonu,oral kolşisin tedavisi kullanılabilir.Hipogastrik arter embolizasyonu ya da ligasyonu bir diğer 
seçenektir.Sistektomi ise diffüz mesane tutulumunda ve kontrol edilemeyen hematüri varlığında göz önünde 
bulundurulması gereken bir seçenektir.Transüretral rezeksiyon sonrası tahmini rekürrens oranı %50 'dir. Ortak bir 
görüş birliği olmamakla birlikte uzun dönem 1-3 yıllık sistoskopik takip önerilmektedir.

Mesanenin primer amiloidozu nadir görülen bir ürolojik antitedir.Mesane kanserini radyolojik ve sistoskopik 
olarak taklit ettiği için ürolog,radyolog ve patolog mesane amiloidozunun tanısında dikkatli olmalıdırlar.



Anahtar Kelimeler : amiloid,transüretral rezeksiyon,mesane,hematüri
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LAPAROSKOPİK URAKAL BORDERLINE MÜSİNÖZ KİSTİK TÜMÖR EKSİZYONU:

NADİR BİR OLGU SUNUMU

Mehmet Yılmaz1 , Erkan Ölçücüoğlu1, Gülden Aydoğ2, Bilgi İşler1 
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji

2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 
Patoloji GİRİŞ

Urakus mesane ön duvarıyla umbilikusu birbirine bağlayan,allantoisin embriyolojik
kalıntısıdır.Doğumdan  sonra  lümeninin  kalması  durumunda
fistül,divertikül,tümör,kist gibi çeşitli formasyonlara dönüşebilir.Urakal neoplazilerden
urakal  müsinöz  kistik  tümörler  nadir  görülmektedir.Literatürde  24  vaka
bildirilmiştir.Bu  çalışmada  62  yaşında  bir  erkek  hastada  laparoskopik  eksizyon
sonucu saptanan,literatürde şimdiye dek 10 vaka bildirilmiş olan urakal borderline
müsinöz kistik tümörü olgu olarak sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

62  yaşında  erkek  hasta  karın  ağrısı  ve  dispeptik  şikayetler  ile  gastroenteroloji
polikliniğine  başvurması,batın  USG’de  umbilikusun  inferiorunda  kistik  lezyon
görülmesi  üzerine  üroloji  polikliniğine  konsülte  edildi  ve  çekilen  abdomen  CT’de
batın orta hatta mesane superioru ile ilişkili 35x22 mm'lik lobule konturlu kistik yapı
görüldü(Resim1).Yapılan  sistoskopide  mesanenin  doğal  olduğu,kistik  yapının
lümenle  ilişkisi  olmadığı  görüldü.Takiben  laparoskopik  prosedüre  geçildi  ve  kitle
laparoskopik  olarak  tamamen  eksize  edildi.Histopatolojik  inceleme  sonrası  doku
tanısı urakal kistik müsinöz borderline tümör olarak raporlandı(Resim2).Cerrahi sınır
negatifti.Hasta  postoperatif  2.günde  komplikasyonsuz  taburcu  edildi.Operasyon
sonrası 6.Ay ve 12.ay radyolojik kontrollerinde nüks izlenmedi.



TARTIŞMA

Urakal  tümörler  nonspesifik  semptomlar  nedeniyle  insidental  ya  da  ileri  evrede
yakalanabilirler.Patogenez  ve  risk  faktörleri  tam  olarak  anlaşılamamıştır.Urakal
müsinöz  kistik  lezyonlar  benign  müsinöz  kistadenom,malign  potansiyeli
belirsiz(borderline)  müsinöz  kistik  tümör  ve  müsinöz  kistadenokarsinom  olarak
sınıflandırılır.2017 yılında yapılan bir çalışmada literatürde 10 tane urakal müsinöz
borderline  tümör  vakası  olduğu  bildirilmiştir.Olgumuzda  laparoskopik  eksizyonu
yapılan urakal kistin histopatolojik inceleme sonucu urakal borderline müsinöz kistik
tümör olduğu tespit edilmiştir. Wu ve arkadaşlarının yaptığı,literatürdeki 10 vakalık
urakal borderline müsinöz kistik tümör çalışmasında,vakaların görülme yaşının 29-
72 arasında değiştiği,erkeklerde 4 kat daha sık görüldüğü ve görülen semptomların
abdominal  ağrı,hematüri,mukusüri  olarak  değiştiği  bildirilmiştir.Urakal  müsinöz
tümörler  lokal  olarak  oluşmakla  birlikte  psödomiksoma  peritoneiye(PMP)  neden
olabilirler.PMP,müsinöz  tümörlerin  neden  olduğu,intraperitoneal  mukus  yayılımıyla
oluşan  nadir  görülen  bir  durumdur.Geç  tanı  konması  veya  suboptimal  hastalık
yönetimi  nedeniyle  peritoneal  yayılım  ve  tümörün  intraabdominal  implantasyonu
meydana  gelebilir.PMP'nin  nadir  görülmesi  ve  nonspesifik  semptomlarının  olması
yüzünden tanı konmada güçlük yaşanabilir.



Urakal müsinöz borderline tümörlerin ayrıcı tanısında villöz adenom,urakal müsinöz 
adenokarsinom,urotelyal malignansiler,non-urakal adenokarsinomlar,enfekte urakal kalıntılar ile 
pankreas,prostat,kolon,meme ve over kanserlerinin müsinöz metastazları bulunur.Urakal müsinöz
tümörlerin ana tedavisi cerrahi eksizyondur.PMP gelişen hastalarda intraperitoneal

lavaj,peritonun parsiyel eksizyonu,appendektomi,omentektomi,hatta parsiyel 
sistektomi ve sonrasında adjuvan kemoterapi gerekebilir.

SONUÇ

Urakal müsinöz kistik borderline tümörler hematüri,mukusüri,abdominal ağrı ayrıcı
tanısında yeri  olan  oldukça nadir  lezyonlardır.Geç tanı  konması  neticesinde  daha
ciddi  bir  tablo  olan  PMP  ile  karşılaşılabilir.Bu  yüzden  total  cerrahi  eksizyon
zorunludur.Uzun dönem radyolojik ve sistoskopik takibi gerekir.

Anahtar Kelimeler : urakal kistik tümör,müsinöz,borderline
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PERİFER HASTANEDE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ

Serhan Çimen1

1Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Çalışmamızda perifer bir hastane olan Malatya Eğitim ve Araştırma
Hastanesi  kliniğinde  yapılan  PNL  operasyonlarının  retrospektif  olarak
değerlendirmesi yapıldı ve sonuçları karşılaştırıldı.

MATERYAL VE METOT: Kliniğimizde Ocak 2012-Aralık 2017 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 201 perkütan nefrolitotomi işlemi 
değerlendirmeye alındı. Hastaların 66’sı (% 32,8) kadın iken, 135 hasta (% 67,2) 
erkek cinsiyete sahipti. Yaş ortalaması 38,6 (17-76)olarak tespit edildi. Hastaların 
168'ünde (%83,5) tam taşsızlık sağlandı. Hastaların 3’ünde (% 1,4) oeprasyon 
sonrası transfüzyon gerektiren kanama tespit edildi. Hastaların 6’ünde (% 2,9) 
nefrostomi kateteri çekimini takiben trakt sızdırması saptandı ve erken dönemde DJ 
stent takıldı.Hastanede yatarak intravenöz antibiyotik tedavisi gerektiren İYE 3 (% 
1,4) hastada görüldü. 2 (% 0,9) hasta operasyondan yaklaşık 2 hafta sonra 
hematüri ile geldi. Bu hastalara selektif anjiografi yapıldı ve AV fistül tanısı konuldu 
ve anjioembolizasyon uygulandı. Diğer majör komplikasyonlar görülmedi. Bu majör 
komplikasyonların görülmemesinin sebebinin hasta seçimine bağlı olduğu kanaatine
varıldı. Nefrostomi süresi ortalama 3.1 gün olarak tespit edildi. Hastanede kalış 
süresi ortalama 4.1 gün olarak hesaplandı.

SONUÇ: 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.

Anahtar Kelimeler : Perkütan, Nefrolitotomi, Böbrek taşı
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KRONİK EPİDİDİMİT İLE PREZENTE OLAN PRİMER PROSTAT TAŞI OLGUSU VE
ENDOSKOPİK CERRAHİ TEDAVİSİ.

Ahmet Cihan1

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ad.

Giriş: Prostat taşları; prostatik üretra taşlarından farklı olarak prostatik duktuslarda 
akümüle olan sekresyonların nidus fromasyonu oluşturarak büyümesi yolu ile 
oluşmakta ve hayat boyu çoğunlukla asemptomatik seyrettiği bilinmektedir. 
Literatürde üretra ve mesane boynuna protrude olarak çıkım obstrüksiyonu sebep 
olan beş adet prostat taşı olgusu bildirilmiştir (Kawashima H 1992, Kamai T 1999, 
Bedir S 2005, Usta MF 2005, Shah SK

2007) . Bu olgulardan sadece üretral darlık teşhis edilen iki olguda eşlik eden 
ÜSE (üriner sistem enfeksiyonu) bildirilmiştir.

Olgu sunumu: Kliniğimize başvuran 57 yaşında erkek hasta; idrarda yanma ve sağ 
skrotumda şişlik ve ağrı yakınmaları olduğunu ifade etti. Öyküsünde; altı ay önce 
sağ taraflı epididimit ve eş zamanlı ÜSE ( Enteroccos spp.) teşhis edildiği, iki kür 
levofloksasin 750 mg / gün ve bir kür sefuroksim 1 gr/gün tedavisi aldığı 
yakınmalarının düzelmediği öğrenildi. Bu dönmede bakılan testis tümör belirteçleri 
ve Brusellozis serolojik testlerinin menfi saptandığı skrotal doppler 
ultarasonografisinde sağ epididimal hacim ve kanlanma artışı dışında patoloji 
saptanmadığı tespit edildi. Hastanın fiziksel muayenesinde vücut sıcaklığı 37,2 C, 
sağ da epididimal endurasyon ve hassasiyet ile suprapubik hassasiyet saptandı. 
Parmakla rektal incelemesinde prostat loju sert ve hassastı. Özgeçmişinde ek bir 
hastalık veya cerrahi öyküsü yoktu. Prostat spesifik antijen değeri 1,4 ng/ml 
saptanan ve böbrek fonksiyon testleri normal saptanan olgudan piyuri ve 
mikroskobik hematüri sebebi ile idrar kültürü alındı ve taş protokolü bilgisayarlı 
tomografi uygulandı. Tomografisinde en büyüğü 5*4 cm boyutlarında çok sayıda 
prostat loju ve mesane boynu yerleşimli taşlar görüntülendi ( Şekil 1). Aktif ÜSE 
saptanan hastaya ( E Coli 10 5 CFU/ml) önce ağızdan ciprofloksasin 1 gr/ gün ve alfa



blokör tedavi başlandı. Bir hafta sonraki kontrolünde bakteriyel persistans saptanan 
olgu antibiyotik baskısı altında operasyona alındı. Sistoskopisinde üretra normal 
gözlendi, prostat lojunda dev median lob izlenimi veren üzeri mukoza benzeri psödo 
kapsül ile kaplı nodüler oluşum ve arkasında bir adet mesaneye protrude kalkül 
gözlendi. Pnömotik forseps ve sistoskop ile prostatik üretra yerleşimli oluşum 
disseke edildiğinde loju tamamen dolduran büyük taş ve onun altındaki küçük taşlar 
gözlendi ve mesaneye doğurtuldu. Daha sonra pnömotik enerji ile endoskopik 
sistolitotripsi prosedürü uygulandı (Şekil 2) . Yaklaşık 150 dakika süren operasyonda
9600 şok dalgalık pnömotik enerji kullanıldı. Per-operatif ve post-operatif dönemde 
sorunu olmayan hastanın operasyon sonrası 3. gün olası konjenital anomali 
değerlendirmesi açısından retrograd sisto- üretrografisi yapıldı. Sisto-
üretrogramında prostat sol lob periferal zon yerleşimli 1 cm den küçük taşlar dışında
ek patoloji saptanmadı (Şekil 3). Sondası çekilen hasta spontan idrar çıkışı sonrası 
taburcu edildi. Post operatif 21. kontrolünde hasta yakınması olmadığını ifade etti. 
Taş mineral X ray diffraksiyon analiz sonucu “Apatite” olarak saptandı, bu bulgu da 
primer prostat taşı tanısını destekler nitelikte idi.



Yorum:

Primer prostat taşları altta yatan anatomik bir problem olmadan da üriner sistem 
enfeksiyonuna sebep olabilir. Uygun antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen kronik 
epididimit kliniği ayırıcı tanısında altta yatan prostat taşı hastalığı düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler : Prostat taşı, kronik epididimit, BPH, sistolitotripsi
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ATNALI BÖBREKLİ HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARIMIZ

Ali Güneş1, Ali Beytur1, İbrahim Topçu1, Fatih Oğuz1, İlhan 
Geçit1 1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Abd

Perkütan nefrolitotomi (PNL) ameliyatı kliniğimizde 1998 yılından itibaren yapılmaktadır. Bu 
sunuda böbreğin sık anomalilerinden olan atnalı böbrek hastalarına taş nedeni son 1 yıl 
içerisinde yaptığımız PNL ameliyatlarımızın komplikasyonlarını ve başarı oranlarını araştırdık.

Son 1 yıl içerisinde tarafımızca 141 PNL ameliyatı gerçekleştirildi. Bu hastalar 
arasından 4 tanesinde atnalı böbrek anomalisi mevcuttu, bu hastalara 5 tane PNL
ameliyatı yapıldı. Bir hastada bilateral staghorn taş (Resim 1) mevcuttu, bu 
hastaya 2 seans PNL ameliyatı yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 43 (12-51) idi. 
Taşların yerleşim yeri bir tanesinde staghorn, bir tanesinde semistaghorn, birinde 
orta pol ve bir tanesinde de orta-alt pol uzanımlıydı. 5 seans PNL ameliyatından 3
tanesinde orta pol, 1 er tanesinde üst ve alt pol puncture yapıldı. Ortalama taş 
boyutu 17,6 cm2 (3-40) olarak ölçüldü. 12 yaşındaki çocuk hastada mini PNL 
yapıldı, diğerlerinde normal PNL prosedürü uygulandı. Hastaların operasyon 
esnasında ortalama hematokrit düşüşü 2,76 (6,5- -2,3) olarak hesaplandı.

Hastaların kontrol tetkiklerinde 2 sinde 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.

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.



Anahtar Kelimeler : atnalı böbrek, perkütan nefrolitotomi, böbrek taşı
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İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA ESWL: İLK SONUÇLARIMIZ

Mehmet Oğuz Şahin1, Volkan Şen1, Bora İrer2

1Manisa Devlet Hastanesi

2Eşrefpaşa Devlet Hastanesi

Amaç: Manisa Devlet Hastanesinde ESWL uygulanan hastaların demografik 
verilerini ve ESWL sonuçlarını değerlendirmek

Materyal ve metod: Temmuz 2017 ve Ocak 2018 arası ESWL yapılan tüm hastalar 
çalışmaya dahil edildi. Başlangıçta idrar tahlillerinde piyüri saptanan ya da kültürde 
üreme saptanan hastalar tedavi edilip kültür negatifliği görülünce işleme alındı. 
ESWL işlemi bu eğitimi almış olan sertifikalı radyoloji teknikeri tarafından uygulandı.
Hastaların taş öyküsü, ESWL öyküleri, komorbiditeleri, boy, kilo ve yaşlarının da 
içinde olduğu demografik özellikleri kaydedildi ve bu etkenlerin ESWL başarısı 
üzerine olan etkileri değerlendirildi. ESWL sonuçlarımız ‘başarılı’ ve ‘ başarısız’ 
olarak iki gruba ayrıldı. Başarılı olan grup ESWL sonrası taşlarını tamamen düşüren, 
taşsızlık saptanan hastalardan oluşurken; başarısız grup taşı hiç kırılamayan, taş 
kırılmış olsa da düşüremeyen ya da rezidü taşı kalan hastalardan oluşmaktaydı. Bu 
iki grup; risk faktörleri ve hastaların demografik verileri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Temmuz 2017 ve Ocak 2018 arası ESWL yapılan toplam 213 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Bu hastalardan 150’si (%70,4) erkek, 63’ü (%29,6) ise kadın
idi. Hastaların yaş ortalaması 42,7±14,0 yaş olarak hesaplanırken, ortalama vücut 
kitle indeksi (VKİ) 27,0±3,7 kg/m2 idi. ESWL sonrası toplamda 66 (%31) hastada 
taşsızlık sağlanmışken; 147 (%69) hastada ESWL başarısız oldu. Hastaların 
demografik özellikleri ve risk faktörleri Tablo 1’de özetlenmiştir. ESWL başarılı ve 
başarısız olan gruplar demografik veriler ve risk faktörleri açısından 



karşılaştırıldığında; yaş ve taş boyutu arttıkça ESWL başarısızlığının arttığı saptandı 
diğer risk faktörleri açısından bir fark saptanmadı (yaş ortalaması: 38,4±10,9 - 
44,5±14,8; p= 0.003, taş boyutu ortalaması: 8,9±2,5 - 11,0±3,6; p=0.015) (Tablo
2). Ayrıca taş lokalizasyonu ve lokalizasyona özel ESWL başarı oranları da Tablo 2’ 
de verilmiştir. Risk faktörleri için çoklu regresyon analizi yapıldığında da yaş 
(OR=0.97, 95% CI=0.95–1.00, p=0.047) ve taş boyutu (OR=0.81, 95% CI=0.71–
0.91, p=0.001) ESWL başarısı için bağımsız risk faktörleri olarak saptanmıştır.

Sonuç: ESWL başarı oranlarımızın literatür ile karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Bunun nedenlerinden biri literatürdeki bazı yayınlarda < 4mm rezidülerin başarılı 
olarak alınmasına karşın çalışmamızda başarının sadece tam taşsızlık olarak alınması olabilir. 
Başarı oranlarımızı artırabilmek için işlemi uygulayan radyoloji teknikerini tekrar eğitime almak 
ve odaklama esnasında kontrol etmenin faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler : taş, ESWL, üreter taşı, böbrek taşı, endoüroloji, minimal 
invaziv
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ERKEK HASTADA CİNSEL HAZ İÇİN ÜRETRAYA YERLEŞTİRİLEN VE 
MESANEYE KAÇAN YABANCI CİSMİN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ: OLGU 
SUNUMU

Ünal Öztekin1, Sercan Sarı1, Volkan Selmi1, Abdullah 
Gürel1 1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Abd. 

GİRİŞ

Üretrada yabancı cisim nadir görülen, farklı nedenleri olmakla beraber özellikle 
kişinin kendi üretrasına yabancı cisim yerleştirmesi ile oluşan ve acil müdahale 
gerektiren bir durumdur. Çoğu vakada seksüel veya erotik uyarı sağlama, 
psikiyatrik bozukluklar, mental bozukluklar en sık sebepler olarak gözükmektedir. 
Genellikle görülen yabancı cisimler; İğne, zeytin çekirdeği, kalem, kalem kapakları,
pil, vida, raptiye, elektrik teli, metal çubuk, ip, pamuk uçlu çubuklar, havuç, 
salatalık gibi nesnelerden oluşmaktadır.

Hasta tedavisi sadece yabancı cismin çıkarılmasını içermemelidir, aynı zamanda 
uzun dönem komplikasyon açısından hastanın takibini ve psikiyatrik kontrolleri 
gerektirmektedir.

Biz çalışmamızda cinsel haz için üretraya sokulan ve sonrasında mesaneye 
kaçan erkek hastada yaptığım endoskopik müdahaleyi sunmayı amaçladık.

OLGU

16 yaşında bekar erkek hasta acil servise idrardan kan gelmesi peniste ağrı nedeniyle 
başvurdu. Yapılan fizik muayenede perinede sert cisim palpe edildi. Anamnezde ereksiyon 



halindeki penise üretradan kalem yerleştirdiğini,kalemin hepsini içeri yerleştirdikten sonra 
penis üzerinden aşağı doğru bastırdığını ve kalemin içeri doğru kaydığını belirtti. Daha öncede 
aynı şekilde kalemle denemeler yaptığını ve cinsel haz aldığını ifade eden hastaya organ 
yaralanması olup olmadığını değerlendirmek üzere bilgisayarlı tomografi çekildi. Mesaneye 
uzanan yabancı cisim görüldü. Tam idrar tetkikinde bol eritrosit olan hastaya endoskopi 
planlandı. Üretral meadan endoskopla girildi, mukozada hiperemi ve mukozal hasar mevcuttu.
Prostatik üretrada kalem ucu görüldü ve forseps ile tutularak çekildi.

Hastaya ameliyat sonrası 16 f üretral katater takıldı, ertesi gün hasta üretral katateri
çekilerek antibiyotik tedavisi  verilerek taburcu edildi.  1 hafta sonra kontrolde ürolojik
şikayeti yoktu işemesi normaldi. Psikiyatri kontrol önerisinde bulunuldu.

TARTIŞMA

Üretrada yabancı cisim nadir görülen bir durum olmasına rağmen son 10 yılda 
özellikle erkek hastalarda bildirilen vaka sayısı artmıştır. Bu hastalar sağlık 
kuruluşlarına başvurmakta utanma duygusu nedeniyle kendi kendilerine yabancı 
cismi çıkarmak için

yapılan müdahaleler sonucunda cismin yer değiştirmesine ve daha fazla 
yaralanmaya yol açabilmektedir. Yabancı cisimlerin tedavisinde genellikle 
endoskopik müdahale yeterli olmaktadır. Ayıca nadiren açık cerrahi müdahale 
gerekebilir.



Hastalarda başvuru sırasında sıklıkla ağrı ve endişe hali vardır, bu yüzden müdahale 
öncesi gerekirse premedikasyon yaparak hastaların rahatlatılması ve uygun 
görüntüleme yöntemleri ile değerlendirme yapılmalıdır. Ultrasonografi veya 
bilgisayarlı tomografi ile cismin yeri ve organ bütünlüğü değerlendirilebilir. Yabancı 
bir cismi üretraya sokmanın en yaygın nedeni, özellikle mastürbasyon 
sırasında,otoerotik ve cinsel tatminkarlıktır.

Yabancı cisim nedeniyle başvuran hastalarda rapor edilen komorbiditeler, en yaygın 
olarak cinsel egzotik dürtüleri, bozulmuş bir şizoid kişiliği ve sınırda kişilik 
bozukluğu olan kişilerdir. Çoğu vaka psikiyatrik bozukluk, ilaç intoksikasyonu, 
mental bozukluk, cinsel merak ya da üriner semptomlardan kurtulma isteği ile 
birliktelik göstermektedir.

Sonuç olarak üretra ve mesanede yabancı cisimler sıklıkla endoskopik olarak tedavi 
edilebilir. Nadir durumlarda açık cerrahi ihtiyacı olabilir. Bu hastalarda yabancı cismi 
çıkarmanın yanında altta yatan ve bu olayı tetikleyen sebepler aydınlatılarak tedavisi
uygun şekilde yapılabilir.

