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• Fleksibil Üreterorenoskopi

• Perkutan Nefrolitotomi

• Stentler

• Görüntüleme Sistemlerinde Gelişmeler

• Ürolojide Laserler

• BPH Cerrahi Tedavisinde Yenilikler

• Ablatif Tedaviler

• Laparoskopik ve Robotik Cerrahi

• Minimal İnvaziv Cerrahide Komplikasyonlar

• Geleceği Şekillendiren Teknolojiler
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Dr. İlker Gökçe
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•ABD
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• Almanya

F. Gomez Sancha
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Lukas Lusuardi
• Avusturya

Renaud Bollens
• Belçika

Riccardo Bertolo
• İtalya

Umberto Capitanio
• İtalya

Davetli Yabancı 
Konuşmacılarımız
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10 MART 2022, PERŞEMBE

17:00 - 18:00
Üriner Sistem Taş Hastalığında Güncel Konular

Moderatörler: Dr. İlhan Çelebi, Dr. Ferruh Akay

17:00 - 17:15 ECIRS 

Dr. Tarık Emre Şener

17:15 - 17:30 Üriner Sistem Taş Hastalığında Mikrobiyata

Dr. İlker Akarken

17:30 - 17:45 Endoürolojide Enfeksiyon ve Proflaksi

Dr. Ender Cem Bulut

17:45 - 18:00 Floroskopisiz ve Kılavuzsuz URS

  Dr. Cenk Yücel Bilen

SALON A SALON D

18:00 - 19:00
Video Oturumu – I

VS-001 – VS-008

Bildiri Oturumu – II

SS-001 – SS-012

Moderatörler: Dr. Ferruh Akay,

Dr. Mustafa Aldemir

Moderatörler: Dr. Cenk Murat Yazıcı,

Dr. Tarık Emre Şener

SALON B SALON E 

18:00 - 19:00
Video Oturumu - II

VS-009 – VS-017

Bildiri Oturumu – III

SS-013 – SS-023

Moderatörler: Dr. Ali Tekin, Dr. Çetin Demirdağ Moderatörler: Dr. Kâmil Yakupoğlu, Dr. Cenk Acar

SALON C

18:00 - 19:00
Bildiri Oturumu – I

SS-024 – SS-036

Moderatörler: Dr. Yılören Tanıdır, Dr. Mutlu Değer

SALON B

19:15 Taş Veri Tabanı Toplantısı

Bildiri detaylarına 12. sayfadan ulaşabilirsiniz.
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11 MART 2022, CUMA 

08:30 - 09:00 
Türkiye’de Yüksek Öğretimin Sorunları 

Moderatörler: Dr. Ali Ergen, Dr. Hakan Özkardeş

  Konuşmacı: Dr. Haluk Özen

09:00 - 10:45

Robotik Cerrahi Oturumu

Moderatörler: Dr. Cemil Uygur, Dr. Sinan Sözen

09:00 - 09:15 “Single Port” Robotik Ürolojik Cerrahi

Dr. Riccardo Bertolo

09:15 - 09:30 Lokal Rekürenste Robotik Kurtarma Böbrek Cerrahisi 

Dr. Umberto Capitanio

09:30 - 09:45 Yeni Robotik Platformlar

Dr. Evangelos Liatsikos

09:45 - 10:00 Yüksek Riskli ve Lokal İleri Evre Prostat Kanserinde Robotik Prostatektomi 

Dr. Felix Chun

10:00 - 10:15 Robotik Rekonstrüksiyon: Potansiyeli ve Sınırları 

Dr. Felix Chun

10:15 - 10:45 Çapraz Ateş - Radikal Sistektomi

Robotik Sistektomi  

Dr. Cemil Uygur  

Açık Sistektomi

Dr. Sümer Baltacı

10:45 - 11:15 Kahve Molası

10:45 - 11:15 BBraun stand aktivitesi
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11 MART 2022, CUMA 

11:15 - 12:30
Canlı Ameliyat 

Radikal Prostatektomi 

  Moderatörler: Dr. Cenk Yücel Bilen, Dr. Ender Özden 

  Laparoskopik Radikal Prostatektomi 
Cerrah: Dr. Volkan İzol

Robotik Radikal Prostatektomi 
Cerrah: Dr. Evren Süer

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 15:30

Laparoskopi ve Teknoloji Oturumu – I 

Moderatörler: Dr. Uğur Altuğ, Dr. Barış Kuzgunbay

13:30 - 13:45 Parsiyel Nefrektomide Laparoskopinin Rolü

Dr. Riccardo Bertolo

13:45 - 14:00 Endoürolojide Simülasyon Eğitim Modelleri

Dr. Önder Kara

14:00 - 14:15 BPH Cerrahisinde Yeni Teknolojiler (Aquaablasyon - Rezum - Urolift)

Dr. Selçuk Keskin

14:15 - 14:30 Adrenal Kitlelerde Değerlendirme

Dr. Tevfik Demir 

14:30 - 14:45 Adrenal Cerrahisi

Dr. Sinan Sözen

14:45 - 15:00 Retroperitoneal Fibrozis, Kronik Periaortitis, IgG4 İlişkili Hastalık Spektrumu

Dr. Ömer Karadağ

15:00 - 15:15 Retroperitoneal Fibrozis Cerrahisi 

Dr. Necmettin Mercimek

15:15 - 15:30 Laparoskopi Komplikasyonları

Dr. Evangelos Liatsikos

15:30 - 16:00 Kahve Molası
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11 MART 2022, CUMA 

16:00 - 17:30

Semi-Live Ameliyatlar A Ekranı Semi-Live Ameliyatlar B Ekranı

Moderatörler: Dr. Haluk Akpınar, 

Dr. Nihat Karakoyunlu

Moderatörler: Dr. Sinan Sözen, 

Dr. Yakup Kordan

16:00 - 16:15 Laparoskopik Donör Nefrektomi Robotik Donör Nefrektomi

Dr. Kamil Yakupoğlu Dr. Ali Cansu Bozacı

16:15 - 16:30 Laparoskopik Adenomektomi Robotik Adenomektomi

Dr. Hakan Vuruşkan Dr. Ahmet Güdeloğlu

16:30 - 16:45 Transperitoneal Laparoskopik Radikal Nefrektomi Robotik Radikal Nefrektomi

Dr. Barbaros Başeskioğlu Dr. İlker Tinay

16:45 - 17:00 Pediatrik Laparoskopik UP Plasti Robotik UP Plasti

Dr. Çağrı Akın Şekerci Dr. Bülent Önal

17:00 -17:15 Laparoskopik Adrenalektomi Robotik Adrenalektomi

Dr. Ömer Demir Dr. Sertaç Yazıcı

17:15 -17:30 Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Robotik Parsiyel Nefrektomi

Dr. Ender Özden Dr. Cenk Yücel Bilen 

17:30 - 18:00
Ürotelyal Karsinom

Moderatörler: Dr. Tuncay Akı, Dr. Kâmil Yakupoğlu

17:30 - 17:45 Mesane Tümöründe En-Blok Rezeksiyon

Dr. İlker Tinay

17:45 - 18:00 Üst Üriner Sistem Ürotelyal Karsinomda Endoskopik Girişimler

Dr. Çetin Demirdağ



7

11 MART 2022, CUMA 

  SALON A SALON D

18:00 - 19:00
Video Oturumu – III

VS-018 – VS-025

Bildiri Oturumu – V

SS-037 – SS-049

Moderatörler: Dr. Ozan Bozkurt, Dr. Fatih Gökalp
Moderatörler: Dr. Sertaç Yazıcı,

Dr. Aykut Buğra Şentürk

SALON B SALON E

18:00 - 19:00
Video Oturumu - IV

VS-026 –VS-033

Bildiri Oturumu – VI

SS-050 – SS-062

Moderatörler: Dr. Özgür Çakmak, Dr. Ahmet Güdeloğlu Moderatörler: Dr. İlker Tinay, Dr. Cemil Aydın

SALON C

18:00 - 19:00
Bildiri Oturumu – IV

SS-063 – SS-074

  Moderatörler: Dr. Tzevat Tefik, Dr. Murat Uçar 

19:00

SALON A

Tadımın Nörofizyolojisi

Moderatör: Dr. İlhan Erkan

Konuşmacı: Dr. Bilge Yamen

Bildiri detaylarına 12. sayfadan ulaşabilirsiniz.
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12 MART 2022, CUMARTESİ

08:30 - 10:15
BPH Oturumu

Moderatörler: Dr. Cüneyd Özkürkçügil, Dr. Barbaros Başeskioğlu 

08:30 - 08:45 Enükleasyon Anatomisi

Dr. Lukas Lusuardi

08:45 - 09:00 Bipolep

Dr. Lukas Lusuardi

09:00 - 09:15 Holep

Dr. Fernando Gomez Sancha

09:15 - 09:30 Lazerlerin ve Morselatörlerin Karşılaştırılması

Dr. Fernando Gomez Sancha

09:30 - 09:45 Prostat Arter Embolizasyonu

Dr. Bora Peynircioğlu

09:45 - 10:00 BPH'da Minimal İnvaziv Cerrahi Tedavinin Üretral Komplikasyonları ve Tedavisi

Dr. Ozan Bozkurt

10:00 - 10:15 Ürolojik Cerrahide ERAS Protokolleri

Dr. Güven Aslan

10:15 - 10:45 Kahve Molası

10: 45 - 11:45

Canlı Ameliyat Prostat Enükleasyon

Moderatörler: Dr. Şaban Sarıkaya,

Dr. Yılören Tanıdır  

Holep 
Cerrah: Dr. İlker Gökçe

Bipolep  
Cerrah: Dr. Ahmet Güdeloğlu

11:45 - 12:30
Laparoskopi ve Teknoloji Oturumu – II 

Moderatörler: Dr. Ömer Demir, Dr. Emre Karabay

11:45 - 12:00 Füzyon Biyopsi Teknolojisinde Yenilikler

Dr. Can Öbek
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12 MART 2022, CUMARTESİ
12:00 - 12:15 Laparoskopik Radikal Prostatektomi Halen Hayatta mı?

Dr. Renaud Bollens

12:15 - 12:30 Laparoskopik Pudendal Nerve Dekompresyonu

Dr. Renaud Bollens

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 15:30 Üriner Sistem Taş Hastalığı Oturumu I

Moderatörler: Dr. Veli Yalçın, Dr. Önder Kara

13:30 - 13:45 Taş Cerrahisi Komplikasyonları

Dr. Evangelos Liatsikos

13:45 - 14:00 Üreteroskopi İpuçları 

Dr. Brian Eisner

14:00 - 14:15 Pronda Öğrenip Supin PNL’ye Geçmek

Dr. Brian Eisner

14:15 - 15:30
Üriner Sistem Taş Hastalığı Oturumu II

Moderatör: Dr. Cenk Yücel Bilen

14:15 - 14:30 Taş Hastalığında Ampirik Tedavi

Dr. Barbaros Başeskioğlu

14:30 - 14:45 Alkali Tedavi Prensipleri

Dr. Aynur Ketene

14:45 - 15:00 2022'de ESWL'nin Yeri

Dr. İlteriş Tekin

15:00 - 15:15 Pediatrik Üreteroskopi

Dr. Bhaskar Somani

15:15 - 15:30 Endoürolojide Yapay Zeka

Dr. Bhaskar Somani

15:30 - 16:00 Kahve Molası
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12 MART 2022, CUMARTESİ

16:00 - 17:30
Semi-Live Ameliyatlar A Ekranı Semi-Live Ameliyatlar B Ekranı

Moderatörler: Dr. Yıldırım Bayazıt, Dr. Bora Küpeli Moderatörler: Dr. Ömer Demir, Dr. Bora Özveren

16:00 - 16:15 Laparoskopik ve Robotik Sakrokolpopeksi Laparoskopik Vezikovajinal Fistül Onarımı

Dr. Naşide Mangır Dr. Mutlu Değer

16:15 - 16:30 Ultrason ve Floroskopi Yardımlı Akses Nefroüreterektomi Distal Uç Teknikleri

Dr. Yılören Tanıdır Dr. Volkan İzol

16:30 - 16:45 PNL’de Çoklu Akses Ektopik Böbrekte Laparoskopik Piyelolitotomi

Dr. Sedat Öner Dr. Nebil Akdoğan

16:45 - 17:00 İmpakte Üreter Taşına Retrograd Yaklaşım İmpakte Üreter Taşına Antegrad Yaklaşım

Dr. Oktay Üçer Dr. Fatih Gökalp

17:00 -17:15 HIFU 1.5 cm Alt Pol Taşına Yaklaşım: Mini PNL mi? 
RIRS mı?

Dr. Aykut Buğra Şentürk Dr. Yılören Tanıdır

17:15 -17:30 Laparoskopik RPLND Robotik Transplantasyon

Dr. Cemil Aydın Dr. Emre Arpalı

  SALON B SALON D

17:30 - 18:30
Video Oturumu - VI

VS-043 – VS-052

Bildiri Oturumu – VIII

SS-075 – SS-086

  Moderatörler: Dr. Selçuk Erdem, Dr. Nevzat Can Şener Moderatörler: Dr. Sedat Öner, Dr. Nebil Akdoğan

  SALON C SALON E

17:30 - 18:30
Video Oturumu - V

VS-034 – VS-042

Bildiri Oturumu – IX

SS-087 – SS-100

  Moderatörler: Dr. Ömer Demir, Dr. Enis Kervancıoğlu Moderatörler: Dr. Volkan İzol, Dr. Evren Süer

  SALON F

17:30 - 18:30
Bildiri Oturumu – VII

SS-101 – SS-113

  Moderatörler: Dr. Yakup Bostancı, Dr. Önder Kara

SALON A

21:00 Pilli Bebek Konseri

Bildiri detaylarına 12. sayfadan ulaşabilirsiniz.
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13 MART 2022, PAZAR

09:00 - 09:30 Akılcı İlaç Kullanımı

Dr. Aykut Buğra Şentürk

09:30 - 09:40 Minimal İnvaziv Çağında BPH ve Aşırı Aktif Mesanenin Medikal Tedavisi

Dr. Mehmet Necmettin Mercimek 

09:40 – 10:40 Take Home Mesajları

09:40 – 09:55 Taş Hastalığı

Dr. Ender Cem Bulut

09:55 – 10:10 BPH

Dr. Nebil Akdoğan

10:10 – 10:25 Laparoskopi

Dr. Engin Denizhan Demirkıran

10:25 – 10:40 Robot

Dr. Serhat Çetin

11:00 Kapanış
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10 Mart, Perşembe | SALON D | 18:00 - 19:00
Bildiri 
No

Bildiri Başlığı Sunan Yazar Salon

SS - 001 BETA-3 ADRENERJİK RESEPTÖR AGONİSTİN İNSAN ÜRETERİ KASILMASI 
ÜZERİNE İN VİTRO ETKİLERİ

Meylis Artykov SALON D

SS - 002 BÖBREK TAŞI TEDAVİSİNDE SKOPİLİ VE SKOPİSİZ İKİ FARKLI RETROGRAD 
İNTRARENAL CERRAHİ TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mustafa Serdar Çağlayan SALON D

SS - 003 2-3 CM BOYUTUNDAKİ BÖBREK TAŞLARININ TEDAVİSİNDE F-URS 
DENEYİMLERİMİZ: ÇOK MERKEZLİ

Ömer Koraş SALON D

SS - 004 HOUNSFİELD ÜNİTESİ DEĞERLERİNİN RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİNİN 
BAŞARI VE KOMPLİKASYONLARINA EKİSİ

Ömer Koraş SALON D

SS - 005 FLEKSİBLE ÜRETEROSKOPİDE TAŞ BOYUTU MU, TAŞ HACMİ Mİ? HANGİSİ 
DAHA DEĞERLİ?

Cenk Murat Yazıcı SALON D

SS - 006 RIRS IS A SAFE PROCEDURE IN SEVERE OBESE PATIENTS. PROPENCITY SCORE-
MATCHING ANALYSES BY RIRSEARCH GROUP

Cem Başataç SALON D

SS - 007 BAŞARISIZ ÜRETERORENOSKOPİ SONRASI İKİNCİL TEDAVİ OLARAK 
UYGULADIĞIMIZ LAPAROSKOPİK ÜRETEROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ

Tuncer Bahçeci SALON D

SS - 008 BİLATERAL SİMULTANE ENDOSKOPİK TAŞ CERRAHİSİNİN (SBES) ETKİNLİK VE 
GÜVENLİK PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Günal Özgür SALON D

SS - 009 DİSTAL ÜRETER TAŞI OLAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA ULTRATHİN 
SEMİRİJİD ÜRETERORENOSKOPİ EŞLİĞİNDE HOLMİUM LAZER TEDAVİSİ

Fatih Mutluşahin SALON D

SS - 010 RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ SONRASI HASTANEYE YENİDEN 
BAŞVURU VE YATIŞI ÖNGÖREN FAKTÖRLER: RIRSEARCH ÇALIŞMA GRUBU

Cagri Doğan SALON D

SS - 011 COVID-19 PANDEMİSİ ÜRETER TAŞI TEDAVİ TERCİHLERİNİ NASIL DEĞİŞTİRDİ? Ali Kaan Yıldız SALON D
SS - 012 RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİNİN SONUÇLARINI ÖNGÖREN MODİFİYE 

S-RESC SKORUNUN VALİDASYONU; BİR RIRSEARCH GRUBU ÇALIŞMASI
Oktay Özman SALON D

10 Mart, Perşembe | SALON E | 18:00 - 19:00
SS - 013 PROKSİMAL ÜRETER TAŞLARINDA ÜRETERORENOSKOPİ ÖNCESİ 

UYGULANAN BAŞARISIZ ESWL’NİN OPERASYON SONUÇLARINA ETKİSİ
Fesih Ok SALON E

SS - 014 ÇOCUKLARDA ≤ 10 MM ÜRETER TAŞI TEDAVİSİNDE SWL Mİ URS Mİ ? Muhammet Demirbilek SALON E
SS - 015 GEÇİCİ ÜRİNER STENT YERLEŞTİRİLMESİ SONRASI ÜRETER TAŞLARININ 

SPONTANE DÜŞÜŞ ORANLARININ İNCELENMESİ
Murat Topcuoğlu SALON E

SS - 017 COMPARISON OF LASER EFFICACY IN MPCNL AND RIRS FOR LOWER 
CALYCEAL STONE SIZE BETWEEN 10-20 MM

Hakan Şıgva SALON E

SS - 018 RETROGRAD İNTRARENAL TAŞ CERRAHİSİNDE AYNI SEANS BİLATERAL VE 
UNİLATERAL UYGULAMALARIN RENAL ÜNİTE BAZLI KARŞILAŞTIRMASI

Hakan Çakır SALON E

SS - 019 RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ SONRASI ENFEKTİF KOMPLİKASYONLAR 
PREOPERATİF DÖNEMDE TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?

Ali Emre Çekmece SALON E

SS - 020 SKORLAMA SİSTEMLERİNİN RIRC BAŞARI VE KOMPLİKASYONLARINI 
ÖNGÖRME AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: RIRSEARCH GRUBU SONUÇLARI

Onur Özyaman SALON E

SS - 021 ÜST ÜRİNER SİSTEM SPONTAN RÜPTÜRLERİNDE DJ STENT Mİ? PERKÜTAN 
NEFROSTOMİ Mİ?

Mücahit Doğan SALON E

SS - 022 FLEKSİBLE URS ÖNCESİNDE SEMİRİJİD URS UYGULAMASININ ÜRETERAL 
ACCESS SHEAT YERLEŞTİRME BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mustafa Özkaya SALON E

SS - 023 RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ’DE ERİŞİM KILIFI HER ZAMAN GEREKLİ 
Mİ?

Eray Hasırcı SALON E

SÖZEL SUNUMLAR
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SÖZEL SUNUMLAR

10 Mart, Perşembe | SALON C | 18:00 - 19:00
SS - 024 HOLMİYUM LAZER PROSTAT ENÜKLEASYONU UYGULANAN BÜYÜK 

PROSTATLI HASTALARDA ENÜKLEASYON ETKİNLİĞİ HANGİ FAKTÖRLERE 
BAĞLI?

Muhammed Arif İbiş SALON C

SS - 025 NADİR BİR OLGU OLAN ZINNER SENDROMUNDA MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ 
KÜR İÇİN YETERLİ MİDİR?

Emre Ediz SALON C

SS - 026 İNFRAVEZİKAL OBSTRÜKSİYON AÇISINDAN NADİR BİR OLGU: BRUNN KİSTİ Feyzi Mutlu Kanat SALON C
SS - 027 ORAL DUTASTERİD TEDAVİSİNİN KURU GÖZ SENDROMU GELİŞİMİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa Alkan Oktar SALON C

SS - 028 GÜNLÜK PRATİĞİMİZDE OFİS SİSTOSKOPİNİN YERİ Enis Kervancıoğlu SALON C
SS - 029 TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE PROSTAT BİYOPSİSİ ÖNCESİ MR 

İLE ISUP SINIFLAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Mehmet Zubaroğlu SALON C

SS - 030 KOGNİTİF MR BİYOPSİ ETKİN Mİ? : İLK KLİNİK DENEYİMLERİMİZ Harun Uçmak SALON C
SS - 031 HOLEP CERRAHİSİNDE YÜKSEK GÜÇ GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ? Ezel Aydoğ SALON C
SS - 032 HOLEP: TEK MERKEZ TEK CERRAH DENEYİMLERİMİZ Ramazan İnan SALON C
SS - 033 MULTİPARAMETRİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN PROSTAT 

KANSERİNİN LOKALİZASYONUNU SAPTAMADAKİ ROLÜ
Tanju Keten SALON C

SS - 034 TRANSREKTAL USG VE PROSTAT MR GÖRÜNTÜLERİ İLE ÖLÇÜLEN PROSTAT 
HACİMLERİNİN GERÇEK HACİM İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Kadir Can Şahin SALON C

SS - 035 EFFECTS OF LISTENING TO MUSIC CONTAINING BINAURAL BEATS ON 
ANXIETY AND PAIN SCORES IN PATIENTS UNDERGOING PROSTATE BIO

Mahmut Taha Ölçücü SALON C

SS - 036 BİPOLAR PROSTAT ENÜKLEASYONU: HACETTEPE DENEYİMİ Ahmet Güdeloğlu SALON C

11 Mart, Cuma | SALON D | 18:00 - 19:00
SS - 037 DEVELOPING A MOBILE APP FOR PREDICTION OF SWL OUTCOME Barış Saylam SALON D
SS - 038 SOLİTER BÖBREKLİ VE BÖBREK TAŞLI HASTALARDA PERKÜTAN 

NEFROLİTOTOMİ VE RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Mert Hamza Özbilen SALON D

SS - 039 PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE PREOPERATİF 
PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Seyit Halil Batuhan 
Yılmaz

SALON D

SS - 040 ATNALI VE ROTASYONE BÖBREKTE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ 
DENEYİMLERİMİZ

Mert Hamza Özbilen SALON D

SS - 041 ALT POL BÖBREK TAŞLARINDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ VE RETROGRAD 
İNTRARENAL CERRAHİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Kağan Türker Akbaba SALON D

SS - 042 GERİATRİK POPULASYONDAKİ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARIMIZ Mücahit Doğan SALON D
SS - 043 PERKÜTAN NEFROSTOMİ İŞLEMİNDE DİLATASYON GEREKLİ Mİ? Burhan Baylan SALON D
SS - 044 A NEW GROUPING SYSTEM FOR PREDICTION OF STONE TYPES 

PREOPERATIVELY
Fatih Gökalp SALON D

SS - 045 COVID-19 SALGINI NEDENİYLE TEDAVİ GECİKMESİNİN NEDEN OLDUĞU 
NADİR BİR BÖBREK TAŞI KOMPLİKASYONU: RENOGASTRİK FİSTÜL

Yusuf Gökkurt SALON D

SS - 046 STAGHORN TAŞA PNL OPERASYONU YAPILAN HASTALARDA 
ANTİKOAGÜLAN/ANTİAGREGAN İLAÇ KULLANIMININ OPERASYON 
SONUÇLARINA ETKİSİ

Mehmet Vehbi Kayra SALON D

SS - 047 MİKRO-PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ Hüseyin Akman SALON D
SS - 048 SUPİN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONRASI AKUT FAZ REAKTANLARININ 

POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLARI ÖNGÖRMEDEKİ BAŞARISI
Sertaç Saraçoğlu SALON D

SS - 049 10-20 MM ARALIĞINDAKİ BÖBREK TAŞLARINDA MİNİ PERKÜTAN 
NEFROLİTOTOMİ VE RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ SONUÇLARIMIZ

Uğur Aydın SALON D
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11 Mart, Cuma | SALON E | 18:00 - 19:00
SS - 050 GA-68 PSMA PET BT’NİN PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PELVİK LENF 

NODU METASTAZINI BELİRLEMEDEKİ GÜCÜ
Mehmet Yariş SALON E

SS - 051 TOTAL LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ SIRASINDA OLUŞAN MESANE 
YARALANMASININ LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ

Muhammet İhsan Öztürk SALON E

SS - 052 MESANE KANSERLİ HASTALARDA İNTRAVEZİKAL BCG TEDAVİSİ COVID-19’ A 
BAĞLI AKCİĞER TUTULUMUNUNU AZALTABİLİR

Nurullah Altınkaya SALON E

SS - 053 MESANE TÜMÖRÜNDE İNTRAVEZİKAL TERMOKEMOTERAPİ TEDAVİSİNİN 
REKÜRENS ÜZERİNE ETKİSİ

Mücahit Doğan SALON E

SS - 054 LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL RADİKAL PROSTATEKTOMİ 
DENEYİMLERİMİZ

İsmail Eyüp Dilek SALON E

SS - 055 ROBOT YARDIMLI RADİKAL PROSTATEKTOMİDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN 
OPERASYONA ETKİLERİ

Yalçın Kızılkan SALON E

SS - 056 PERSİSTAN MÜLLERİAN KANAL SENDROMLU OLGUDA LAPAROSKOPİK 
ORŞİEKTOMİ VE REMNANT EKSİZYONU

Muzaffer Doğu Taşdemir SALON E

SS - 057 RALRP’DE FARKLI İNSİZYONLARLA PİYESİN ÇIKARILMASININ İNSİZYONEL 
HERNİ OLUŞUMU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Engin Dereköylü SALON E

SS - 058 ÇOCUKLARDA ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK CERRAHİDE DOCKİNG 
SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Elif Altınay Kırlı SALON E

SS - 059 ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ OPERASYONU 
YAPILAN HASTALARIN İLK FONKSİYONEL SONUÇLARI

Mustafa Özkaya SALON E

SS - 060 GA-68 PSMA PET/BT ROBOT YARDIMLI RADİKAL PROSTATEKTOMİDE LENF 
NODU POZİTİFLİĞİNİ ÖNGÖREBİLİR Mİ?

Burak Çıtamak SALON E

SS - 061 OLİGOMETASTATİK PROSTAT KANSERİNDE NEOADJUVAN TEDAVİ SONRASI 
RADİKAL PROSTATEKTOMİ

Ahad Safaraliyev SALON E

SS - 062 ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ YAPILAN 
HASTALARDA MESANE BOYNU KORUMANIN İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİSİ

Burak Köseoğlu SALON E

11 Mart, Cuma | SALON C | 18:00 - 19:00
SS - 063 SAFETY OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TECHNIQUES IN LARGE ADRENAL 

LESIONS: A SINGLE-CENTER STUDY
Turan Mammadalıyev SALON C

SS - 064 LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ CERRAHİ DENEYİMLERİMİZ: 106 OLGU Muhammet İhsan Öztürk SALON C
SS - 065 ÜST ÜRİNER SİSTEMİN ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPİK VE AÇIK 

NEFROÜRETEREKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mücahit Doğan SALON C

SS - 066 LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Can Sinirsiz SALON C

SS - 067 LPN SONRASI KOMPLİKASYONLARIN CLAVİEN-DİNDO SINIFLAMASI YERİNE 
COMPREHENSİVE COMPLİCATİON INDEX İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Necmettin 
Mercimek

SALON C

SS - 068 BİLATERAL SENKRON RENAL KİTLELERDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ 
YAKLAŞIM

Ertuğrul Köse SALON C

SS - 069 MAP SKORUNUN TOKSİK YAĞI ÖNGÖRME GÜCÜ VE LAPAROSKOPİK PARSİYEL 
NEFREKTOMİNİN SONUÇLARINA ETKİSİ

Murat Gülşen SALON C

SS - 070 GENÇ VE YAŞLI HASTALAR ARASINDA LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ 
SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Murat Gülşen SALON C

SS - 071 AÇIK VE ROBOT YARDIMLI PARSİYEL NEFREKTOMİ YÖNTEMLERİNDE TRİFEKTA-
PENTAFEKTA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bilgi Ercili SALON C

SS - 072 COMPARISON OF FUNCTIONAL AND 3D PARENCHYMAL EVALUATION IN 
PATIENTS WHO UNDERWENT OPEN AND ROBOTIC PARTIAL NEPHRECTOMY

Muhammet Demirbilek SALON C

SS - 073 LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE HORMONAL AKTİVİTE Ertuğrul Köse SALON C
SS - 074 LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİDE KİTLE LOKALİZASYONUNUN 

CERRAHİ SONUÇLARA ETKİSİ
Mert Hamarat SALON C

SÖZEL SUNUMLAR
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12 Mart, Cumartesi | SALON D | 17:30 - 18:30
SS - 075 RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİDE TAŞSIZLIK ORANINI DEĞERLENDİRME. 

TOMOGRAFİYE ALTERNATİF YÖNTEM VAR MI?
Cagri Doğan SALON D

SS - 076 BÖBREK TAŞLARINDA ESWL DENEYİMLERİMİZ Muhammet İhsan Öztürk SALON D
SS - 077 RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİNİN TAŞSIZLIK ORANLARINI ÖNGÖREN 

SKORLAMA SİSTEMLERİ; BİR SİSTEMATİK DERLEME VE META-ANALİZ
Oktay Özman SALON D

SS - 078 RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ SOLİTER BÖBREKLİ TAŞ HASTALARINDA 
GÜVENLİ VE ETKİN YÖNTEM MİDİR? RIRSEARCH GRUBU SONUÇLARI

Önder Çinar SALON D

SS - 079 GÖREN ACCESS SHEET YÖNTEMİ Mücahit Doğan SALON D
SS - 080 FLEKSİBL ÜRETERORENOSKOPİDE ERİŞİM KILIFININ İNTRARENAL BASINÇ 

DEĞERLERİNE ETKİSİ: RIRSEARCH GRUBUNUN İN-VİVO SONUÇLARI
Önder Çinar SALON D

SS - 081 ANESTEZİNİN VENTİLASYON MODLARININ RETROGRAD İNTRARENAL 
CERRAHİNİN ÜZERİNE ETKİSİ. PROSPEKTİF TEK-KÖR RANDOMİZE ÇALIŞMA.

Enes Altın SALON D

SS - 082 MODİFİYE CLAVİEN SINIFLAMA SİSTEMİ’NE GÖRE RETROGRAD İNTRARENAL 
CERRAHİ KOMPLİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilgin Birsöz SALON D

SS - 083 YAŞLI HASTA POPÜLASYONUNDA RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİSİNİN 
ETKİNLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat Akgül SALON D

SS - 084 TEDAVİYE DİRENÇLİ RENAL KOLİKTE DERMAL BLOKAJ UYGULAMASI Bedreddin Kalyenci SALON D
SS - 085 RUTİN ERİŞİM KILIFI YAKLAŞIMININ KILIFSIZ RETROGRAD İNTRARENAL 

CERRAHİNİN SONUÇLARINA ETKİSİ; BİR RIRSEARCH ÇALIŞMASI
Oktay Özman SALON D

SS - 086 RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: DİSPOSABLE VE REUSABLE FLEKSİBL 
ÜRETERORENOSKOP KULLANIMI

Emre Fatih Karadeli SALON D

12 Mart, Cumartesi | SALON E | 17:30 - 18:30
SS - 087 SUPİN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARIMIZ Çağrı Coşkun SALON E
SS - 088 SUPİN MİNİ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ YAPILAN HASTALARIN ERKEN 

DÖNEM SONUÇLARI, TEK CERRAH TEK MERKEZ DENEYİMİ
Emrullah Sogutdelen SALON E

SS - 089 PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ Yusuf Yıldırım SALON E
SS - 090 GUY STONE SCORE -3 VE 4 OLAN HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ 

SONUÇLARI
Sümeyye Seday SALON E

SS - 091 GERİATRİK HASTA GRUBUNDA SUPİN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ GÜVENLİ 
MİDİR?

Mehmet Yıldızhan SALON E

SS - 092 2 YAŞ ALTI ÇOCUK HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ 
DENEYİMLERİMİZ

Safı Kolkıran SALON E

SS - 093 STAGHORN BÖBREK TAŞLARINDA TAŞSIZLIK NE KADAR MÜMKÜN? Tunahan Ateş SALON E
SS - 094 PERKÜTAN TAŞ CERRAHİSİ SONRASI D-J STENT HANGİ HASTALARDA 

KULLANILMALI? OLGU SUNUMU
Mevlüt Keleş SALON E

SS - 095 PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONRASI KAN TRANSFÜZYONUNU ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

Taha Çetin SALON E

SS - 096 TEK AŞAMALI TRAKT DİLATASYONLU PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ: GÜVENLİ 
VE ETKİN Mİ?

Eda Tokat SALON E

SS - 097 SOLİTER BÖBREKTE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ: ETKİLİ, GÜVENLİ VE BÖBREK 
FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR

Volkan Çağlayan SALON E

SS - 098 PNL KOMPLİKASYONLARININ CLAVİEN SINIFLAMASI VE TAŞ YÜKÜNE GÖRE 
İNCELENMESİ

Göktan Alptuğ Öz SALON E

SS - 099 ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA ESWL BAŞARISI VE TAŞ KALSİYUM SKORU Harun Bal SALON E
SS - 100 ‘CASCADE OF CARE’ MODELİNİN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALARINA UYARLANMASI
Ahmet Güdeloğlu SALON E

SÖZEL SUNUMLAR
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12 Mart, Cumartesi | SALON C | 17:30 - 18:30
SS - 101 FACTORS ASSOCIATED WITH COMPLICATIONS IN SIMPLE NEPHRECTOMY: 

17-YEAR EXPRERIENCE AT SINGLE INSTITUTION
Ömer Faruk Bahadır SALON C

SS - 102 PİYELOPLASTİ YAPILAN HASTALARDA POSTOPERATİF BAŞARIYI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bayram Aliyev SALON C

SS - 103 LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ DENEYİMLERİMİZ Mücahit Doğan SALON C

SS - 104 LAPAROSKOPİK ÜST ÜRİNER SİSTEM AMELİYATLARINDA TAP BLOK 
DENEYİMLERİMİZ

Cemil Aydın SALON C

SS - 105 PROKSİMAL ÜRETER TAŞINDA SAĞ LAPAROSKOPİK ÜRETEROLİTOTOMİ Mehmet Özen SALON C

SS - 106 TESTİS TÜMÖRÜNDE LAPAROSKOPİK RETROPERİTONEAL LENF NODU 
DİSEKSİYONU

Ertuğrul Köse SALON C

SS - 107 MESANE TÜMÖRÜNDE TAKİP VE TEDAVİDE PANDEMİNİN ETKİSİ VE 
İNTRAVEZİKAL BCG TEDAVİSİNİN REKÜRRENS ÜZERİNE ETKİSİ

Bilal Çelikörs SALON C

SS - 108 COMPARISON OF LAPAROSCOPIC AND OPEN URETEROLYSIS FOR 
RETROPERITONEAL FIBROSIS: RESULTS FROM A TERTIARY REFERRAL CENTER

Fahri Yavuz İlki SALON C

SS - 109 ÜROLOJİK CERRAHİLER ÜZERİNDEN COVİD-19 SALGINININ DURUM 
DEĞERLENDİRMESİ

Engin Denizhan 
Demirkıran

SALON C

SS - 110 BÜYÜK PROKSİMAL VE ORTA ÜRETER TAŞLARI TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK 
VE ÜRETERORENOSKOPİK YÖTEMLERİN KARŞILAŞTIRMASI

Muhammet Demirbilek SALON C

SS - 112 ANOMALİLİ BÖBREKLERDE LAPAROSKOPİK PİYELOLİTOTOMİ Tural Balayev SALON C

SS - 113 ROBOTİK BÖBREK NAKLİ Emre Arpalı SALON C

SÖZEL SUNUMLAR
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VİDEO SUNUMLAR

10 Mart, Perşembe | SALON A | 18:00 - 19:00
Bildiri 
No

Bildiri Başlığı Sunan Yazar Salon

VS - 001 BURCH OPERASYONU SONRASI İYATROJENİK TAŞLAŞMIŞ SÜTÜR MATERYALİ: 
OLGU SUNUMU

Berk Yasin Ekenci SALON A

VS - 002 MESANE TÜMÖRÜNDE “EN BLOC” TRANSÜRETRAL REZEKSİYON Fevzi Batuhan Topbaş SALON A
VS - 003 RENAL TRANSPLANTE HASTADA GECİKMİŞ ÜRETERAL STENT ÇIKARTILMASI: 

RENAL PELVİSE GÖMÜLÜ STENT
Mustafa Kemal Kaya SALON A

VS - 004 PROSTAT APSESİNDE TRANSÜRETRAL DEROOFİNG YÖNTEMİ Sefa Alperen Öztürk SALON A
VS - 005 TUR-PROSTATİK APSE DRENAJI İbrahim Halil Baloğlu SALON A
VS - 006 HİPOPLAZİK PİTOTİK BÖBREKTE MEGAÜRETEROSEL: OLGU SUNUMU Hilmi Sarı SALON A
VS - 007 HİDRONEFROZ SEBEBİ OLAN UNİLOKÜLER PROSTAT ABSESİ VE ENDOSKOPİK 

TEDAVİSİ
Hakan Çakır SALON A

VS - 008 TAŞLAŞMIŞ ÜRETRAL ALLİUM STENTLİ HASTAYA YAKLAŞIM Gökhan Dogan SALON A

10 MART, PERŞEMBE | SALON B | 18:00 - 19:00
VS - 009 LAPAROSKOPİK RETROPERİTONEAL RENAL KİST DEKORTİKASYONU:PERİFER 

DEVLET HASTANESİNDE İLK VAKA DENEYİMİ
Tayfun Çifteci SALON B

VS - 010 ROBOTİK ÜRETERO-ÜRETEROSTOMİDE İCG KULLANIMI GEREKLİMİ? Elnur Allahverdiyev SALON B
VS - 011 ENDOSKOPİK PARAPELVİK KİST EKSİZYONU İbrahim Halil Baloğlu SALON B
VS - 012 RETROKAVAL ÜRETER VE UP DARLIK BİRLİKTELİĞİ: LAPAROSKOPİK 

REKONSTRÜKSİYON
Yusuf Yıldırım SALON B

VS - 013 ATNALI BÖBREĞİ OLAN HASTADA LAPAROSKOPİK V-Y PİYELOPLASTİ VE 
TROKAR PORTUNDAN SEMİRİJİD URS İLE TAŞ EKSTRAKSİYONU

Engin Dereköylü SALON B

VS - 014 PERİ-AORTİK RETROPERİTONEAL FİBROZİSLİ HASTADA LAPAROSKOPİK 
ÜRETEROLİZİS

Cemil Aydın SALON B

VS - 015 BPH TEDAVİSİNDE MİNİMAL İNVAZİV TEDAVİ YÖNTEMİ BİPOLEP: OLGU 
SUNUMU

Hilmi Sarı SALON B

VS - 016 PEDİATRİK LAPAROSKOPİK PİYELOPLASTİDE PERKÜTAN ÜRETERAL STENT 
YERLEŞTİRİLMESİ

Erdem Bülent SALON B

VS - 017 HİBRİD PROSTAT ENÜKLEASYON TEKNİĞİ – BİPOLEP YARDIMLI HOLEP Ahmet Güdeloğlu SALON B

11 Mart, Cuma | SALON A | 18:00 - 19:00
VS - 018 ATNALI BÖBREKTE SUPİN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ Sertaç Saraçoğlu SALON A
VS - 019 UTILIZATION OF SINGLE-USE FLEXIBLE URETERORENOSCOPE FOR EX-VIVO 

STONE EXTRACTION IN LIVING KIDNEY DONORS
Murat Can Kiremit SALON A

VS - 020 PELVİK EKTOPİK BÖBREKTE LAPAROSKOPİ YARDIMLI PERKÜTAN 
NEFROLİTOTOMİ

Emre Cemil Yurtseven SALON A

VS - 021 ÜRETER TÜMÖRÜNDE THULİUM LAZER ABLASYON Erdem Bülent SALON A
VS - 022 İLEAL LOOP ÜROSTOMİSİ OLAN BÖBREK TAŞI HASTASINA UYGULANAN 

ZORLU SUPİN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ OPERASYONU
Ender Cem Bulut SALON A

VS - 023 DALAK VE KOLONUN RETRORENAL OLDUĞU ÜLSERATİF KOLİT VE CROHN 
TANILI HASTADA SUPİN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ UYGULAMASI

Ender Cem Bulut SALON A

VS - 024 TRANSPLANTASYON YAPILMIŞ BÖBREKTE AKUT BÖBREK HASARINA YOL 
AÇAN PROKSİMAL ÜRETER TAŞININ TEDAVİSİ

Murat Can Kiremit SALON A

VS - 025 ECIRS (ENDOSCOPİC COMBİNED İNTRARENAL SURGERY) İLK 
DENEYİMLERİMİZ

Eren Erol SALON A
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11 MART, CUMA | SALON B | 18:00 - 19:00
VS - 026 ROBOTİK PROSTAT ADENOMEKTOMİ (RAPA) AMELİYATINDA KOMPLET 