Anahtar Kelimeler : Üretra, Yabancı 
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WİLSON HASTASINDA BÖBREK TAŞI YÖNETİMİ

Fatih Oğuz1, İbrahim Topçu1, Hasan Güngör1, Ali Güneş1, Muharrem
Uçar2 1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Abd

2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Abd

Wilson hastalarında taş hastalığı nadir gözlenen bir patolojidir. Literatür 
taraması yaptığımızda daha önceden Wilson hastalarına yapılmış Perkütan 
nefrolitotomi (PNL) ameliyatına rastlamadık. Bundan dolayı vakamızı 
sunmayı amaçladık.

26 yaşında bayan hasta yaklaşık 18 sene önce Wilson hastalığı tanısı almış ve karaciğer nakli için 
sırada bekliyordu. Hasta 3 sene önce hematüri ve yan ağrısı şikayeti ile kliniğimize 
başvurduğunda hastanın tetkiklerinde herhangi bir patoloji tespit edilmemişti. Hasta tekrar 
tarafımıza başvurduğunda sağ böbrek pelvisinde 2 cm büyüklüğünde taş tespit edildi. (Resim

31 Soygeçmişinde taş hastalığı yoktu. Hastaya PNL ameliyatı planlandı. Hastanın 
preoperatif değerlendirilmesinde platelet 28000, hb değeri 8,5 ve lökosit değeri 1,5 
idi. Tam idrar tetkikinde hastanın idrar pH ı 5,5 idi. Hastaya hematoloji ve 
gastroenteroloji ile konuşularak destek verildi ve ameliyata alındı. Prone 
pozisyonunda yarım saat süren peruktan nefrolitotomi ameliyatı yapıldı. Ameliyat 
esnasında ve sonrasında kanama ve başka bir komplikasyon izlenmedi. 
Nefrostomisi postop 2. gün çekildi ve hasta taburcu edildi. Kontrole geldiğinde 
rezidü taş izlenmedi (Resim 2) ve hematüri kayboldu. Sonrasında KC nakli olan 
hastanın takiplerinde hastanın idrar pH 6,5-7 aralığında seyretmektedir ve yeni taş 
oluşumu izlenmemektedir.

PNL ameliyatı her türlü hastalıkta deneyimli merkezler tarafından güvenle yapılan 
bir cerrahi olma özelliğini korumaktadır. Wilson hastaları gibi metabolik bozukluğu 
olan hastalarda multidisipliner yaklaşımla rahatlıkla tedavi edilebilmektedir.



Anahtar Kelimeler : perkütan nefrolitotomi, böbrek taşı, wilson hastalığı
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SON 2 SENE İÇERİSİNDE SOLİTER BÖBREKLİ HASTALARA UYGULADIĞIMIZ
PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİNİN ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ

Ali Beytur1, Fatih Oğuz1, İlhan Geçit1, İbrahim Topçu1, Ali 
Güneş1 1İnönü Üniversitesi Üroloji Abd

Böbrek taşları üroloji kliniğinin majör hasta gruplarındandır. Perkütan 
Nefrolitotomi (PNL) ameliyatı ise 2 cm üstü böbrek taşlarında altın standart 
tedavi olarak uygulanmaktadır. Soliter böbrekli hastalarda olan böbrek taşları ise
hem hasta hem de doktor açısından oldukça sıkıntılı bir durumdur. Çalışmamışz 
ile soliter böbrekli hastalardaki PNL etkinliği araşrıtıldı.

Çalışmamıza son 2 sene içerisinde PNL ameiyatını yaptığımız soliter böbrekli 9 
hasta retrospektif olarak demografik özellikleri, başarı ve komplikasyonlar 
açısından değerlendirildi. Hastalar postoperatif 3. ayda renal fonksiyonları 
değerlendirilmesi amacı ile kontrole çağırıldı.

9 hastanın yaş ortalaması 58 (21-79) olarak hesaplandı. Taşların 2 tanesi staghorn,
4 tanesi pelvis ve alt pol, 1 er tanesi de pelvis, üst ve alt pol yerleşimliydi. Taş 
boyutu ortalama 16,5 cm2 (3,5- 40) olarak hesaplandı. Giriş lokalizasyonu olarak 1
tanesinde üst pol, 4 er tanesinde de orta ve alt pol seçildi. Hastaların tamamında 
24 F nefroskop kullanıldı. Postoperatif hematokrit düşüşü ortalama 3,41 (0-7,7) 
olarak hesaplandı. Bir hastada kan transfüzyonu yapıldı, o hastanın operasyonu 
kanama nedeni ile yarıda bırakılmıştı. Takipleri esnasında ciddi kanama gözlenmedi.
2 hastada anlamlı rezidü taş kaldı, 1 tanesinde klinik önemsiz rezidüal fragmanlar 
(<4 mm) kalrken 6 hastada tam taşsızlık sağlandı. Taş yükü fazla olan 3 hastaya 
postoperatif anüri endişesi nedeni ile antegrad dj stent yerleştirildi. Hastaların 
ortalama nefrostomi süresi 2,5 iken hospitalizasyon süresi 3 gün olarak hesaplandı.



Hastaların 3 ay sonraki kontrollerinde kreatinin değerlerinde anlamlı yükselme 
izlenmedi.

PNL ameliyatı böbrek taşlarının tedavisinde altın standart tedavi olarak 
kullanılmaktadır. Bu tedavinin komplikasyonları bazen girişim yapılan böbreğin 
kaybı ile sonuçlanabilmektedir. Soliter böbrekli hastalarda böylesi 
komplikasyonların meydana gelmesi hastanın dializ bağımlı olmasına neden 
olabilmektedir. Bu sebeple riskli hastaların ameliyatlarının klinik tecrübesi yüksek 
merkezlerde yapılması önerilmelidir.

Anahtar Kelimeler : perkütan nefrolitotomi, soliter böbrek, böbrek taşı
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YAŞLI HASTALARDA PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ

Ali Güneş1, Ali Beytur1, Fatih Oğuz1, İlhan Geçit1, Hasan Güngör1, İbrahim
Topçu1 1İnönü Üniversitesi Üroloji Abd

AMAC: Perkutan nefrolitotomi (PNL),tum dünyada bobrek taşı cerrahi tedavisinde 
guvenle kullanılan minimal invaziv bir yontemdir. İlk PNL ameliyatı Mart 1998 
tarihinde yapılan kliniğimizde yetmişbeş yaş uzeri ilk PNL ameliyatı ise Haziran 
2000 tarihinde bilateral olarak yapıldı. Calışmamızda, 75 yaş ve ustu hastalara 
yapılan PNL operasyonları incelendi.

YONTEM: PNL işlemleri genel anestezi altında yapıldı. Hastalara, supin pozisyonda sistoskopi

yapıldıktan sonra ureter orifisinden ureter kateteri C kollu floroskopi eşliğinde 
takılarak uretral foley katetere tespit edildi. Sonrasında hastalar prone pozisyona 
alınarak floroskopi eşliğinde chiba iğnesi ile bobreğe girildi. Amplatz renal dilatator 
setiyle 26-30 F’e kadar dilatasyon sağlandı. İşlem sonrası renal kılıf icerisinden 
nefrostomi kateteri yerleştirildi. PNL sonrası 4 mm’den kucuk taşlar, kllinik onemsiz
taş reziduleri kabul edildi.

BULGULAR: Mart 1998-Aralık 2017 tarihleri arasında, 19 yılda toplam 3365 
perkutan nefrolitotomi işlemi yapıldı. Bu hastalardan 42 tanesi 75 yaş ve uzeriydi. 
Bu hastalara, biri bilateral olmak uzere 43 PNL işlemi yapıldı. Hastaların yaş 
ortalaması 78,46 (75-88) yıl olarak hesaplandı. 29 (%65) hastada tam taşsızlık 
sağlandı. 3 hastada tubeless PNL yapıldı. İki hastada staghorn taş mevcuttu ve her
ikisinde tam taşsızlık sağlandı. Hastaların 1 tanesi soliter böbrekliydi. Hastaların 



1’inde transfuzyon gerektiren kanama, 5 hastada DJ takılmasını gerektiren 
nefrostomi traktından sızdırması gelişti. Başka bir komplikasyon oluşmadı. 
Nefrostomi suresi ortalama 2,8 gun, hastanede kalış suresi ortalama 3,6 gun 
olarak hesaplandı (Tablo 1).

CIKARIMLAR: Minimal invaziv bir yontem olan PNL, yuksek guvenlik, duşuk komplikasyon 
oranları, daha kısa hastanede kalış suresi, yuksek hasta memnuniyeti sağlaması, daha yuksek 
taşsızlık oranları ile acık bobrek taşı cerrahisine gore avantajlı bir hale gelmiştir. Uriner sistem 
taş hastalığının cerrahi tedavisinde PNL guvenli ve etkili bir yöntemdir

Anahtar Kelimeler : geriatri, perkütan nefrolitotomi, böbrek taşı



Tables :

Tablo1

PNL yapılan renal unite 43

Total taşsızlık 29 (%69)

Transfuzyon gerektiren kanama 1 (%2,3)

DJ stent takılması 5 (%11,9)

Urinom 4 (%9,5)

Nefrostomi suresi 2,8

Hospitalizasyon suresi 3,6
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NORMAL VE ACİL SIKIŞIKLIK HİSSİ İLE YAPILAN ÜROFLOWMETRİ 
TESTLERİNİN VE IPSS İLE OLAN KORELASYONLARININ ARAŞTIRILMASI

Mehmet Zeynel Keskin1

1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: AÜSS ile başvuran erişkin erkek hastalarda normal sıkışma hissinde 
yapılan üroflowmetri testi ve acil sıkışma hissindeki üroflowmetri testi sonuçlarını
ve IPSS ile olan korelasyonlarını değerlendirmek

Gereç ve Yöntem: Hastalara IPSS formu doldurtuldu ve sıkışma 
derecelendirmesinden bahsedildi. Normal sıkışma hissi, idrar isteğinin gelmesi ve 
30 dakikadan fazla ertelenememesi, acil sıkışma hissi ise 5 dakikadan fazla 
ertelenememesi olarak tarif edildi. Normal sıkışma hissi olan hastaya üroflowmetri
testi uygun test ortamı ve hemşire yardımıyla yapıldı. Test sonucuyla Qmaks 
-normal, Qort- normal, VV-normal değerleri elde edildi. Üroflowmetride işenen 
volüm (VV) ≥ 100mL olan hastalara testi takiben 5 dakika içinde suprapubik 
ultrason eşliğinde rezidü idrar bakıldı ve rezidü idrar hacmi; yükseklik x genişlik x 
derinlik x 0.52 formül ile hesaplandı. Elde edilen rezidü-normal hacmi ile VV-
normal değeri toplanarak maksimum mesane kapasitesi- normal (MBV- normal) 
değeri hesaplandı. Aynı işlemler bir gün sonra acil sıkışma hissi ile tekrarlandı ve 
Qmaks-sıkışık, Qort-sıkışık, VV-sıkışık, Rezidü-sıkışık, MBV-sıkışık verileri elde 
edildi. Paired sample t test kullanılarak normal ve sıkışık gruptaki veriler arasında 
istatistiksel farklılık analiz edildi. Hastaların IPSS skorları ile sırasıyla normal ve 
sıkışık üroflowmetri değerleri arasında pearson-korelasyon testi ile korelasyon 
analizi yapıldı. p < 0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Dahil edilen 83 hastanın yaş aralığı 19-82 yıl idi ve ortalaması 58.07 ± 
10.11 yıl idi. IPSS aralığı 2-35 idi ve ortalaması 17.35 ± 9.21 idi. Normal 
parametreler ile sıkışık parametrelerin istatistiksel karşılaştırılması Paired Sample T
test ile yapıldı. Tüm parametrelerde istatistiksel anlamlı farklılık saptandı ve acil 
sıkışık grupta tüm parametreler daha yüksekti (p < 0.05) (Tablo 1). IPSS değeri ile
Q maks-normal ve Q maks-sıkışık değerlerinin korelasyon analizi yapıldı. (



Sırasıyla Qmaks-normal ve IPSS için p=0.85, Korelasyon Katsayısı=-0.022; 
Qmaks-sıkışık ve IPSS için p=0.069, Korelasyon Katsayısı=-0.214). Her iki 
parametrenin de IPSS ile istatistiksel olarak korele olmadığı görüldü fakat Qmaks-
sıkışık değerinin korelasyon katsayısının diğerine göre daha yüksek olduğu 
saptandı (Grafik 1 ve 2).

Tartışma: Çalışmamızda acil sıkışma hissinde saptanan daha yüksek değerler bize neyi 
göstermektedir? Bizde bu sorunun cevabını bulabilmek için üroflowmetri gruplarının Qmaks. 
verileri ile IPSS değerleri arasında korelasyon analizi yaptık. Sonuç olarak her iki grubun Q maks.
değerleri ile IPSS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmasa da acil sıkışık 
grupta ki korelasyon katsayısının daha yüksek negatif olduğunu saptadık. (Grafik 1 ve

2). IPSS değerinin subjektif olması istatistiksel anlamlı farklılığın çıkmamasında bir
etken olabileceği kanaatindeyiz. Bizim çalışmamız AÜSS şikayeti olan erkek hasta 
grubunda mesane duyarlılığının üroflowmetri parametrelerine etkisini inceleyen ilk 
çalışmadır. Sonuç olarak özetleyebiliriz ki; erişkin AÜSS şikayeti olan erkek 
hastalarda üroflowmetri testinin acil sıkışık idrar hissinde yapılması daha güvenilir 
sonuçlar vermektedir. Bu sonuçların IPSS gibi subjektif kriterler yerine daha 
objektif kriterlerle, daha geniş hasta sayılı çalışmalarla desteklenmesi 
gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : Üroflowmetri, Mesane duyarlılığı, IPSS





Tables :

Hastaların veri aralığı ve ortalama değerleri

Sayı Min. Maks. Ort. Std.Sap. p Değeri

Yaş (yıl) 83 19 82 58.07 10.11

IPSS 83 2 34 17.35 9.21

Qmaks-normal (mL/saniye) 83 4 38 17.54 6.89 .000*

Qort-normal (mL/saniye) 83 2.1 23 10.26 4.05 .009**

VV-normal (mL) 83 101 528 207.21 104.33 .000***

Rezidü-normal (mL) 83 0 457.3 84.63 67.21 .001****

MBV-normal (mL) 83 134 928 291.84 152.48 .000*****

Qmaks-sıkışık (mL/saniye) 83 5 40 19.79 7.73 .000*

Qort-sıkışık (mL/saniye) 83 2 24 11.17 4.33 .009**

VV-sıkışık (mL) 83 111 863 369.38 168.17 .000***

Rezidü-sıkışık (mL) 83 0 481 131.25 104.99 .001****

MBV-sıkışık (mL) 83 178.2 1241 500.63 197.15 .000*****
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BÖBREKTEN YABANCI CİSMİN PERKUTAN YOLLA ÇIKARILMASI

Fatih Oğuz1, Ali Güneş1, Ali Beytur1, İlhan Geçit1, İbrahim 
Topçu1 1İnönü Üniversitesi Üroloji Abd

Böbreğin peruktan girişimi minimal invazif ürolojik girişimlerin yaygın kullanılan bir 
çeşididir. Peruktan yolla en sık taş cerrahisi yapıldığı gibi yabancı cisim çıkarılması 
ve tümör eksizyonu da yapılabilmektedir. Biz de böbreğinde yabancı cisim bulunan 
bir hastadan peruktan yolla cismin çıkarılmasını sunduk.

26 yaşında erkek hasta sağ yan ağrısı ile dış merkeze gittiğinde böbreğinde yabancı 
cisim farkedilmiş. Hastanın 5 yıl önce kaza geçirme hikayesi mevcut. Sonrasında 
şikayeti olmamış. Tetkiklerinde sağ böbrekte yaklaşık 2 cm büyüklüğünde ince uzun 
cisim mevcuttu. Bilgisayarlı tomografisinde parankim ile sınırları net görülemedi 
(Resim 1) . Hastanın idrar tetkikinde mikroskobik hematüri tespit edildi. Hastaya 
öncelikle retrograd intrarenal cerrahi planlandı. Sağ orifise guide gönderilerek 
fleksible urs ile girildi, alt pole dönüldüğünde parankime yapışık taş görüldü, lazer ile
taş kırıldığında metal bir cisim görüldü. (Resim 2) Daha sonra hastaya prone 
pozisyonu verilerek C kollu skopi altında orta polden girildi. Alt pol kaliks boynunda 
metal cisim görüldü ve forceps ile tutularak çekilmeye çalışıldı ancak bir kısmı kırıldı.
(Resim 3) Geri kalan kesimi parankime gömülü olduğundan işleme son verildi. 
Hastanın kontrolünde hematüri kayboldu ve cisim intraparankimal kabul edilerek 
takip edilmesine karar verildi.

Perkütan girişim ile taş cerrahisi başta olmak üzere tümör, yabancı cisim 
çıkarılması gibi birçok cerrahi çeşidi güvenle yapılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler : minimal invazif, perkütan cerrahi
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İSKELET ANOMALİLİ HASTADA PCNL SIRASINDA GELİŞEN PNÖMOTORAKS

Volkan Volkan İzol1, Elnur Elnur Ziyadov1, Mübariz Mübariz Aydemirov1, 
İbrahim Atilla Arıdoğan1, Nihat Nihat Satar1, Mustafa Zühtü Tansuğ1 1Çukurova
Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

AMAÇ

Anomalili hastalarda perkütan nefrolitotomide (PCNL) böbreğe giriş sırasında 
gelişebilecek komplikasyonlardan biri olan pnömotoraksın takip ve tedavisi 
anlatılmaktadır.

HASTA VE YÖNTEM

Konjenital musküler distrofi + osteoporoz + trakeostomi + gastrostomi tanısı ile 
çocuk hastalıkları bölümünde takip edilen sağ böbrek taşları ve hidronefroz nedeni 
ile daha önce tarafımızca acil şartlarda dj stent takılan 20 yaşında erkek hastaya 
PCNL planlandı. Litotomi pozisyonunda (resim 1) hastadan dj stent ekstrakte edilip 
üreter kateteri konulup ardından (resim 2) sağ lomber pozisyona alındı. Üreter 
kateterinden opak verilip skopi eşliğinde orta kaliksden perkutan iğne girişi yapılıp 
24 F amplatz dilatasyon sonrası taşlar pnömatik litotriptör ile kırılıp forceps ve 
basket yardımı ile çıkarıldı. Vaka sırasında pnömotoraks geliştiği fark edildi. Hastaya
antegrad 4.8 double-J stent + nefrostomi tüpü yerleştirildi. Perop göğüs cerrahisi 
ekibi hastaya toraks tüpü yerleştirdi. Günlük PA akciğer grafileriyle takip 
edildi.Pnömotoraks gerilemesi üzerine Postop 4. gününde toraks tüpü çekildi.

BULGULAR



Operasyon 65 dk sürdü. Floroskopi süresi 6 dk idi. Kan kaybı minimaldi. 
Postoperatif 2, gününde nefrostomi kateteri , 3. haftada double-J stenti ekstrakte 
edilen hastada problem yoktu.

SONUÇ

İskelet anomalili hastalarda perkütan nefrolitotomi (PCNL) ameliyatı sırasında 
komplikasyon görülme riski normal hastalara göre daha yüksektir. Uygun takip ve 
tedavi ile pnömotoraks sorunsuz bir şekilde iyileştirile bilmektedir.

Anahtar Kelimeler : İSKELET ANOMALİLİ HASTADA PCNL SIRASINDA 
GELİŞEN PNÖMOTORAKS
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DİSTAL EJEKÜLATÖR KANAL OBTSRÜKSİYONUNUN TUR-ED İLE 
TEDAVİSİ; OLGU SUNUMU

Engin Denizhan Demirkıran1, Önder Çinar1, Reha Girgin1, Necmettin Aydın 
Mungan1 1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ad Giriş:

Ejekülatör kanal obstrüksiyonu infertil erkeklerin %5 inde görülmektedir. Komplet 
ya da parsiyel; konjenital ya da kazanılmış tipleri mevcuttur. Klinikte 
azoospermiden normozoospermiye kadar geniş bir yelpazede semen parametresi 
değişiklikleri ve düşük ejekülat volümü, post ejekülatuar ağrı, hematospermi gibi 
bulgular görülür. Ejekülatör kanal obstrüksiyonunun standart tedavisi olan 
Transüretral Ejekülatör Kanal Rezeksiyonu (TUR-ED) ile tedavi edilen olgumuz ile 
ilgili tecrübemizi paylaşmayı amaçladık.

Olgu Sunumu:

19 yaşında erkek hasta 6 aydır devam eden skrotal ağrı, azalmış ejekülat volümü
ve post ejekülatuar ağrı şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Detaylı anamnezinde
şikayetlerinin başlangıcı öncesi ejekülat volümünün normal olduğu ve 
ejekülasyon patolojisi yaşamadığı öğrenildi.

Hastanın semen analizi ve hormon profili tablo 1 de belirtilmiştir.

Yapılan Skrotal Doppler USG de anlamlı patoloji izlenmedi. Ancak Transrektal USGde
seminal vezikül çapları artmış olarak izlendi (28mm) ve prostat orta hatta 9x4 mm 



boyutlu kistik oluşum izlendi. Transabdominal USGde de kistik yapı teyit edildi. 
(Resim 1)

Hastaya TUR-ED işlemi planlandı. Sistoüretroskopi işlemi esnasında 
verumontanumun normalden kabarık olduğu izlendi. Prostatik utrikül ve 
ejekülatör kanal açıklığı izlenemedi. (Resim 2)

26F rezektoskop ile girilip verumontanum üzerine parsiyel rezeksiyon uygulandı. 
İşlemden hemen sonra seminal vezikül içeriğinin üretraya akışı izlendi. (Resim 3)

Operasyondan 1 gün sonra skrotal ağrının geçtiğini ve 3 gün sonra yüksek volümlü 
ejekülasyon tarifleyen hasta postop 1. ayda semen analizi ile tekrar değerlendirilecektir.

Tartışma

Ejekülatör kanal obstrüksiyonlu hastalar düşük ejekülat volümü, post ejekülatuar 
ağrı, testiküler ağrı, üriner obstrüksiyon, hematospermi ve infertilite ile 
başvurabilirler. Hormon profili normaldir. Tanıda altın standart yöntem invaziv olması
ve uygulama zorluğu nedeniyle günümüzde terkedilmiş olmasına rağmen 
vazografidir.



Günümüzde tanıda TRUS, MRI, TRUS eşliğinde seminal vezikül aspirasyonu, TRUS 
eşliğinde vezikülografi, TRUS eşliğinde seminal veziküle metilen mavisi ya da 
indigokarmin verilerek yapılan Kromotubasyon, seminal vezikül sintigrafisi ve 
seminal vezikül manometrisi kullanılmaktadır.