SİRKÜLER ÜRETROVEZİKAL ANASTOMOZ TEKNİĞİ
Özgür Çakmak SALON B

VS - 027 PROSTAT BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPİK RADİKAL 
PROSTATEKTOMİ VE BİLATERAL LENF NODU DİSEKSİYONU

Ertuğrul Köse SALON B

VS - 028 LAPAROSKOPİK ADENOMEKTOMİ Onur Kalaycı SALON B
VS - 029 ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKE DARLIĞI TEDAVİSİNDE ROBOT YARDIMLI 

LAPAROSKOPİK CERRAHİ: MODİFİYE LİCH GREGOİR TEKNİĞİ
Ahmet Vural SALON B

VS - 030 LAPAROSKOPİK EKSTRAPERİTONEAL RADİKAL PROSTATEKTOMİ’DE İLK 10 
VAKA DENEYİMİMİZ

Cemil Aydın SALON B

VS - 031 ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE ROBOTİK CERRAHİNİN YERİ Murat Can Kiremit SALON B
VS - 032 BÜYÜK PROSTAT BOYUTLARINDA ETKİN BİR YÖNTEM: LAPAROSKOPİK BASİT 

PROSTATEKTOMİ
Feyzi Mutlu Kanat SALON B

VS - 033 LAPAROSKOPİK RETROPERİTONEAL BASİT PROSTATEKTOMİ (MILLIN) Mehmet Fatih Gülçer SALON B

12 Mart, Cumartesi | SALON A | 17:30 - 18:30
VS - 034 ADRENAL VEN VARYASYONLU TRANSPERİTONEAL LAPAROSKOPİK SOL 

SÜRRENALEKTOMİ VAKASI
Adem Alçın SALON A

VS - 035 RENAL VASKÜLER YAPILARA İNFİLTRE İZOLE ADRENAL METASTAZDA 
LAPAROSKOPIK ADRENALEKTOMI

Emre Fatih Karadeli SALON A

VS - 036 NADİR GÖRÜLEN ADRENAL KİTLE: GANGLİNÖROMA(LAPAROSKOPİK 
ADRENALEKTOMİ)

Muhammet Yaytokgil SALON A

VS - 037 LAPAROSKOPİK SAĞ RADİKAL NEFREKTOMİ SIRASINDA OLUŞAN 
DİYAFRAGMA RÜPTRÜNÜN EŞ ZAMANLI PRİNER ONARIMI

Cemil Aydın SALON A

VS - 038 RENAL ARTER, RENAL VEN, VENA KAVA ÜÇGENİNDEKİ PARAGANGLİOMA 
KİTLESİNİN LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL REZEKSİYONU

Cevper Ersöz SALON A

VS - 039 KOMPLET TOPLAYICI SİSTEM DUPLİKASYONU OLAN BÖBREKTE 
LAPAROSKOPİK ALT POL HEMİNEFREKTOMİ

Mustafa Gürses SALON A

VS - 040 LAPAROSKOPİK DEV ADRENALEKTOMİ YAPILAN HASTA VİDEO SUNUMU Mert Evirgen SALON A
VS - 041 RETROKAVAL ÜRETER VE EŞLİK EDEN ÜRETER-BÖBREK TAŞLARININ MİNİMAL 

İNVAZİV TEDAVİSİ
Murat Can Kiremit SALON A

VS - 042 ADRENOKORTİKAL KARSİNOM OLGUSUNDA TRANSPERİTONEAL 
LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ

Mehmed Emin Kayacan SALON A

12 MART, CUMARTESI | SALON B | 17:30 - 18:30
VS - 043 10 CM’LİK SOL BÖBREK KİTLESİNDE LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ Muhammed Selçuk Özer SALON B
VS - 044 NÜKS RENAL KİTLEDE LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ Muhammed Selçuk Özer SALON B
VS - 045 SANTRAL YERLEŞİMLİ RENAL EPİTELOİD ANJİOMYOLİPOMDA SOL 

LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ
Emre Fatih Karadeli SALON B

VS - 046 LAPAROSKOPİK NEFROÜRETEREKTOMİ(ENDOSKOPİK TRANSÜRETRAL 
MESANE CUFF EKSİZYONU)

Bedreddin Kalyenci SALON B

VS - 047 RENAL VEN TROMBÜSLÜ SAĞ BÖBREK TÜMÖRÜNE LAPAROSKOPİK RADİKAL 
NEFREKTOMİ

Hüseyin Eren SALON B

VS - 048 HIZLI BÜYÜYEN, RENAL VEN İNVAZYONLU İNFİLTRATİF RENAL KİTLEDE 
LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ

Alper Ege Sarıkaya SALON B

VS - 049 EKTOPİK TAŞLI BÖBREK HASTASINDA LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ VİDEO 
SUNUMU

Mert Evırgen SALON B

VS - 050 ENDOFİTİK HİLER KİTLEDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ Onur Kalaycı SALON B
VS - 051 SANTRAL YERLEŞİMLİ KİTLEDE SAĞ LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ Mehmet Özen SALON B
VS - 052 RENAL EWİNG SARKOM: LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ VE 

TROMBEKTOMİ
Muzaffer Doğu Taşdemir SALON B

VİDEO SUNUMLAR
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POSTER BİLDİRİLER 

Bildiri 
No

Bildiri Başlığı Sunan Yazar

PS - 001 DOUBLE-J-STENT ÇEKİLMESİ SONRASINDA RENAL PELVİS VE ÜRETERDE HEMATOM , 
BASİT BİR GİRİŞİM CİDDİ KOMPLİKASYON

Ercan Kazan

PS - 002 SEKONDER UP DARLIK NEDENİYLE METALİK ÜRETERAL STENT TAKILMASI OLGU 
SUNUMU

Mehmet Vehbi Kayra

PS - 003 ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI SONUCU GELİŞEN RENAL ARTER PSÖDOANEVRİZMASININ 
ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ

Berk Yasin Ekenci

PS - 005 KOMPLET UNİLATERAL DUPLİKE ÜRETER VE PROKSİMAL ÜRETER TAŞI ; OLGU SUNUMU Hüseyin Mert Durak

PS - 006 ASYMPTOMATIC GIANT RENAL CALCULI: SINGLE SESSION PERCUTANEOUS NEPHRO-
LITHOTOMY CASE REPORT

Yunus Erol Bozkurt

PS - 007 KÜÇÜK HÜCRELİ PROSTAT KANSERİ: NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU SUNUMU Mücahit Doğan

PS - 008 DUPLİKE TOPLAYICI SİSTEMDE MULTİPL TAŞ SAPTANAN OLGUDA ÇİFT ACCESS 
PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ

Muzaffer Doğu Taşdemir

PS - 009 ENDOSKOPİK KOMBİNE İNTRARENAL CERRAHİ Ahad Safaraliyev

PS - 010 ÜRETRAL KATETER DEĞİŞİMİ SIRASINDA OLUŞAN İATROJENİK ÜRETER YARALANMASI Onur Kalaycı

PS - 011 GENÇ HASTADA MESANE LEİOMYOMU Ertuğrul Köse

PS - 012 MİNİMAL İNVAZİV ÇAĞDA ÜROLOGLAR VE PERKÜTAN NEFROSTOMİ UYGULAMALARI Mevlüt Keleş

PS - 013 İHMAL EDİLEN DJ STENTİN NEDEN OLDUĞU SORUNLAR İbrahim Yazıcı

PS - 014 BİLATERAL NON-PALPABL TESTİSLİ OLGUDA PERSİSTAN MÜLLER KANALI SENDROMU 
BİRLİKTELİĞİ

Özlem Kara

PS - 015 MİNİMAL İNVAZİV YÖNTEMLERLE SOL BÖBREK STAGHORN TAŞ VE SOL ÜRETERDE TAŞ 
YOLU OLAN HASTANIN TAŞSIZ HALE GETİRİLMESİ

Mustafa Ozan Ataçer
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SS - 001 
BETA-3 ADRENERJİK RESEPTÖR AGONİSTİN İNSAN ÜRETERİ KASILMASI ÜZERİNE İN VİTRO 

ETKİLERİ 

Meylis Artykov1, Esin Özçelebi2, Ahmet Güdeloğlu1, Mehmet Yıldırım Sara2, Alper Bektaş İskit2, Fazıl 

Tuncay Aki1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

Amaç: 

Çalışmamızda aşırı aktif mesane hastalığı tedavisinde güncel olarak yaygın klinik kullanıma sahip beta-3 

adrenerjik reseptör agonisti Mirabegron’un (MRB) izole sağlıklı insan üreter kasılması üzerindeki etkilerin 

incelenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: 

Çalışma Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurul onayı alındıktan sonra prospektif in 

vitro doku organ banyosu deney serisi olarak tasarlandı. Aralık 2020 - Haziran 2021 tarihleri arasında 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji kliniğinde Laparoskopik ve Robot Yardımlı Laparoskopik 

Donör Nefrektomi ameliyatı geçiren böbrek vericilerin greft böbreğe ait üreter dokuları kullanılmıştır. 

Dokular greft böbreğin hazırlanmasından sonra üreter orta kısım distal kısmından, eksternal iliyak arter 

seviyesine tekabül eden noktadan elde edildi ve uygun koşullarda Farmakoloji Anabilim Dalı’na transfer 

edildi. Laboratuvarda üreter örnekleri detübülarize edildi ve organ banyosuna asılarak spontan ve elektriksel 

alan stimülasyonu (EAS) aktivitesi kaydedildi. Daha sonra ortama MRB (Cayman Chemical; MI, USA) 

artan konsantrasyonlarda eklenerek doku yanıt değişiklikleri kaydedildi. Doku yanıtları transducer’a bağlı 

dijital veri toplama sistemi ile ölçüldü. Verilerin analizi SPSS 24.0 (IBM Corp., Chicago, USA) ve 

GraphPad Prism 6 (GraphPad, La Jolla, CA, USA) yazılımları ile yapıldı.   

Bulgular: 

Spontan aktiviteye sahip veya spontan aktivitesi yüksek potasyum ortamında indüklenebilen toplam 15 doku 

şeridine ait deney verisi nihai analize dâhil edildi. Dokuları çalışmaya dâhil edilen hastalarda sistemik bir 

hastalık öyküsü yoktu. Hastaların hiçbiri aynı taraflı girişim (Double-J stent, Üreterorenoskopi vb.) 

öyküsüne sahip değildi. Hastaların hiçbirinde ürolitiazis öyküsü mevcut değildi. Hastaları ortalama yaşı 46,6 

± 9,7 ve ortanca Vücut Kitle Endeksi değeri 29,07 (3,24) kg/m2 idi. MRB’nin spontan üreter kasılma 

frekansını, bazal kasılma frekansı ile karşılaştırıldığında, doz bağımlı olarak azalttığı saptandı. MRB’nin 

spontan üreter kasılma gücünü, bazal kasılma gücü ile karşılaştırıldığında, doz bağımlı olarak azalttığı 

görüldü (Şekil 1,2). Kontrol ile karşılaştırıldığında MRB’nin dokunun EAS kasılma yanıtı üzerine 

istatistiksel anlamlı etkisi saptanmadı. 10mM KCL ortamında kümülatif MRB’nin elde edilen kasılma 

frekansı ve amplitüdü üzerinde baskılayıcı etkisi gösterildi (Şekil 3).    

Sonuçlar: 

Mirabegron üreter kası aktivitesini in vitro ortamda baskılamaktadır. Bu etkisi doz bağımlı olarak hem 

spontan aktiviteli izole üreter doku şeritlerinde hem 10mM KCL ortamında kasılma elde edilen izole üreter 

doku şeritlerinde gösterilebilmektedir. MRB’nin dokunun EAS kasılma yanıtları üzerine etkisi görülmedi. 

Anahtar Kelimeler : Adrenergic beta-3 Receptor Agonists, Ureter, Urolithiasis, Overactive bladder 

syndrome 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Şekil 1. Kümülatif MRB’nin spontan aktivite frekansı üzerine etkisini gösteren örnek 

trase. Her bir molar konsantrasyon logaritmik değer olarak ifade edildi. 

 

 
 

Resim Açıklaması: Şekil 2. (A) Spontan aktivite frekansının kümülatif MRB konsantrasyonuna bağlı 

değişimi (B) Kümülatif MRB konsantrasyonunun spontan aktivite amplitüdü üzerine etkisi. Spontan aktivite 

frekansının ve amplitüdünün kümülatif MRB konsantrasyonuna bağlı değişimi yüzde olarak ifade edildi. 

Değerler bazal kasılma ile oranlandı. Gruplar ‘repeated measures one way ANOVA’ testi ile; gruplar arası 

anlamlılık ‘post-hoc Dunnet’ çoklu karşılaştırılması ile değerlendirildi (n=12-15). a p<0,05, b p<0,005, c 

p<0,0005, d p<0,0001. Veriler aritmetik ortalama ± ortalamanın standart hatası şeklinde ifade edildi. 
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Resim Açıklaması: Şekil 3. (A) 10 mM KCL ortamında tetiklenen peristaltik aktivite frekansının kümülatif 

MRB konsantrasyonuna bağlı değişimi. (B) Kümülatif MRB konsantrasyonunun 10 mM KCL ortamında 

tetiklenen peristaltik aktivite amplitüdü üzerine etkisi. 10 mM KCL ortamında tetiklenen peristaltik aktivite 

frekansının ve amplitüdünün kümülatif MRB konsantrasyonuna bağlı değişimi yüzde olarak ifade edildi. 

Değerler bazal kasılma ile oranlandı. Gruplar ‘repeated measures one way ANOVA’ testi ile; gruplar arası 

anlamlılık ‘post-hoc Dunnet’ çoklu karşılaştırılması ile değerlendirildi (n=6). b p<0,005, c p<0,0005. Veriler 

aritmetik ortalama ± ortalamanın standart hatası şeklinde ifade edildi. 
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SS - 002 
BÖBREK TAŞI TEDAVİSİNDE SKOPİLİ VE SKOPİSİZ İKİ FARKLI RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ 

TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Mustafa Serdar Çağlayan1, Musa Ekici2, Cemil Aydın2, Muhammet Yaytokgil2, Mehmet Murat Baykam2 
1Tatvan Devlet Hastanesi 
2Hitit Tıp Fakültesi 

Giriş: Üriner sistem taş hastalığı yaklaşık %15 oranında görülürken 5 yıl içerisinde % 50 oranında nüks eder 

(1,2). Retrograd intrarenal surgery (RIRS) günümüzde teknolojik gelişmelerle üriner sistem taş hastalığında 

çeşitli boyutlardaki taşların tedavisinde etkin ve güvenli olarak kullanılabilmektedir (3). 

Uygulama:  Çalışma etik kurul alınarak prospektif olarak yapılmıştır. 198 hasta iki gruba ayrılarak opere 

edildi. Grup 1 (n=100) floroskopi kullanılmadan opere edilen hastalar, grup 2 (n=98) floroskopi kullanılarak 

opere edilen hastalardı  

Skopi kullanılmayacak hasta gurubunda öncelikle f-URS(flexiblerenoskop) Access sheat’in (ÜAS) içinden 

geçirildi ve böylece ÜAS f-URS’nin üzerine takıldı. Ardından direk görüş altında f-URS ile güidewire 

üzerinden üretere girildi ve böbreğe kadar gidildi. ÜAS ise daha sonrasında f-URS üzerinden üretere 

yerleştirildi. (Resim 1) Taşlar bulundu ve lazer ile kırıldı. Floroskopi kullanılacak olan hasta gurubunda da 

renoskop ile girildi guidewire üretere yerleştirildi. Üretere girilerek tanısal renoskopi yapıldıktan sonra  ÜAS 

klasik yöntem olan guide üzerinden floroskopi altında üretere ilerletildi. 

Bulgular: Ortalama yaş 48,22 ± 14,42 (18-84) yıl olarak bulundu. Hastaların 129 (% 65,2) erkek, 69'u (% 

34,8) kadındı. Ortalama taş boyutu 18,5 ± 2,31 (5-30) mm idi. Taşsızlık oranı ameliyattan sonra floroskopi 

kullanılan grupta 90 (% 91), floroskopi kullanılmayan grupta 90 (% 90) olgu olarak hesaplandı. Floroskopi 

kullanılan yöntemde ortalama 8,76 ± 9,50 sn floroskopi kullanıldı. 1 hastamızda  perirenal hematom(clavian 

3b) takip ile geriledi. 7 hastada (% 3,6) ateş, 7 hastada (% 3,6) hematüri ve 1 hastada (% 0,05) taş yolu gibi 

gruplar arasında anlamlı farklılık olmayan minör komplikasyonlar gelişti. 

Tartışma : Auge ve ark. 2 cm’den küçük böbrek alt kaliks taşlarında RIRS uygulanan hastalarda 3. ay 

sonunda %86 taşsızlık oranı bildirmiştir (11). Grasso ve arkadaşları alt pol taşlarının RIRS ile tedavisinde % 

60 - 80’e varan taşsızlık oranları bildirmiştir (12.13). Bizim çalışmamızda grup 1 % 90, grup 2 %91 (P: 

0,683). 

CROES’in  çalışmasında genel komplikasyon oranı % 3,5 olarak saptanmıştır. Modifiye Clavien 

sınıflamasına göre bu komplikasyonların % 2,8 i derece 1 ve 2 komplikasyonlardır (14). Bizim 

çalışmamızda postoperatif 7(% 3,5) hastada ateş görüldü. Basit antipiretiklerle tedavi edildi. Gruplar 

arasında anlamlı bir fark yoktu(P: 0,7195). Clavien grade 1 toplam 23(% 11) hastada hematüri görüldü bu 

komplikasyonda gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı(P: 0.2766). Floroskopi kullanılan grupta 5(% 

2,5) hastada, kullanılmayan grupta ise 2(% 1) hastada hematüri görülmüştür.(P: 0,2766)  Önemli bir 

komplikasyon olan taş yolu (clavien 3b) 1571 hasta ile yapılan bir çalışmada 9(% 0,6) hastada  görülmüş. 

Bu komplikasyonun olmasında tek değişkenin taş boyutu olduğunu bulunmuş (15). Bizim çalışmamızla  3 

cm den büyük taşı olan 1(% 0.6) hastada taş yolu görüldü.  

ABD‘de yapılan kümülatif biriken radyasyonun kanser riskini % 0,4-0,9 artırdığı gösterilmiş (16,17) Bizim 

geliştirdiğimiz ‘Gören Access’ yöntemi sayesinde bir grupta hiç floroskopi kullanmazken, diğer grupta 8,76 

± 9,50 sn kullanıldı. 

Sonuç:  Çalışmamızda  RIRS yaptığımız hastaları prospektif olarak incelediğimizde yöntemler arasında 

istatistiksel olarak etkinlik ve komplikasyon açısından anlamlı fark bulamadık. Böylece floroskopi 

kullanılmadan da etkin ve güvenilir şekilde operasyonların yapabilirliğini gösterdik. 

Anahtar Kelimeler : Retrograt intarenal cerrahi, floroskopi kullanılmayan teknik 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 1: Gören Access Sheet Yerleştirme Yöntemi 
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SS - 003 
2-3 CM BOYUTUNDAKİ BÖBREK TAŞLARININ TEDAVİSİNDE F-URS DENEYİMLERİMİZ: ÇOK 

MERKEZLİ 

Ömer Koraş1, Fatih Gökalp1, Dursun Baba2, Murat Şahan3, Bumin Örs4 
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Hatay 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Düzce 
3Hsu Izmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İzmir 
4İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikalpark Hastanesi Üroloji Kliniği, İzmir 

AMAÇ: Bu calışmada 2-3 cm böbrek taşına sahip hastalarda uygulanan fleksible ureterorenoskopi (f-URS) 

tedavisinin erken dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık. 

MATERYAL-METOD: Ocak 2018-Haziran 2021 tarihleri arasında 2-3 cm boyuta sahip böbrek taşı 

nedeniyle f-URS yapılan 133 hastanın verileri analiz edildi. Ameliyat öncesi demografik veriler, taş 

boyutları, lokalizasyonları ve ameliyat sonrası bulgular kaydedildi. Tüm hastalar postoperatif 1. gün ve 1. 

ayda değerlendirildi. Tam taşsızlık oranı, rezidü taşlar, komplikasyonlar değerlendirildi. 4mm üzerinde 

boyuta sahip taşlar rezidü olarak kabul edildi. 

BULGULAR: Hastaların 80 (%60.2)’ı erkek, 53 (%39.8)’u kadın idi ve yaş ortalamaları 49 (36-61) yıl idi. 

Ortalama taş boyutu 25 (20-30) mm ve taş dansitesi 724 (473-950) HU idi. Hastaların demografik verileri 

tablo 1’de verilmiştir. Taş boyutu 20-25 mm ve 25-30 mm arasında olan hastaların ortalama f-URS 

prosedürü ihtiyacı sırasıyla 1.35±0.6 ve 2.04±.0.8 idi. Her iki grupta da artan prosedür sayısı ile taşsızlık 

başarısı arttığı görülmüştür. Taş lokalizasyonları açısından alt pol, pelvis+ orta zon + üst pol ve multipl 

lokalizasyonlu hastaların ortalama f-URS prosedürü ihtiyacı sırasıyla 1.85±1.1, 1.51±0.9 ve 1.52±1.1 olarak 

saptandı. Tüm prosedürlerde hastaların 13 (%9.7)’da komplikayon geliştiği belirlendi. 

SONUÇ: 2-3 cm üzeri böbrek taşlarında f-URS tekrarlayan prosedürlerle yüksek taşsızlık ve düşük 

komplikasyon oranı etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneğidir. 

Anahtar Kelimeler : böbrek taşı, endoüroloji, retrograd intrarenal cerrahi 
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Tablo 1: Hastaların demografik özellikleri 

VERİ  DEĞER 

Yaş (yıl)  49 (36-61) 

Cinsiyet, n (%) Kadın 53 (39.8) 

 Erkek 80 (60.2) 

Vücut kitle indeksi (kg/m2)  28.1 (24.9-32.2) 

Taraf Sol 71 (53.4) 

 sağ 62 (46.6) 

ASA skoru, n (%) ASA I 77 (57.9) 

 ASA II 54 (40.6) 

 ASA ≥ III 2 (1.5) 

Taş lokalizsyonu, n (%) Alt pol 39 (29.3) 

 Orta zon 3 (2.3) 

 Üst pol 6 (4.5) 

 Pelvis 37 (27.8) 

 Multi-kaliksiyel 46 (34.6) 

 Üreter + Böbrek 2 (1.5) 

Taş Sayısı Tek 85 (63.9) 

 Multiple 48 (36.1) 

Taş dansitesi (HU)  724 (473-950) 

Taş boyutu (mm)  25 (20-30) 

Operasyon süresi (dak)  90 (80-120) 

 

Tablo 2: Taş boyutu ve lokalizasyonuna göre taşsızlık değerlendirmesi 

 Taşızlık oranı (%) Taşızlık oranı (%) Taşızlık oranı (%) Ortalama prosedür 

Taş boyutu (mm) 1-operasyon 2-operasyon ≥3-operasyon  

20-25 75.5 84.8 93.0 1.35±0.6 

25-30 68.0 78.8 89.5 2.04±.0.8 
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SS - 004 
HOUNSFİELD ÜNİTESİ DEĞERLERİNİN RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİNİN BAŞARI VE 

KOMPLİKASYONLARINA EKİSİ 

Ömer Koraş1, Fatih Gökalp1, Dursun Baba3, Murat Şahan2, Muhammed Maşuk Okumuş4 
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Hatay 
2Hsu İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İzmir, 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Düzce 
4Vm Bursa Medikalpark Hastanesi Üroloji Kliniği, Bursa 

Amaç: Bu çalışmada 2 cm altında böbrek taşları sebebiyle Retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) uygulanan 

hastalarda, kontrastsız tüm batın tomografideki (NCCT) hounsfield ünitesi (HU) değerlerine göre başarı ve 

komplikasyon oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2018-Eylül 2021 tarihleri arasında 2 cm altında değişik lokalizasyonlardaki 

böbrek taşı nedeniyle RIRC yapılan ve NCCT’si olan 294 hasta çalışmaya dahil edildi. HU değeri ≤ 1000 

olan hastalar Grup 1, HU değeri ≥ 1000 olan hastalar Grup 2 olarak tanımlandı. Gruplar arasında operasyon 

süresi, operasyon başarısı ve komplikasyon oranları karşılaştırıldı. Taşsızlık veya ≤ 2 mm taş kalması 

durumunda operasyon başarılı kabul edildi. 

Bulgular: Grup 1’de 114, grup 2’de ise 180 hasta mevcut idi. Hastaların dermografik verileri, operasyon 

başarı ve komplikasyon oranları Tablo 1’de sunulmuştur. Operasyon süresi Grup 1 ve Grup 2 de sırasıyla 56 

dk, 74 dk istatiği olarak anlamlı uzun bulunmuştur (p=0,03). Operasyon sonrası taşsızlık oranları Grup 1 ve 

Grup 2 de sırasıyla %87.8 ve %88.9 olarak benzer saptanmıştır (p=0.587). Komplikasyon saptanma oranları 

Grup 1’de daha yüksek çıkmıştır ancak istatiksel olarak anlamlı değildir (p=0.365), komplikasyonların 

detaylı olarak Tablo 2’de belirtilmiştir. 

  

Sonuç: Hounsfield Üniteleri düşük olan grupta komplikasyonlar fazla olsada, RIRC’de başarı ve 

komplikasyon oranlarını ön görmede tak başına yeterli bir faktör değildir. 

Anahtar Kelimeler : böbrek taşı, endoüroloji, retrograd intrarenal cerrahi, komplikasyon, hounsfield ünitesi 
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Tables : 

 

Tablo1: RIRC yapılan hastaların dermografik verileri, başarı ve komplikasyon oranları 

 Grup 1 (≤ 1000) Grup 2(≥ 1000) p değeri 

Hasta sayısı(n) 114 (%38.7) 180 (%61.3)  

BMI, kg/m2, median (IQR) 26.7 (24.3-29.4) 27.1 (24.3-30.4) 0.581 

Yaş (yıl) 51 50 0.498 

Ortalama HÜ değeri 749.4 1264.3 <0.001 

ESWL öyküsü n(%) 45 (%43.8) 22 (%12.2) <0.001 

Taş lolizasyonu   0.752 

Pelvis (n) 27(%23.7) 48(%26.7)  

Alt kaliks (n) 20(%17.5) 30(%16.6)  

Orta kaliks (n) 24(%21) 35(%19.4)  

Üst kaliks (n) 20(%17.5) 25(%13.8)  

Multipl kaliks (n) 23(%20.1) 42(%23.3)  

Taşın boyutu mm2 156 142 0.625 

Operasyon süresi (dk), Median (IQR) 56 (45-70) 74 (49-84) 0.03 

Üreteral akses kılıf, n(%) 90 (%78.9) 136(%75.5) 0.684 

Postoperatif DJ takılması n(%) 110 (%96.4) 172(%95.5) 0.887 

Taşsızlık n(%) %87.8 %88.9 0.587 

Komplikasyon n(%) 16(%14.0) 20(%11.1) 0.365 

Ateş 9(%7.8) 10(%5.5)  

Sepsis 1(%0.8 1(%0.5)  

Postoperatif hematüri 5(%4.3) 6(%3.3)  

Üreteral sitriktür 0 1(%0.5)  

Perinal hematom 1(%0.8) 0  

Taş yolu 0 2(%1.1)  

Taburculuk süresi (gün) 1.35 (1-13) 1.40 (1-14) 0.175 

Re-procedure gerekliliği (%) 10 (%5.5) 15(%8.3) 0.07 
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SS - 005 
FLEKSİBLE ÜRETEROSKOPİDE TAŞ BOYUTU MU, TAŞ HACMİ Mİ? HANGİSİ DAHA DEĞERLİ? 

Cenk Murat Yazıcı1, Duygu Sıddıkoğlu2, Oktay Özman3, Önder Çınar4, Murat Hacı Akgül1, Hakan Çakır5, 

Cem Başataç6, Eyüp Burak Sancak7, Barbaros Başeskioğlu8, Bülent Önal9, Haluk Akpınar6 
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, Tekirdağ/türkiye 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Kliniği, Çanakkale/türkiye 
3İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul/türkiye 
4Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, Zonguldak/türkiye 
5Acıbadem Hastaneler Grubu, Fulya Acıbadem Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul/türkiye 
6Grup Florence Nightingale Hastaneleri, Üroloji Kliniği, İstanbul/türkiye 
7Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, Çanakkale/türkiye 
8Acıbadem Hastaneler Grubu, Eskişehir Acıbadem Hastanesi, Üroloji Kliniği, Eskişehir/türkiye 
9İstanbul Üniversitesi- Cerrahpasa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, İstanbul/türkiye 

Amaç:Bu çalışmanın amacı, taş boyutunun ve taş hacminin RIRC’ın etkinliği ve güvenirliği üzerindeki 

belirleyici etkilerini karşılaştırmak ve cerrahinin etkinliği ve güvenilirliği açısından taş hacmi için eşik 

değeri belirlemektir.Method:Çalışmaya 2017 ile 2021 tarihleri arasında 6 merkezde RIRC yapılmış hastalar 

dahil edildi. Bilateral cerrahiler, 18 yaş altı hastalar, renal anomali, soliter böbrek, kanama diyatezi olan 

ve/veya daha önce renal cerrahi geçirmiş hastalar çalışmadan çıkartıldı. Hastaların klinik ve demografik 

özellikleriyle birlikte, operasyon süresi, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar ve taşsızlık oranları 

değerlendirildi. Hastalar taş boyutu ve taş hacmi açısından gruplara ayrılarak sonuçlar karşılaştırıldı. Taş 

boyutunun ve taş hacminin cerrahi başarı ve postoperatif komplikasyonlar üzerindeki etkisi pairwise ROC 

analizi ile karşılaştırıldı.Bulgular:Çalışmaya 679’u(60.2%) erkek, 449’u(39.8%) kadın, toplam 1128 hasta 

dahil edildi. Hastaların yaş ortalamaları 48.1±13.7 yıl iken, ortalama taş boyutu 16.58±9.92mm ve ortalama 

taş hacmi 1009.4±1940.9mm3 olarak tespit edildi.Taş hacimlerine göre klinik ve demografik özellikler ve 

cerrahi sonuçlar Şekil-3’de gösterilmiştir. Operasyon süresi, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar 

taş boyutu arttıkça anlamlı oranda artarken, taşsızlık oranı taş boyutu arttıkça azalmaktaydı.(p<0.001) Taş 

boyutları aynı olan taşların hacimleri oldukça geniş bir aralıkta farklılık göstermekteydi (Şekil-1). Tek 

değişkenli lineer regresyon analizi, taş hacminin operasyon süresi üzerine belirgin bir etkisinin olduğunu ve 

her 100mm3 artışın operasyon süresini 0.8 dk uzattığını gösterdi.(y = 59.13+0.008x, r2 = 0.22, p<0.001) 

Pairwise ROC analizinde, taşsızlık oranı belirlemede taş hacminin taş boyutuna göre daha anlamlı olduğu 

tespit edilirken(DBA=0.052, p<0.001), postoperatif komplikasyon açısından iki değişken arasında fark 

gözlenmedi(DBA=0.026, p=0.122) (Şekil-2). Taş hacminin taşsızlık oranını belirlemedeki eşik değeri 

672mm3 iken, postoperatif komplikasyonlar açısından eşik değer  681mm3 olarak tespit edildi.Sonuç:Aynı 

boyuta sahip taşların hacimleri farklılık göstermektedir. Taş hacmi operasyon süresini anlamlı derecede 

öngörmekte ve her 100mm3 taş hacmi cerrahi süreyi 0.8 dk uzatmaktadır. Taş hacmi, taş boyutuna göre 

taşsızlık oranını belirlemede daha efektif iken, postoperatif komplikasyonların değerlendirmesinde iki 

değişken arası fark tespit edilmedi.  

Anahtar Kelimeler : Böbrek taşı, fleksibl üreterorenoskopi, taş boyutu 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Şekil 1- Taş boyutlarına göre taş hacimlerinin dağılımı 

 

 
 

Resim Açıklaması: Şekil-2. Taş boyutu ve hacminin, retrograd intrarenal cerrahinin etkinliği ve 

güvenilirliğindeki etkisini karşılaştıran ROC analizi 
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Resim Açıklaması: Şekil-3. Taş hacmine göre hastaların demografik, klinik özellikleri ve cerrahi sonuçları 
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SS - 006 
RIRS IS A SAFE PROCEDURE IN SEVERE OBESE PATIENTS. PROPENCITY SCORE-MATCHING 

ANALYSES BY RIRSEARCH GROUP 

Cem Başataç1, Oktay Özman2, Hakan Çakır3, Önder Çınar4, Hacı Murat Akgül5, Duygu Sıddıkoğlu6, Eyüp 

Burak Sancak7, Cenk Murat Yazıcı5, Ali Barbaros Başeskioğlu8, Bülent Önal9, Haluk Akpınar1 
1Group Florence Nightingale Hospitals, Department Of Urology, Istanbul/turkey 
2Istanbul Gaziosmanpaşa Teaching Hospital, Department Of Urology, Istanbul/turkey 
3Acibadem Hospitals Group, Acibadem Fulya Hospital Clinic Of Urology, Istanbul/turkey 
4Zonguldak Bulent Ecevit University, School Of Medicine, Department Of Urology, Zonguldak/turkey 
5Tekirdağ Namık Kemal University, Faculty Of Medicine, Department Of Urology, Tekirdag/turkey 
6Çanakkale Onsekiz Mart University, School Of Medicine, Department Of Biostatistics, Canakkale/turkey 
7Çanakkale Onsekiz Mart University School Of Medicine, Department Of Urology, Canakkale/turkey 
8Acibadem Hospitals Group, Acibadem Hospital Clinic Of Urology, Eskisehir /turkey. 
9Istanbul University- Cerrahpasa, Cerrahpasa School Of Medicine, Department Of Urology, Istanbul/turkey 

Objective: The aim of the study was to assess whether severely obese patients have an increased risk of 

complications during and after retrograde intrarenal surgery. Materials and Methods: The data of 639 

consecutive patients undergoing retrograde intrarenal surgery for the treatment of upper tract urinary stones 

were analyzed retrospectively. The patients were divided into two groups according to their body mass index 

numbers (Group 1, <35; Group 2, ≥35). The patients' demographics, stone characteristics, operative 

outcomes, and complication rates were compared between the groups. The primary objective was to 

examine whether the intraoperative and postoperative complication rates were higher in patients with a body 

mass index of ≥35 kg/m2. Results: After matching of confounding factors, Group 1 comprised 135 patients, 

and Group 2 comprised 47 patients. The baseline characteristics were similar between the groups. There 

were no significant differences between groups for intraoperative complication rates (11.8% and 12.8%, 

respectively; p=0.97). There was statistically significant difference in favor of Group 2 for postoperative 

complication rates (12.6% and 29.7%; respectively, p<0.01), overall complication rates (22.9% and 38.2%; 

respectively, p=0.02), mean operation time (56.15 minute vs 66.45 minute; respectively, p= 0.01) and length 

of stay (1.4 days vs 2.1 days; p=0.03). Stone free rates (75.5% vs 85.1%; respectively, p=0.17) did not differ 

between groups. Conclusion: Retrograde intrarenal surgery is an efficient and feasible treatment option for 

upper urinary tract stones in severe obese patients. However, higher possibility of postoperative, especially 

infectious, complication rates should be taken into account in these patients. 

Anahtar Kelimeler : Complications, infection, kidney stones, obesity, retrograde intrarenal surgery 
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SS - 007 
BAŞARISIZ ÜRETERORENOSKOPİ SONRASI İKİNCİL TEDAVİ OLARAK UYGULADIĞIMIZ 

LAPAROSKOPİK ÜRETEROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ 

Tuncer Bahçeci1, Halil Ferat Öncel2 
1Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şanlıurfa 
2Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şanlıurfa 

AMAÇ: 

Üreterorenoskopi (URS) esnasında alt uç tutması nedeniyle jj stent tatbiki yapılmış üreter taşlı hastalarda 

ikincil tedavi olarak uygulanan laparoskopik üreterolitotomi (LÜ) operasyonun etkinlik ve 

komplikasyonlarını irdelemek 

YÖNTEM 

2018-2021 mart tarihleri arasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, üreter taşı nedeniyle URS 

esnasında alt uç tutması nedeniyle jj stent tatbiki yapılarak vakası sonlandırılan ve hasta tercihine bağlı 

ikincil tedavi olarak LÜ uygulanan 8 hasta retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara transperitoneal yolla 

LÜ uygulandı. LÜ operasyonu, başarısız URS sonrası ilk 3 hafta içerisinde uygulandığı için intraoperatif jj 

stent değişimi yapılmadı. Üreter hugh yardımı ile insize edildi. Taş kaşık forceps yardımı ile çıkarıldı. Üreter 

4/0 vicryl ile suture edildi. Yaş, cinsiyet, taş boyutu, taraf, lokalizasyon, operasyon süresi, transfüzyon 

ihtiyacı, hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar kaydedildi. 

BULGULAR 

Vakaların 5’i erkek, 3’ü kadın idi. Hastaların 7’sinde (%87,5) proksimal üreter taşı, 1’inde (%12,5) ise mid 

üreter taşı saptandı.  Ortalama yaş 37,125 (22-57) yıl , ortalama ameliyat süresi 110,75 ±33,02 dakika, 

ortalama taş boyutu 14,125±3,356 mm, taşsızlık oranı %100 saptandı. İntraoperatif 1 hastada  veres iğnesi 

ile girişe sekonder internal iliak ven yaralanması (Clavien-Dindo 3b) gerçekleşti. Açık operasyon ile damar 

onarımı yapıldı, 2ü es transfüzyonu uygulandı. Postoperatif  1 hastada atelektazi (Clavien-Dindo 1) gelişti. 

Tüm hastalarda eser miktarda drenaj izlendi. Ortalama hastanede kalış süresi 3,5 ±1,772 gün saptandı. 

Laparoskopik cerrahi sonrası 1.ayda jj stentler çıkarıldı. 6 aylık izlemde hiçbir hastada üreteral sitriktür 

izlenmedi. 

ÇIKARIMLAR 

Günümüzde başarısız URS sonrası uygulanabilecek  tedavi seçenekleri özellikle proksimal üreter taşlarında 

ESWL,PNL ve açık/laparoskopik üreterolitotomidir(1). Laparoskopik üreterolitotomi; seçilmiş uygun 

hastalarda, yüksek başarısı, minimal komplikasyon oranı ve kısa hospitalizasyon süresi ile başarısız URS 

sonrası ilk seçilebilecek minimal invaziv yöntemlerden biridir. 

Anahtar Kelimeler : laparoskopi, üreterolitotomi, üreterorenoskopi 
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Tables : 

 

Tablo 1. Demografik veriler 

Yaş (Yıl, Ortalama) 37,125 (22-57) 

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

Taş Lateralitesi (Sağ/Sol) n,(%) 7(87,5) / 1(12,5) 

Taş lokalizasyonu (Proksimal/Mid) n,(%) 7(87,5) / 1(12,5) 

Taş boyutu (milimetre, ±SD) 14,125±3,356 

 

Tablo 2. Operasyon verilerinin karşılaştırılması 

Operasyon Süresi (dakika,±SD) 110,75±33,02 

Transfüzyon (n, ünite) 1,(2) 

Dren çıkarılma süresi (gün,±SD) 2,62±0,744 

Hastanede Kalış Süresi (gün, ±SD) 3,5±1,772 

İntraoperatif Komplikasyon n,(%) 1,(12,5) (internal iliak ven yaralanması*) 

Postoperatif Komplikasyon n,(%) 1,(12,5) (atelektazi*) 
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SS - 008 
BİLATERAL SİMULTANE ENDOSKOPİK TAŞ CERRAHİSİNİN (SBES) ETKİNLİK VE GÜVENLİK 

PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Günal Özgür1, Tarık Emre Şener1, Mehmet Umut Kütükoğlu1, Yılören Tanıdır1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi , Üroloji Anabilim Dalı 

Giriş 

Her iki böbreğinde taş bulunan hastalarda multiple operasyonlardan kaçınmak ve operasyon sürelerini 

kısaltmak için Bilateral Simultane Endoskopik Taş cerrahisi (SBES) yapılabilmektedir. Bu çalışmamızda 

bilateral böbrek taşı olan hastalarda SBES'in etkinlik ve güvenlik profilini değerlendirmeyi amaçladık. 

Method 

Her iki böbrek taşı için tedavi endikasyonu bulunan ve aynı seansta bir böbreğine supin perkütan 

nefrolitotomi (PNL), diğer böbreğine fleksible üreterorenoskopi (FURS) yapılan hastalar prospektif olarak 

çalışmaya dahil edildi. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası kan ve idrar testleri ile ameliyat öncesi 

kontrastsız BT taramasını içeren standart bir ürolitiazis tanı yaklaşımı ile değerlendirildi. Çalışmamızda elde 

etmek istediğimiz birincil sonuç taşsızlık durumunu (fragmanlar <3mm) ve komplikasyonları belirleyerek 

SBES'in güvenlik ve etkinlik profilini değerlendirmektir. İkincil sonuç ise hastanede kalış süresi, floroskopi 

dozu ve ameliyat sonrası çıkış stratejisini değerlendirmektir.  