Standart tedavi yöntemi olan TUR-ED ilk olarak Farley ve Bernes tarafından 1973 
yılında tanımlanmıştır. İşlem esnasında orta hatta proksimal verumontanum rezeke
edilmesini takiben iyatrojenik obstrüksiyona yol açmamak için koter 
kullanılmamalıdır. İşlem sırasında rektal tuşe ile seminal veziküllere masaj 
yapılarak efflüks ya da öncesinde kromotubasyon uygulandıysa verilen boyalı 
rengin görülmesi ile işlemin başarısı değerlendirilir. Bizim olgumuzda 
kromotubasyon uygulanmamış olup, seminal vezikül masajına gerek kalmadan 
belirgin efflüks izlenmiştir. Belirgin efflüks görünmüyorsa, belirgin efflüks görünene
kadar rezeksiyonun derinleştirilmesi önerilmektedir.

Postop dönemde karşılaşılabilecek komplikasyonlar arasında sekonder ve 
iatrojenik ejekülatör kanal obstrüksiyonu, retrograd ejekülasyon, idrarın seminal 
veziküle geri kaçışı sonucu gelişebilen epididimorşit, rektal yaralanma ve erektil 
disfonksiyon gösterilmiştir.

Hastaların normal cinsel hayata postop 7 gün sonra dönmeleri önerilmektedir. 
İlk semen analizi kontrolü için uygun zaman ise postop 1 ay olarak 
belirtilmektedir.

Fertilite sorunu yaşayan ve semen volüm azlığı ile başvuran hastalarda distal 
ejekülatör kanal obstrüksiyonu akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : TUR-ED, İnfertilite, Ejekülatör Kanal Obstrüksiyonu



Resimler :





Tables :

Tablo 1: Hastanın semen analizi ve hormon profili

Semen analizi

Sperm sayısı 1 milyon / ml

Hareketlilik A % 0

Hareketlilik B % 0

Hareketlilik C % 0

Hareketlilik D % 100

pH 7

Semen Volümü 0,5 ml

FSH 6,97

LH 4,94

TESTOSTERON (total) 5,99
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DEV HİDRONEFROZ: LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL NEFREKTOMİ 
İLE TEDAVİ

Çetin Demirdağ1, Sinharib Çitgez1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Amaç: Dev hidronefroz nefrektomi yapılan hastalarda nadir olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Gerek açık cerrahi gerek laparoskopik cerrahi bu hastaların 
tedavisinde uygulanabilecek tedavi alternatifleridir. Bu çalışmada dev hidronefroz 
tespit edilen ve transperitoneal laparoskopik nefrektomi ile tedavi edilen hastalar 
sunulmaktadır.

Metod: Eylül 2012 ve 2017 tarihleri arasında böbrekte dev hidronefroz saptanan 8 
hastaya (6’sı sağ, 2’si sol) transperitoneal laparoskopik nefrektomi operasyonu 
uygulandı. Hastaların ortalama yaşı 32,7 (26-52) idi. Hastaların 6’sınde yakınma 
olarak yan ağrısı, 1 hastada mide bulantısı saptanırken 1 hastada yakınma yoktu. 
Etiyolojide 6 hastada UPJ darlığı, 1 hastada UVJ darlığı, 1 hastada da üreter taşı 
saptandı. Hastalara standart 4 (2 adet 10’luk, 2 adet 5’lik) trokar kullanılarak 
operasyon gerçekleştirildi.

Bulgular: Ortalama operasyon süresi 110 dakika (90–140), hastanede kalış süresi
3,5  gün (3–7)  ortalama kan kaybı  130cc  (90-140)  olarak saptandı.  Hastaların
hiçbirinde  operasyon  sırasında  veya  sonrasında  komplikasyon  izlenmedi.  Kan
transfüzyonu gereksinimi olmadı.

Operasyon öncesi ve sonrası kreatinin ve hematokrit değerlerinde anlamlı 
değişiklik saptanmadı (p>0,05).



Sonuç: Laparoskopik nefrektomi dev hidronefrozu olan olguların tedavisinde teknik olarak 
uygulaması zor bir tedavi alternatifidir. Bu çalışmamızda bu olgularda da laparoskopik 
nefrektomi güvenle uygulanabilir etkin bir tedavi seçeneği olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Laparoskopi, nefrektomi, dev, hidronefroz



Resimler :





Tables :

Tablo 1: Demografik ve klinik sonuçlar

Hasta sayısı 8

Ortalama yaş (yıl) 32,7 (26-52)

Cinsiyet (Kadın/Erkek) 3 (%37,5) / 5 (%62,5)

Taraf (Sol böbrek/Sağ böbrek) 2 (%25,0) / 6 (%75,0)

ASA skoru (ortalama) 1

Ortalama operasyon zamanı (dk) 110 (90-140)

Ortalama kanama (ml) 130 (90-140)

Ortalama hastanede kalış süresi (gün) 3,5 (3-7)

Sonuç (başarı yüzdesi) 8/8 (%100)



Tablo 2: Postoperatif komplikasyonlar

Clavien Sınıflaması ile operasyon sonrası komplikasyon 2 (%25,0)

Grade 1 1 (%12,5)

Grade 2 1 (%12,5)
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BÖBREK TAŞI TEDAVİSİNDE PERKÜTAN NEFROLOTİMİ- TEK MERKEZ
SONUÇLARIMIZ

Ahmet Tahra1, Resul Sobay1, Ferhat Yakup Suçeken1, Alper Kerem Aksoy1, Uğur 
Boylu1, Eyüp Veli Küçük1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Amaç: Kliniğimizde böbrek taşı tedavisinde perkütan nefrolitotomi operasyonunun 
sonuçları değerlendirmektir.

Gereç- Yöntem: Kliniğimiz 2009-2017 yılları arasında yapılan 936 perkütan 
nefrolitomi(mini, micro,standart) operasyonu retrospektif olarak değerlendirildi. 
Hastaların demografik verileri, preoperatif operasyon ve girişim öyküleri (ESWL vb.),
taş büyüklüğü ve lokalizasyonu, perioperatif ve postoperatif bulguları kaydedildi. 
Verileri tam olan 873 hasta çalışmaya dahil edildi.Taşsızlık olarak <3 mm fragman 
veya hiç taş olmaması olarak kabul edildi.

Bulgular: Hastaların yaşı ortalama 48.3 idi(3-73). Ortalama Vücut Kitle İndeksi 
28,3 idi.Operasyonların %56’sı sol iken (489) %44’ü sağ idi. Operasyon öncesi 
%21.9’unda operasyon öncesi taş nedeni ile tedavi öyküsü mevcut idi. Hastaların 
%13’sinde (114 hasta) birden fazla aksess yapıldı. Hastaların 13’ünde atnalı böbrek
anomalisi mevcut idi. Taş boyutu ortalama 7.13.7 cm2 olarak belirlendi. Peroperatif 
transfüzyon oranı %2.1 iken postoperatif tranfuzyon oranı %4.5 idi. %1.3 hastada 
postoperaitf anjioembolizasyon uygulandı. Minimum 6 aylık takipte taşsızlık oranı 
%82 olarak belirlendi.

Sonuç: Böbrek taşı tedavisinde perkütan nefrolitotomi uygun hasta seçimi ve 
yüksek hasta potansiyeli olan merkezlerde etkin ve başarılı bir yöntemdir. Gün 



geçtikçe artan miniatürazyon yöntemleri ve tecrübe ile daha az morbidite 
beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler : Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşı, cerrahi tedavi
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SOLİTER BÖBREKLİ HASTALARDA PERKÜTAN NEFROSTOMİ DENEYİMLERİMİZ

Engin Kölükçü1, Salih Rahman Ceylan2, Doğan Atılgan2, Nihat Uluocak2, Şahin Kılıç3

1Tokat Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Tokat

2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Tokat

3Fethiye Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Muğla

GİRİŞ: Nefrostomi üst üriner sistemin kalıcı veya geçici drene edilmesi amacı ile 
karın arka yan duvarından böbrek taşıyıcı sistemine kateter yerleştirilme işlemedir. 
Geçmiş dönemlerde açık olarak uygulanan bu yöntem teknolojik yeniliklerle birlikte 
hasta başında lokal anestezi altında uygulanabilen perkütan nefrostomi girişimlerine
bırakmıştır. Biz bu çalışmamızda kliniğimizde soliter böbrekli hastalarda uygulanan 
perkütan nefrostomi işleminin güvenirliliği ve etkinliğini analiz ettik.

GEREÇ-YÖNTEM: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Üroloji Kliniğinde son 7 yıl 
içerisinde ilk defa perkütan nefrostomi uygulanan soliter böbrekli hastaların işlem
öncesi ve sonrası verileri geriye dönük olarak incelendi. Verilerinin bilimsel amaçlı
kulanılmasına izin vermeyen hastalar ile kateter değişimi için başvuran hastalar 
çalışmaya alınmadı.

BULGULAR: Hastaların 14’ü erkek ve 7’si kadın olmak üzere 21 hasta çalışmaya 
dahil edildi. 8 hastaya sağ, 13 hastaya ise sol perkütan nefrotomi işlemi uygulandı. 
Hastaların yaş ortalaması 49.1 (24-82) idi. 4 hastada grade 1, 12 hastada grade 2, 
1 hastada grade 3 ve 4 hastada ise grade 4 hidronefroz izlendi. 15 hastaya akut 
üriner sistem obstrüksiyonu, 4 hastaya komplike üst üriner sistem enfeksiyonu, 2 
hastaya ise iyatrojenik üreter hasarı sebebiyle perkütan nefrostomi kateteri 
uygulandı. Tüm hastaların klinik bulgularında belirgin düzelme oldu. Tüm perkütan 
girişimler bel yastığı konularak, işlem uygulanacak taraf üstte kalacak flank 
pozisyonda şekilde yapıldı. İşlem bölgesinin sterilitesi sağlanarak işlemden önce 



lokal anestezi uygulandı. USG eşliğinde dilate kalisiyel sisteme 18 GA perkütan giriş 
iğnesiyle girildi. İdrar çıkışı kontrol edildikten sonra 0.038 inç J tip kılavuz tel iğne 
yerleştirilip iğne çıkarıldı ve kılavuz telin üzerinden trakt 6F’ten 12F’e kadar dilate 
edildip 10F pigtail nefrostomi kateteri kılavuz tel üzerinden böbrek taşıyıcı sistemine
yerleştirildi. Tüm hastalarda aynı prosedür uygulandı. Klinik yatış süresi boyunca 
bütün hastaların klinik bulgularında belirgin düzelme olduğu görüldü. 3 hastada 
işlem sonrası 24 saatten kısa süren ve kan transfüzyonu gerektirmeyen hematüri 
izlenirken, 1 hastada kateter enfeksiyonu gözlenmesi üzerine kateter değişimi 
uygulandı. Hiçbir hastada komşu organ yaralanması, pnömotoraks, AV fistül gibi 
majör komplikasyon izlenmedi.

SONUÇ: Üst üriner sistem drene edilmesi amacı ile ultrasonografi eşliğinde 
perkütan nefrostomi uygulamalarının yüksek başarı, düşük komplikasyon 
oranlarıyla; lokal anestezi altında kolay ve hızlı uygulanabilirliğiyle soliter böbrekli
hastalarda kullanımının uygun olduğu kantindeyiz.

Anahtar Kelimeler : soliter böbrek, perkütan, nefrostomi
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RETROPERİTON APSELERİNE MİNİMAL İNVAZİF YAKLAŞIM

Rahmi Aslan1, Recep Eryılmaz1, Mesut Özgökçe2, Kerem Taken1

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Abd

2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Abd

Amaç: Retroperiton apseleri nadir görülen, uygun tedavi edilmediğinde mortal 
seyreden bir durumdur. Retroperiton apselerin ilk basamak tedavisinde perkütan 
drenaj uyguladığımız vakaların verilerini paylaşmayı amaçladık.

MATERYAL METOD:

Son beş yılda Retroperiton yerleşimli apsesi olan toplam 62 olguya perkütan apse 
drenajı işlemi yapıldı. Apse tanısı klinik, laboratuvar ve radyolojik görüntüleme 
yöntemlerinin birlikteliğinde konmuştur. Bütün hastaların demografik bilgileri, 
apsenin yeri ve orijini, predispozan faktörler, kültürü sonucunda elde edilen 
mikrobiyolojik ajanlar, fizik muayene ve radyolojik görüntüleme bulguları 
değerlendirildi. Peruktan apse drenajı işlemi lokal anestezi altında ultrason 
rehberliğinde yapılmıştır. Damarsal ve komşu organlara zarar vermemek için apse 
poşu ile cilt arasındaki en kısa mesafe tercih edilerek apse poşuna giriş 
lokalizasyonu tespit edilmiştir. Lokal anestezi altında akses iğnesi apse poşuna 
gönderilmiş, rehber tel üzerinden drenaj katater apse poşuna yerleştirilmiştir. Apse 
drenajının sağlandığı kateterizasyon işlemi, teknik olarak başarılı kabul edildi.

Bulgular: Atmış iki hastada (40 erkek, 22 kadın; yaş ortalaması 51 yıl, yaş Aralığı 
12-82 yıl) Retroperiton yerleşimli apselere trokar tip kateterle ultrasonografi 
eşliğinde perkütan apse drenajı işlemi uygulandı. Teknik başarı tüm olgularda 



(%100) sağlandı. Hiçbir olguda işlem sırasında komplikasyon olmadı. Perkütan 
drenaj sonrası kateterlerin çıkartılma süresi 5-28 gün(ortalama 11.2 gün) idi. 
perkütan drenaj sonrası takiplerde 3 hastada nüks gelişti bunlara cerrahi drenaj 
uygulandı.

SONUÇ: Retroperiton yerleşimli apselerin tedavisinde kolay uygulanabilir, tedavi 
maliyeti ucuz, komplikasyon riski az ve başarı şansı yüksek olan ultrason 
görüntüleme eşliğinde perkütan apse drenajı öncelikli tercih olmalıdır

Anahtar Kelimeler : retroperitoneal apse, perkütan drenaj, apse tedavisi
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SOLİTER TAŞLI BÖBREKLİ ÇOCUK HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ

Volkan İzol1, Nihat Satar1, Anar Mammadov1, Kadir Karkin1, Mübariz Aydemirov1, 
İbrahim Atilla Arıdoğan1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

GİRİŞ:

Pediatrik populasyonda taş hastalığının tekrarlama riski nedeniyle böbrek taşı 
hastalığında minimal invazif seçeneklere öncelik verilmelidir. Bu çalışmada soliter 
taşlı böbrekli çocukların tedavisinde uyguladığımız perkutan nefrolitotomi etkinliği
ve güvenilirliği değerlendirildi.

MATERYAL-METOT:

Eylül 1997- Aralık 2017 tarihleri arasında, soliter böbrekli taş hastalığı olan 20 
çocuk hastanın 21 renal ünitesine PCNL uygulandı. 14 non-fonksiyone böbrek, 3'ü 
agenezik böbrek, 3'ü nefrektomi nedeniyle soliter böbreği olan hastaların ortalama 
yaşı 8.8 idi (2.5 – 18 yaş). Hastaların 14’ü erkek (%70) ve 6’i kızdı (%30). 
Hastalardan 8'inde (%40 ) geçirilmiş açık böbrek cerrahisi öyküsü mevcuttu. 
Preoperarif kreatinin ortalaması 1mg/dl (0.3-4 mg/dl) postop kreatinin ortalaması 
1.3mg/dl. Genel anestezi altında ve floroskopi eşliğinde önce litotomi pozisyonunda 
üretere ucu açık üreter kateteri yerleştirildi, daha sonra prone pozisyonunda iğne ile
uygun kalikse girişten sonra, gerekli olan en küçük çaplı renaks tüp yerleştirilecek 
şekilde dilatasyon yapıldı. Taşlar, rijid nefroskop veya üreteroskopla görülüp, 



gerektiğinde pnömotik, ultrasonik veya holmiyum lazer litotriptörle kırılarak 
ekstrakte edildi.

BULGULAR:

17 (%85) renal ünite taşlardan tamamen arındırıldı. Hastalarda kan transfüzyonu
gerektirecek kanama olmadı. 2 hastada post operatif dönemde ateş yüksekliği 
saptandı. 2 hastada postop böbrek fonksiyonlarından bozulma görüldü.

SONUÇ:

PNL pediatrik popülasyonda böbrek taşlarının tedavisinde yüksek başarı ve güven 
oranları ile tercih nedeni olarak açık cerrahinin yerini almıştır aynı zamanda soliter 
böbrekli taş hastalarında da etkin ve güvenilir şekilde uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler : SOLİTER TAŞLI BÖBREK PNL
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STAGHORN BÖBREK TAŞI OLAN ÇOCUK HASTALARDA 
PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ

Volkan İzol1 , İbrahim Atilla Arıdoğan 1, Anar Mammadov1, Fesih Ok1, Samir 
Jaferiguliyev1, Nihat Satar 1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 
Anabilim Dalı GİRİŞ :

Staghorn taşlar, toplayıcı sistemde geniş yer kaplayan, tüm kaliksleri 
veya birçok kaliksi ve renal pelvisi dolduran taşlardır. Çocuklarda 
staghorn taşlar tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarına, sepsise, uzun
dönemde renal hasara neden olabileceğinden çıkarılması gerekmektedir. 
Perkütan nefrolitotomi (PCNL) günümüzde staghorn taş tedavisinde ilk 
seçenek haline gelmiştir. Bu çalışmamızda, staghorn taşlı böbreği olan 
çocuk hastalardaki PCNL sonuçlarımız sunulmaktadır.

Materyal-Metot :

Eylül 1997- Aralık 2017 tarihleri arasında, staghorn taş hastalığı olan 105 
çocuk hastanın 115 renal ünitesine PNL uygulandı. Hastaların 68’sı erkek 
(% 64), 37’sı kızdı (% 36) ve ortalama yaşı 8.1(1 – 17) yıldı. Hastalardan 
10’unda (% 9.5) geçirilmiş açık böbrek cerrahisi, 4 sinde(% 3.8) PNL, 
5'İnde (% 4.7) başarısız şok dalgası uygulaması (SWL) öyküsü vardı. 2 (%
1.9) hastada soliter böbrekti. Ortalama taş yükü 850 mm2 (100-2150) idi. 
Genel anestezi altında ve floroskopi eşliğinde önce litotomi pozisyonunda 
üretere ucu açık üreter kateteri yerleştirildi, daha sonra prone 
pozisyonunda iğne ile uygun kalikse girişten sonra, gerekli olan en küçük 
çaplı renaks tüp yerleştirilecek şekilde dilatasyon yapıldı. Taşlar, rijid 



nefroskop veya üreteroskopla görülüp, gerektiğinde pnömotik, ultrasonik 
veya holmiyum lazer litotriptörle kırılarak ekstrakte edildi.

Bulgular:

65(% 61.9) hasta taşlarından tamamen arındırıldı. Önemsiz rezidüel taşları 
(<3mm) kalan 18 hasta da eklendiğinde başarı oranı %79 olarak bulundu. 5 (%

4.7) hastaya operasyonda kan transfüzyonu yapıldı. 8 (% 7.6) hastaya sekonder PCNL 
planlandı ve 5 (% 4.7) hastaya şok dalgası tedavisi (SWL) planlandı ,bir hastada 
postop perirenal hematom gözlendi ve takiplerde geriledi. 1 hastada kolon yaralanması
meydana geldi ve tüp kolostomi ile konservatif olarak takip edildi.

Sonuç:

Pediatrik Staghorn böbrek taşlarının tedavisinde perkütan nefrolitotomi
yüksek başarı oranına sahip, etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler : STAGHORN PEDİATRİK PNL



PS027

İKİ YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA MİNİMAL İNVAZİV BASİT NEFREKTOMİ VE
NEFROÜRETEREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

Volkan İzol1, İbrahim Halil Şükür1, Bahattin Kızılgök1, Kadir Karkin1, Elnur 
Ziyadov1, Nihat Satar1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 
Anabilim Dalı GİRİŞ:

Erişkin hastalarda ilk laparoskopik nefrektominin Clayman tarafından 
gerçekleştirilmesi sonrası, 1991 yılında ilk çocuk laparoskopik nefrektomi, 1994 
yılında da ilk çocuk laparoskopik nefroüreterektomi geçekleştirilmiştir. 
Laparoskopinin, açık cerrahiye oranla daha bas ̧arlı kozmetik sonuc ̧larının olması ve 
daha az postop ağrı ve daha hızlı iyileşme sürecinin olması nedeniyle c ̧ocuklarda 
kullanımı yaygınlas ̧mıs ̧ıtr. Bu çalışmamızda 2 yaş altı çocuk hastalarda laparoskopik
nefrektomi ve nefroüreterektomi deneyimlerimizi sunmaktayız.

MATERYAL – METOT:

Temmuz 2004 – Eylül 2017 tarihleri arasında 2 yaş ve altı 15 hastanın 11’ine

laparoskopik; nefroüreterektomi, 3’üne heminefroüreterektomi, 1’ine nefrektomi uygulandı. 
Operasyonların 8’i transperitoneal 7’si retroperitoneal yöntemle yapıldı. Hastalardan 9’u 
vezikoüreteral reflüye bağlı atrofik böbrek, 3’ü çift toplayıcı sistem ve üst pol atrofisi, 1’i 
üreteropelvik bileşke darlığına bağlı atrofik böbrek, 2’si multikistik displastik böbrek nedeni ile 
opere edildi. Trokar yerleşimini takiben transperitoneal yaklaşılanlarda kolon medialize edilerek, 
retroperitoneal yaklaşılanlarda ise künt diseksiyonla direkt olarak renal hilusa ulaşıldı. Renal arter 
ve ven kliplenip kesildikten sonra böbrek çevre dokulardan serbestlenip nefrektomi tamamlandı. 
Üreterektomi endikasyonu olan olgularda ise üreter mesaneye kadar serbestlenip, üreterovezikal 
bölgeye klip konulup veya ligasure yardımıyla kesilip spesimen çıkarıldı. Heminefroüreterektomide



ise nefroüreterektomideki gibi renal hilusa ulaşıldıktan sonra afonksiyone pol ve normal kısım 
demarkasyon hattından böbrek ligasure ve ultrasonik makas yardımı ile kesildi. Ardından 
afonksiyone kısım üreteri nefroüreterektomideki gibi distale kadar serbestlenip üreterovezikal 
bileşkeden kliplenip kesilerek spesimen çıkarıldı.

BULGULAR:

Hastaların 5’i (%33.3) kız, 10’u (%66.7) erkekti. Ortalama yaş 1.44 yıl (3 ay-2 yıl),
ortalama operasyon süresi 120(30-220) dakika idi. Kanama miktarı minimaldi. İki 
hastada distal üreter kesilirken mesanede perforasyon oluştu ve onarıldı. Bir 
hastada normal üreter yaralandı. Bir hastada distal üreter prepare edilirken 
üreterovezikal bileşkeden koptu üretral kateteri 2 hafta tutuldu. Postoperatif 
dönemde 1 hastada ateş gelişirken, 1 hastada dren çekildikten sonra dren yerinden
omentum herniye oldu. Genel anestezi altında omentektomi yapılarak dren yerine 
sütür atıldı.



Postoperatif analjezi parenteral metamizol sodyum ve parenteral parasetamol ile 
sağlandı. Yatış süresi ortalama 55 (28-92) saatti. Kozmetik sonuçlar iyi olup geç 
komplikasyon görülmedi.