Bulgular 

Çalışmaya 45 hasta (Erkek/kadın : 31/14) dahil edildi. Hastaların ortanca yaşı 51 idi (min 27 , Mak 90) 

Hastaların PCNL ile tedavi edilen böbrekteki ortanca taş hacmi 2880,4 mm3 (min 644,4 mak 62724,2) ve 

FURS  ile tedavi edilen böbrekteki ortanca taş hacmi  543,64 mm3 (min 43,3 mak 11291,2) idi.  

Ortanca operasyon süresi 150 dakika  ve ortanca floroskopi dozu 41.08 mGy idi. (Tablo 1.) 

PCNL uygulanan böbrek tarafından 35 (77,8%) hastada, FURS uygulanan böbrek tarafında 36 (80%) 

hastada taşsızlık sağlandı.  

PCNL uygulanan böbrekte saptanan ortanca rezidüel taş fragmanı 7.5 mm (min 2 max 12) ve FURS 

uygulanan böbrekte saptanan ortanca rezidüel taş fragmanı 7 mm (min 1 max 15) olarak saptandı.  

PCNL uygulamasında 6 (%13,3) hastada 12-16 Fr,  1 (%2,2) hastada 14-18 Fr , 22 (%48,9) hastada 16 - 20 

Fr, 1 (%2,2) hastada 20-24 Fr ve kalan 15 (%33,4) hastada 26-30 Fr amplatz kılıf kullanılmıştır. Taşların 

kırılması için 28 (%62,2) hastada lazer litotripsi, 14 (%13,3) hastada balistik litotripsi, 2 (%4,2) hastada her 

iki yöntem ve 1 (%2,2) hastada taşın mekanik olarak ekstraksiyonu uygulandı.  

FURS uygulamasında 2 (%4,4) hastada üreteral akses kılıfı (ÜAK) kullanılmamış olup  19 (%42,2) hastada 

9,5/11,5 Fr; 4 (%8,9) hastada 10/12 Fr; 20 (%44,4) hastada 12/14 Fr ÜAK kullanıldı. Tüm hastalarda taş 

tedavisi için lazer litotripsi kullanıldı.  

Sonuç 

Bilateral Simultane Endoskopik Taş cerrahisi (SBES) , seçilmiş hastalarda güvenli ve uygulanabilir bir 

yöntem olarak görünmektedir ancak en az 2 deneyimli cerrah ve iyi donanımlı bir hastaneye ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler : BİLATERAL SİMULTANE ENDOSKOPİK TAŞ CERRAHİSİ (SBES), SUPİN 

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (sPCNL) , FLEKSİBLE ÜRETERORENOSKOPİ (FURS) 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1. Demografik ve Operasyonel Özellikler 
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SS - 009 
DİSTAL ÜRETER TAŞI OLAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA ULTRATHİN SEMİRİJİD 

ÜRETERORENOSKOPİ EŞLİĞİNDE HOLMİUM LAZER TEDAVİSİ 

Engin Kölükçü1, Fatih Mutluşahin1, Muhammed Ali Eser1, Yunus Emre Kuyucu2, Nihat Uluocak1, Bekir 

Süha Parlaktaş1 
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı 
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı 

Amaç: Üriner sistem taş hastalığı dünya genelinde sık izlenen bir sağlık problemidir. Pediatrik taş hastalığı 

erişkin yaş grubuna oranla daha nadir olarak izlenmekle birlikte tedavi yaklaşımı yaşamın diğer yıllarına 

nazaran oldukça kritik önem taşımaktadır. Bu durum ana sebebi taş hastaklarının sık nüksler ile seyretmesi 

ve hastaların ilerleyen  periyodlarda tekrar tedavi ihtiyacı duymasıdır. Bu geriye dönük çalışmamızda 6 yaş 

altı çocuk hastalardaki distal üreter taşlarının tedavisinde 4,5 F semirijit üreteroskopi kullanımının 

sonuçlarının sunulması hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2010 ve Kasım 2021 arasında kliniğimzde distal üreter taşı tanısı ile 

üreteroskopi yapılan toplam 23 çocuk hastanın operasyon sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. 

Çalışmaya katılan tüm olguların demografik verileri, taş boyutları, taşsızlık oranları, işlem 

komplikasyonları, üreteral stent kullanımı, cerrahi ve hastanede kalış süreleri analiz edildi. Taş 

lokalizasyonu için direk üriner sistem grafisi, üriner ultrasonografi, intravenöz pyelografi ve/veya 

kontrastsız bilgisayarlı tomografi kullanıldı. Operasyon öncesi rutin genitoüriner sistem muayenesi ve 

biyokimyasal analizler yapıldı. Anestezi ve reanimasyon bölümünden izin alındıktan sonra idrar kültürü 

steril olan hastalara işlem uygulandı. Üreteroskopi için 4,5 F semirijit üreteroskop (Ultra Thin Uretero 

Renoscope 4.5/6.5 Fr, Richard Wolf, Almanya) kullanıldı (Resim 1). Litotriptör olarak Holmium:YAG lazer 

cihazı (Lisa Laser Sphinx 60, Almanya) kullanıldı. Litotripsi sırasında taşın büyüklüğüne göre 150 µ ve 272 

µ kalınlıkta iki farklı prob tercih edildi. Operasyon rutin olarak genel anestezi altında ve litotomi 

pozisyonunda gerçekleştirildi. Sadece üreteral angajmanda güçlük yaşandığında  floroskopi eşliğinde 0.038 

inch hidrofilik kılavuz tel (SensorTM Guide Wire, Boston Scientific, USA) kullanılarak üretere giriş 

sağlandı. Fragmente edilen taşlar spontan düşmeye bırakıldı. Ek olarak forceps kullanılmadı. Hastaların 

taşsızlığı postoperatif 10. ve 30. gün kontrolleri direk üriner sistem grafisi ve üriner ultrasonografi 

kullanılarak değerlendirildi.  

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 4,04±1,4 (1-6) yıl idi. Hastaların %60,87’i (n=14) erkek idi. Ortalama 

taş boyutu 14,96±3,11  (10-21) mm olarak hesaplandı. Hastaların  %73,9’unda (n=17) taşlar sol üreterdeydi. 

Ortalama operasyon süresi 59,78±13,86  (40-80) dakika olarak ölçüldü. Hastalarının 19 (%82,6)’sına d-j 

stent uygunlandı. Hastanede kalış süresi ortalama 1,74±1,54 (1-7) gün idi. Stone-free oranımız %91,03 

(21/23) olarak hesaplandı. Bu hastaların birinde taş migrasyonu izlenirken diğer hastada ise minör kanamaya 

ikincil görüntü kaybı yaşanmasına bağlı taşsızlık sağlanamadı. Öte yandan sadece 4 (%17,4) hastada 

komplikasyon ile karşılaşıldı. Bunların dağılımına bakıldığında bir hasta yaklaşık 24 saat süren ısrarcı yan 

ağrısı, iki hasta mukuzal yaralanmaya bağlı kan trafüzyonu gerektirmeyen 1 günden kısa süren hematüri ve 

bir hasta 38 derece üstü üriner sistem enfeksiyona ile ilişkili ateş tablosu geliştiği tespit edildi. Hiçbir 

hastada hayati tehdit oluşturacak komplikasyon ile karşılaşılmadı.  

Sonuç: Çalışmamızda elde edilen veriler ışığında okul öncesi çocuklarda distal üreter taşlarına yönelik 4,5 F 

semirijit üreteroskop ile yapılan endoskopik taş cerrahi kısa operasyon süresi, düşük komplikasyon ve 

yüksek taşsızlık oranları ile oldukça etkin bir tedavi yaklaşımı olduğu kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler : Çocuk, distal üreter taşı, üretorenoskopi 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Ultra Thin Uretero Renoscope 
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SS - 010 
RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ SONRASI HASTANEYE YENİDEN BAŞVURU VE YATIŞI 

ÖNGÖREN FAKTÖRLER: RIRSEARCH ÇALIŞMA GRUBU 

Cagri Doğan1, Cenk Murat Yazıcı1, Hacı Murat Akgül1, Oktay Özman2, Cem Başataç3, Önder Çınar4, Duygu 

Siddikoğlu5, Hakan Çakır6, Burak Elmaağaç7, Eyup Burak Sancak8, Bülent Önal9, Haluk Akpinar3 
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Departmanı 
2Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Departmanı 
3Grup Florence Nightingale Hastaneleri, Üroloji Departmanı 
4Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Departmanı 
5Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstatistik A.d. 
6Acıbadem Fulya Hastanesi, Üroloji Departmanı 
7Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Üroloji Departmanı 
8Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Departmanı 
9Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Departmanı 

Özet 

  

Amaç: Retrograd intrarenal cerrahi (RIRS); 2 cm’den küçük üst üriner sistem taşları için güvenli ve etkili 

bir tedavi yöntemidir. Retrograd intrarenal cerrahi ile ilişkili preoperatif ve postoperatif komplikasyonları 

inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen, RIRS sonrası hastaneye yeniden başvuru ve hastaneye yatış 

oranları ile ilgili kısıtlı veriler bulunmaktadır. Çalışmamızda; RIRS sonrası hastaneye yeniden başvuru ve 

hastaneye yatış oranlarını belirlemek ve bunları öngörebilecek faktörleri belirlemeyi amaçladık. 

  

Materyal-Metot: Bu çalışmada; üriner sistem taş hastalığı nedeniyle 2017-2021 yılları arasında 6 farklı 

merkezde RIRS yapılan ve taburculuk sonrasında 30 gün içerisinde beklenmedik bir şekilde tekrar hastane 

başvurusu olan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Yeniden başvuru ve tekrar yatışları tespit etmede 

hastane otomasyon sistemleri kullanıldı. Yeniden başvuru ve yatış oranları, sebepleri ve bu süreçte 

kullanılan tedavi yöntemleri değerlendirildi. RIRS sonrası yeniden başvuru ve tekrar yatışlarda muhtemel 

prediktif faktörlerin değerlendirilmesi için; klinik ve demografik verilerin tekli ve çoklu lojistik regresyon 

analizleri kullanıldı.  

  

Bulgular: Toplam 1036 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastalardan 103 (%9,9) ‘ünün hastaneye 

beklenmedik başvurusu olduğu belirlenmiştir. Toplam 103 hastanın 35’i (%33,9) hastaneye yatırılarak 

tedavi edildiği saptanmıştır. Yatırılarak tedavisi gerçekleştirilen 35 hastanın 14’üne (%13,6) cerrahi girişim 

uygulandığı belirlenmiştir. Yeniden hastaneye başvurunun en sık nedenleri tüm başvuru nedenleri arasında 

toplam %83,5 oranla renal kolik ve ateş yüksekliği olarak saptanmıştır. Yeniden başvurular için RIRS 

sonrası preoperatif pyüri varlığı (Odds oranı: 1,86), taş hacmi (OR: 1,54), postoperatif komplikasyonlar 

(OR: 3,66) ve taşsızlık durumu (OR: 0,46); tekrar yatışlar için ise postoperatif komplikasyonlar (OR: 9,70) 

ve taşsızlık durumu (OR: 0,06) prediktif faktörler olarak tespit edilmiştir. 

  

Sonuç: RIRS operasyonu geçiren hastaların yaklaşık %10’luk bir kısmı taburculuk sonrası ilk 1 ay 

içerisinde hastaneye yeniden başvurmuş olup bunların bir kısmına da tekrar yatış gerekmiştir. Preoperatif 

pyüri, yüksek taş hacmi, postoperatif komplikasyon varlığı ve düşük taşsızlık durumu, bu yeniden başvuru 

ve yatış gereksinimi için belirleyici faktörler olarak saptanmıştır. Klinisyenler bu faktörleri göz önünde 

bulundurmalı ve hastalarını bu ihtimaller hakkında bilgilendirmelidirler. 
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Anahtar Kelimeler : Retrograt intrarenal cerrahi, yeniden başvuru, tekrar yatış, komplikasyon, belirteçler 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Retrograd intrarenal cerrahi sonrası taburcu olduktan sonraki ilk 30 gün içinde yeniden 

başvuru ve yeniden hastaneye yatış süresine göre hasta sayısı. 
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Resim Açıklaması: Yeniden başvuru yapan 

hastaların olası risk faktörleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tables : 

 

Taburculuktan sonraki günlere göre yeniden başvuru, yeniden yatış, cerrahi müdahale ve yeniden 

yatış nedenleri sayısı. 

Başvuru zamanı 

(gün) 

Yeniden 

başvuru 

Yeniden 

yatış 

Cerrahi 

girişim 

Renal 

kolik 

Üriner sistem 

enfeksiyonu 

1-7 47 (%45.6) 20 (%57.2) 9 (%64.3) 30 (%53.5) 13 (%43.3) 

8-15 34 (%33.0) 7 (%20.0) 2 (%14.3) 17 (%30.4) 11 (%36.7) 

16-23 14 (%13.6) 4 (%11.4) 2 (%14.3) 7 (%12.5) 3 (%10) 

24-30 8 (%7.8) 4 (%11.4) 1 (%7.1) 2 (%3.6) 3 (%10) 

Toplam 103 (%100) 35 (%100) 14 (%100) 56 (%100) 30 (%100) 
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SS - 011 
COVID-19 PANDEMİSİ ÜRETER TAŞI TEDAVİ TERCİHLERİNİ NASIL DEĞİŞTİRDİ? 

Ali Kaan Yıldız1, Ahmet Varan1, Hakan Kurt1, Ömer Gökhan Doluoğlu1, Berat Cem Özgür1 
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

Özet 

Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi nedeniyle ortaya çıkan toplumsal değişimler hastaların 

tedavi yaklaşımlarını değiştirmiştir. COVID-19'un hastaların perspektifinden sağlık hizmeti kullanımını ve 

karar vermeyi nasıl etkilediğine dair belirsizlik devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 

pandemisinin semptomatik proksimal üreter taşı olan hastaların tedavi tercihleri üzerindeki etkilerini 

araştırmaktır. Temmuz 2018 ve Kasım 2021 tarihleri arasında semptomatik proksimal üreter taşı nedeniyle 

tanı alan tüm hastaların tedavi tercihlerinin retrospektif tek merkezli analizi yapıldı. 493 hasta pandemi öncesi 

(Pre-COVID) ve pandemi süresince (COVID) olmak üzere iki gruba ayrılarak çalışmaya alındı. Pandemi 

öncesi ve pandemi dönemindeki tüm hastalar (p=0.009) ve SWL öyküsü olan hastalar (p=0.042) 

karşılaştırıldığında tedavi tercihlerinde anlamlı farklılık gözlendi. Aksine, spontan pasaj, URS ve URS+SWL 

öyküsü olan hastalar arasında fark yoktu. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi ile, geçmiş taş öyküsü 

olmaması (p=0.003; odds ratio [OR]: 2.48; 95% confidence interval [CI]: 1.45-4.23), hidronefroz olmaması 

(p=0.035; OR: 3.57; %95 CI: 1.34-9.49) ve VAS skoru ≤4 olması (p=0.018; OR: 1.97; %95 CI: 1.15-3.38) 

pandemi döneminde konservatif tedavi tercihi ile önemli ilişki gösterdi.  Çalışmamız semptomatik üreter taşı 

tanısı alan hastalarda pandemi döneminde, pandemi öncesi döneme göre konservatif tedavi tercihinde anlamlı 

bir artış olduğunu göstermiştir. Ayrıca SWL öyküsü olan hastaların tercihleri pandemi döneminde büyük 

oranda SWL’den konservatif tedaviye kaymıştır. Pandemi döneminde hastalara konservatif tedavinin takibi 

ve sonuçlarının detaylı ve açıklayıcı şekilde anlatılmasının ayrıca aktif çıkarma tedavisinin hangi durumlarda 

uygulanması gerektiğinin dikkatli şekilde aktarılmasının gerekliliğini vurgulamaktayız. 

Anahtar Kelimeler : ürolitiazis, üreter, tedavi, covid-19, taş, pandemi 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim. COVID öncesi dönem ile COVID döneminin tedavi tercihlerinin 

karşılaştırılması. (A) semptomatik proksimal üreter taşı toplam popülasyonu (n[Pre-COVID] = 258; 

n[COVID] = 235), (B) üriner taş öyküsü olan hastalar (n[Pre-COVID] = 131; n[COVID] = 105), (C) URS 

öyküsü olan hastalar (n[Pre-COVID] = 41; n[COVID] = 25), (D) SWL öyküsü olan hastalar (n[Pre-COVID] 

= 39; n[COVID ] = 26), (E) URS+SWL öyküsü olan hastalar (n[Pre-COVID] = 23; n[COVID] = 30). * p = 

0,009; ** p = 0.042. 
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Tables : 

 

Tablo 1. COVID öncesi dönemde (Temmuz 2018-Mart 2020) ve COVID döneminde (Mart 2020-

Kasım 2021) hasta tedavi tercihlerinin karşılaştırılması. 

 Pre-COVID 

(n=258) 

COVID 

(n=235) 

p-

değeri 

Tedavi tercihi   0.009* 

URS 107 (41.5) 81 (34.5)  

SWL 68 (26.4) 47 (20.0)  

Konservatif 83 (32.2) 107 (45.5)  

Geçmiş taş öyküsü olan hastaların tedavi tercihleri   0.059 

URS 66/131 (50.4) 49/105 (46.7)  

SWL 38/131 (29.0) 21/105 (20.0)  

Konservatif 27/131 (20.6) 35/105 (33.3)  

Geçmiş URS öyküsü olan hastaların tedavi tercihleri   0.6 

URS 29/41 (70.7) 15/25 (60.0)  

SWL 3/41 (7.3) 2/25 (8.0)  

Konservatif 9/41 (22.0) 8/25 (32.0)  

Geçmiş SWL öyküsü olan hastaların tedavi tercihleri   0.042* 

URS 11/39 (28.2) 7/26 (26.9)  

SWL 16/39 (41.0) 4/26 (15.4)  

Konservatif 12/39 (30.8) 15/26 (57.7)  

Geçmiş URS+SWL öyküsü olan hastaların tedavi tercihleri   0.3 

URS 10/23 (43.5) 12/30 (40.0)  

SWL 7/23 (30.4) 5/30 (16.7)  

Konservatif 6/23 (26.1) 13/30 (43.3)  

Geçmiş üriner taş cerrahi öyküsü olmayan hastaların tedavi 

tercihleri 
  0.2 

URS 57/155 (36.8) 47/154 (30.5)  

SWL 42/155 (27.1) 36/154 (23.4)  

Konservatif 56/155 (36.1) 71/154 (46.1)  
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Tablo 2. COVID döneminde konservatif tedavi tercihleriyle ilişkili faktörlerin çok değişkenli lojistik 

regresyon analizinin sonuçları. 

Faktör Odds değeri (95% CI) p-değeri 

Geçmiş taş öyküsü olmaması 2.48 (1.45-4.23) 0.003* 

Hidronefroz olmaması 3.57 (1.34-9.49) 0.035* 

VAS skoru (≤ 4) 1.97 (1.15-3.38) 0.018* 

Üriner taş cerrahi öyküsü varlığı 1.59 (1.09-2.33) 0.782 
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SS - 012 
RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİNİN SONUÇLARINI ÖNGÖREN MODİFİYE S-RESC SKORUNUN 

VALİDASYONU; BİR RIRSEARCH GRUBU ÇALIŞMASI 

Oktay Özman1, 9, Cem Başataç2, Hacı Murat Akgül3, Önder Çınar8, Eyüp Burak Sancak4, Sami Berk Özden5, 

Burak Elmaağaç6, Hakan Çakır7, Cenk Murat Yazıcı3, Bülent Önal5, Haluk Akpınar2 
1The Netherlands Cancer Institute, Antoni Van Leeuwenhoek Hospital 
2Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Üroloji Kliniği 
3Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı 
4Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı 
5Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 
6Eskişehir Acıbadem Hastanesi, Üroloji Kliniği 
7Fulya Acıbadem Hastanesi, Üroloji Kliniği 
8Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı 
9İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 

Giriş 

Modifiye Seoul Ulusal Üniversitesi Renal Taş Kompleksite Skoru (İngilizce kısa adı ile S-ReSC) taş yükünü 

dikkate almadan sadece taş lokalizasyonuna dayanan basit bir skorlama sistemidir. Oysa güncel kılavuzlar 

tedavi önerilerini halen taş yükü üzerinden belirlemektedir. Öte yandan taş yükü hastalar için anlaşılması 

çok kolay olan ve ürologlar tarafından rutin pratikte tedavi sonucunu öngörmede en sık başvurulan 

parametredir. Bu çalışmanın amaçları (a) S-ReSC skorunu retrograd intrarenal cerrahinin (RİRC) sonuçları 

ve komplikasyonları için valide etmek ve (b) bu skorlama sisteminin öngörme gücünü taş yükününki ile 

kıyaslamaktır. 