SONUÇ:

İki yaş altı hastalarda da böbreğin benign patolojilerinde, erişkinlerde olduğu gibi 
laparoskopik yöntem; kısa yatış süresi, kozmetik sonuçlar ve postop analjezi 
gereksiniminin daha az olması gibi nedenlerle güvenle kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler : laparoskopik nefrektomi, nefroüreterektomi

Resimler :



PS028

KADINLARDA SAKRAL NÖROMODULASYONUN ETKİNLİĞİ VE YAŞAM
KALİTESİNE ETKİSİ

Şenol Tonyalı1, Hakan Bahadır Haberal2, Cenk Yücel Bilen2, Ali Ergen2

1Sbü Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç:

Kadın hastalarda SNM işleminin etkinliğini ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi 
üzerine etkisini ortaya koymayı amaçladık.

Materyal ve Metot:

Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde 1999-2016 tarihleri arasında SNM işlemi 
yapılan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. SNM işlemi başarılı 
olan ve kalıcı pil yerleştirilen kadın hastalar çalışmaya dahil edildi. Hem SNM 
hastalarına hem de kontrol grubuna ‘Bristol Female Lower Urinary Tract 
Symptoms (BFLUTS)’ anketinin Türkçe validasyonu yapılmış şekli uygulandı ve 
BFLUTS’un skorlanmış formuna uyarlandı.

Bulgular:



SNM işlemi uygulanan toplam hasta sayısı 35 idi. Bu hastalar içinden testi başarılı 
olan ve kalıcı pil yerleştirilen toplam 19 kadın hastaya anket formu gönderildi ve 
ankete cevap veren 9 kadın çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubunu 18 kadın hasta 
oluşturdu. SNM hastalarının ortalama yaşı 46.7 ± 12.8 yıl iken kontrol grubunun 
ortalama yaşı 44.2 ± 8.2 yıl olup gruplar arasında yaş açısından anlamlı farklılık 
bulunmamakta idi ( p> 0.05). Dolum ve işeme semptomları SNM hasta grubunda 
daha sık gözlenirken inkontinans semptomları SNM hastaları ve kontrol grubunda 
benzerdi. SNM hastalarının seksüel fonksiyonlarında kontrollere göre bir kötüleşme 
saptanmadı. SNM hastalarının yaşam kaliteleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
azalmış bulundu.

Sonuç:

SNM işlemi AÜSD olan hastalarda tercih edilebilecek bir tedavi yöntemidir. 
SNM işlemi geçiren kadın hastaların idrar kaçırma durumları ve seksüel 
fonksiyonları aynı yaş grubundaki erişkinler ile benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : sakral nöromodulasyon, nörojen mesane, interstisyel sistit



PS029

KONTRALATERAL EKTOPİK-FÜZYONLU BÖBREK ANOMALİSİ OLAN 
BÖBREK TAŞI HASTASINDA RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: OLGU
SUNUMU

Alihan Kokurcan1, Fatih Sandıkçı1, Mehmet Çağlar Çakıcı1, Selçuk Esengen1, Ufuk 
Öztürk1, M. Abdurrahim İmamoğlu1

1Sbü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Suam

Giriş

Kontralateral ektopik füzyone böbrek nadir görülen konjenital böbrek 
anomalilerinden birisidir. Konjenital böbrek anomalisi olan hastalarda 
komplikasyon sıklığı artmaktadır. Bunlardan birisi ise üriner sistemde taş 
oluşumudur. Bu vakada retrograd intrarenal cerrahi(RIRC) tekniği kullanılarak 
anomalik böbrekteki taşa müdahale görüntüler eşliğinde anlatılmak istendi.

Olgu Sunumu

19 yaşında erkek hasta kliniğimize sol yan ağrısı, makroskopik hematüri, dizüri 
şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan tam idrar tetkikinde 
hematürisi olduğu gözlendi. Bilgisayarlı tomografide sağ böbreğin, sol böbreğin 
altında, füzyone olduğu ve sol böbrek orta kalikste yaklaşık 25x20 mm taş 
gözlendi(Fig.1). Genel anestezi altında yapılan sistoskopisinde her iki orifisin 
mesanede normal yerleşimli olduğu gözlendi. Floroskopi eşliğinde yapılan retrograd 
pyelografisinde sol üreterin sağ böbrek lateralinden geçtiği, sağ ureterin L3 
seviyesinden karşı tarafa geçtiği gözlendi. Ardından sol üreter orifisinden guidewire 
eşliğinde access sheat yerleştirilerek flexibl renoskop ile taşa ulaşıldı ve holmium 
lazer litotripsi uygulandı. Fragmantasyon esnasında alt pole kaçan 2 adet yaklaşık 
3x3 mm’ lik taşa flexibl renoskopun dönüş açısı yetmemesi üzerine 



ulaşılamadı(Fig.2). Hastaya 4,7F 26 cm DJ katater takıldı. Postoperatif 3. haftada DJ
kateteri çekildi. Hastanın operasyon sonrası dönemde şikayeti olmaması üzerine 
rezidü taşa ek tedavi planlanmadı.

Yorum

Konjenital böbrek anomalileri içerisinde renal malrotasyonlar, atnalı böbrek, 
kontralateral ektopik böbrek(KEB), ipsilateral renal ektopi, toplayıcı sistem 
anomalileri ve böbrek sayısının azlığı veya çokluğu sayılabilir. Böbrek anomalileri 
olan hastalar çoğu zaman asemptomatik olarak izlenirken, üriner sistem taş 
hastalığı olanlar hastalarda semptom oluşabilmektedir. KEB anomalileri yaklaşık 
1/1000 canlı doğumda izlenmekte olup olgumuzdaki kontralteral ektopiye füzyon da
eşlik etmektedir. Kontralateral ektopik füzyonlu böbrek anomalisi olan hastalarda 
üriner sistem taş tedavisi olarak ESWL, PNL ve RIRC tedavileri uygulanmaktadır. 
Bizim olgumuzda konjenital anomalili böbrekte gelişmiş olan böbrek taşına başarılı 
bir şekilde tedavi uygulanmıştır. Ancak bu tedavilerin başarısı gelişimsel bozukluğa 
bağlı olarak değişmektedir. Operasyon öncesi yapılacak toplayıcı sistem 
görüntülemesi başarıyı öngörmede önemli bir mihenk taşıdır.

Anahtar Kelimeler : BÖBREK TAŞI, KONJENİTAL EKTOPİK FÜZYONE BÖBREK, 
RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ



Resimler :





PS030

ENKRUSTE JJ STENT TEDAVİSİNDE KOMBİNE YÖNTEM: OLGU SUNUMU

Alihan Kokurcan1, Muhammet Şahin Yılmaz1, Sertaç Çimen1, Burhan Baylan1, M. 
Abdurrahim İmamoğlu1

1Sbü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Suam

Giriş

İlk defa 1967 yılında Zimskind ve ark. tarafınca kullanılan JJ stentler (JJS) günümüzde ürolojik 
cerrahi alanında geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Kullanım alanları içerisinde üreter taşı 
tedavisi, üretere dıştan bası tedavisi, açık ve endoskopik üreter cerrahisi, üreteropelvik 
obstrüksiyon tedavisi yer alır. Bu durumlarda yararları olan stentlerin üreterde uzun süre 
kalmaları ise bazı komplikasyonlara yol açabilmektedir. Stent enkrustasyonu bu 
komplikasyonlardan biridir. Bu çalışmada kliniğimizde enkruste olan JJ stent nedeniyle minimal 
invazif yöntemlerle kombine tedavi uygulanan bir olgu sunulmaktadır.

Olgu Sunumu

77 yaşındaki erkek hasta kliniğimize sol yan ağrısı ve makroskopik hematüri 
şikayetleri ile başvurdu. Hasta anamnezinde 2 yıl önce sol üreter taşına yönelik 
endoskopik litotripsi operasyonu geçirdiğini ancak operasyon sonrasında kliniğimize
tekrar başvurmadığını belirtti. Tam idrar tetkikinde hematüri ve pyüri gözlendi. 
Yapılan üriner ultrasonografide sol böbrekte grade 3 hidronefroz izlendi. Direk 
üriner sistem grafisinde JJ stentin özellikle proksimal ucunda daha fazla olmak 
üzere enkrustasyon görüldü(Fig.1) Taş protokollü bilgisayarlı tomografide 
proksimal ve distal uçta taşlaşmanın artmış olduğu ve JJ stentin boylu boyunca 
enkruste olduğu izlendi. Hastaya genel anestezi altında retrograd intrarenal cerrahi
(RIRC) planlandı. Stentin etrafındaki enkrustasyon materyali mesanedeki ucundan 
başlayarak üreter orta kesime kadar kırıldı. Ancak sürenin uzaması üzerine 
litotripsiye devam edilmedi; JJS yabancı cisim forsepsi ile kibarca çekilmeye 
çalışıldı ancak proksimal uçtaki (renal pelvis) enkrustasyon nedeniyle başarılı 



olunamadı. Ardından stentin proksimal ucuna ekstrakorporael şok dalga litotripsisi 
(ESWL) uygulandı. ESWL sonrasında çekilen direkt üriner sistem grafisinde JJ 
stentn proksimal ucundaki enkrustasyonun belirgin olarak azalmış olduğu 
gözlendi(Fig.2). Hastaya tekrar RIRC planlandı. Bu ikinci operasyonda JJ stentin 
üreter proksimalinde bulunan enkruste kısmına litotripsi uygulandı. Stentin üreteral
kısmı temizlendikten sonra renal pelvise çıkılmadan JJS yabancı cisim forsepsi ile 
kibarca çekildi ve çıkarıldı. Yapılan üreteroskopide stent ve taş fragmanı görülmedi;
ardından yeni JJS takıldı. Postoperatif 1. günde sondası çekilen hasta önerilerle 
taburcu edildi. 3 hafta sonra JJ stenti çekilen hastanın postoperatif 6.aydaki 
takiplerinde şikayetlerinin tekrarlamadığı görüldü.

Sonuç

Enkruste JJS tedavisinde RIRC, ESWL ve perkütan nefrolitotomi yöntemleri

kullanılabilmektedir. Hangi yöntemin daha etkili olduğu hakkında ortak bir 
konsensus bulunmamakla beraber olgumuzda olduğu gibi kombine RIRC ve ESWL
kullanımı uygun bir tedavi alternatifi olabilir.



Anahtar Kelimeler : ENKRUSTASYON,JJ STENT,KOMBİNE,RIRC,ESWL

Resimler :







PS031

RETROAORTİK RENAL VEN SOL LAPAROSKOPİK DONOR NEFREKTOMİSİ 
İÇİN BİR ENGEL Mİ?

Sanem Çimen1, Sertaç Çimen1, Alper Gök1, Fatih Sandıkçı1, Alihan Kokurcan1, M. 
Abdurrahim İmamoğlu1

1Sbü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Suam, Üroloji Ve Transplantasyon
Kliniği Giriş

Retroaortik sol renal ven, renal venin anatomik bir varyantıdır. Embriyolojik 
dönemde renal venler ve vena kava birbirine paralel olarak kompleks bir etkileşim 
içerisinde gelişir. Bu etkileşim intrauterin 4. haftada başlar ve yaklaşık 8. haftaya 
doğru sonlanır. İnferior vena kava embriyolojik olarak birbirine paralel seyreden üç 
çift venin etkileşimi sonucunda gelişir. Bu venler –ortaya çıkış sıralarına göre- 
posterior kardinal ven, subkardinal ven ve suprakardinal venlerdir. Subkardinal ve 
suprakardinal venlerin aralarındaki anastomotik bağlantılar aortu çevreleyen bir 
yaka oluşturur. Bu yakanın ventral kısmı sol renal veni oluşturur. Yakanın –
normalde regrese olması beklenen- dorsal kısmı kalıcı olursa, sol renal ven aortun 
arkasında kalarak retroaortik renal ven gelişimine zemin hazırlanmış olur. Bu 
varyasyonun görülme sıklığı %1 civarındadır.

Retroaortik sol renal venin varlığının pre-operatif dönemde ortaya konması donör 
nefrektomisi esnasında gerçekleşebilecek komplikasyonların önlenmesi açısından 
önemlidir. Çalışmamızda oblik seyirli retroaortik sol renal veni olan bir böbrek 
donörüne uygulanan laparoskopik donör nefrektomisi prosedürü sunulmaktadır.

Olgu sunumu



18 yaşında erkek böbrek donörü adayı, son dönem böbrek yetmezliği tanısıyla 5 
yıldır diyaliz programında olan babasına böbreğini bağışlamak istediği için 
değerlendirildi. Rutin böbrek donör adayı tetkik sonuçları normaldi. Üriner 
ultrasonografisi de normal olarak değerlendirilen hastanın tüm böbrek donör 
adaylarına rutin olarak çekilen bilgisayarlı tomografi anjiyogram (BT-anjiyogram) 
tetkikinde ise oblik seyirli sol retroaortik renal ven (RRV) saptandı(Fig.1a ve 1b) . 
Pre-operatif hazırlık sonrası sol laparoskopik donör nefrektomisi (LDN) yapılması 
planlandı.

Kliniğimizde LDN prosedürü -damar varyasyonu bulunmayan olgularda- 1 adet 5 
mm ve 2 adet 10 mm trokar kullanılarak gerçekleştirilmekteyken sunulmakta olan 
olguda sol iliak krestin 3 cm üzerinden 1 adet ek 5 mm bir trokar yerleştirilerek 
uygulandı. Bu sayede daha iyi görüntü sağlandı ve sol böbrek alt polü daha rahat 
manipule edildi. Bu trokardan laparoskopik grasper üreteri sol laterale retrakte 
edecek şekilde konumlandırıldı. Böylece üreterin medialindeki gonadal ven rahatça 
takip edilerek oblik seyirli sol RRV bulundu (Fig.2). Sol RRV aortun posteriorundan 
ayrıldığı seviyeye kadar diseke edilerek vaskuler askı ile askıya alındı. Sonrasında 
renal hilumda renal arter izole edilerek askıya alındı; vaskuler pedikül stapler 
uygulamasına hazır hale getirildi. Böbreğin serbestlenmesini takiben 6 cm 
uzunluğunda Pfannenstiel insizyonu açıldı ve buradan endocatch ilerletildi.



Üreterin iliak çapraz seviyesinde bağlanıp kesilmesinden sonra sol RRV ve 
renal artere stapler (Ethicon endovascular stapler®) uygulandı ve kesme 
işlemini takiben böbrek insizyondan endocatch ile çıkarıldı. Sıcak iskemi süresi
4 dk olarak ölçüldü. İntra- ve postoperatif dönemlerde komplikasyon olmadı.

Sonuç

Böbrek nakli için renal venin daha uzun olması nedeniyle sol böbrek tercih edilir. 
BT-anjiyogram LDN öncesinde renovaskuler varyasyonları belirlemek açısından 
değerli bir görüntüleme yöntemidir. Sol RRV bu şekilde ortaya konabilecek 
varyasyonlardan biridir. Çalışmamızda görüldüğü gibi RRV varlığı sol LDN açısından
bir kontrendikasyon değildir. Bu varyasyon sıcak iskemi süresini etkilememekle 
birlikte trokar sayısını, yerleşim planını ve renal pediküle yaklaşım tekniğini 
etkileyebildiği için önceden bilinmesi yararlıdır.

Anahtar Kelimeler : DONÖR NEFREKTOMİSİ, LAPAROSKOPİK, RENAL VEN, 

RETROAORTİK Resimler :
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VS001

PELVİK BÖBREKTE LAPAROSKOPİ YARDIMLI PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ

Kaan Gökçen1, Gökçe Dündar2, Emre Kıraç1, Gökhan Gökçe1, Emin Yener 

Gültekin1

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

2Cizre Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği

AMAÇ: Atnalı böbrek, ektopik böbrek, çift toplayıcı sistem ve malrotasyon 
anomalisi gibi renal anomalilerde; üriner sistem taş hastalığı görülme insidansı 
artmaktadır. Böbreğin anormal yerleşimi nedeniyle cerrahisi çeşitli zorluklar 
taşımaktadır. Bu sunumda pelvis yerleşimli ektopik böbreği olan ve başarısız 
fleksible URS sonrası laparoskopi yardımlı perkütan nefrolitotomi uygulanan 
olgu sunulmaktadır.

OLGU: 27 yaşında erkek hasta, karın ağrısı nedeniyle yapılan tetkiklerinde pelvik 
ektopik böbrekte taş izlenmesi nedeniyle üroloji polikliniğine refere edilmiştir. 
Kontrastsız batın tomografisinde sağ böbreğin sağ pelvis iliak fossada yerleşimli 
olduğu, sağ böbrekte renal pelviste 14 mm ve alt polde 17 mm boyutunda iki 
adet taş olduğu saptandı. Haziran 2017 tarihinde hastaya fleksible URS 
uygulandı. Alt pol infindibulo-pelvik açının dar olması ve infindibulum boynunun 
dar olması nedeniyle litotripsi sağlanamadı. İşlem D/J stent takılarak sonlandırıldı.
Temmuz 2017 tarihinde hastaya laparoskopi yardımlı peruktan nefrolitotomi 
işlemi planlandı. Hazırlıkları tamamlanan ve idrar kültüründe üremesi olmayan 
hastaya supin pozisyonda biri kamera portu olmak üzere dört port girişi yapılarak
batın orta hattın sağında iliak fossada ektopik yerleşimli böbrek eksplore edildi. 



Gerota fasyası acılarak böbrek parankimi görünür hale getirildi. Laparoskopik 
görüş altında RGP yardımı ile alt pol anterior kaliks grubuna akses sağlandı. PCNL
işlemi; 30 F’e kadar yapılan dilatasyon sonrası taşlar dışarıya alınarak 
tamamlandı. Anterior kaliks grubuna yapılan akses sırasında trakt yerinde 
yaklaşık 240 ml’lik kanama izlendi. Nefroüreterostomi takılması sonrası 
kanamanın sızıntı şeklinde devam etmesi üzerine trakt kenarına hemostatik ajan 
sıkıldı ve kanamanın durduğu izlendi. Ameliyat süresi 110 dk. olan bu olguda 
intraoperatif-postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon izlenmemiş olup 
eritrosit replasmanına gerek duyulmadı. Postoperatif 4. gün nefrostomi kateteri 
çekilen hasta 5. gün sorunsuz taburcu edildi.

SONUÇ: Laparoskopi yardımlı perkütan nefrolitotomi; büyük taşlı pelvik ektopik 
böbreğe sahip hastalarda düşük komorbidite ve komplikasyon riski nedeniyle 
tercih edilebilir güvenli minimal invaziv bir prosedürdür.

Anahtar Kelimeler : Böbrek Taşı, Ektopik Böbrek, Laparoskopi, Perkütan 
Nefrolitotomi



VS002

TRANSPERİTONEAL LAPAROSKOPİK 3 PORT PYELOLİTOTOMİ VE 
PYELOPLASTİ

Mustafa Suat Bolat1, Önder Çinar2

1Gazi Devlet Hastanesi; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2Bülent Ecevit Üniversitesi

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Üreteropelvik (UP) darlık , üriner sistemin en sık görülen konjenital ya da 
kazanılmış hastalığıdır. Böbrek alt polünü besleyen aberran arter basısına ikincil 
olarak, bileşkedeki sirküler liflerin anormal kompozisyonuna, ya da interselüler 
kollajen birikimine bağlı olarak da gelişebilir.

Aralıklı sol yan ağrısı nedeniyle başvuran 42 yaşındaki erkek hastanın 
intravenöz ürografisinde sol hidronefroz ve 17 adet 5-8 mm çaplı 
obstruksiyona neden olmayan taşları ve diüretikli renal sintigrafisinde sol 
renal rölatif fonksiyonu %39, T1/2 boşalma süresi ise 42 dakika bulundu.

Sol transperitoneal 3 port kullanılarak yapılan eksplorasyonda aberan arter 
olmadığı, intrensek UP darlık olduğu görüldü. Pyelotomi yapılarak renal kaliksler 
içindeki taşların tamamı alındı. Takiben UP bölge ile birlikte dilate renal pelvis 



çıkarıldı, antegrad yolla JJ katateri yerleştirilerek dismembered pyeloplasti 
tamamlandı.

Total operasyon süresi 140 dakika olup hasta stone-free olarak post operatif 4. 

gününde eksterne edildi. Anahtar Kelimeler : Pyelolitotomi, pyeloplasti, 

üreteropelvik darlık, laparoskopi



VS003

TAŞ KOMPLEKSİTESİ YÜKSEK OLAN HASTADA MİNİ PERKÜTAN 
NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİMİZ

Hüseyin Alperen Yıldız1, Doğan Değer1, Muzaffer Doğu Taşdemir1, Selçuk Özer1, 

Ozan Bozkurt1, Ömer

Demir1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

TAŞ KOMPLEKSİTESİ YÜKSEK OLAN HASTADA MİNİ PERKÜTAN 
NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİMİZ

Alperen Yıldız, Doğan Değer, Doğu Taşdemir, Selçuk Özer, Ozan Bozkurt, Ömer 
Demir

Amaç:

Bu videoda renal kolik ile başvuran ve yapılan görüntüleme tetkiklerinde sol böbrek 
renal pelviste 20 mm ve alt polde parsiyel staghorn taşı olan hastaya uyguladığımız 
mini pcnl deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Hasta ve Yöntem:



40 yaşında, erkek hasta tarafımıza yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. Yapılan fizik 
muayenede patoloji izlenmedi. Görüntüleme tetkiklerinde sol böbrek renal pelviste 
20 mm ve alt polde parsiyel staghorn taş, sağ böbrek alt ve üst polde multipl 
milimetrik taşlar izlendi.Guy’s stone skoru grade 3 olarak belirlendi. Hastaya 
operasyon kararı alındı. Uygun hazırlıklar yapıldıktan sonra önce hastaya litotomi 
pozisyonunda sol üreterden taşın proksimaline geçecek şekilde 6f üreter katateri 
yerleştirildi. Ardından prone pozisyonunda skopi yardımı ile sol böbreğe akses yapıldı
ve sensör guidewire yerleştirildi. Sensör üzerinden 24f e kadar dilatasyon yapıldı ve 
amplatz sheet yerleştirildi.Öncelikle renal pelvisteki taşa mini-pcnl yöntemi ile laser 
litotripsi yapıldı ve taşlar taş forcepsi ile toplandı. Ardından alt poldeki milimetrik 
taşlara ulaşıldı. 6f katater ve basınçlı sf ile alt pol yıkandı ve taşlar bu basınçla 
sheetten dışarı alındı. Skopi ve nefroskop ile böbrekte taş kalmadığı görüldü. İşlem 
sonunda guide üzerinden reentry kateteri yerleştirilerek operasyon sonlandırıldı.

Bulgular:

Operasyon 60 dakika sürdü. Kan transfüzyon ihtiyacı olmadı. Postoperatif 1. Gün 
sonda çekildi. 2.

Gün nefrostomi katateri çekildi. Hasta postop 2. günsorunsuz şekilde taburcu edildi.

Sonuç:

Guy’s stone skoru orta ve yüksek olan hastalarda mini perkütan yöntemi; tecrübeli
merkezlerde yüksek taşsızlık oranı ile kullanılabilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, Perkütan nefrolitotomi, Guy’s stone score



VS004

BÜYÜK ÜRETER ÜST UÇ TAŞI VE BÖBREK TAŞINA EŞ ZAMANLI 
LAPAROSKOPİK ÜRETEROLİTOTOMİ VE İNTRAKORPOREAL 
ÜRETERORENOSKOPİ

Ali Tekin1, Alpaslan Yüksel1, Yusuf Şenoğlu1, Ahmet Yıldırım Balık1, Arda Taşkın 

Taşkıran1, Hasan Danış1 1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ad

Amaç: Sol böbrekte grade III hidronefroz ile birlikte böbrekte 1 cm ve sol üreter üst
kesimde 25 mm taşı olan 80 yaşındaki erkek hastaya eş zamanlı uygulanan 
laparoskopik üreterolitotomi ve intrakorporeal üreterorenoskopi ameliyatının video 
sunumu gerçekleştirilmiştir.

Hasta ve Yöntem Şiddetli sol yan ağrısı ile polikliniğe başvuran 81 yaşındaki 
hastanın çekilen bilgisayarlı tomografisinde sol proksimal üreterde 25mm ve 
böbrek üst pol kaliksinde 10 mm taş saptandı. Hastaya laparoskopik 
üreterolitotomi ve laparoskopik trokar içerisinden intrakorporeal üreterorenoskopi 
planlandı.

Bulgular: Hastaya sol lateral dekübit pozisyonda Palmer noktasından Veres iğnesi ile 
pnömoperitoneum oluşturuldu. Üç adet 10 mm´lik trokarlar üçgen oluşturacak şekilde 
yerleştirildi. Künt ve keskin diseksiyonlar yardımı ile kolon deviye edildikten sonra sol 
proksimal üreter tanımlandı ve serbestlendi. Taşın olduğu bölge serbestlendi ve taşın 
üzerinden üretere vertikal insizyon yapıldı. Yaklaşık 25 mm taş doğurtularak insizyon 
hattından çıkartıldı. Ardından trokar içerisinden 7F üreterorenoskop iletilerek üreterdeki
insizyondan ilerletilerek böbrek toplayıcı sistemine girildi. Üst kaliksteki 1 cm boyutlu 



taş basket kateter ile alındı. Sol üretere insizyon yerinden double J stent takıldı. Trokar 
girişinden loja dren konularak işleme son verildi. Ameliyat süresi 75 dakika, kanama 
miktarı 60 cc olarak belirlendi.

Sonuç:  Büyük boyutlu  üreter  üst  uç  taşı  tedavisinde  laparoskopik  cerrahi  bir
alternatif  seçenektir.  Eşlik eden  böbrek  taşı  varlığında  birlikte  intrakorporeal
üreterorenoskopi uygulama olanağı laparoskopinin önemli bir avantajıdır.

Anahtar Kelimeler : LAPAROSKOPİK ÜRETEROLİTOTOMİ, 
ÜRETERENOSKOPİ,İNTRAKORPOREAL

Notlar : Bildiri video sunumudur.Video belirtilen adrese gönderilmiştir.



VS005

ROTASYONE TAŞLI BÖBREKLİ OLGUDA LAPAROSKOPİK PYELOLİTOTOMİ

Volkan İzol1, Nebil Akdoğan1, Bahattin Kızılgök1, Elnur Ziyadov1, İbrahim Atilla 

Arıdoğan1, Mustafa Zühtü Tansuğ1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Ektopik yerleşimli, rotasyone veya anomalili böbreklerde laparoskopik 
pyelolitotomi güvenle uygulanabilen tedavi yöntemidir.

6 aydır karın ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvuran 54 yaşındaki erkek hastaya yapılan 
bilgisayarlı tomografide sol aks rotasyonlu taşlı böbrek saptandı. Hastaya laparoskopik 
pyelolitotomi planlandı. Litotomi pozisyonunda hastaya üreter kateteri konulup sol 
lomber pozisyona alındı. Transperitoneal 2 adet 10mm, 1 adet 5 mm trokarlar, standart 
el aletleri ve ultrasonik makas yardımıyla operasyon gerçekleştirildi. Mezenter ultrasonik
makas ile insize edilip böbrek pelvisine ulaşıldı. Pelvis koter ile insize edilip taşlara 
ulaşıldı. Taşlar endobag içerisine alındı. Flexible nefroskop ile porttan girilip orta ve üst 
kalikslerdeki milimetrik taşlar alındı. Skopi ile geride taş kalmadığı doğrulanıp pelvis 3/0 
vicryl ile kapatılıp dren yerleştirildi. Hasta litotomi pozisyonuna alınıp retrograd 
pyelografi yapıldı. Pelviste ekstravazasyon izlenmedi. 6F double-J stent yerleştirilip 
işleme son verildi. İntraoperatif komplikasyon görülmedi.

Operasyon 125 dk sürdü. Kan kaybı minimaldi. Erken dönem komplikasyon 
görülmeyen



hasta postoperatif 2. gün dreni çekilerek taburcu edildi. Postoperatif 3. haftada 
double-J stenti ekstrakte edilen hastada problem yoktu.

Aks rotasyonlu böbreği olan hastalarda laparoskopik pyelolitotomi kısa yatış süresi, 
düşük komplikasyon oranıyla artan deneyimle birlikte güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler : ROTASYON, PYELOLITOTOMI, LAPAROSKOPI



VS006

36 MM'LİK SOL RENAL PELVİS TAŞI İÇİN ULTRA-MİNİ PERKÜTAN 
NEFROLİTOTOMİ

Özcan Kılıç1, Murat Akand1, Emre Altıntaş1, Kadir Böcü1, Ali Furkan 

Batur1, Serdar Göktaş1 1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji 

Anabilim Dalı

AMAÇ: Böbrek taşı operasyonlarında minimal invazif cerrahi yöntemleri içinde en yenisi

olan ultramini perkütan nefrolitotomi (PCNL) operasyonunu büyük boyutlu böbrek taşını 

bir vakada sunmayı amaçladık.

MATERYAL & METOT: Sol yan ağrısı ve sık idrar yolu enfeksiyonu öyküsü olan 62 
yaşında bayan hastanın yapılan tetkiklerinde; direkt üriner sistem grafisinde ürolojik
bir opasiteye rastlanmadı; fakat ultrasonografide böbrek pelvis alt grup 
lokalizasyonlu taş görüntüsü elde edildi. Kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT)'de sol
böbrek pelvisten başlayıp orta -alt kaliks grubuna uzanan 36 mm boyutlu taş 
saptandı (HÜ:489). Preoperatif tetkiklerinde böbrek fonksiyonlarında bir miktar 
yükseklik (Üre:60, Kr:1.5) ve idrarında lökosit mevcuttu ancak idrar kültüründe 
üreme izlenmedi. Hastanın özgeçmişinde GİS tümörü nedeniyle operasyon geçirdiği,
nüks kitle (sol batında) nedeniyle sorafenib kullandığı mevcuttu.

Hastaya genel anestezi altında, prone pozisyonunda perkütan giriş ile ultramini 
PCNL operasyonu yapıldı. Operasyon süresi 120 dk, skopi süresi 36 sn idi. Lazer şut 
sayısı:27537 (Frekans: 8 Hz, Enerji: 2000 J). Operasyon sonrasında komplikasyon 
saptanmadı. Hastaya 4.8 F 26 cm DJ stent yerleştirildi. Hastada postoperatif 
komplikasyon olmadı. Hemoglobin değerinde anlamlı düşüş izlenmedi (Pre-op 
Hgb:10.7, Post-op Hgb:10). Post-op 2.günde hasta taburcu edildi. 10 gün sonra DJ 



stenti alınan hastanın 4. haftada çekilen kontrol kontrassız BT'sinde anlamlı rezidü 
taşa rastlanmadı (<3 mm).

BULGULAR: Böbrek taşlarında güncel tedaviler ESWL, PCNL, RIRS şeklindedir. 2 
cm'den büyük taşlarda kılavuzlara göre ilk tedavi seçeneği PCNL'dir. Ancak ciddi 
komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Bu komplikasyonların bir çoğu da trakt 
oluşturulması ve traktın boyutu ile ilgilidir. Bu nedenle tedavi başarısını düşürmeden
daha az komplikasyona yol açan minimal invazif yöntemlere yönelinmiştir. Yakın 
zamanda Desai ve ark. ultramini PCNL'yi tarif etmişlerdir. PCNL ve Mini-PCNL'den 
ana farkı küçük boyutlu trakt oluşturulması, daha ufak ve kullanılabilir aletin 
dizaynıdır. Bu teknik daha çok <2 cm taşlarda önerilmektedir. Video sunumumuzda 
büyük boyutlu (maksimum boyutu: 36 mm) taşı olan hastada ultramini PCNL 
tekniğiyle yaptığımız operasyonu sunmaktayız.

SONUÇ: Ultramini PCNL büyük boyutlu böbrek taşlarında başarılı ve 
komplikasyonsuz bir şekilde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler : Böbrek taşı, perkütan nefrolitotomi, ultra-mini, cerrahi tedavi

Notlar : Video CD'si posta ile gönderildi.



VS007

LAPAROSKOPİK PYELOLİTOTOMİ OLGUSU

Kerem Taken1, Recep Eryılmaz1, Rahmi Aslan1, Şevder 

Kırmızıtoprak1 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi

•30 y , erkek

•Sağ yan ağrısı

•BT: Sağ böbrek pelvisten uretere uzanan 21x13 mm kalkül. Sağ böbrek grade 2 hn,
sağ böbrek alt polde 5 mm kalkül

•Lap. Pyelolitotomi ye karar verildi.

-Kanama izlenmedi

-Operasyon süresi 50 dk.

-Postop 1.gün foley sondası çekildi

-Postop 2.gün dreni çekildi ve taburcu edildi



Anahtar Kelimeler : Böbrek Taşı; Laparoskopi ; Tedavi



Resimler :

Notlar : Sunumumuz videoludur. Ekte gönderilecektir.



VS008

FÜZYON ANOMALİLİ ÇOCUK HASTADA LAPAROSKOPİK 
NEFROÜRETEREKTOMİ

Volkan İzol1, Bahattin Kızılgök1, Farıd Mıkayılov1, Fesih Ok1, Anar Mammadov1, 

Mubariz Aydemirov1, Nihat Satar1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 

Anabilim Dalı Amaç:

Atnalı böbrek popülasyonda yaklaşık % 2.5 oranında görülen, her iki böbreğin sıklıkla alt
polünün orta hatta birleşmesi sonucu meydana gelen füzyon anomalisidir. Bu durum ile 
birlikte up veya uv darlık, vur gibi ek malformasyonlar görülebilmektedir. Bu videoda, uv
darlığa sekonder gelişen sağ hidronefrotik nonfonksiyone atnalı böbreğe uygulanan sağ 
laparoskopik nefroüreterektomi görüntüleri sunulmaktadır.

Hasta ve Yöntem:

Sık tekrarlayan İYE nedeniyle polikliniğimize başvuran 4 yaşındaki kız hastaya 
yapılan bilgisayarlı tomografi ve DMSA’da sağ hidronefrotik nonfonksiyone atnalı 
böbrek tanısı konuldu. Özgeçmişinde tanısal sistoskopi dışında özellik olmayan 
hastaya sağ laparoskopik transperitoneal nefroüreterektomi planlandı. Trokar 
yerleşimini takiben kolon medialize edilerek üreter bulundu. Üreter takip edilerek 
her iki böbreğin birleşim yeri olan isthmus vizüalize edildi. Böbrek üst polü 
karaciğerden serbestlendi. Renal ven ultrasonik makas yardımıyla kapatılıp 
kesilirken, renal arter ise klip konularak kesildi. Ardından İsthmus ultrasonik makas 
yardımı ile kesildi. Üreter çevre dokulardan serbestlenip mesane girim düzeyine 



kadar diseke edildikten sonra sağ inguinal bölgeden yapılan 3 cm lik insizyondan 
böbrek ve üreter eksize edildi. Loja 1 adet dren konulup işleme son verildi. 
İntraoperatif komplikasyon görülmedi.

Bulgular:

Operasyon 120 dakika sürdü, kan kaybı 100cc civarındaydı. Postoperatif 2.gün gün 
dreni çekildi.

Postoperatif komplikasyon görülmedi.

Sonuç:

Günümüzde artan deneyimle birlikte çocuk yaş grubunda laparoskopik cerrahi, 
üriner sistemin nadir görülen anomalilerinde dahi standart teknik olarak güvenle
uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler : atnalı böbrek, laparoskopi, nefroüreterektomi, füzyon 
anomalisi, çocuk



VS009

ÇİFT TOPLAYICI SİSTEMDE SOL RENAL ALT ÜNİTEDE ÜRETEROPELVİK 
DARLIK: TRANSPERİTONEAL LAPAROSKOPİK PİYELOPLASTİ

Fatih Ataç1, Mustafa Koray Kırdağ 3, Ünal Öztekin2

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.d

2Bozok Üniversitesi Üroloji A.d

3Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Üroloji Bölümü

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.

Hasta ve 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.



Sonuç: 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 basıya da bağlı olabilir. 
Laparoskopik yöntem fonksiyonel ve kozmetik açıdan tercih edilebilen bir tekniktir.

Anahtar Kelimeler : piyeloplasti, laparoskopi, çift toplayıcı sistem

Resimler :



VS010

ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMU TEDAVİSİNDE BÖBREK 
KORUYUCU YAKLAŞIM OLARAK LASER VAPORİZASYON İLE TÜMÖR 
ABLASYONU

Esat Korğalı1, Resul Çiçek1, Halil Gülbahar1, Emin 

Yener Gültekin1 1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üroloji Anabilim Dalı

Ürotelyal karsinomalar (ÜK) tüm tümörler içerisinde beşinci sırada yer 
almaktadırlar.Üst Üriner Sistem Ürotelyal Karsinomlar (ÜSÜK) nadirdir ve ÜK'ların 
yalnızca %5-10'unu oluşturmaktadırlar. Üreter tümörleri ÜSÜK vakalarının yaklaşık 
%25'ini oluşturur; çoğu distal üreter yerleşimli iken (% 70), daha az oranda orta 
üreterde (%25) ve geri kalanı da (%5) proksimal üreter yerleşimlidir. ÜSÜK’u olan 
hastaların %22-47’sinde mesanede nüks gelişirken, %2-6’sında karşı sistemde nüks 
gelişir. Tanı anında invaziv olma oranı mesane kanserlerinde %15-25 iken, 
ÜSÜK’larında %60’tır. ÜSÜK 70-90 yaş arasında en yüksek insidansa sahiptir ve 
erkeklerde 3 kat daha sık görülür. Risk fartörleri içerisinde en önemli etken sigaradır. 
Ayrıca aromatik aminlerin ve fenasetininde risk faktörleri arasında yer aldıkları öne 
sürülmektedir. Tanıda en güvenilir görüntüleme yöntemi BT Ürografi olmakla birlikte 
kesin tanı tanısal üreterorenoskopi ile konur. İdrar sitolojisi de tanıda önemli rol 
oynamaktadır. Histolojik sınıflama ve patolojik evreleme mesane kanseri ile benzer 
nitelikler taşımaktadır. ÜSÜK’da tedavi şekli risk sınıflamasına göre seçilir. EAU 
kılavuzuna göre hastalar düşük ve yüksek risk grubu olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır.
Tanı anında görüntülemede hidronefroz saptanan, tümör çapı >1cm olan, alınan 
sitoloji örneğinde yüksek dereceli sitoloji bulgusu saptanan, URS biyopsi sonucu 
patolojide yüksek dereceli ÜSÜK saptanan, multifokal olan, mesane kanseri 
nedeniyle radikal sistektomi sonrası ÜSÜK tanısı alan ve variant histolojik özelliği 
olan vakalar yüksek risk grubunda değerlendirilmektedir. Düşük risk grubunu ise; 
unifokal hastalığı olan, tümör çapı <1 cm olan, alınan sitoloji örneğinde düşük 



dereceli sitoloji saptanan, URS biyopsi sonucu patolojide düşük dereceli ÜSÜK 
saptanan, BT ürografide invazyonun olmayan hastalardan oluşturur. Yüksek risk 
grubunda daha invaziv tedavi seçeneği olan radikal nefroüreterektomi standart 
tedavi yaklaşımı iken düşük risk grubunda ve soliter böbrek gibi özel durumlarda 
böbrek koruyucu yaklaşımlar önerilmektedir. Böbrek koruyucu yaklaşımlardan 
üreterorenoskopi, perkütan girişim, segmental üreteral rezeksiyon ve parsiyel 
nefrektomi gibi yöntemler sayılabilir. Üreterorenoskopinin segmental rezeksiyona 
avantajı düşük morbiditesi ve kapalı sistemde çalışmaktan kaynaklanan tümör 
yayılım riskinin olmamasıdır. Dezavantajı ise daha küçük aletlerle ve daha dar 
alanda çalışma zorunluluğudur. Bu nedenle belli boyutun üstündeki tümörlere bu 
yöntemle müdahale şansı bulunmamaktadır. Ayrıca özellikle daha büyük tümörlerde 
rezeksiyon ve yeterli biyopsi almak zorlaşmaktadır. Üreteroskopi eşliğinde laser 
vaporizasyonu ile tümör ablasyonu da minimal invazif tedavi yöntemleri arasında 
yer almaktadır. ÜSÜK’larında en sık Ho: YAG ve Nd: YAG lazer kullanılmaktadır Laser 
vaporizasyonu uygulanırken tümöre dokunmadan(no touch technique) ,1 J – 10 
Hz’de çalışılır. ÜSÜK tedavisinde laser vaporizasyonu ile ilgili



çalışmaların verileri sınırlı olup, Laser vaporizasyon sonrası ÜSÜK olguların %9.5 
-45'inde tekrarlama oranları bildirilmektedir. Bizde bu videoda 61 yaşındaki sağ 
üreter distali ve sağ üreter orifisinde yerleşen tümöral oluşum izlenen hastaya 
böbrek koruyucu cerrahi tekniklerden biri olan üreteroskop eşliğinde laser 
vaporizasyon ile tümör ablasyon uyguladığımız vakamızı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler : Üst Üriner Sistem Karsinomu, Böbrek Koruyucu Cerrahi, Laser
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RETROVEZİKAL YERLEŞİMLİ MESANE PARAGANGLİOMASININ 
LAPAROSKOPİK EKSİZYONU VE PARSİYEL SİSTEKTOMİ

İbrahim Güven Kartal1, Ahmet Nihat Karakoyunlu1, Mehmet Çağlar Çakıcı1, Alper 

Gök1, Fatih Sandıkçı1, Hikmet Topaloğlu1, Hamit Ersoy1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma 
Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş: Paragangliomalar; kromaffin hücrelerden kaynaklanan nöroendokrin 
tümörler olup, feokromasitomanın adrenal kaynaklı olmayan tipidirler. Bu olguda, 
fonksiyonel olmayan retrovezikal yerleşimli mesane paraganglioması (MP) ve 
tedavisinde laparoskopik parsiyel sistektomiyle, eksizyonu sonucunun tartışılması 
amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu: 32 yaşındaki erkek, suprapubik bölgede müpem karın ağrısı 
nedeniyle başvuran hastaya yapılan ultrasonografi (US) ve kontrastlı bilgisayarlı 
tomografide (BT); mesane posterior duvarda sol lateral yerleşimli 35x18 mm 
boyutunda hipoekoik, santrali hafif hiperekoik görünümde mesane lümenine hafif 
indentasyon gösteren, sol üreter orifisi ile yakın komşulukta olan kontrast madde 
tutan solid lezyon gözlendi (Şekil. 1). Hastaya genel anestezi altında yapılan 
sistoskopide mesane karşı duvarda lümene bası yapan 2x3 cm’lik lezyon izlendi 
ancak BT raporunun aksine lümene uzanım tespit edilmedi (Şekil. 2). Retrovezikal 
kitleden transrektal US eşliğinde alınan biyopsi; malignite yönünden kuşkulu, 
nöroendokrin tümör olarak raporlandı. Endokrinolojik aktivite değerlendirmesi için 
yapılan 24 saatlik idrar testinde anlam ifade eden bulgu tespit edilmedi. Bu 
değerlendirmeler sonrasında hastaya; litotomi pozisyonunda fleksible sistoskopi ile 
eş zamanlı transüretral görüntü sağlanarak laparoskopik parsiyel sistektomi ve sol 



proksimal vaz deferens eksizyonu uygulandı. Patoloji sonucu, yapılan 
immünohistokimyasal incelemelerle birlikte MP olarak raporlandı. Ek tedavi 
verilmeyen; 3, 6, 12. aylarda yapılan kontrollerinde şikayeti olmayan hastada 
metastaz ve rekürrens gözlenmedi.

Tartışma: Ekstraadrenal feokromasitoma veya paraganglioma sempatik sinir sistemi 
ile ilişkili nöroendokrin hücrelerden kaynaklanan az sıklıkta görülen tümörlerdir. Ekstra-
adrenal paragangliomalar içerisinde % 6 lık kısmı MP oluşturmaktadır. MP oldukça nadir
görülmekte olup mesane tümörlerinin % 0,06 sını oluşturmaktadır. Fonksiyonel MP ile 
ilgili en sık görülen tipik klinik belirtiler artmış katekolamin salınımına bağlı 
hipertansiyon, başağrısı, terleme, çarpıntı ve postmiksiyonel senkoptur. Fonksiyonel 
olmayan MP daha nadir gözlenen, operasyon öncesi tanı alması zor olan; buna bağlı 
olarak da intraoperatif beklenmedik hipertansif atak riski nedeniyle tehlikeli olabilen 
türdür. Tedavi seçenekleri arasında transüretral rezeksiyon ve gerekirse pelvik lenf 
nodu diseksiyonunu içeren parsiyel sistektomi veya total sistektomi yer almaktadır. 
Altın standart yöntem tartışmalı olmakla birlikte bizim olgumuzda



da uyguladığımız gibi operasyon öncesinde tanı almış MP olgularında daha az 
invaziv ve daha erken iyileşme olduğu gözlenen laparoskopik parsiyel 
sistektomi yöntemi uygulanabilir.

Sonuç: Mesane duvarından köken alıp retrovezikal alana büyüme gösteren, mesane
lümenine de bası yapan bu nadir gözlenen lezyonun eksizyonu için laparoskopik 
yaklaşıma ek olarak fleksibl sistoskop ile eş zamanlı transüretral görüntü de 
sağlanması cerrahi sınırın negatif olması ve intraoperatif komplikasyonun azaltılması
için güvenli bir yaklaşım olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler : Mesane, paraganglioma, fonksiyonel olmayan, tedavi, 
retrovezikal

Resimler :
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ICG YARDIMLI LAPAROSKOPİK ÜRETEREKTOMİ VE ÜRETEROÜRETEROSTOMİ

Ahmet Güdeloğlu1, Amirali Farahvash2, Ahmet Aşçı1, Hakan Bahadır Haberal1, Cenk 

Yücel Bilen1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

2Lösante Ankara Hastanesi Üroloji Kliniği

Amaç

Bu videoda endoskopik üreter taşı tedavisi sonrası iliyak çapraz seviyesinde darlık 
gelişen bir hastada Indocynine Green (ICG) kullanılarak yapılan laparoskopik 
üreterektomi ve üreteroüreterostomi ameliyat tekniği gösterilmektedir.