Materyal ve Metod 

Yedi farklı merkezde böbrek taşı saptanan ve RİRC uygulanan 1007 hastanın verileri RIRSearch 

veritabanından çekildi. Çalışmanın amacına uygun olarak linear-by-linear association, lojistik regresyon, 

ANOVA/post-hoc analizleri ve ROC eğrisi (Hanley&McNeil testi ile birlikte) testleri kullanıldı. Çalışmanın 

ana sonuçları RİRC’in taşsızlık ve komplikasyon oranlarıydı.   

Bulgular 

Genel taşsızlık oranı %76.8 (773/1007) saptandı. Daha yüksek S-ReSC skorları düşük taşsızlık ve yüksek 

total, preop. ve postop. komplikasyon oranları ile ilişkiliydi (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.008 ve 

p<0.001) (Tablo 1). S-ReSC skoru (p=0.02) ve taş yükü (p<0.001) taşsızlığı öngören bağımsız faktörlerdi. 

Fakat taş yükü (eğri altında kalan alan=0.718), S-ReSC skoruna (eğri altında kalan alan=0.618) göre daha 

iyi bir öngörme gücüne sahipti (Resim 1). Skorlama sistemi en iyi performansı en büyük taş çapının 2 

cm’den büyük olduğu taş yükü değerlerinde gösterdi (eğri altında kalan alan=0.812).       

Sonuç 

S-ReSC skoru RİRC için sadece taşsızlığı değil aynı zamanda komplikasyon oranlarını da öngören bir 

skorlama sistemidir. Sadece taş lokalizasyonuna dayanan bu skorlama sistemi her ne kadar makul bir 

öngörme gücü gösterse de taş yükü, taşsızlığı öngörmek için daha güçlü bir faktördür. Skorlama sistemi taş 

yükünü doğrudan içermemekle beraber taş yükü ve lokalizasyonu arasındaki doğal ilişki üzerinden bu 

parametrenin öngörme gücünden faydalanmaktadır. Ayrıca taş yükü yerleşik klinik pratikte de kolay 

kullanım avantajına sahiptir. RİRC sonuçlarını öngörmeyi hedefleyen ideal bir skorlama sistemi taş yükünü 

bir parametre olarak içermelidir.  

Anahtar Kelimeler : retrograd intrarenal cerrahi, taşsızlık, skorlama sistemi, S-ReSC 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 1. R-SeRC skoru ve taş yükünün öngörme gücünün karşılaştırılması 
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Tables : 

 

S-ReSC Skoruna ve Skor Gruplarına göre RİRC Sonuçlarının Karşılaştırılması 

Modifiye S-ReSC 

skoru 
Taşsızlık (%) 

Total komplikasyon 

(%) 

Perop. komplikasyon 

(%) 

Postop. komplikasyon 

(%) 

1 
83,4 

(433/519) 
22,5 (117/519) 9.4 (49/519) 15.8 (82/519) 

2 
77,8 

(182/234) 
20,0 (47/234) 6,4 (15/234) 15,4 (36/234) 

3 
58,8 

(94/160) 
34,4 (55/160) 13,8 (22/160) 24,4 (39/160) 

4 66,7 (36/54) 46,3 (25/54) 13,0 (7/54) 32,5 (19/54) 

5 76,5 (13/17) 70,6 (12/17) 17.6 (3/17) 64.7 (11/17) 

6 90,0 (9/10) 60,0 (6/10) 0,0 (0/10) 60,0 (6/10) 

7 28,6 (2/7) 57,1 (4/7) 42,9 (3/7) 14,3 (1/7) 

8 60,0 (3/5) 60,0 (3/5) 40,0 (2/5) 40,0 (2/5) 

9 100,0 (1/1) 0,0 (0/0) 0,0 (0/1) 0,0 (0/1) 

Total 76,8 26,7 10,0 19,5 

Linear-by-linear 

association 
p<0.001 p<0.001 p=0.008 p<0.001 

1-2 81,7 21,8 8,5 15,7 

3-4 60,7 37,4 13,6 27,1 

5-9 70,0 62,5 20,0 50,0 

Linear-by-linear 

association 
p<0.001 p<0.001 p=0.002 p<0.001 
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SS - 013 
PROKSİMAL ÜRETER TAŞLARINDA ÜRETERORENOSKOPİ ÖNCESİ UYGULANAN BAŞARISIZ 

ESWL'NİN OPERASYON SONUÇLARINA ETKİSİ 

Fesih Ok1 
1Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 

Amaç: Proksimal üreter taşı tedavisinde URS öncesinde uygulanmış olan başarısız ESWL’ nin operasyon 

sonuçlarına olan etkisini araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ekim 2020 ve Ekim 2021 tarihleri arasında proksimal üreter taşı nedeniyle 

tedavi edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar primer URS uygulananlar (Grup 1) ve başarısız 

ESWL sonrası URS uygulananlar (Grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastalar demografik, klinik ve 

per-operatif, veriler ile tedavi başarısı ve komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı. Klinik ve takip verileri 

eksik olanlar çalışma dışında bırakıldı. 

Bulgular: Grup 1’de 62 (%68.9) ve Grup 2’de 28 (%31.1) olmak üzere toplam 90 hasta vardı. Hastaların 

demografik verileri, taş boyutu ve taş dansitesi (Hounsfield ünite) gibi özellikler açısından iki grup arasında 

anlamlı farklılık yoktu. Üreteral stent kullanımı Grup 2’de anlamlı olarak daha yüksek saptandı (%56.5 vs 

%78.6, p=0.044). Operasyon süresi Grup 2’de anlamlı olarak daha yüskek saptandı (25.1±2.2 dk vs 28.4± 

1.1, p<0.001). Komplikasyon oranları açısından iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.495). 

Clavien sınıflamasına göre Grup 1’ de üç hastada Grade 1 [renal kolik (2), ateş (1)], iki hastada Grade 2 

[hematüri (2)] ve bir hastada Grade 3 [mukozal hasar (1)], Grup 2’ de ise iki hastada Grade 1 [renal kolik 

(1), ateş (1)], bir hastada Grade 2 [hematüri (1)] ve bir hastada Grade 3 [mukozal hasar (1)] komplikasyon 

vardı. Başarı oranı (p=0.879) ve hastande yatış süresi (p=0.509)açısından iki grup arasında anlamlı farklılık 

saptanmadı (Tablo1). 

Sonuç: Başarısız ESWL sonrasında uygulanan URS’de operasyon süresi ve üreteral stent kullanımı 

yüksektir. Bununla birlikte tedavi başarısı ve komplikasyon oranları primer URS uygulanan hastalarla 

benzer olduğu için proksimal üreter taşlarında başarısız ESWL sonrasında URS güvenle 

uygulanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Üreterorenoskopi, ESWL, proksimal üreter taşı 

 

  



 

Sayfa 32 / 338 
 

Tables : 

 Grup 1 (n=62) Grup 2 (n=28) p değeri 

Yaş (yıl), ±SD 37.6±11.6 35.0±12.1 0.329 

Cinsiyet, n (%)   0.603 

Kadın 28 (45.2) 11 (39.3)  

Erkek 34 (54.8) 17 (60.7)  

BMI (kg/m2), ±SD 25.3±2.7 24.3±2.8 0.122 

Taraf, n (%)   0.802 

Sağ 14 (22.6) 7 (25.0)  

Sol 48 (77.4) 21 (75.0)  

Taş boyutu (mm), ±SD 8.9±1.6 9.1±1.7 0.571 

Taş dansitesi (Hounsfield ünite), ±SD 645.5±159.1 676.9± 156.7 0.386 

Fleksibl URS kullanımı, n (%) 6 (9.7) 2 (7.1) 0.696 

Taşın böbreğe kaçması, n (%) 3 (4.8) 1 (3.6) 0.787 

Üreteral stent kullanımı, n (%) 35 (56.5) 22 (78.6) 0.044 

Operasyon süresi (dk), ±SD 25.1±2.2 28.4± 1.1 <0.001 

Komplikasyon oranı, n (%) 6 (9.7) 4 (14.3) 0.495 

Clavien Dindo sınıflaması, n (%)   0.903 

Grade 1 3 (4.8) 2 (7.1)  

Grade 2 2 (3.2) 1 (3.6)  

Grade 3 1 (1.6) 1 (3.6)  

Başarı oranı, n (%) 56 (90.3) 25 (89.3) 0.879 

Yatış süresi (saat), ±SD 35.5± 22.2 39.0± 24.4 0.509 
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SS - 014 
ÇOCUKLARDA ≤ 10 MM ÜRETER TAŞI TEDAVİSİNDE SWL Mİ URS Mİ ? 

Muhammet Demirbilek1, Engin Dereköylü1, Feyyaz Irmak1, Elif Altınay Kırlı1, Bülent Önal1 
1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Giriş: 

Amacımız ≤ 10 mm üreter taşı tedavisinde şok dalga litostripsi (SWL) tedavisi ve üreterorenoskopinin 

(URS) etkinliğinin karşılaştırılmasıdır. 

  

Hastalar ve yöntem: 

1998-2021 yılları arasında taş yükü ≤ 10 mm olan, SWL veya yerleşimine göre fleksible veya semirijit URS 

ile tedavi edilen çocuklar çalışmaya dahil edildi. Dosya bilgileri, demografik özellikler, taşa ait özellikler ve 

tek seans tedavi sonrası sonuçlar açısından değerlendirildi.   

  

Bulgular: 

Median yaşı 7 (1-17) olan 153 hastanın %58’i SWL (n=89), %42’si URS (n=64) ile tedavi edildi. SWL ve 

URS uygulanan hastaların cinsiyet dağılımı (p=0.869), taş lokalizasyonu (distal vs proksimal, p=0.513), taş 

yükü (p=0,297) benzerdir. URS yapılan hastaların yaşı daha küçük (p=0.008) ve geçirilmiş taş cerrahisi 

öyküsü oranı daha yüksektir (p=0.003). Tek seans sonrası genel taşsızlık %84 hastada sağlandı. Yaş 

(p=0.655), cinsiyet (p=0.229), taraf (p=0.304) ve taş yükü (p=0,673) açısından taşsızlığın sağlandığı ve 

rezidü saptanan hastalarda farklılık saptanmadı. Taşsızlık oranları SWL (%91) ve URS (%83) için benzerdir 

(p=0.129) ancak taşsızlık oranının URS uygulanan distal üreter taşlarında daha düşük olduğu görülmüştür 

(p=0.009). Rezidü taş grubunda komplikasyon oranı daha yüksektir (p=0.035) (Tablo 1 ve 2). 

  

Sonuçlar: 

Distal üreter taşlarındaki başarının URS’de de düşük olması sadece anatomik yerleşimin değil, hastaya, taşa 

ve üretere ait özelliklerin değerlendirilerek tedavinin seçilmesi gerekliliğini düşündürmektedir. Serimizde ≤ 

10 mm üreter taşı tedavisinde şok dalga litostripsi (SWL) tedavisi çocukluk çağı üreter taşlarında etkin bir 

tedavi yöntemi olarak değerlendirilmiştir. 

   

Anahtar Kelimeler : SWL, URS, ÇOCUK, ÜRETER TAŞI 
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Tables : 

 

SWL ve URS uygulanan hastaların özellikleri 

 Girişim (Tek seans)   

 SWL (n=89) URS (n=64) p 

Yaş (median, yıl) 7 (1-17) 5 (1-17) 0.008 

Cinsiyet    

Erkek 48 (54) 36 (56) 0,869 

Kız 41 (46) 28 (44)  

Geçirilmiş taş cerrahisi öyküsü 5 (6) 13 (20) 0.003 

Taraf    

Sağ 61 (69) 27 (42) 0.002 

Sol 28 (31) 37 (58)  

Taş lokalizasyonu    

Proksimal üreter 46 (52) 29 (45) 0.513 

Distal üreter 43 (48) 35 (55)  

Taş yükü (cm2) 0,5 (0,5-1) 0,7 (0,5-1) 0.297 

Sonuç    

Taşsızlık 81 (91) 53 (83) 0,129 

Rezidü taş 8 (9) 11 (17)  

Komplikasyon 4 (4) 9 (14) 0.036 

Hastanede yatış süresi (gün) 1 (1-3) 2 (2-19) 0.001 
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Taşsızlık durumuna ait özellikler 

 Sonuç   

 Taşsızlık (n=134) Rezidü (n=19)  

Yaş (median,yıl) 6 (1-17) 7 (1-17) 0.655 

Cinsiyet    

Erkek 71 (53) 13 (68) 0.229 

Kız 63 (47) 6 (32)  

Geçirilmiş taş cerrahisi öyküsü 16 (12) 1 (5) N/A 

Taraf    

Sağ 75 (56) 13 (68) 0.304 

Sol 59 (44) 6 (32)  

Taş Lokalizasyonu    

Proksimal üreter 71 (53) 4 (21)  

SWL 43 (61) 3 (75) 0.009 

URS 28 (39) 1 (25)  

Distal üreter 63 (47) 15 (85)  

SWL 38 (66) 5 (33)  

URS 25 (34) 10 (67)  

Taş Yükü (cm2) 0.6 (0.5-1) 0.68 (0.5-1) 0,673 

Komplikasyon 8 (6) 5 (26) 0.035 

Hastanede yatış süresi (gün) 1 (1-19) 1 (1-19) 0.099 

 

 

  



 

Sayfa 36 / 338 
 

 

SS - 015 
GEÇİCİ ÜRİNER STENT YERLEŞTİRİLMESİ SONRASI ÜRETER TAŞLARININ SPONTANE DÜŞÜŞ 

ORANLARININ İNCELENMESİ 

Murat Topcuoğlu1 
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı 

  

Bu bildiri sunulmamıştır.  
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SS - 017 
COMPARISON OF LASER EFFICACY IN MPCNL AND RIRS FOR LOWER CALYCEAL STONE SIZE 

BETWEEN 10-20 MM 

Fatih Gokalp1, Ömer Koraş1, Salih Polat2, Ekrem Yıldırak1, Hakan Şıgva1, Sadık Görür1 
1Hatay Mustafa Kemal University, Faculty Of Medicine, Department Of Urology 
2Amasya University, Faculty Of Medicine, Department Of Urology 

Introduction The treatment of urolithiasis is changing by development of new technological tools and laser 

technologies.In this study, we aimed to compare the operation types and laser lithotripsy settings used in 1-2 

cm lower pole stones and the effect of these settings on success.  

Methods A total 263 patients who underwent RIRS and mini-PCNL for the treatment of lower pole kidney 

stones between 2019 and 2021 were analyzed. The operation types were compared in terms of operative 

time, fluoroscopy duration, length of hospital stay, stone-free rate, clinically insignificant residual fragment 

(CIRF), and laser settings. 

Results The operation time and fluoroscopy time were significantly longer in MPCNL group (p<0.001, 

and p<0.001 respectively). While the stone density was similar between groups (p=0.406), the stone size 

was significantly higher in MPCNL cohort (100.00 [IQR=90.00 - 117.00] vs. 190.00 [IQR=170.00 - 

218.00], p<0.001). The stone free rates were similar between groups (p=0.101). Additionally, the required 

energy (J/mm3) was higher in MPCNL group (23.70 [IQR=21.41-25.92] and 25.21 [IQR=24.29-

26.19] p<0.001) (Table 1). For further analysis, when subgroup analysis which based on stone size 1.5 cm is 

performed and showed that there is no significant difference in terms of total energy, required energy and 

stone free rate between group in patients with stone size below 1.5 cm (p=0.589, p=0.210, and p=0.845, 

respectively). However, operation time, total energy, and required energy was significantly higher in 

MPCNL group in patients with stone size above 1.5 cm (p <0.001, p <0.001, and p <0.001, respectively).  

Conclusion The laser technologies have added significant contribution for urinary stone treatment. The 

required energy and laser time may provide crucial information preoperative planning. The bigger and 

denser stones require greater energy and high pulse energy delivered stone for fragmentation will produce 

bigger fragments, for that reason the percutaneous approach is advantageous when planning the treatment of 

thus stone. 

Anahtar Kelimeler : Laser, Kidney stone, Percutaneous, Flexible ureteroscopy 

 

Table 1. Comparison of preoperative and operative data. 

 RIRS group (n=155) MPCNL group (n=108) p 

Age (years)a 57.00 (50.00-62.00) 56.00 (50.00-63.00) 0.819 

Stone density (HU) a 1039.00 (930.00-1222.00) 1101.00 (900.00-1238.00) 0.406 

Stone size (mm3) a 404.00 (358.00-474.00) 794.00 (710.00-912.00) <0.001^ 

Operation time (min) a 50.00 (45.00-55.00) 78.00 (80.00-85.00) <0.001^ 

Laser time (min) a 32.00 (25.00-35.00) 38.00 (-34.00-44.00) <0.001^ 

Total Energy (J) a 9280.00 (7638.00-12003.00) 19729.00 (17724.00-23440.00) <0.001^ 

Required energy (J/mm3) a 23.70 (21.41-25.92) 25.21 (24.29-26.19) <0.001^ 

Stone free rate b SF 139 (89.7%) 88 (81.5%) 0.101 

CIRF 7 (4.5%) 12 (11.1%)  

CSRF 9 (5.8%) 8 (7.4%)  
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SS - 018 
RETROGRAD İNTRARENAL TAŞ CERRAHİSİNDE AYNI SEANS BİLATERAL VE UNİLATERAL 

UYGULAMALARIN RENAL ÜNİTE BAZLI KARŞILAŞTIRMASI 

Hakan Çakır1, Önder Çınar2, Murat Akgül3, Cem Başataç4, Oktay Özman5, Duygu Sıddıkoğlu6, Barbaros 

Başeskioğlu7, Cenk Murat Yazıcı3, Eyüp Burak Sancak8, Bülent Önal9, Sinan Zeren1 
1Acıbadem Fulya Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul/türkiye 
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.d., Zonguldak/türkiye 
3Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.d., Tekirdag/türkiye 
4Grup Florence Nightingale Hastaneleri, Üroloji Kliniği, İstanbul/türkiye 
5Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul/türkiye 
6Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik A.d., Çanakkale/türkiye 
7Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Üroloji Bölümü, Eskişehir/türkiye 
8Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.d., Çanakkale/türkiye 
9İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.d., İstanbul/türkiye 

 

Amaç: Bu çalışmada üriner sistem taşlarına yönelik aynı seansta uygulanan bilateral retrograd intrarenal 

cerrahi (B-RIRC) ile unilateral retrograd intrarenal cerrahinin (U-RIRC) etkinliğinin ve güvenilirliğinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Nisan 2011 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında yedi merkezde uygulanmış olan U-RIRC 

ve B-RIRC olguları RIRSearch çalışma grubu olarak bir araya getirilerek sonuçları değerlendirilmiştir. 

Retrospektif olarak incelenen üst üriner sistem taş hastalığı için retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) 

uygulanmış olan 701 hasta (660 U-RIRC, 41 B-RIRC) yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi (BKİ), taş hacmi, 

taraf, taş lokasyonu, çoklu taş olması değişkenlerine göre 1:1 renal ünite oranında vaka ve kontrol olarak 

eşleştirildi. Eşleştirme sonunda her iki gruptan 77 renal ünite çalışmaya dahil edilerek per-operatif ve post-

operatif komplikasyon ve taşsızlık oranları açısından karşılaştırıldı.  

Bulgular: Değişkenleri benzer 77şer renal ünitenin yer aldığı B-RIRC ve U-RIRC gruplarının taşsızlık 

oranları sırasıyla %93,5 ve %76,3 (p=0,003), per-operatif komplikasyon oranları sırasıyla %2,6 ve %9,1 

(p=0,167) post-operatif komplikasyon oranları ise Clavien 1 sırasıyla %15,8 ve %2,6, Clavien 2 %1,3 ve 

%5,3 idi (p=0,258). Ortalama ameliyat süresi sırasıyla 45 ve 60 dk (p<0,001), hastanede kalış süresi iki 

grupta da birer gün (p=0,593) idi. Her iki grupta da RIRC ile ilişkili ciddi komplikasyon gelişmedi. 

Sonuç: Aynı seansta bilateral olarak uygulanan RIRC ler unilateral RIRC uygulamaları ile 

karşılaştırıldığında vaka kontrol eşleştirmeli analizde benzer etkinlik ve güvenilirlikte bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler : retrograd intrarenal cerrahi, böbrek taşı, bilateral, fleksibil üreterorenoskopi, 

ürolitiyazis 
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SS - 019 
RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ SONRASI ENFEKTİF KOMPLİKASYONLAR PREOPERATİF 

DÖNEMDE TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ? 

Semih Türk1, Taner Hacıosmanoğlu1, Ali Emre Çekmece1, Kadir Cem Günay1, Hüseyin Cihan Demirel1, 

Kaya Horasanlı1 
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 
GİRİŞ:Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) böbrek taşı tedavisinde yaygın kullanılan, etkili ve güvenli bir 
yöntem olmakla birlikte cerrahi sonrası gelişebilecek enfektif komplikasyonlar yaşamı tehdit edebilecek 
seviyelere gelebilmektedir. Çalışmamızda RIRS uyguladığımız  hastalarda gelişen enfektif komplikasyonları 
değerlendirip, preoperatif dönemde öngörüde bulunabileceğimiz risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık.  