Materyal Metot

28 yaşında erkek hastaya 3 aydır süregelen sağ yan ağrısı nedeniyle yapılan 
tetkiklerinde sağ iliak çaprazda yaklaşık 1 cm’lik taş saptanmıştır. Hastanın sağ 
üreter taşına endoskopik girişim yapıldıktan 1 ay sonra jj stenti çekilmiş, hemen 
sonrasında sağ yan ağrısı nedeniyle çekilen tomografide sağda iliyak çapraz 
seviyesinde hiperdens bir oluşum ve sağ hidronefrozun devam ettiği görülmüştür. 
Sonrasında hastaya çekilen retrograd pyelografi ve yapılan tanısal 
üreterorenoskopide, üreterde sağ iliyak çapraz seviyede yaklaşık 2 cm’lik darlık 
olduğu ve rezidü taş olmadığı görülmüştür. Hastaya bir sonraki seansda öncelikle 



sağ üretere 6 F iki ucu açık üreter kateteri yerleştirilmiş daha sonra 45-60 derece 
lateral pozisyon verilerek Image1 S (Karl-Storz, Tuttlingen, Almanya) endovizyon 
sistemi yardımıyla distile su ile sulandırılmış Verdye (Diagnostic Green, Aschheim-
Dornach, Almanya) solüsyonu kullanılarak laparoskopik üreterektomi ve 
üreteroüreterostomi ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar

Laparoskopik teknikte öncelikle iliyak çapraz düzeyinde periton açılarak 
retroperitoneal alanda üreter bulunmuştur ve etraf dokulardan serbestlenmiştir. 
Daha sonra üreter kateteri yardımıyla darlığın proksimalinden ICG verildikten sonra
kamera spektra A moduna alındığında darlığın proksimalinde ve distalinde üreter 
intakt olarak tanımlanabilirken darlık seviyesinde üreterin boyanmadığı 
gözlemlenmiştir. Dar üreteral segment boyanmanın olmadığı sınırdan proksimalde 
ve distalde kesilerek çıkarılmış, daha sonra proksimal ve distal uç spatule edilerek 
bir kenardan 4-0, 16 mm Vicryl diğer kenardan yine 4-0, 16mm monocryl dikiş 
yardımıyla anastomoz edilmiştir. Sonrasında hasta tekrar litotomi pozisyonuna 
alınarak sağ üretere jj stent konulması ile ameliyat tamamlanmıştır. Toplam 3 kez 
pozisyon verilen hastaya uygulanan anestezi süresi 210 dakikadır. Hastanın jj 
stenti postoperatif 6.



haftada çekilmiş ve postoperatif 9. ayını tamamlayan hastanın son 
kontrolünde de sağ tarafta hidronefroz olmadığı görülmüştür.

Sonuç

ICG kullanılarak yapılan laparoskopik üreterektomi ve üreteroüreterostomi ameliyatı
etkin ve güvenli bir yöntem gibi durmaktadır. ICG’nin özellikle rekonstrüktif 
laparoskopik ameliyatlarda klinik faydasını göstermek için daha fazla sayıda hasta 
ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : ICG YARDIMLI LAPAROSKOPİK ÜRETEREKTOMİ VE 
ÜRETEROÜRETEROSTOMİ
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SOL SİNGLE PORT NEFREKTOMİ

Alper Gök1, Ali Çift2

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Abd, Adıyaman

AMAÇ: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SİNGLE PORT NEFREKTOMİ VİDEOSUNU SUNMAK

METOD: 53 YAŞINDA ERKEK HASTA SOL YAN AĞRISI VE SIK ÜRİNER ENFEKSİYON 
NEDENİYLE KLİNİĞİMİZE BAŞVURDU. ÖZGEÇMİŞİNDE 2 KEZ GEÇİRİLMİŞ TAŞ 
CERRAHİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. YAPILAN TETKİKLERDE SOL BÖBREĞİN NON-
FONKSİYONE VE ATROFİK HALE GELDİĞİ ANLAŞILDI. NEFREKTOMİ KARARI ALINAN 
HASTAYA UMBLİKUSTAN 2 CMLİK BİR İNSİZYON UYGULANDI VE BU İNSİZYONDAN 
SILS PORT YERLEŞTİRİLDİ. 65 DAKİKA SÜREN NEFREKTOMİ İŞLEMİNİN 
TAMAMLANMASINI TAKİBEN SPESMEN UMBLİKUSTAN ÇIKARTILDI. HASTA 
POSTOPERATİF 2. GÜNDE SORUNSUZ ŞEKİLDE TABURCU EDİLDİ.

SONUÇ: SINGLE PORT NEFREKTOMİ UYGUN OLGULARDA GÜVENLE 
UYGULANABİLECEK BİR YÖNTEMDİR.

Anahtar Kelimeler : NEFREKTOMİ, LAPAROSKOPİK CERRAHİ
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BİLATERAL İNMEMİŞ TESTİSİ OLAN HASTADA GELİŞEN 
İNTRAABDOMİNAL KİTLEDE LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM

Müslim Doğan Değer1, Alperen Yıldız1, Batuhan Yılmaz1, Hilmi Sarı1, Ozan 

Bozkurt1, Ömer Demir1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim 

Dalı

Amaç:

Bu videoda bilateral inmemiş testis şikayeti ile başvuran hastaya yapılan 
görüntüleme tetkiklerinde, batında sağ orta hatta 12 cm kitle tespit edilmesi 
üzerine hastaya uyguladığımız tanısal laparoskopi ve laparoskopik orşiektomi 
deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Hasta ve Yöntem:

29 yaşında, evli, erkek hasta çocukken inmemiş testis şikayeti ile tetkik edilmiş 
ancak testislerin bulunamadığı söylenmiş, hasta tarafımıza infertilite şikayeti ile 
başvurdu. Yapılan fizik muayenede skrotum boş izlendi. Batın muayenesinde palpabl
ağrısız mobil kitle tespit edildi.. Spermiogramı azospermik izlendi. Görüntüleme 
tetkiklerinde, batında sağ orta hatta ilk planda malign tümöre ait olduğu düşünülen 
12 cm kitle tespit edildi. Hormon profili ve tümör belirteçleri normaldi. Laparoskopik 
yaklaşım için umblikus üstünden veress iğnesi ile girilerek pnömoperitoneum 
oluşturuldu. Umblikus üstünden bir adet 15 mm’lik, sol inguinal bölgeden 2 adet 10 
mm’lik port yerleştirildi. Tanısal laparoskopi yapıldı ve kitlenin gubernaküler ve sağ 



spermatik kord ile bağlantılı olduğu izlendi. Sol testis ve spermatik kord izlenmedi. 
Kitleye eksizyon kararı alındı. Kord ve gubernaküler bağlantılar Hem-O-Lok kliplerle 
bağlandı ve ligasüre yardımı ile kesildi. Kitle endobag içine alındı. Sağ inguinal 
bölgeden yapılan yaklaşık 5 cm lik kesi ile kitle enblok olarak çıkarıldı.

Bulgular:

Operasyon yaklaşık 45 dakika sürdü. Kan kaybı olmadı. Dren konulmadı. Hasta
postoperatif 1. gün sorunsuz şekilde taburcu edildi. Patolojik inceleme sonucu
seminom (T2) cerrahi sınır negatif olarak raporlandı.

Sonuç:

İnmemiş testise bağlı gelişen intraabdominal kitlelerde tanı ve tedavi için 
laparoskopi; düşük morbiditesi, kabul edilebilir cerrahi ve onkolojik sonuçlarıyla 
güvenle uygulanabilecek bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : inmemiş testis, laparoskopi, intraabdominal kitle



Resimler :
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RENAL PEDİKÜL VE PELVİS KOMŞULUĞUNDA YER ALAN KİST HİDATİK 
LEZYONUNUN TEDAVİSİ

Barbaros Başeskioğlu1

1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Hidatik kist hastalığı, oral yolla alınarak ince bağırsak mukozasına invaze 
olan Echinococcus granulosus larvalarının kan ve lenf dolaşımı aracılığıyla organlara 
yerleşmesiyle oluşan parazitik bir enfeksiyondur. Kist hidatik tedavisi cerrahi tedavi, 
medikal tedavi ve PAIR (puncture, aspiration, injection, respiration) seklinde olabilir. 
Renal kist hidatiğin öncelikli tedavisi kistin cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Kistektomi/ 
perikistektomi, parsiyel kistektomi, total veya parsiyel nefrektomi cerrahi seçenekler
arasındadır. Bu videoda renal pelvis-pedikül komşuluğundaki kist hidatik lezyonun 
videosu gösterilmiştir.

Materyal ve Metod: 32 yaşında bayan hasta doğum sonrası sağ yan ağrısı ve 
sağ hidronefroz ile başvurdu. Acil olarak double j stent takılan hastaya çekilen 
tomografide sağ böbrek pelviste 36*22 mm septalı kalın duvarlı, duvarında 
kontrastlanma gösteren ve üretere proksimalden bası yapan lezyon izlendi. Ayrıca 
sol böbrek posteriorda psoas üstünde yerleşimli 8cm benzer septasyonlu kistik 
lezyon izlendi. Klinik şüphe üzerine yapılan kist hidatik serolojisi pozitif olarak 
geldi. Andazol tedavisi başlanan hastaya sağ taraf için laparoskopik cerrahi kararı 
alındı.



Bulgular: Veress iğnesi ile pnömoperitonyum oluşturulmasını takiben iki 5lik 
çalışma ve bir 10luk kamera portu için trokar girişleri yapıldı. Diseksiyon ile renal 
pelvis ve renal ven komşuluğunda kitle ortaya kondu. Kiste perkütan yolla 
hipertonik salin enjeksiyonu yapıldı. Takiben kist duvarı açıldı ve skoleksler 
endobag’e alındı. Kist duvarı eksize edildi ve tabanı koterize edildi. Üreter 
kataterinden verilen metilen mavisinin minimal ekstravaze olduğu gözlendi. Double 
j stent konarak işleme son verildi. Bir ay sonra stent çekilerek yapılan retrograd 
pyelografide ekstravazasyon gözlenmedi.

Sonuç: Renal kist hidatik olguları kontaminasyona dikkat edilerek laparoskopik 
olarak tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler : laparoskopi, kist hidatik, böbrek, perikistektomi

Notlar : video içeren cd yollanmıştır
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PEDİATRİK OLGUDA VEZİKOÜRETERAL REFLÜYE SEKONDER 
AFONKSİYONE ATROFİK BÖBREK TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK 
NEFROÜRETEREKTOMİ

Ali Tekin1, Alpaslan Yüksel1, Ahmet Yıldırım Balık1, Yusuf Şenoğlu1, Muhammet Ali 

Kayıkçı1, Hasan Danış1 1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ad

Amaç: Bu videoda 4 yaşındaki kız çocuğunda Veziko Üreteral Reflü’ ye (VUR) bağlı 
gelişen atrofik böbreğe uyguladığımız sağ laparoskopik nefroüreterektomi video 
sunumu gerçekleştirilmiştir.

Hasta ve Yöntem : İnfantil dönemde primer grade IV VUR tanısı almış olan ve sık
idrar yolu enfeksiyonu (İYE) öyküsü olan 4 yaşındaki kız çocuğu anabilim dalımız 
polikliniğine başvurdu. İşeme sistoüretrografisinde sağda grade V VUR ve MAG-3 
sintigrafisinde de sağ böbreğin %11,6 fonksiyon gördüğü belirlendi. Sistoskopik 
incelemede sağ üreter orifisinin golf çukuru görünümünde idi. Hastaya sağ 
laparoskopik nefroüreterektomi planlandı.

Genel anestezi altında sağ lateral dekubit pozisyonda umblikusun 1 cm 
süperolateralinden 1 cm lik insizyon ile açık giriş yapılarak pnomoperitoneum 
oluşturuldu. Bu girişin 5 cm süperolateralinden ve inferolateralinden üçgen 
oluşturacak şekilde 5 mm ve 10 mm olmak üzere 2 adet trokar daha yerleştirildi. 
Subksifoid 5mm lik bir trokar daha yerleştirilerek karaciğer ekartasyonu yapıldı. Künt
ve keskin diseksiyonlar yardımı ile kolon deviye edildikten sonra üreter tanımlandı, 
böbrek ve proksimal üreter çevre dokulardan diseksiyonlar yardımı ile serbestlendi 
ve pediküle ulaşıldı. Renal arter ve ven ayrı ayrı hem-o-lock ve metal klipslerle 



klemplenip kesilerek ayrıldı. İnfraumblikal 5 mm trokar yerleştirilerek distal üreter 
mesane girimine kadar disseke edildi. Üreter mesane girimi sevivesinde 
klemplenerek kesildi ve endobag ile dışarı alındı. Loja dren konularak operasyona 
son verildi.

Bulgular: Toplam ameliyat süresi 100 dakika, kan kaybı 30 ml olarak saptandı. 

Sorunsuz bir postoperatif dönem sonrası 2. gün dreni alınarak hasta taburcu edildi. 

Patoloji reflü nefropatisi olarak raporlandı.

Sonuç: Afonksiyone atrofik böbrek tanılı çocuk olgularda full laparoskopik 

nefroüreterektomi tedavisi kısa operasyon ve hospitalizasyon süresi yanında 

kozmetik avantajı ile uygun tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler : LAPAROSKOPİK NEFROÜRETEREKTOMİ,AFONKSİYONE 
BÖBREK,ÇOCUK

Notlar : Video sunumun bildirisidir.Video cd halinde belirtilen adrese 
gönderilmiştir.
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GENİŞLETİLMİŞ PELVİK LENF NODU DİSEKSİYONUNDA AORT BİFURKASYONU 
PROKSİMALİNE YAKLAŞIM

Yıldırım Bayazıt1, Kadir Karkin1, Farid Mikayilov1, Önder Yılmaz1, İbrahim Halil 

Şükür1, Şaban Doran1 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Amaç: Metastatik olmayan, kasa invaziv mesane kanserinin standart tedavisi olan 
radikal sistektomi (RS) ile birlikte yapılan pelvik lenf nodu diseksiyonunun (PLND) 
sınırları konusunda bir fikir birliği yoktur ve standart, genişletilmiş, süper 
genişletilmiş yöntemler uygulanmaktadır. Laparoskopik RS (LRS) ve robot yardımlı 
RS’nin (RYRS) gelişmesi, PLND’nin de seçilen yönteme göre laparoskopik veya robot 
yardımlı olarak yapılmasını gerektirmiştir. Aort bifurkasyonu ile inferior mezenterik 
arter (İMA) arasındaki alanı da kapsayan laparoskopik süper genişletilmiş PLND 
(LSGPLND), teknik olarak zor bir yöntemdir. Bu videoda, laparoskopik radikal 
sistektomi, LSGPLND, ileal kondüit üriner diversiyon ve üretrektomi yapılan bir erkek
hastada, LSGPLND sırasında aort bifurkasyonu ile İMA arasındaki alana erişim ve 
diseksiyon yöntemimizi sunmaktayız.

Hasta ve yöntem: Skuamöz diferansiyasyon gösteren yüksek dereceli ve kasa 
invaze papiller ürotelyal mesane karsinomu tanısı konulan 49 yaşındaki erkek 
hastaya LRS, LSGLND, üriner diversiyon ve üretrektomi planlandı. Genel anestezi 
altında ve Trendelenburg pozisyonunda, bir adet 12 mm, ikişer adet 11 mm ve 5 
mm trokarlar ve transperitoneal yaklaşımla operasyona başlandı. Sağ tarafta pubik 
kemik düzeyinden başlayarak, mediyal umbilikal ligamentin lateraline posteriyor 
periton insizyonu yapıldı. Bu insizyon, iliyak damarlar ve aorta doğrultusunda 
kraniyalde İMA düzeyine kadar uzatıldı. Sol tarafa da, sigmoid kolonun lateralinde 
kalacak şekilde posteriyor periton insizyonu yapıldı. Bu iki insizyonun arası mesane 



posteriyorundan transvers bir insizyonla birleştirilerek sistektomiye geçildi. LRS 
tamamlandıktan sonra, inferior mezenterik arter düzeyine dek çıkılarak LSGLND 
uygulandı. Sigmoid kolon, mezo altından geçirilen bir damar teybi ile askıya alınıp 
manipüle edilerek diseksiyon sırasında iyi bir alan görüntülenmesi sağlandı. 
Diseksiyonda, standart laparoskopik el aletleri, klipler ve ultrasonik makas 
kullanıldı.

Bulgular: Sol ana iliak ven proksimalinde oluşan küçük yaralanma 5/0 polipropilen 
ile sütüre edildi, başka komplikasyon olmadı. Operasyon 300 dakika sürdü ve bunun 
105 dakikası lenf nodu diseksiyonuydu. Tahmini total kan kaybı 250 ml idi. Bağırsak 
motilitesi postoperatif ikinci günde düzelen hastanın periloop dreni ikinci günde, 
Douglas dreni ise üçüncü günde çekildi ve hasta dördüncü gün taburcu edildi. 
Histopatolojik incelemede, perivezikal yağ dokusunu infiltre etmiş, skuamöz 
diferansiyasyon gösteren yüksek dereceli ürotelyal karsinom saptandı. Cerrahi 
sınırlar temizdi ve lenf nodu metastazı saptanmadı. Çıkartılan total lenf nodu sayısı 
54 olup, bunlardan 8’i aort bifurkasyonu – İMA arasındaki bölgedendi.



Sonuç: LSGLND, teknik olarak kolay olmayan, önemli zaman alan, vasküler 
yaralanma gibi ciddi komplikasyon riskleri bulunan bir yöntem olsa da, atlamış 
metastazları saptayarak evrelemenin doğruluk oranını artırma, mikrometastazları 
tedavi ederek cerrahi tedavinin başarısına katkıda bulunma gibi yararları nedeniyle,
bizim de tercih ettiğimiz yaklaşımdır. Aort bifurkasyonunun proksimalinde rahat 
diseksiyon yapılabilmesi için, iyi bir alan görüntülenmesi sağlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler : süper genişletilmiş pelvik lenf nodu diseksiyonu, laparoskopi, 
mesane kanseri

VS018

SÜRRENAL KİTLE HASTASINDA ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİ KULLANIMI

Müslim Doğan Değer1, Hüseyin Alperen Yıldız1, Hilmi Sarı1, Ozan Bozkurt1, Ömer 

Demir1, Ahmet Adil

Esen1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

SÜRRENAL KİTLE HASTASINDA ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİ KULLANIMI

Doğan Değer, Alperen Yıldız, Hilmi Sarı, Ozan Bozkurt, Ömer Demir, Ahmet Adil Esen



Amaç:

Bu videoda sürrenal kitle nedeniyle laparoskopik transperitoneal sürrenalektomi
yapılan hastada üç boyutlu laparoskopi deneyiyimizi paylaşmayı amaçladık.

Hasta ve Yöntem:

42 yaşında, kadın hasta tarafımıza insidental adrenal kitle saptanması nedeniyle 
başvurdu. Yapılan fizik

muayenede patoloji izlenmedi. Görüntüleme tetkiklerinde sol adrenal bezde 60 mm 
kitle saptandı.

Yapılan endokrinolojik değerlendirmesinde nonfonksiyone adenom olarak kabul 
edildi. Uygun hazırlıklar

yapıldıktan sonra önce sol 70 derece flank pozisyonuna alındı. Uygun saha artımı

ve örtümünü takiben umblıkus hemen 2 cm süperiorundan 5

cm proksimalinden 2 cm'lik kesi yapıldı.verres iğnesi ile periton geçilerek batın

içine ulaşıldı.gaz ile sisirildi.verres iğnesi geri çekildi.verres iğnesinin iç kısım 
bölümünün iğneden ayrıldığı gözlendi. Açık olarak 15'lik port yerleştirildi. Keskin 
ve künt diseksiyonla perıtoneuma ulaşana kadar devam edildi. Gaz ile sısirıldi. 30 
derece laparoskop ile prıton gözlendi. Dırekt gorus altında 2.

10 mmlik port ön aksiler hattın kostalarla kesişme noktasının ( 1. port hizasında ) 1 
cm inferioruna, 3.



10 mmlik port on aksiler hat üzerinde 10 kosta superioruna yerleştirildi. 1. porttan 
basınç

15 mmHg olacak şekilde CO2 insuflasyonuna başlandı. 30 derece laparoskop ile 1. 
portdan girildi. Portlar 1/0 vikril ve 1/0 ipek ile cilde tespit edildi. Eksplorasyonda sol 
böbrek

gözlendi. Harmonic kullanılarak dıseksıyon ıle medıalıze edıldı. Surrenal gland arter 
ve vene hemolog kli p konuldu, kunt ve keskin diseksiyonla çevre dokulardan 
serbestleştirildikten sonra çıkarıldı.

Çevre dokuların ileri derecede fragil olduğu gözlendi. Sürrenal gland keskin ve
künt disseksyon ile çıkarıldı. Kanama kontrolünü takiben operasyon 
sonlandırıldı.

Bulgular:

Operasyon 30 dakika sürdü. Kan transfüzyon ihtiyacı olmadı. Postoperatif 1. Gün 
sonda çekildi. Dren konulmadı. Hasta postop 2. gün sorunsuz şekilde taburcu 
edildi. Patolojisi adrenal kortikal adenom adenom olarak raporlandı.

Sonuç:

Gelişen teknoloji ile birlikte laparoskopide 3 boyutlu sistem 
kullanılmasıyla laparoskopik cerrahiye adaptasyon artarak devam edecektir.



Anahtar Kelimeler : laparoskopi, sürrenalektomi, adrenalektomi, 3D

VS019

BÖBREK TÜMÖRÜNDE LAPAROSKOPİK VENA KAVA TROMBEKTOMİ

Ender Özden1, Murat Gülşen1, Süleyman Öner1, Yakup Bostancı1, 

Şaban Sarıkaya1 1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji 

Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Bu videoda,böbrek tümörü ve vena kavaya uzanan level 2 tümör 
trombüsü olan hastada laparoskopik tümör trombektomi deneyimimizi 
sunmayı amaçladık.

Hasta ve Metod: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

ş 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.Alt pole giden renal ven çevre dokulardan disseke 
edildi,hem-o-lok klip ve metal klipler ile klemplenerek kesildi.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.