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2018-Ocak 2021 tarihleri arasında kliniğimizde böbrek taşı nedeniyle RIRS 
yapılmış 405 erişkin hasta ve 454 renal ünite retrospektif olarak incelendi. Hastalar, post-op birinci günde 
komplikasyonsuz taburcu olanlar (n:419) ve post-op dönemde enfektif komplikasyon gelişenler (ateş, SIRS, 
ürosepsis) (n:35) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Demografik verilerin yanı sıra hastalar laboratuar bulguları, 
taş özellikleri, hidronefroz, Charlson komorbidite indeksi, operasyon süresi, access kılıf kullanılması, 
preoperatif dökümante idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş olmaları, dj stent/nefrostomisi olmaları, geçirilmiş taş 
cerrahisi öyküsü ve rezidüel fragman kalması açısından değerlendirildi.  

BULGULAR: 35 hastadan 27’sinde post-op ilk 48 saat içinde, 8’inde ilk 48 saatten sonra ateş gelişti. 15 
hastada sistemik inflamatuar yanıt gelişirken, 7 hasta ürosepsis nedeniyle yoğun bakımda takip edildi. Ateş 
yüksekliği gelişen hastaların 16’sının idrar kültüründe üreme vardı. Her iki grup arasında demografik veriler, 
laboratuar bulguları, taş özellikleri, access kılıf kullanımı, operasyon süresi, Charlson komorbidite indeks 
skoru, operasyon öncesi dj stent/nefrostomi varlığı, geçirilmiş taş cerrahisi öyküsü ve rezidüel fragman 
kalması açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Preoperatif dökümante iye  öyküsü olan 
hastaların RIRS sonrası enfektif komplikasyon geçirme oranı (p <.05) istatistiksel olarak anlamlı saptandı. 

SONUÇ: RIRS uygulanan hastalarda enfektif komplikasyonları önceden tahmin edebilecek model 
oluşturmak oldukça zordur. Cerrahi öncesi idrar kültürü steril olsa dahi preoperatif dönemde dökümante iye 
öyküsü olması enfektif komplikasyonlar açısından risk oluşturmaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler : enfeksiyon, retrograd intrarenl cerrahi, ürosepsis 
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SS - 020 
SKORLAMA SİSTEMLERİNİN RIRC BAŞARI VE KOMPLİKASYONLARINI ÖNGÖRME AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI: RIRSEARCH GRUBU SONUÇLARI 

Önder Çinar1, Onur Özyaman1, Hakan Çakır2, Oktay Özman3, Murat Akgül4, Cem Başataç5, Duygu 

Sıddıkoğlu6, Eyüp Burak Sancak7, Barbaros Başeskioğlu8, Cenk Murat Yazıcı4, Haluk Akpınar5, Bülent Önal9 
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
2Acıbadem Florya Hastanesi Üroloji Kliniği 
3Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 
4Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
5Florence Nightingale Hastanesi Üroloji Kliniği 
6Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı 
7Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
8Eskişehir Acıbadem Hastanesi Üroloji Kliniği 
9İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

 

Amaç: Fleksible URS ve holmium laser ile tedavi edilen üst üriner sistem taşlarında Resorlu-Unsal, S-

RESC, T.O.HO. skorları ve ITO nomogramı’nın cerrahi başarı ve komplikasyon oranlarını öngörmedeki 

etkinliklerinin  karşılaştırılmasıdır. 

Gereç yöntem: Beş farklı merkezde Ocak 2016-Aralık 2020 tarihleri arasında üst üriner sistem taşları 

deneyimli cerrahlar tarafından Fleksible URS yöntemiyle tedavi edilen 799 hastanın verileri retrospektif 

olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, peroperatif ve postoperatif komplikasyonları, Resorlu-

Unsal, S-RESC, T.O.HO. skorları ve ITO nomogramı hesaplandı. Sonuçlar cerrahi başarısı ve komplikasyon 

oranları açısından karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik ve operatif özellikleri Tablo-1’de özetlenmiştir. 

İkincil tedavi gereksinimi olmayan (grup 1) ve olan hastaların (grup 2) taş yükü sırasıyla 330.35 mm3, 

1222.7 mm3 ve taş Hounsfield ünitesi değerleri 971.5, 1100 olarak saptanmıştır. Tüm skorlama sistemlerinin 

(Resorlu-Unsal, S-RESC, T.O.HO. skorları ve ITO nomogramı) cerrahi başarıyı sırasıyla 0.347 (%95GA: 

0.301-0.392), 0.403 (%95GA: 0.358–0.449), 0.708 (%95GA: 0.664-0.752), 0.338 (%95GA: 0.295-0.380) 

AUC değerleriyle öngörücü olduğu saptandı. Skorlama sistemleri, total komplikasyonları ön görme 

açısından karşılaştırıldığında sırasıyla 0.434 (%95GA: 0.388-0.429), 0.424 (%95GA: 0.378 – 0.470), 0.563 ( 

%95GA: 0.518 - 0.609), 0.453 (%95GA: 0.406 – 0.499) AUC değerleriyle öngördüğü saptandı. 

Tartışma-Sonuç: Çalışmaya dahil edilen dört skorlama sisteminin tümü taşsızlık, ikincil tedavi gereksinimi 

ve komplikasyonlar açısından öngörücü olmakla birlikte Ito nomogramının diğer skorlama sistemlerine göre 

daha sensitif olduğu saptanmıştır. Ancak bu skorlama sistemlerinin preoperatif hasta değerlendirmesinde 

bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. Günlük pratik kullanım açısından kolay uygulanabilen efektif skorlama 

sistemlerinin geliştirilmesi için yeni çalışmalar yapılması gerekmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler : Cerrahi başarı, Fleksibl üreterorenoskopi, ITO nomogram, Komplikasyon, Resorlu-

Unsal, S-RESC, T.O.HO. skoru 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1: Hastaların demografik ve operatif verileri 
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Resim Açıklaması: Tablo 2: RIRC'de kullanılan skorlama sistemlerinin karşılaştırılması. 
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SS - 021 
ÜST ÜRİNER SİSTEM SPONTAN RÜPTÜRLERİNDE DJ STENT Mİ? PERKÜTAN NEFROSTOMİ Mİ? 

Muhammet Yaytokgil1, Cemil Aydın1, Musa Ekici1, Mehmet Murat Baykam1, Mücahit Doğan1 
1Hitit Üniversitesi Üroloji Ad 

Üst Üriner Sistem Spontan Rüptürlerinde DJ Stent mi yoksa Perkütan Nefrostomi mi? 

Amaç: 

Spontan üst üriner sistem (ÜÜS) rüptürü, üreteral obtruksiyona sekonder oluşan perirenal ekstravazasyonun 

görüldüğü radyolojik bir bulgudur. ‘Spontan’ olarak tanımlanabilmesi için ise ürolojik girişim ve travmanın 

dışlanması gerekmektedir. Spontan ÜÜS rüptürünün tedavisi henüz standardize edilmemiştir ve kılavuzlarda 

kesin bir yönerge yoktur. Biz çalışmamızda kliniğimize acil servisten yatışı yapılan ve spontan ÜSS rüptürü 

tespit edilen hastalara uygulanan tedavi yöntemlerini retrospektif olarak karşılaştırdık. 

Materyal ve Metot: 

Aralık 2017 ile Aralık 2020 tarihleri arasında acil servisten spontan ÜSS rüptürü tespit edilip yatırılan 17 

hastanın verileri değerlendirildi. Konservatif izlenen 3 hasta çalışmaya dahil edilmedi. Acil dj stent takılan 8 

hasta ve perkütan nefrostomi(PCN)  takılan 6 hastanın verileri restrospektif olarak karşılaştırıldı. 

Bulgular: 

Çalışmaya alınan tüm hastalarda üreter taşı mevcuttu ve taş boyutu ortalaması 6,2 mm idi. Grupların yaş, 

cinsiyet gibi demografik verileri ve taş boyutu ve lokalizasyonları arasında anlamlı fark yoktu. Hastaların 

prokalsitonin, CRP, WBC ve idrar kültür kolonizasyonu gibi enfeksiyon paremetleri ve bunların düşüş 

süreleri arasında da anlamlı fark yoktu(tablo1). PCN grubundaki 6 hastanın üçünde(%50) lokal 

ektravazasyon(GR 1), iki hastada (%33,3)yaygın ekstravazasyon(GR2)  ve 1 hastada (%16,7) ürinom(GR3), 

dj grubundaki 8 hastanın beşinde (%62,5) GR1, 1 hastada (%12,5) GR2 ve 2 hastada (%25) GR 3 

ekstravazasyon gözlendi. İki grup arasında hastanede yatış süreleri ve ikincil prosedüre kadar geçen süre dj 

stent grubunda anlamlı derecede kısaydı. (Tablo1) 

Sonuç: 

Spontan ÜÜS rüptürlerinde her ne kadar standart bir yaklaşım olmasa da bizim çalışmamızda DJ takılan 

grupta hastane yatış süreleri ve ikincil prosedrüre kadar geçen süre anlamlı derecede kısa bulundu. Bu 

çalışmanın bulgularına göre DJ stent takılarak tedavi edilen hastaların normal günlük yaşantılarına 

dönmelerinin kolaylaşabileceği ortaya konulmaktadır. Ancak vaka sayısının kısıtlılığı nedeniyle daha fala 

sayılı ve prospektif çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : üst üriner sistem rüptürü, forniks rüptürü, spontan kaliks rüptürü 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: PCN ile tedavi edilen grup 

 

 
 

Resim Açıklaması: Djstent ile tedavi edilen grup 
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Tables : 

 

DJ VE PCN GRUBU VERİLERİ 

  PCN(n:6) DJ(n:8) 

üreter taş özellikleri boyut(mm) 6,8 6,2 

enfeksiyon paremetreleri CRP(yatış anında) 82,4 65,1 

 CRP(taburculuk) 11,8 13,2 

 Wbc(yatış anında) 10800 10300 

 Wbc(taburculuk) 7800 5400 

yatış süresi (gün)(p<0,01) 5,2 2,1 

ikincil prosedüre geçen süre (gün)(p<0,01) 26,5 13,5 

enfeksiyon paremetrelerinin normalleşmesi (gün) 2,2 3,1 
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SS - 022 
FLEKSİBLE URS ÖNCESİNDE SEMİRİJİD URS UYGULAMASININ ÜRETERAL ACCESS SHEAT 

YERLEŞTİRME BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Burçin Tunç1, Mustafa Özkaya2 
1Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Üroloji Bölümü 
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç 

Böbrek taşlarının endoskopik tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) etkin ve güvenilir bir tedavi 

yöntemidir. RIRS’de semirijid ve fleksible üreterorenoskop (URS) gibi farklı optik sistemler 

kullanılabilmektedir. Fleksible URS’de üreteral access sheat (UAS) yerleştirilmesi komplikasyon oranlarının 

azalmasında ve taşsızlık oranlarının artmasında etkili bir faktördür. Fakat access sheatın üreterde istenen 

seviyeye kadar ilerletilebilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Bu bildiride UAS yerleştirilmesi öncesinde 

yapılan semirijid URS’nin UAS yerleştirme başarısı üzerine etkisi araştırılmıştır. 

Yöntem 

2020-2021 yılları arasında böbrek taşı nedeni ile tek bir ürolog tarafından RIRC uygulanan 54 hasta çalışmaya 

dahil edildi. Bu hastaların 27 tanesine UAS yerleştirilmesi öncesinde semirijid URS yapılırken (Grup 1), 27 

hastaya doğrudan sensor guide eşliğinde UAS yerleştirmesi uygulandı (Grup 2). Her iki grupta UAS 

yerleştirme oranları arasındaki ilişki değerlendirildi. 

Bulgular 

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 41,3 yıl (17-77), ortalama taş yükü ise 12,9 mm2 (7-22) olarak 

bulundu. Birinci grupta e/k oranı 1,07 iken ikinci grupta 1,45 saptandı.  Birinci grupta ortalama yaş 42,9 yıl 

(24-77), ortalama taş yükü 13,2 mm2 (7-22) iken, ikinci grupta bu bulgular sırasıyla 39,7 yıl (17-65) ve 12,6 

mm2 (8-22) olarak bulundu. Grup 1’deki 3 (%11,1) hastada üreteral UAS yerleştirilemezken, Grup 2’de 8 

(%29,6) hastada UAS ilerletilemedi (p<0.05). UAS ilerletilemeyen hastalara 4.8 Fr üreteral double J katater 

yerleştirilerek işlem sonlandırıldı. Hastaların hiçbir tanesinde perioperatif komplikasyon gelişmedi. RIRS 

uygulanan birinci grupta 1 hastada, ikinci grupta 3 hastada postoperatif intravenöz tedavi gerektiren idrar yolu 

enfeksiyonu gelişti. 

Sonuç 

Bu çalışmada fleksible URS’de UAS yerleştirme öncesinde yapılan semirijid URS’nin UAS yerleştirme 

başarısını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Semirijid URS işleminin üreteral orifiste ve üreter alt uçta pasif 

dilatasyon yapması sayesinde UAS yerleştirme başarısını artırdığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : kidney stones ureteroscopy lithotripsy 
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SS - 023 

RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ’DE ERİŞİM KILIFI HER ZAMAN GEREKLİ Mİ? 

Eray Hasırcı1, Enis Kervancıoğlu1, Mehmet İlteriş Tekin1 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Amaç : Günümüzde uygun böbrek taşlarında, minimal invaziv olmasından dolayı en çok tercih edilen cerrahi 

seçenek Retrograd İntrarenal Cerrahi (RİRC)’dir. Kısa hastane yatış süreleri, giderek azalan maliyetler, cerrahi 

tecrübenin ve ulaşılabilirliğin artması açısından ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde RİRC 

esnasında erişim kılıfı (acces sheath) kullanımlarını ve sonuçlarını, gerek maliyetleri daha da uygun hale 

getirmek, gerekse tedavinin etkinliğine katkıları ya da komplikasyonlara neden olma açısından 

değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde 2017 Aralık – 2022 Ocak tarihleri arasında uygulanan RİRC 

ameliyatlarının verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, taşın yeri ve boyutu, 

ameliyat öncesi ve sonrası stent kullanımı, erişim kılıfı kullanımı, hastanede kalış süreleri, komplikasyon ve 

taşsızlık oranları ile ek girişim ihtiyaçları incelendi.  

Bulgular: Retrograd intrarenal cerrahi uygulanan toplam 262 hastanın (151 erkek, 111 kadın) ortalama yaşı 

55.15 (19-82 yaş), ortalama taş büyüklüğü 11.92 mm (8-25 mm) tespit edildi. Hastaların 19’unda ameliyat 

öncesinde Double J Stent’li oldukları görüldü. Bu hastaların 7’si dış merkezde taşa ulaşılamayıp stent 

konularak refere edilen hastalardı. Beş hastada üreter alt uçtaki darlık erişim kılıfı kullanılarak veya direkt 

kılavuz tel üzerinden üreteroskop ile geçilmediğinden stent konularak beklenmesine karar verilmiş. Topamda 

12  (%4.6) hastaya pasif dilatasyon sonrası müdahale edilmiş. İki hastada önceki seansta alt uçtaki taşına 

müdehale edilip böbrek taşı sonraki seansa bırakıldı. Üç hastada soliter böbrek ve pyelonefrit nedeniyle işlem 

öncesi j stent konmuş ve optimum şartlar sağlansın diye beklenmişti. İki hastada karşı üreterdeki taşa 

müdahale edilip j stent konmuş. Bu nedenle böbrekteki taşa müdahale sonraki işleme ertelenmiş. Bu 19 

hastanın dışında 128 (%48.8) hastada erişim kılıfı kullanılmış olup 115 (%43.9) hastada erişim kılıfı 

kullanılmadan işlem başarılı şekilde sonlandırılmıştır. Hastaların tümünde operasyon sonrası taşın pasajına 

kolaylık sağlaması ve böbreğin drenajı için Double j Stent uygulanmış ve post-operatif 1. gün sabahında 

taburcu edilmişlerdir. Sadece 1 hastada (%3.8) işlem sonrası vücut dışı şok dalga tedavisi ile rezidü taşlara 

müdahale edilmiştir. Modifiye Clavien Sınıflaması’na göre 9 hastada (%3.4) komplikasyon izlendi. Bu 

komplikasyonların 8’i grade 1 (ateş, yan ağrısı, hafif hematüri) iken 1’i grade 2 (stent migrasyonu) idi. 

Sonuç: Böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde RİRC etkin ve güvenli şekilde uygulanmaktadır. Her olguda 

erişim kılıfı kullanmanın güvenliği arttırdığı aşikar olsa da çeşitli sebeplerle kullanılamayan olgularda erişim 

kılıfı kullanmadan da cerrahi sürdürülebilir gibi görünmektedir. Bu sayede hastanın ikinci kez işleme 

girmesinin önüne geçilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Böbrek taşı, Minimal invaziv, Retrograd intrarenal cerrahi 
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SS - 024 
HOLMİYUM LAZER PROSTAT ENÜKLEASYONU UYGULANAN BÜYÜK PROSTATLI HASTALARDA 

ENÜKLEASYON ETKİNLİĞİ HANGİ FAKTÖRLERE BAĞLI? 

Muhammed Arif İbiş1, Zafer Tokatlı2 
1Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 
2Özel Çankaya Yaşam Hastanesi, Üroloji Servisi, Ankara 

Amaç: Holmiyum Lazer Prostat Enükleasyonu (HoLEP) yapılmış büyük prostatlı (>80 ml) hastalarda 

yüksek enükleasyon etkinliğini predikte edecek faktörlerin varlığını değerlendirmek 

Gereç ve Yöntemler: Mart 2021 – Aralık 2021 tarihleri arasında HoLEP uygulanan hastaların verileri 

retrospektif olarak incelendi. Hastalar HoLEP sırasında enükleasyon etkinliğinin 1.5 altında veya üstünde 

olmasına göre iki gruba ayrıldı. Enükleasyon etkinliği 1.5’in altında olanlar grup 1, 1.5’in üzerinde olanlar 

grup 2 olarak adlandırıldı. Hastaların pre-, peri- ve postoperatif parametreleri karşılaştırıldı. Yüksek 

enükleasyon etkinliğini predikte edecek faktörlerin tespiti için çoklu regresyon analizi uygulandı. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 55 hasta dahil edildi (grup 1= 21, grup 2= 34). Enükleasyon etkinliği grup 1’de 

1.3 ± 0.1 g/dak iken grup 2’de 1.8 ± 0.2 g/dak idi (p<0.001). Gruplar arasında yaş, ASA skoru, prostat 

hacmi, preoperatif PSA, rezektokop çapı, çıkarılan doku ağırlığı, morselasyon verimliliği, kateterizasyon ve 

hospitalizasyon değerleri birbirine benzerdi (Tablo 1). Daha önce prostat biyopsisi uygulanmış hastaların 

oranı grup 1’de daha yüksekti (p=0.003). Grup 1’de 11 (%52.4), grup 2’de 3 (%8.8) hastanın antitrombotik 

tedavi altında opere edildiği gösterildi (p=0.001). Grup 1’de hemoglobin düşüşü istatistiksel olarak daha 

fazla idi (1.3 vs 1, p=0.048). Her iki grupta da hiçbir hastaya kan transfüzyonu gerekmedi. Benzer şekilde 

postoperatif PSA değeri grup 1’de grup 2’ye göre daha yüksek tespit edildi (1 vs 0.4, p=0.018). Hemoglobin 

düşüşü, postoperatif PSA, prostat biyopsisi ve antitrombotik kullanımı değişkenleri kullanılarak yapılan çok 

değişkenli analizde prostat biyopsisinin ve antitrombotik kullanımının enükleasyon etkinliği için bağımsız 

prediktif faktörler olduğu saptandı (Tablo 2). 