Sonuç:Böbrek tümörünün cerrahi tedavisinde laparoskopik yöntem,vena kavadaki 
tümör trombüslerinde bile uygun onkolojik prensipler ile güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler : Renal transplant, laparoskopi,radikal prostatektomi, 
multiparametrik MR, füzyon biyopsi, PSA, adenokarsinom



Resimler :



VS020

PEDİATRİK LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ: PROSTATİK 
RABDOMYOSARKOM

Ender Özden1, Murat Gülşen1, Süleyman Öner1, Fırat Akdeniz3, Yakup Bostancı1, 

Yarkın Kamil Yakupoğlu1, Ayhan Dağdemir2, İbrahim Kartal2, Ali Faik Yılmaz1, Şaban 

Sarıkaya1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı, Samsun

3Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Trabzon ; Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun

Amaç:Bu videoda prostat kaynaklı embriyonel rabdomyosarkom nedeniyle 
yaptığımız bilgilerimize göre literatürdeki ilk pediatrik laparoskopik radikal 
prostatektomi deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Hasta ve Metod:2 yaşında üriner retansiyon ile acil servise başvuran erkek 
hastaya yapılan sistoskopide gözlenen prostatik üretradaki şüpheli papiller 
lezyonlardan TUR biyopsi yapıldı.Patoloji sonucu prostat kaynaklı embriyonel 
rabdomyosarkom olarak raporlandı.Çekilen MR görüntülemede prostatı diffüz olarak 
tutan prostatta boyut artışına neden olmuş,30x21 mm boyutta prostatın devamında 
mesane boynunda ve mesane tabanında devam eden kitle lezyonu, sol üreterde 
dilatasyon,pelvik bölgede iliak ve inguinalde kısa çapı 5 mm olan lenf nodları 
raporlandı.4 kür neoadjuvan kemoterapi sonrasında yapılan kontrol MR 
görüntülemede prostat boyutları gerilemiş,solda seminal vezikül posteriorundan 
mesane komşuluğuna doğru devam eden yumuşak doku komponenti belirgin 



küçülmüş ve kontrastlanması azalmış olarak raporlandı.Multidisipliner tümör 
konseyinde tartışılan hastaya mesane koruyucu yaklaşım olarak laparoskopik radikal
prostatektomi planlandı.

Supin pozisyonda umblikus üzerinden veress iğnesi ile pnömoperitoneum 
oluşturuldu.Umblikustan 5 mm lik optik port yerleştirildi. Her iki pararektal bölgeden 
2 adet 5 mm, her iki krista iliaka medialine yerleştirilen 2 adet 5 mm.lik portlar ile 
transperitoneal girildi. Optik trokardan 30 derece lens yardımı ile görüntü elde edildi.
Prostat ve mesaneye ulaşmak için preperitoneal alan ekspoze edildi.Her iki 
endopelvik fasya açıldı. Eksternal üretral sfinkteri oluşturan kaslar apekste lateral ve
posterior sınırda soğuk makas yardımı ile uzaklaştırıldı. Takiben desendan tekniğe 
uygun olarak mesane boynundan Thunderbeath yardımı ile diseksiyona başlandı. 
Mesane boynu serbestlendikten sonra her iki vaz deferens ve seminal veziküller 
serbestlendi ve vasküler yapıla r hem-o-lok ve metal klipler ile kontrol edildiler. 
Ardından Denonvilier fasyası açılarak pararektal yağ dokusuna ulaşıldı ve prostatın 
posterior diseksiyonu başlandı. Her iki tarafta bulunan prostatik pediküller hem-o-lok
klipler ile kontrol edilip kesildi. Posterior diseksiyon apekste yeterli seviyeye 
ulaştıktan sonra, anteriorda yüzden dorsal ven kompleksi soğuk makas yardımı ile 
kesildi ve üretraya ulaşıldı. Üretra kesildikten sonra her iki tarafta apeks diseksiyonu 
tamamlandı. Mesane boynundan cerrahi sınır için biyopsi alındı. Prostat endobag



içerisine alındı ve loj hemostazı sağlandıktan sonra, anastomoz aşamasına geçildi. 
5/0,17 mm absorbable sütur kullanılarak, Van Velthoven yöntemi ile üretrovezikal 
anastomoz gerçekleştirildi.

Bulgular: Laparoskopi(Gaz insulfasyon) süresi 140 dk,Tahmini kan Kaybı 100 
cc’idi.Postoperatif 3.gün samp dreni çekilerek taburcu edilen hastanın postop 10.gün
sistogram kontrolü ile foley sondası çekildi. Patoloji sonucunda prostat içerisinde 
tümör gözlenmemiş, regrese olmuş tümöre sekonder bazı alanlarda fibrozis ve 
hyalinizasyon olarak raporlandı.Mesane boynu cerrahi sınır kayıtlı materyalden 
hazırlanan kesitlerde, hyalinize fibröz doku izlenmiştir.Postoperatif 6.haftada bilateral
Dj stenti çekilen hastanın intraop anastomoz bölgesinde darlık olmadığı pasajın açık 
olduğu rezidü tümör dokusunun olmadığı görüldü.

Sonuç:Nadir görülen prostatik rabdomyosarkomun tedavisinde mesane koruyucu
laparoskopik radikal prostatektomi tecrübeli ellerde güvenle uygulanabilir bir 
yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : Pediatrik rabdomyosarkom,Radikal Prostatektomi,Laparoskopi

Resimler :



VS021

"0" (SIFIR) İSKEMİ LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ

Mustafa Ugur Altug1, Eymen Gazel1

1Acıbadem Ankara Hastanesi

Bu videoda 4 cm'lik insidental renal kitleye uygulanan " sıfır iskemi sol laparoskopik
parsiyel nefrektomi" sunulmuştur.

Olgu sunumu: 40 yaş erkek hasta insidental olarak saptanmış, renal hilusa yakın 4 
cm'lik sol renal kitle ile başvurdu. Hastaya nefron koruyucu cerrahi planlandı. Genel 
anestezi altında Hasson tekniğiyle optik trokar yerleştirildi. Takiben 2 adet (5mm ve 
10 mm) trokar görüş altında konuldu. İnen kolon mobilize edilip böbrek ve renal kitle
ortaya konuldu. Böbrek damarları serbestleştirilip renal kitleye giden tek arter dalı 
kliplenerek kesildi. Ameliyat sırasında olabilecek kanamaya önlem olarak kitlenin 
bulunduğu segmenti besleyen arter dalı Rummel turnikesiyle askıya alındı. 4 cm'lik 
kitle, üzerindeki yağ dokusu korunarak, keskin ve künt disseksiyonla iskemi 
olmaksızın eksize edildi. Tümör tabanından olan sızıntılar bipolar koter yardımıyla 
kontrol edildi. Parankim kenarları 2/0 "Vi-Lock" sütürle kontinü olarak kapatıldı. 
Eksize edilen kitle spesmen torbası içinde vücut dışına alındı. Loja 1 adet "Jackson 
-Pratt" dren yerleştirildi ve işleme son verildi. Postoperatif sorun yaşanmadı. Toplam 
65 cc serohemorajik drenajı oldu. Hasta postoperatif 1. gün şifa ile taburcu edildi. 
Patoloji sonucu "Kormofob tip renal hücreli karsinom" olarak rapor edildi.



Anahtar Kelimeler : Renal kitle, Laparoskopi, Parsiyel nefrektomi, "0" (sıfır) iskemi



VS022

POSTERİOR YERLEŞİMLİ RENAL KİTLEYE TRANSPERİTONEAL PARSİYEL 
NEFREKTOMİ

Barbaros Başeskioğlu1

1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Böbrek tümörlerinin laparoskopik yöntem ile tedavisinde posterior ve 
posteromedyaldeki tümörlerde retroperitoneal girişim daha çok tercih edilir. 
Transperitoneal yaklaşım ise sağlanan geniş çalışma alanı özellikle tümör 
rezeksiyonu sonrası rekonstrüksiyonu kolaylaştırdığı için cerrahın seçimine göre 
uygulanabilir. Bu videoda posterior yerleşimli sol böbrekteki kitleye uygulanan sol 
laparaskopik transperitoneal parsiyel nefrektomi operasyonunu sunmayı 
amaçladık.

Materyal ve Metod: 49 yaşında erkek hasta sol böbrekte insidental tanı alan kitle
ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografide posterior yerleşimli 3cm lik öncelikle renal 
hücreli karsinom lehine değerlendirilen kitle mevcuttu. Hastaya sol modifiye flank 
pozisyonunda trokarlar girilerek kolon deviye edildi. Üreter ve alt pol diseksiyon ile 
havalandırılarak renal pediküle doğru diseksiyona devam edildi. Renal arter ve ven 
ortaya kondu. Takiben böbrek anteriora deviye edildi. Kitle bulundu ve etrafı hook 
koter ile işaretlendi. Pediküle klemp konarak kitle soğuk makas yardımı ile çıkarıldı.
Renorafiyi takiben pedikül klempi çıkarıldı. Kanamanın olmadığı gözlenince kitle 
endobag yardımı ile çıkarıldı.



Bulgular: İlk port girişi ve kitlenin çıkarılması arası süre 100dk idi. Sıcak iskemi 
süresi 11 dakika kanama miktarı 50cc idi. Postoperatif 2. Gün dren çekilerek 
taburcu edilen hastanın patoloji spesmeni berrak tip renal hücreli karsinom 
fuhrman grade 2/4, cerrahi sınır negatif olarak raporlandı.

Sonuç: Böbrek tümörlerinde posterior yerleşimli tümörlerde retroperitoneal teknik 
tercih sebebi olmakla birlikte transperitoneal yöntemin de azımsanamayacak 
avantajları vardır ve renorafi, alan genişliği nedeniyle daha kolay yapılabilir.

Anahtar Kelimeler : laparoskopi, parsiyel nefrektomi, böbrek, transperitoneal

Notlar : Video içeren cd kurula yollanmıştır



VS023

3D LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ

Barbaros Başeskioğlu1, Burak Elmaaağaç1

1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ad

AMAÇ: Böbrek kitlelerinin cerrahi tedavisinde laparoskopi standart bir yöntem
haline gelmiştir.  3D görüntüleme yöntemleri  derinlik  hissi  sağlayarak normal
görüşü simüle etmekte ve özellikle pedikül diseksiyonuna faydalı olmaktadır.

Materyal ve Metod: 61 yaşında bayan hasta insidental saptanan sol böbrek 
kitlesi ile refere edildi. Bilgisayarlı tomografide sol böbrek kaynaklı 7cm lik 
kontrast tutan kitle saptandı. Hastaya 60 derece lateral pozisyonda veress iğnesi
ile pnömoperitonyum oluşturuldu. Takiben iki onluk bir beşlik trokar girişi yapıldı. 
3D kamera eşliğinde kolon deviye edildi. Üreter bulunarak harmonik scalpel 
eşliğinde pediküle ulaşıldı. Pedikül vasküler tristapler ile kontrol altına alındı. 
Böbrek etrafından serbestlenerek endobag’e alındı.

Bulgular: Operasyon süresi 55 dakika; kanama 50 cc olarak not alındı. Postoperatif
2. gün dren çekilerek 3. gün sorunsuz olarak taburcu edildi. Patoloji pT3a cerrahi 
sınır negatif olarak rapor edildi.



Sonuç: Böbrek tümörlerinin laparoskopik tedavisinde 3D kamera kullanımı 
diseksiyon sürelerini kısaltarak ve derinlik hissi ile daha güvenli diseksiyon 
sağlayarak avantaj yaratabilir.

Anahtar Kelimeler : laparoskopi, , böbrek, 3D, tümör, nefrektomi,radikal

Notlar : Video uygun formatta gözlükle seyredilebilecektir



VS024

SOL LAPAROSKOPİK SÜRRENALEKTOMİ

Cenk Murat Yazıcı1, Murat Akgül1, Fatih Şahin1, Rıdvan 

Özcan1, Enes Altın1 1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

49 yaşında kadın hasta, 5 yıldır tip II diyabet hastası, insülin ve oral antidiyabetik 
tedavisi almakta, Cushing sendromu nedeniyle endokrinoloji bölümü tarafından takip
edilmektedir. Hastanın pre-operatif kortizol değeri 20,3 ng/dL (2,3 -19,4), HbA1c 
değeri 13,6 (4,3-6,1). Hastanın özgeçmişinde uterin myom nedeniyle operasyon 
hikâyesi mevcut. Tüm batın MR görüntülemesinde sol sürrenalde kontrast tutan 
34mm boyutunda adenom ile uyumlu kitle izlenmesi üzerine sol laparoskopik 
sürrenalektomi operasyonu planlandı. Hastaya genel anestezi altında lateral dekübit 
pozisyonu verilerek 3 adet trokar yerleştirilmesini takiben geçirilmiş operasyona 
bağlı olduğu düşünülen batın içi adezyonlar diseke edilerek ultrasonik kesme 
koagülasyon makası ile açıldı. Ardından Gerota fasyası açılarak renal ven ve sürrenal
ven ortaya konuldu. Çevre dokulardan tamamen serbestlenen adrenal dokusu 
sürrenal venin kliplenerek kesilmesinin ardından tek parça halinde vücut dışına 
alındı. 50cc kanama ile 45 dk süren operasyondan sonra 2. günde dreni çekilen 
hasta postop 3. gün taburcu edildi. Sürrenelektomi materyalinin patolojik incelemesi 
kortikal adenom olarak raporlandı. Hastanın post-operatif kortizol değeri 2,8ng/dL 
(2,3-19,4), HbA1c değeri 5,9 (4,3-6,1) olup takibinde hastanın insülin ve oral 
antidiyabetik ihtiyacı ortadan kalktı.

Anahtar Kelimeler : laparoskopik adrenalektomi, batın içi adezyon



VS025

BÜYÜK FEOKROMASİTOMA VE ÜST POL BÖBREK TÜMÖRÜNÜN EŞ 
ZAMANLI LAPAROSKOPİK EKSİZYONU

Ender Özden1, Murat Gülşen1, Süleyman Öner1, Yakup Bostancı1, Yarkın Kamil 

Yakupoğlu1, Ali Faik Yılmaz1, Şaban Sarıkaya1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Samsun

Amaç: Bu videoda sağ böbrekte ve bilateral sürrenal kitlesi olan hastaya aynı 
seansta uyguladığımız laparoskopik sağ sürrenalektomi ve sağ parsiyel 
nefrektomi deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Hasta ve Metod: 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 edilmiş.
Sürrenaldeki kitleler için yapılan metabolik değerlendirme feokromasitoma ile 
uyumlu hormon aktif olarak tespit edilmiş. Hastaya öncelikle laparoskopik sağ 
adrenelektomi ve aynı seansta sağ parsiyel nefrektomi planlandı.

Sağ 90 derece lateral dekubit pozsiyonda paramedian hatta 1 adet 12 mm optik port
midklaviküler hattan transperitoneal yolla abdomene girildi.1 adet 10 mm ve 1 adet 
5 mm port ile midaxiller ve ön axiller girildi. Karaciğer ekartasyonu için ksifoid 
altından 5mm 4. port girildi. Karaciğer çevre dokulardan serbestlenerek süperiora 
ekarte edildi. Kolon medialize edildi. Sağ adrenaldeki kitlenin böbreği inferiora ittiği 



izlendi. Sonrasında sağ renal hilus disseke edildi ve tek renal arter, tek renal ven 
gözlendi. Vasküler yapılar ayrı ayrı silikon teypler ile askıya alındı. Adrenaldeki kitle 
vena cavaya yapışık izlendi. Sağ adrenal bez çevre dokulardan serbestlendi. Adrenal
ven metal klipler ile klemplendi ve kesildi. Ardından adrenal bez, böbrekten ve 
karaciğerden dikkatlice diseke edilerek ayrıldı. Böbrek çevre dokulardan ayrıldı ve 
serbestlendi. Sağ böbrek üst pol posterolateral kesimde ekzofitik uzanımlı 2x2 cm 
kitle USG yardımı ile gözlendi. Hook koter yardımıyla kitle sınırları işaretlendi. Endo 
bulldog klempler yardımı ile renal arter ve ven klemplendi. Kitle makas yardımı ile 
çevredeki bir miktar sağlam doku ile birlikte çıkartıldı. Defekt 2/0 V-Loc ve 37 mm 
2/0 vicryl ile kapatıldı. Bulldog klempler alındı. Sıcak iskemi süresi 8 dakika olarak 
değerlendirildi. Takiben 3/0 vicryl ile parankimal defekt üzerine perirenal yağ 
dokularda gelecek şekilde kapatıldı. Her iki kitle endo bag içine konularak sağ 
modifiye gibson insizyondan vücut dışına alındı. Loja 1 adet sump dren yerleştirildi.

Bulgular:  Cerrahi  süre 120 dk, tahmini  kanama miktarı  200 cc idi.  Postoperatif
3.gün sump dreni çekilen hasta taburcu edildi. Patoloji sonucunda adrenal bezdeki
kitle feokromasitoma, böbrekteki kitle de renal hücreli karsinom, Fuhrman grade 2,
pT1a, cerrahi sınır negatif olarak raporlandı.



Sonuç: Minimal invaziv yöntemler tecrübeli ellerde büyük sürrenal kitlelerde 
güvenilir olmakla birlikte aynı seansta başka organ cerrahilerini de, ek kesiler 
gerektirmeden mümkün kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Feokromositoma,RCC,

Resimler :



VS026

KADIN HASTADA LAPAROSKOPİK RADİKAL SİSTEKTOMİ

Ender Özden1, Süleyman Öner1, Murat Gülşen1, Yakup Bostancı1, Yarkın Kamil

Yakupoğlu1, Şaban Sarıkaya1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Bu videoda, mesane tümörü nedeniyle takipli kadın hastaya 
uyguladığımız laparoskopik radikal sistektomi deneyimizi sunmayı amaçladık

Hasta ve Metod: 70 yaşında kadın hastanın hematüri nedeniyle yapılan 
tetkiklerinde sağ üreter orifisi komşuluğunda 2 cm boyutta papiller lezyon tespit 
edildi. Hastaya TUR M operasyonu yapıldı. Patolojisi yüksek dereceli invaziv 
ürotelyal karsinom, pT2 olarak raporlandı. Hastaya çekilen BT de metastaz 
saptanmadı. Hastaya laparoskopik radikal sistektomi operasyonu planlandı. Rahat 
litotomi pozisyonunda üretra keskin ve künt diseksiyonlar ile mesane boynuna kadar
serbestlendi. Palmar noktasından veress iğnesi ile girildi, pnömoperitoneum 
oluşturuldu. 12 mm optik port umblikus üstünden, 2 adet 10 mm lik çalışma portu 
pararektal alandan ve 2 adet 5 mm port ise spina iliaka nın medialinden girildi. Her 
iki üreter bulundu mesaneye kadar diseke edildi, mesaneye yakın kısımdan hem o 
lock klip ile klemplendi ve kesildi. Üreter alt uçlarından frozen gönderildi frozen 
sonuçları negatif olduğu belirtildi. Bilateral eksternal iliak, internal iliak, obdurator, 
common iliak lenf nodu ve sakral lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Mesane superior 
posterioru uygun disseksiyon ile arka peritondan serbestleştirildi. Mesane sup 
middle ve inf pediküller LİGASURE ile ligate edildi. Endopelvik fasya açıldı. Üretranın 
etrafı serbestlenip sistektomi+TAH+BSO işlemi gerçekleştirildi. Vajinal açıklık içi 



spanç dolu eldiven ile kapatılarak gaz kaçışı engellendi. Spesmenler endobag 
içerisinde konuldu. Sol üreter retrum posteriorundan sağ tarafa geçirildi. Takiben 
umbilikus altı vertikal insizyon ile girildi. Üreterlere feeding kateter yerleştirilerek 
üreterointestinal anastomoz (Wallace tip) ve ileal konduit yapıldı. Kanama 
kontrolünü takiben loja 1 adet sump diren yerleştirildi işleme son verildi.

Bulgular: İlk portun girişinden kitlenin vücut dışına alınmasına kadar geçen süre
210 dk, tahmini kan kaybı 150 cc idi. Post operatif 6. ve 7. gün üreter kateterleri 
çekildi. Post operatif 8.gün samp direni çekilen hasta taburcu edildi. Patolojisi 
yüksek dereceli invaziv ürotelyal karsinom, pT1, 19 adet reaktif lenf nodu, 1 adet
metastatik lenf nodu olarak raporlandı

Sonuç: Laparoskopik radikal sistektomi operasyonu artan tecrübe ile kadın
hastalarda güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler : Radikal sistektomi,Laparoskopik



VS027

ICG YARDIMLI SELEKTİF İSKEMİ: LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ

Süleyman Öner1, Ender Özden1, Murat Gülşen1, Yakup Bostancı1, Yarkın Kamil 

Yakupoğlu1, Ali Faik Yılmaz1, Şaban Sarıkaya1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Bu videoda, sağ böbrek orta pol mediade 3,5 cm boyuttaki kitleye 
uygulanan ICG yardımlı selektif iskemik laparoskopik parsiyel nefrektomi 
deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Hasta ve Metod: 61 yaşında erkek hastanın KCFT yüksekliği için yapılan manyetik 
rezonans görüntülemede sağ böbrek orta zon medialde 35x26x27 mm boyutlu kitle 
tespit edilmiş. Tarafımıza yönlendirilen hastaya laparoskopik parsiyel nefrektomi 
planlandı. Sağ 60 derece yan pozisyonda sağ rektus kası lateralinde veress iğnesi ile
pnömoperitonium oluştulduktan sonra 12 mm optik port bu hattan, 5 mm 
ekartasyon portu substernal hattan, 12 mm ve 5 mm çalışma portu ön axiller hattan
girildi. Karaciğer yukarı deviye edildi. Çıkan kolon mediale deviye edildi. Duodenum 
Kocher manevrasıyla mediale deviye edildi. Sağ üreter bulundu ve hilusa kadar 
çıkıldı. Sağda tek renal arter ve tek renal ven gözlendi. Ayrı ayrı disseke edildi ve 
askıya alındı. Böbrek çevre dokulardan diseke edildi ve serbestlendi. Sağ böbrek 
orta pol medialde ekzofitik uzanımlı yaklaşık 3,5 cm boyutta kitle gözlendi. Hook 
koter eşliğinde kitle sınırlarına işaretler koyuldu. Takiben renal arter segmental 
dalları diseke edildi. Doppler USG yardımı ile kitleyi besleyen segmental arter 
belirlendi ve bulldog klemp yardımı ile klemplendi. Ardından indocyanin green (İCG) 
i.v verildi. Kitle ve etrafının kanlanmadığı gözlendi. Takiben kitle soğuk makas 



yardımı ile çevre bir miktar sağlam doku ile birlikte çıkartılarak parsiyel nefrektomi 
gerçekleştirilmiş oldu. Defekt 2/0 V-Loc ve 37 mm 2/0 vicryl sütur ile kapatıldı. 
Bulldog klempler alındı. Selektif iskemi süresi 22 dakika olarak değerlendirildi. 
Takiben 3/0 vicryl ile parankimal defekt üzerine perirenal yağ dokularda gelecek 
şekilde kapatıldı. Kanama kontrolünü takiben kitle endobag içine konularak modifiye
gibson insizyonundan dışarı alındı. Loja 1 adet 21 no sump dren yerleştirilirek işleme
son verildi.

Bulgular: İlk portun girişinden kitlenin vücut dışına alınmasına kadar geçen süre 75
dk, selektif iskemi süresi 22 dk, tahmini kan kaybı 100 cc idi. Postoperatif 2.gün 
sump dreni çekilen hasta postoperatif 3.gün taburcu edildi.

Sonuç: Böbrek tümörlerinin cerrahi tedavisinde gelişen teknoloji ve tecrübe ile 
selektif iskemi yapılarak laparoskopik nefron koruyucu cerrahi güvenle 
uygulanabilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : ICG,Parisyel nefrektomi,Selektif iskemi



Resimler :
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ROBOT YARDIMLI RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONRASI ERKEN KONTİNANS 
BAŞARI NEDENLERİ

Adnan Şimşir1, Emir Akıncıoğlu1, Fuat Kızılay1, 

Ceyhun Özyurt1 1Ege Üniversitesi Hastanesi, 

Üroloji Anabilim Dalı

Giriş

RP sonrası en önemli komplikasyonlardan biri üriner inkontinansdır. İnkontinans 
hayatı tehdit etmese de hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bir 
rahatsızlıktır. Cerrahi teknik, hasta yaşı, sinir koruyucu uygulama ve anastomoz 
tekniği gibi pek çok faktör üriner inkontinans oluşumunda rol oynar. Son yıllarda 
giderek kullanımı artan robot yardımlı radikal prostatektomi (RYRP), temel 
prensipler olarak açık tekniği taklit etse de, ince manipülasyonlara olanak 
sağlaması, üç boyutlu görüntü avantajı sunması gibi avantajlarıyla kontinansı 
sağlamada cerraha yardımcıdır.

Teknik

RYRP esnasında kontinansın sağlanmasında bir kaç önemli basamak vardır. İlk olarak
endopelvik fasya ve puboprostatk ligamanlar kesildiğinde prostatın apikal ve lateral 
kısımlarına uzanan levator kas lifleri RYRP’de çok net olarak görülür. Bu lifleri dikkatli
ve künt disseksiyonla prostat yüzeyinden ayırmak ve prostat-üretra bileşkesini en az
travma ile ortaya çıkartmak önemlidir. Bu aşamada büyütülmüş görüntü ekranında 



robot kullanımının avantajı belirgindr. Dorsal venöz pleksusa yakın olan bu levator 
kas liflerinin diseksiyonunda koter kullanımından olabldiğince kaçınmak gereklidir; 
genellkle keskin diseksyon veya künt “süpürme” hareketleri yeterli de olmaktadır.

Derin dorsal venöz pleksus (DVP) poliglaktin 2-0 sütur ile “figure-of-eight” düğümü 
ile bağlanır. Mümkün olduğunda pubise yakın, prostat apeksinden uzak 
süturizasyon, DVP kesilmesi sırasında apikal prostat dokusunun içerisine girme 
riskini azaltır. RYRP esnasındaki yüksek basınç bu esnada kanama kontrolüne de 
yardımcı olmaktadır.

Nörovasküler demetin korunması ve prostatik pediküllerin bağlanmasında bir çok 
teknik önerilmiştir. Ancak hemfikir olunan nokta minimal termal enerji 
kullanımıdır. Bu sebeple RYRP esnasında pedikül kontrolünde hemostatik polimer 
klipler (Hem-o-Lok) kullanılabiir veya sütür ile bağlanabilir. Bu esnada RYRP’nin 
sağladığı avantajlarla prostat üretra yüzeyine dek nörovasküler demetten nazikçe 
sertbestlendirilebilmektedir.

Bir diğer kritik aşama vezikoüretral anastomozdur. Posterior kısımda yeterli ölçüde 

mukoza -mukoza yakınlaşması sağlanması anastomozda ayrılmanın ve sonrasında 

idrar kaçırmanın meydana gelmemesi



için büyük öneme sahiptir. 2003’de Van Velthoven ve ark. tanımladığı yöntemle 
anastomoz tek düğümlü sürekli süturle yapılmaktadır. Sütur iki adet 18cm 
uzunlukta monokril iğneli sütürlerin arka uçları düğümlenerek hazırlanabilir. Her iki 
sütur de geçildikten sonra solda ve sağda mesane tarafından geçen kısımlar 
nazikçe çekilerek mesane posterioru ve üretra birbirine yaklaştırılır. Bu aşama iki 
adet V-Lock sütur de kullanılabilir.

Tartışma

RYRP sonrası kontinans oranları literatürde değişiklik göstermekle
beraber %90-95 aralığında saptanmıştır. Farklı oranların 
değerlendirme formlarının ve

tanımlarının standardize olmamasına bağlı olduğu düşünülebilir. Ayrıca son 
çalışmalar tüm teknolojik üstünlüğüne rağmen RYRP ile açık RP arasında tecrübeli 
ellerde kontinans açısından fark olmayabileceğini de belirtmektedir. Radikal cerrahi 
uygulamaları sırasında nörovaskuler demetin korunması gerekmektedir. Yapılan 
karşılaştırmalı çalışmalarda; demetin korumadığı hastalarda kontinans %70-81 
civarında izlenirken, sinir koruyucu cerrahi sonrasında %90-94 gibi yüksek kontinans

oranları görülmüş ve istatistiksel olarak fark anlamlı bulunmuştur. RYRP 
sağladığı avantajlarla demetin korunması da yardımcıdır.

Anahtar Kelimeler : robot yardımlı radikal prostatektomi, inkontinans, 
vezikoüretral anostomoz, dorsal venöz pleksus



VS029

ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ

Ahmet Tahra1, Abdurrahman İnkaya1, Resul Sobay1, Alper Kerem Aksoy1, Ferhat 

Yakup Suçeken1, Eyüp Veli Küçük1, Uğur Boylu1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Amaç: Sol adrenal kitlesi olan bir hastada robot yardımlı laparoskopik 
adrenalektomi cerrahisi tekniğini değerlendirmek amaçlandı.

Gereç-Yöntem: Dört yıldır medikal tedaviye dirençli hipertansiyon öyküsü olan 38 
yaşındaki kadın hastanın yapılan tetkiklerinde 24 saatlik idrarda VMA 27 mg/dl 
olarak belirlenmiş olup yapılan Ultrasonografide sol adrenal kitle tesbit edildi. 
Hastanın yapılan Magnetik Rezonans Görüntülemede sol adrenalde 7*6 cm 
boyutlarında kistik kitle tesbit edilmesi üzerine hastaya robot yardımlı laparoskopik

adrenalektomi planlandı. Cerrahi teknikte; lateral dekübit poziyonunda(45o) veress 
iğnesi ile batın distansiyonu takiben 3 adet 8 mm(1 adet kamera portu 2 adet 
çalışma portu) 1 adet 12 mm(asistan portu)port yerleştirildi. Kolon 
medializasyonunu takiben böbrek loju ve alt polune ulaşıldı. Böbrek lojundan 
diseksiyon ile adrenal kitleye ulaşıldı. Önce adrenal ven sonrasında arter idantifiye 
edildikten sonra klip yardımı ile diseke edildi. Kitle çevre dokulardan diseke 
edilerek eksizyon gerçekleştirildi endobag yardımı ile çıkarıldı.

Bulgular: Operasyon süresi 86 dk idi kan kaybı 110 cc olarak belirlendi. 
Postoperatif 3. Günde drenden geleni olmaması, gaz gaita çıkışı olması üzerine 
dreni alınarak taburcu edildi.



Sonuç: Robot yardımlı laparoskopik adrenalektomi uygun hasta hazırlığı ile 
etkin ve güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : Robot yardımlı laparoskopik, Adrenal kitle, Adrenalektomi
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RENAL TRANSPLANTE HASTADA LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ

Ender Özden1, Murat Gülşen1, Süleyman Öner1, Fırat Akdeniz2, Yarkın Kamil 

Yakupoğlu1, Yakup Bostancı1, Şaban Sarıkaya1, Ali Faik Yılmaz1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Samsun

2Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Trabzon ; Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Bu videoda, renal transplantasyon yapılmış olan hastada uyguladığımız
laparoskopik radikal prostatektomi deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Hasta ve Metod: 59 yaşında,1988 yılında canlıdan renal transplantasyon yapılmış 
olan erkek hastada,alt üriner sistem şikayetlerine yönelik yapılan incelemede total 
PSA değeri 8 ng/ml saptandı.Parmakla rektal muayenesinde prostat grade 1 
büyüklükte benign kıvamda palpe edildi.Multiparametrik manyetik rezonans 
görüntülemede prostat periferik zon sağ apeks posterolateralde PİRADS 4 lezyon 
tespit edildi.Bu lezyona yönelik yapılan transrektal füzyon iğne biyopsi patolojisi 2 
odakta prostatik adenokarsinom Gleason skoru 6(3+3) olarak raporlandı.Yapılan 
kemik sintigrafisinde metastaz saptanmayan hastaya radikal prostatektomi 
planlandı.Supin pozisyonda Palmer noktasından Veress iğnesi ile girildi ve 
pnomoperitoneum oluşturuldu.Sol iliak fossadaki greft böbrek nedeniyle umblikus 
üzerinden ve 3 cm sağ lateralinden 12 mm optik port ile girildi. Görüntüleme 
eşliğinde 2 adet 10 mm ve 2 adet 5 mm çalışma portları transperitoneal olarak 
girildi. Thunderbeath yardımı ile retzius boşluğuna girildi.Takiben her iki endopelvik 



fasya Thunderbeat yardımı ile açıldı.Eksternal üretral sfinkteri oluşturan kaslar künt 
disseksiyon yardımı ile apekste lateral ve posterior sınırda uzaklaştırıldı. Takiben 
desendan tekniğe uygun olarak mesane boynundan Thunderbeath yardımı ile 
diseksiyona başlandı. Mesane boynu serbestlendikten sonra her iki vaz deferens ve 
seminal veziküller serbestlendi ve vasküler yapılar Hem-o-Lok klipler ile kontrol 
edildiler. Ardından Denonvilier fasyası açılarak pararektal yağ dokusuna ulaşıldı ve 
prostatın posterior diseksiyonu başlandı. Her iki tarafta bulunan prostatik pediküller 
Hem-o-Lok klipler ile kontrol edilip kesildi. Posterior diseksiyon apekste yeterli 
seviyeye ulaştıktan sonra, anteriorda yüzden dorsal ven kompleksi 2/0 V-Loc sütur 
ile bağlandı,sonrasında soğuk makas yardımı ile kesildi ve üretraya ulaşıldı. Üretra 
kesildikten sonra her iki tarafta apeks diseksiyonu tamamlandı. Spesmen endobag 
içerisine alındı ve loj hemostazı sağlandıktan sonra, anastomoz aşamasına geçildi. 
3/0 17 mm absorbable sütur kullanılarak, Van Velthoven yöntemi ile üretrovezikal 
anastomoz gerçekleştirildi. Üretral kateterin balonu 15 cc şişirlerek mesane içine 
150 cc SF verilerek anastomoz kaçağı olmadığı görüldükten sonra loja samp dren 
konuldu ve spesmen optik trokar girişinden çıkarıldı.



Bulgular: İlk portun girişinden kitlenin vücut dışına alınmasına kadar geçen süre 
110 dk,tahmini kan kaybı 300 cc idi.Postoperatif 3.gün samp dreni çekilen hasta 
taburcu edildi.Postoperatif 7.gün çekilen sistogramda ekstravazasyon izlenmeyen 
hastanın foley sondası çekildi.Patoloji sonucu prostatik adenokarsinom Gleason skor 
6(3+3) ,pT2a ,cerrahi sınır negatif olarak raporlandı.

Sonuç: Lokalize prostat kanserinin tedavisinde,renal transplante hastada bile 
laparoskopik radikal prostatektomi artan tecrübe ile güvenle uygulabilir bir 
yöntemdir

Anahtar Kelimeler : Prostat kanseri,radikal Prostatektomi,Transplantasyon

Resimler :



VS031

TRANSVAJİNAL YERLEŞTİRİLEN ALLOGRAFT: LAPAROSKOPİK BÖBREK NAKLİ

Ender Özden1 , Yarkın Kamil Yakupoğlu1, Süleyman Öner1, Mehmet Özen1, Murat 

Gülşen1, Handan Çelik2, Melda Dilek3, Yakup Bostancı1, Şaban Sarıkaya1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doum Ana Bilim Dalı,
Samsun

3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Samsun

Amaç: Bu videoda allograft böbreğin batın içerisine transvajinal yerleştirildiği 
kadavradan laparoskopik renal transplantasyon deneyimimizi ve tekniğimizi 
sunmayı amaçladık.

Hasta ve 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: Kasım 2015-Aralık 2017 tarihleri arasında kliniğimizde 16 hastaya 

laparoskopik renal transplantasyon gerçekleştirildi. Ortalama cerrahi süre 

184±38,4 idi. 10 adet kardeş böbrek hem



laparoskopik hem de açık olarak transplante edildi. Postoperatif 1.ay kreatinin 
seviyeleri arasında fark olmadığı izlendi.

Bu hastamızda 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. Hasta postoperatif 7.gün 
1.6 mg/dl kreatinin düzeyi ile taburcu edildi. Hastanın postoperatif 4.ay kreatinin 
düzeyi 1,3 mg/dl idi.

Sonuç: Böbrek transplantasyonunda abdominal insizyonun olmaması, insizyonla ilgili 

komplikasyonları önlemek açısından laparoskopik yöntemi avantajlı kılmaktadır. Ancak

üst düzey bir uzmanlık gerektirir.

Anahtar Kelimeler : Renal Transplantasyon,Böbrek 
nakli,Transvajinal,Allograft,Lapaoskopi

Resimler :
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ROBOT YARDIMLI HEMİNEFREKTOMİ: OLGU SUNUMU

Bülent Önal1, Sinharib Çitgez1, Ali Sezer1, Berin Selçuk1, Fahri Yavuz İlki1, Çetin 

Demirdağ1, Zübeyr Talat1 1İ.ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Amaç: Bu videoda sol çift toplayıcı sistem anomalisi ve non -fonksiyone üst 
sistem nedeniyle robot yardımlı laparoskopik heminefrektomi yapılan çocuk 
hasta videosunu sunmayı amaçladık.

Metod: 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.

Sonuç: Robot yardımlı heminefrektomi, seçilmiş olgularda güvenilir ve uygulanbilir 
bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : robot,heminefrektomi, VUR, non-fonksiyone böbrek



VS033

ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ

Ahmet Güdeloğlu1, Sertaç Yazıcı1, Tarık Asi1, Hakan Bahadır Haberal1,

Cenk Yücel Bilen1 1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 

Anabilim Dalı

Amaç

Günümüzde 4 cm’den küçük lokalize böbrek tümörlerinde teknik olarak mümkün 
olan durumlarda nefron koruyucu cerrahi altın standarttır. Bu videoda lokalize 
böbrek tümörlü hastalarda robot yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi 
ameliyat tekniğini adım adım göstermek amaçlanmıştır.

Materyal Metot

Temmuz 2017 ile Şubat 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Üroloji Anabilim Dalı’na başvuran klinik olarak lokalize böbrek tümörlü toplam 9 
hastaya da Vinci Xi robotik platform (Intuitive Surgical, ABD) kullanılarak robot 
yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi tekniği uygulanmıştır. Veress iğnesi 
kullanılarak pnömoperitoneum sağlandıktan sonra sağ tarafta 5 sol tarafta 4 adet 
trokar yerleştirilmiştir. Robotik enstrüman olarak diseksiyon ve eksizyon için 
monopolar eğri makas, Maryland bipolar forceps ve onarım işlemi için de büyük iğne
tutucu kullanılmıştır. Eksizyon öncesi sıcak iskemi sadece renal arterin 2 adet 



Bulldog klemp ile kontrol edilmesiyle sağlanmıştır. Renal artere klemp konulmadan 
15 dakika öncesinden başlamak üzere toplam 150 ml mannitol infüzyonu 
uygulanmıştır. Tümör tabanı boyutuna göre 15 cm veya 30 cm, 3-0, 26 mm V-Loc 
(Covidien Suture, Medtronic, ABD) dikiş ile onarılmış, renal parankime ise 1 numara 
37 mm Vicryl ile hemostaz dikişleri konulmuştur. Tümör tabanı onarıldıktan sonra 
üzerine Flo-seal uygunelnmış ve hemostaz dikişlerinin de altına 5x35 cm Surgicell 
yerleştirilmiştir.

Sonuçlar

Robot yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi ameliyatı yaş ortalaması 55 (37- 63)
olan toplam 9 hastada uygulanmıştır. Hasta uyuduktan sonra robotun kurulum 
süresi ortalama 45 dakika olup ortalama konsol zamanı 3 saattir. Ortalama tümör 
çapı, sıcak iskemi süresi ve kan kaybı sırasıyla, 30 mm (23-48), 24 dakika ve 200 
ml’dir. Patolojik incelemede 7 hastada clear cell RCC, 2 hastada ise onkositom tespit
edilmiş ve tüm hastalarda cerrahi sınır negatif olarak bulunmuştur.



Sonuç

Robot yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi ameliyatı 4 cm’den küçük lokalize 
böbrek tümörlerinde standart laparoskopinin zorluklarını robotun getirdiği 3 boyutlu ve 
magnifiye edilmiş görüntü, robotik enstrümanların artikülasyon ve rotasyon kabiliyeti 
ile aşan, etkin ve güvenli bir cerrahi yaklaşım şeklidir.

Anahtar Kelimeler : ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK 

PARSİYEL NEFREKTOMİ VS034

UPJ DARLIĞI VE BÖBREK TAŞI OLAN HASTADA ROBOT YARDIMLI 
PİYELOPLASTİ VE EŞ ZAMANLI FLEKSİBL RENOSKOPİ: OLGU SUNUMU

Bülent Önal1, Sinharib Çitgez1, Ali Sezer1, Berin Selçuk1, Muhammed Fatih 

Şimşekoğlu1, Çetin Demirdağ1, Zübeyr Talat1

1İ.ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Amaç: Bu videoda sol üreteropelvik bileşke darlığı (UPBD) ile sol böbrek taşı olan 
çocuk hastaya yapılan transmezokolik, üç port, robot yardımlı laparoskopik 
piyeloplasti ve fleksibl renoskopi operasyonunu sunmayı amaçladık.

Metod: Huzursuzluk ve emme güçlüğü ile başvuran 18 aylık erkek çocuğun yapılan 
tetkiklerinde sol UPBD ve sol böbrek alt kalikste 4 mm taş saptandı. Çocuk hastaya 



transmezokolik, üç port, robot yardımlı laparoskopik piyeloplasti ve fleksibl 
renoskopi yapıldı.

Bulgular: Operasyon süresi 100 dk olarak gerçekleşti. Transmezokolik olarak 
üreteropelvik bölgeye ulaşıldı. Bileşke düzeyinde yapılan oblik kesi ile toplayıcı 
sistem açıldı. Porttan 9,5-11,5 fr erişim kılıfı 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. Operasyon sırasında ve sonrasında herhangi bir 
komplikasyon gelişmeyen çocuk 2. günde taburcu edildi.

Sonuç: Robot yardımlı laparoskopik piyeloplasti ve eş zamanlı fleksibl renoskopi 
böbrek taşının eşlik ettiği üreteropelvik bileşke darlığı bulunan hastalarda 
güvenilir ve uygulanabilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : UPJ DARLIĞI, BÖBREK TAŞI, ROBOT YARDIMLI PİYELOPLASTİ, 
FLEKSİBL URS



VS035

ÜÇ PARÇALI PENİL PROTEZİ OLAN HASTADA ROBOT YARDIMLI RADİKAL 
PROSTATEKTOMİ TEDAVİSİ:

OLGU SUNUMU

Birgi Ercili1

1İ.ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

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. 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. Penil protezin rezervuar kısmı operasyon sırasında dolu bir 
şekilde bırakıldı, bu şekilde dise ksiyonun kolaylaştığı görüldü. Peroperatif 
herahangi 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.



Robot yardımlı radikal prostatektomi, pelvik cerrahi ve penil protez anamnezi olan 
hastalarda güvenilir ve uygulanabilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : robot yardımlı radikal prostatektomi, üç parçalı penil protez, 
prostat kanseri
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SÜRRENAL KİTLE HASTASINDA ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİ KULLANIMI

Hüseyin Alperen Yıldız1, Doğan Değer1, Hilmi Sarı1, Ozan Bozkurt1, Ömer 

Demir1, Ahmet Adil Esen1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 

Anabilim Dalı

SÜRRENAL KİTLE HASTASINDA ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİ KULLANIMI

Alperen Yıldız, Doğan Değer, Hilmi Sarı, Ozan Bozkurt, Ömer Demir, Ahmet Adil Esen

Amaç:

Bu videoda sürrenal kitle nedeniyle laparoskopik transperitoneal sürrenalektomi
yapılan hastada üç boyutlu laparoskopi deneyiyimizi paylaşmayı amaçladık.

Hasta ve Yöntem:

46 yaşında, kadın hasta tarafımıza sağ yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. Yapılan fizik 
muayenede patoloji izlenmedi. Görüntüleme tetkiklerinde sağ adrenal bezde 45 
mm kitle saptandı. Yapılan endokrinolojik değerlendirmesinde nonfonksiyone 



adenom olarak kabul edildi. Uygun hazırlıklar yapıldıktan sonra önce hasta sağ 70 
derece flank pozisyonuna alındı. Uygun saha artımı ve örtümünü takiben umblıkus 
hemen 2 cm süperiorundan 5 cm proksimalinden 2 cm'lik kesi yapıldı. Açık olarak 
15'lik port yerleştirildi. Keskin ve künt diseksiyonla perıtoneuma ulaşana kadar 
devam edildi. Gaz ile sısirıldi. 30 derece laparoskop ile perıton gözlendi. Dırekt 
gorus altında 2. 10 mmlik port ön aksiler

hattın kostalarla kesişme noktasının ( 1. port hizasında ) 1 cm inferioruna, 3. 10 
mmlik port on aksiler hat üzerinde 10 kosta superioruna yerleştirildi. 1. porttan 
basınç 15 mmHg olacak

şekilde CO2 insuflasyonuna başlandı. 30 derece laparoskop ile 1. portdan girildi. 
Portlar 1/0 vikril ve 1/0 ipek ile cilde tespit

edildi. Ksifoıd onunden 5mm lik port yerlestrıılıp karacıger ekarte edıldı.sağ böbrek 
gozlendı. Harmonic k ullanılıp dıseksıyon ıle medıalıze edıldı. surrenal gland arter ve 
vene hemolog klip konuldu sonrasında surrenal gland kunt ve keskin diseksiyonla 
çevre dokulardan serbestleştirildikten sonra cıkarıldı. Kanama kontrolünü takiben 
operasyon sonlandırıldı.

Bulgular:



Operasyon 30 dakika sürdü. Kan transfüzyon ihtiyacı olmadı. Postoperatif 1. 
Gün sonda çekildi. Dren konulmadı. Hasta postop 2. gün sorunsuz şekilde 
taburcu edildi. Patolojisi adrenal kortikal adenom adenom olarak raporlandı.

Sonuç:

Gelişen teknoloji ile birlikte laparoskopide 3 boyutlu sistem 
kullanılmasıyla laparoskopik cerrahiye adaptasyon artarak devam 
edecektir.

Anahtar Kelimeler : laparoskopi, sürrenalektomi, adrenalektomi, 3D