Sonuç: Antitrombotik tedavi altında HoLEP uygulanan ve daha önce prostat biyopsisi uygulanmış hastalarda 

enükleasyon etkinliği daha düşüktür. Enükleasyon sırasında vizüalizasyonun olumsuz etkilenmesine bağlı 

olarak enükleasyon etkinliğinin düşük olduğunu düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler : benign prostat hiperplazisi, enükleasyon etkinliği, holmium lazer prostat 

enükleasyonu 
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Tables : 

 

Tablo 1: Temel özellikler, perioperatif ve postoperatif sonuçlar 

 Grup 1 (n=21) Grup 2 (n=34) p 

Enükleasyon etkinliği (g/dak) 1.3 ± 0.1 1.8 ± 0.2 <0.001 

Yaş (yıl) 67.4 ± 6.3 66 ± 5.9 0.412 

ASA skoru   0.669 

I 5 (%23.8) 8 (%23.5)  

II 8 (%38.1) 16 (%47.1)  

III 8 (%38.1) 10 (%29.4)  

Prostat hacmi (ml) 126.4 ± 20.5 121.3 ± 23.8 0.424 

Preoperatif PSA (ng/dL) 4.1 ± 3.9 3 ± 4.2 0.354 

Prostat biyopsisi 7/21 (%33.3) 1/34 (%2.9) 0.003 

Antitrombotik kullanımı 11/21 (%52.4) 3/34 (%8.8) 0.001 

Rezektoskop çapı (Fr)   0.782 

22 Fr 12 (%57.1) 21 (%61.8)  

26 Fr 9 (%42.9) 13 (%38.2)  

Çıkarılan doku ağırlığı (g) 82.7 ± 55.9 77.4 ± 21.1 0.620 

Morselasyon verimliliği (g/dak) 4.4 ± 0.9 4.8 ± 0.9 0.217 

Hemoglobin düşüşü (g/dL) 1.3 ± 0.6 1 ± 0.4 0.048 

Postoperatif PSA (ng/dL) 1 ± 1.3 0.4 ± 0.3 0.018 

Kateterizasyon (gün) 2.1 ± 0.05 2.1 ± 0.04 0.860 

Hospitalizasyon (gün) 3.1 ± 0.05 3 ± 0.03 0.728 

 

Tablo 2: Enükleasyon etkinliğini predikte etmek için çoklu regresyon analizi sonuçları 

Değişkenler B SE Alt Limit Üst Limit p 

Constant 2.74 1.96 - - 0.163 

Hemoglobin düşüşü 1.01 0.795 0.08 1.7 0.204 

Postoperatif PSA 0.625 0.694 0.14 2.1 0.368 

Prostat biyopsisi - - - - 0.021 

Antitrombotik kullanımı - - - - 0.001 
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SS - 025 
NADİR BİR OLGU OLAN ZINNER SENDROMUNDA MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ KÜR İÇİN YETERLİ 

MİDİR? 

Yusuf Şenoğlu1, Emre Ediz1, İsmail Eyüp Dilek1, Ahmet Yıldırım Balık1, Dursun Baba1, Alpaslan Yüksel1 
1Düzce Üniversitesi Üroloji 

Amaç: Embriyolojik gelişim evresindeki mezonefrik kanal ve ürogenital sinüs etkileşimindeki bozukluk ve 

üreteral tomurcuk gelişimindeki defektlere bağlı olarak; tek böbrek agenezisi, aynı taraflı seminal vezikül 

kisti ve ejakulatör kanal obstrüksiyonu ile birliktelik gösteren Zinner Sendromu literatürde çok az 

bildirilmiştir. Bu bildiride Zinner Sendromu tanısı ile Laparoskopik Seminal Vezikül Kist Eksizyonu 

sonrasında  seminal veziküllerinde yeni gelişen dilatasyon nedeniyle ejakulatör duktus rezeksiyonu yapılan 

hastanın kliniğini anlatmayı amaçladık. 

Hasta ve Yöntem: Yaklaşık 5 yıldır işeme ve ejekülasyon sonrası perineal ağrı tarifleyen 23 yaşında 

hastanın yapılan muayenesinde ve skrotal ultrasonografisinde patoloji saptanmadı. İleri inceleme amaçlı 

yapılan bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülerinde (MRG) sağ böbrekte hipertrofi, sol 

böbrek agenezisi ve solda seminal vezikül anterior komşuluğunda mesaneye bası yapan yaklaşık 43 mm 

çapında kistik lezyon saptandı (Şekil 1) . Sperm analizinde ejakülat hacmi 1 ml, sperm sayısı ve hareketliliği 

normal sınırlarda idi. Mevcut görüntüleme ve laboratuvar bulgularına göre Zinner Sendromu teşhisi 

konuldu. Hastaya 2 yıl önce Transperitoneal yaklaşımla Laparoskopik sol seminal vezikül kist eksizyonu 

yapıldı. Operasyon sonrasında hasta şikayetleri geriledi. 

Hasta operasyondan 2 sene sonra yeni başlayan şiddetli perineal ağrı şikayetiyle tekrar tarafımıza 

başvurması üzerine yapılan pelvik MRG’de seminal veziküllerde yaygın kistik dilatasyon ve ejakulatör 

duktusta obstrüksiyon lehine bulgular izlendi (Şekil 2). Hastaya ejakülatör duktus obstrüksiyonu tanısı ile 22 

F rezektoskop yardımıyla ejekülatuar duktus rezeksiyonu (TUR-ED) yapıldı (Şekil 3). Yapılan endoskopik 

görüntülemede seminal vezikül lümenlerinin genişlemiş olduğu izlendi. 

  

Bulgular:  2019 yılında yapılan Laparoskopik Sol Seminal Vezikül Kist Eksizyonu operasyon süresi 120 

dk, kanama miktarı 50 ml olarak kaydedildi. Post-operatif 2. gün dreni ve üretral sondası alınarak taburcu 

edildi. Histopatolojik incelemesi benign karakterde, seminal vezikül kisti olarak raporlandı. 2 senelik 

takiplerinde ağrı ya da hastane başvurusu gerektirecek bir semptomu olmadı. 

2021 yılında TUR-ED operasyonu 22 dakika sürdü. İntraoperatif ve postoperatif  komplikasyon olmadı. 

Hastanın operasyon sonrası kontrolünde ağrılarının olmadığı ve ejakülat hacminin arttığı saptandı. 

Sonuç: Skrotal ağrı ve üriner sistem yakınmaları olan erkek hastalarda Zinner sendromu akılda tutulmalıdır. 

Diğer birçok ürolojik patolojilerde benzer semptomlar olabileceği için ayırıcı tanı dikkatli bir şekilde 

yapılmalı ve maligniteler dışlanmalıdır. Tedavi seçeneklerinde ilk basamak kist aspirasyonu düşünülebilir 

ama tekrarlama olasılığı akıldan çıkarılmamalıdır. Eksizyon seçeneği küratif seçenek olarak mutlaka 

sunulmadır. Zinner sendromu olan hastalarda ejakulatör duktus obstrüksiyonu nedeniyle TUR-ED 

operasyonu gerekebilmektedir. Tanı kriterlerinde ejakulatör duktus obstrüksiyonu olan Zinner sendromunun 

tedavisinde Laparoskopik ya da Robotik  Seminal Vezikül Kist Eksizyonu ile eş zamanlı TUR-ED ‘nin 

birlikte yapılması bir seçenek olarak düşünülmelidir ancak bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler : EJAKÜLASYON,EJAKÜLATOR DUKTUS,SEMİNAL VEZİKÜL 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: 2019 yılındaki ilk başvurusunda çekilen abdominal MRG ‘de solda seminal veziküllerin 

anteriorunda 44x31 mm boyutlarında, mesaneye indentasyon gösteren seminal vezikül kisti 
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Resim Açıklaması: 2021 Pelvis MRG’de hastanın sol seminal vezikülünde dilatasyon(kırmızı ok) ve 

duktusta obstrüksiyon(sarı ok) lehine bulgu 
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Resim Açıklaması: Soldaki resim TUR-ED öncesinde ejakulatör duktus obstrüksiyonu; sağdaki resim 

TUR-ED sonrasında kanalın ve seminal bezlerin kistik duvar görüntüsü 
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SS - 026 
İNFRAVEZİKAL OBSTRÜKSİYON AÇISINDAN NADİR BİR OLGU: BRUNN KİSTİ 

Feyzi Mutlu Kanat1, Kaan Gökçen1, Murat Bağcıoğlu1, Mustafa Kemal Demir2 
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Göztepe Hastane Kompleksi, Üroloji Bölümü 
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Göztepe Hastane Kompleksi, Radyoloji Bölümü 

Bu bildiri sunulmamıştır.  
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: MR görüntüsü 

 

 
 

Resim Açıklaması: Endoskopik görünüm 
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SS - 027 
ORAL DUTASTERİD TEDAVİSİNİN KURU GÖZ SENDROMU GELİŞİMİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emine Sabite Gökçe1, Mustafa Alkan Oktar2 
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği 

Giriş 

  

Kuru göz sendromu ileri yaş grubunda sıklıkla karşılaşılan ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olan yaygın 

bir göz hastalığıdır. BPH medikal tedavisinde 5 alfa redüktaz inhibitörleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Finasterid kullanımı ile kuru göz gelişimi üzerine vakalar bildirilmiştir. Ancak dutasterid kullanımı ile kuru 

göz gelişmesi üzerine yapılan çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada oral dutasterid kullanan 

hastaların oküler kuru göz gelişimi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

  

Yöntem ve Bulgular: 

  

Çalışmaya BPH nedeni ile ilk kez dutasterid tedavisi başlanan ve kuru gözübulunmayan 28 hasta dahil 

edilmiştir. Tüm olguların sağ gözleri çalışmaya dahil edilerek tedaviye başlanmadan önce ve tedavinin 3. 

ayında gözyaşı kırılma zamanları (GKZ) ölçülmüş ve Schirmer testleri yapılmıştır. Tüm katılımcılara 

Türkçe’ye valide edilmiş OSDİ (Ocular Surface Disease Index) anketi uygulanmıştır. Hastaların Schirmer 

testi ve göz yaşı kırılma zamanları tüm kontrollerde normal aralıkta bulunmuştur.Başlangıç ve 3. Ay OSDI 

skorları (sırasıyla 27,64±11,6 ve 29,33±8,4) arasında anlamlı fark bulunmamıştır (P=0,56).Hastalarda 

dutasterid tedavisine bağlı olarak gelişen kuru göz bulgusuna saptanmamıştır. 

  

Sonuç: Çalışmada oral dutasterid tedavisinin mevcut kuru göz bulgu ve semptomlarında artışa yol açmadığı 

ve kuru göz sendromunun eşlik ettiği BPH olgularında da rahatlıkla kullanılabileceği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Dutasteride, Dry Eye Syndromes, Prostatic Hyperplasia, Finasteride, 5-alpha 

Reductase Inhibitors 

 

 

Tables : 

 

Dutasterid Kullanımı ve Kuru Göz Sendromu 

 Başlangıç 3. ay P değeri 

Schirmer testi (mm) 18,15±4,5 19±5 0,37 

Göz yaşı kırılma zamanı (sn) 10,96±2,4 11,26±1,6 0,13 

OSDI skoru 27,64±11,6 29,33±8,4 0,56 
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SS - 028 
GÜNLÜK PRATİĞİMİZDE OFİS SİSTOSKOPİNİN YERİ 

Enis Kervancıoğlu1, Eray Hasırcı1, Erman Ceyhan1, Mehmet İlteriş Tekin1 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı 

Amaç: Sistoskopi günümüzde kullanılan modern tekniklerin öncüsü olup tüm ürologlar için temel araçtır. 

Rijit sistoskopi, önemli vezikal patolojileri düşündüren hematüriyi araştırmak için kullanıldığında genellikle 

genel anestezi altında ve ameliyathane koşullarında yapılır. Fleksibl sistoskopi lokal anestezi uygulanarak 

ofis şartlarında yapılabilmesi ve esnek yapıda olması nedeni ile daha az invziv ve iyi tolere edilebilen bir 

yöntemdir. Bu çalışmada fleksibl sistoskopinin günlük pratiğimizde hangi amaçlarla kullanıldığını gözden 

geçirdik. 

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2003 ve Ocak 2022 arasında fleksibl sistoskopi yapılan 2441 erkek, 

1103 kadın olmak üzere toplam 3544 hasta retrospektif olarak incelendi. Lokal anestezik lidokain ile 

kayganlaştırıcı jel kullanılarak ağrının lokal kontrolü sağlandı. Bu jel erkek hastalarda üretral meatustan 

uygulandı ve penil klemp yerleştirilerek en az 5 dakika içeride tutuldu. Kadın hastalarda ise üretral meatusa 

ve çevresine uygulandı. Tüm olgularda endoskopun distal kısmına da bir miktar jel uygulandı. Antikoagülan 

ilaç kullanan hastaların hiç birinde işlem öncesi ilaçları kesilmedi.       

Bulgular: Hastalarda fleksibl sistoskopi ve ek müdahele nedenleri Tablo 1 de özetlenmiştir. Tüm hastalar 

işlemleri konforlu şekilde tolere ederken sadece bir hasta işlem sonrası sözel olarak genel anestezi ile daha 

rahat olabileceğini beyan etti. İşlemlerin hiç birinde komplikasyon gelişmedi fakat bir hastada J stentin distal 

kısmındaki taşlaşmadan dolayı stent çıkarılamayıp genel anestezi altında müdahele gerekti.  

Tartışma: Genel anestezi altında uygulanan işlemler lokal anestezi altında ofis sistoskopi ile de başarı ile 

uygulanabilmektedir. Pandemi döneminde hastanede kalış süresinde kısalma, maliyette azalma, genel 

anestezi riskinin kaldırılması ve ameliyathane yoğunluğunun azaltılması açısından ofis sistoskopi tercih 

edilebilir. Bunun yanında yüksek riskli hastalarda ise güvenle uygulanabilir. 

Sonuç: Ofis sistoskopi çoğunlukla tümor kontrolu ve j stent çekimi için kullanılsada günlük pratiğimizde 

kullanım alanı çok genişlemiştir.           

Anahtar Kelimeler : fleksibl sistoskopi, ofis sistoskopi 

 

Tables : 

 

Tablo 1 Flexible sistoskopi ve ek müdahale nedenleri. 

 n 

Hematüri etyolojisi ve Mesane tümörü takibi 2652 

Mesane tümörü biyopsisi 21 

Mesane tümöründe fulgurizasyon 12 

Double J stent çekimi 730 

Üretra dilatasyonu 58 

Tanısal sistoskopi 48 

İleal loop endoskopisi 6 

Üretra taşı 2 

Soliter böbrekli bir olguda ileal konduitten üreterorenoskopi 1 
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SS - 029 
TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE PROSTAT BİYOPSİSİ ÖNCESİ MR İLE ISUP 

SINIFLAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Mehmet Zubaroğlu1 
1Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi 

Mutlu Değer, Nebil Akdoğan, Mehmet Zubaroğlu, Volkan İzol, İ. Atilla Arıdoğan, Şeyda Erdoğan, 

 M. Zühtü Tansuğ 

Amaç: 

Prostat spesifik antijen (PSA) yüksekliği olan hastalarda transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi 

(TRUS-Bx) altın standart yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Multiparametrik manyetik rezonans 

görüntüleme (MP-MRG) son yıllarda anlamlı prostat kanseri tespitine dair literatürde birçok çalışma 

mevcut. Ancak klavuzlar biyopsi öncesi MP-MRG rutin olarak önermemektedir. 

Bu çalışmada PSA yüksekliği nedeniyle prostat kanseri şüphesi olan  hastalarda biyopsi öncesi MP-MRG ile 

elde edilen PIRADS sonuçları ile ISUP patoloji sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntemler: 

Ocak 2011- Aralık 2021 tarihleri arasında TRUS-Bx yapılan 106 hasta incelendi. Tüm hastalara biyopsi 

öncesi MP-MRG yapıldı. Hastalar biyopsi patolojilerine göre benign ve malign olmak üzere iki gruba 

ayrıldı. Malign gelen patolojileri de International Society of Urological Pathology (ISUP) sınıflamasına göre 

5 ayrı gruba ayrıldı. Hastaların TRUS-Bx öncesi PSA değerleri ve MP-MRG’deki Prostat Görüntüleme 

Raporu ve Data Sistemi (PIRADS) değerleri karşılaştırıldı. Grupların demografik verileri aşağıdaki şekilde 

karşılaştırıldı. 

Bulgular: 

Hastaların demografik verileri, PSA değerleri ve histopatolojik sonuçları tablo 1’de özetlendi. Malign 

patoloji grubunun yaş ortalaması 64.41±7.89 iken benign patoloji grubunun yaş ortalaması 65.28±7,01 idi ve 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.05). Malign patoloji grubunda ortalama PSA değeri 11.96±8.35, 

benign patoloji grubunda ortalama PSA değeri 9.7±5.54 idi ve istatistiksel anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). 

Malign patolojiler grubunda ISUP-1 grubunda PIRADS-3  en yüksek orana (%87,5) sahip iken ISUP-

5  grubunda PIRADS-5  en yüksek orana (%27.3) sahip olduğu görülmüştür. ISUP sınıflaması ile PIRADS 

sınıflaması arasında istatistiksel anlamda fark olduğu görülmüştür (p=0.009). ISUP-1 grubunda ortalama 

PSA değeri 10.42±8.54, ISUP-3 de   ortalama PSA değeri 8.48±3.50, ISUP-4 ortalama PSA değeri 

27.56±20.38, ISUP-5 de ortalama PSA değeri 2.96±2.93 olarak gelmiştir. ISUP ile PSA  arasında negatif 

yönlü bir korelasyon vardır ve bu istatistiksel olarak anlamsızdır (p=0,290-Şekil 1). 

  

Sonuç:   

TRUS-Bx yapılan hastaların PSA yüksekliğinin PIRADS sınıflaması ve maligniteyle arasında bir ilişki 

olmadığı görülmüştür. Fakat PIRADS sınıflaması ile malignite arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Bununla beraber ISUP sınıflaması ile PIRADS arasında ilişki olduğu  görülmüştür. Sonuç 

olarak PSA yüksekliği olan hastalara biyopsi öncesi MP-MRG yapılması ile elde ettiğimiz PIRADS 

sınıflaması ile  ISUP sınıflamasını öngörmede  alternatif yöntem olabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Prostat Biyopsi, ISUP, PSA, Prostat Kanseri 
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Tables : 

 

Tablo-1: Demografik Veriler, PSA Değerleri ve Histopatolojik Sonuçlar 

 Malign Patoloji Benign Patoloji 
p 

değeri 

Hasta Sayısı (n) 27(%25.4) 79(%74.6)  

yaş 64.41±7.89 65.28±7,01 0,01 

Ek Patoloji HT DM DİĞER (KOAH, 

Astım, KAH, KBY…) YOK 

5(%18.5) 7 (%25.9) 

8(%29.6) 7(%26) 

28 (%35.4) 18(%22.7) 17 

(%21.5) 16 (%20.4) 
0.081 

Ürolojik İlaç Kullanımı Var Yok 17(%62.9) 10(%37.1) 67(%84.8) 12(%15.2) 0,324 

Ürolojik İlaç Kullanımı Var Yok 17(%62.9) 10(%37.1) 67(%84.8) 12(%15.2) 0,324 

PSA Değeri 11.96±8.35 9.7±5.54 0.285 

Prostat Volümü 51.04±26.47 73.7±55.44 0.042 
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SS - 030 
KOGNİTİF MR BİYOPSİ ETKİN Mİ? : İLK KLİNİK DENEYİMLERİMİZ 

Yunus Emre Göger1, Harun Uçmak1, Muzaffer Tansel Kılınç2, Mehmet Serkan Özkent2, Haider Nihad 

Izaddin Alalam1, Giray Karalezli1 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
2Konya Şehir Hastanesi 

 

Giriş 

      Prostat kanserinde ilk biyopsinin doğruluk oranı %35-40 arasında değişmektedir.Biz de kliniğimizde 

standart biyopsi ve kognitif MR füzyon biyopsi yapılan hastaların klinik ve patolojik bulgularını 

karşılaştırmayı amaçladık. 

Materyal – Method 

      Ocak 2020-Ocak 2022 arasında kliniğimizde PSA yüksekliği veya rektal tuşede anormal bulgu nedeniyle 

prostat biyopsi yapılan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Standart biyopsi periferal zondan 

toplam 12 kor olacak şekilde, kognitif MR füzyon da standart biyopsiye ek olarak MR lezyondan hedefe 

yönelik biyopsi alınacak şekilde yapıldı. Standart biyopsi yapılanlar Grup 1 kognitif MR füzyon yapılanlar 

Grup 2 olarak sınıflandırıldı. Hastaların tabloda geçen yaş, rektal tuşe,PSA,FPSA,FPSA/PSA, prostat 

hacmi,Prostat dansitesi( PSAD),malignite varlığı,ISUP grade,lenfovasküler invazyon verileri  karşılaştırıldı. 

Bulgular 

      Toplam 161 hasta çalışmaya dahil edildi.Çalışmaya dahil edilen  hastaların yaş ortalaması grup 1 de 66.9 

(53-80), grup 2 de 65.3 (50-77) olarak hesaplandı. Total PSA değeri grup1 için 8.6 (1.1-44) ng/ml, grup2 

için 8.4 (1.2-48) ng/ml idi.Birinci grupta 41 diğer grupta 42 hastada malignite görüldü. Birinci grupta 

malignite oranı %51,25 iken ikinci grupta %51,85 idi.Verilerimizde anormal tuşe bulgusu oranı yüksek olan, 

FPSA/PSA oranı düşük olan grup 2 de,diğer gruba kıyasla malignite rastlanma oranı daha yüksek olarak 

olduğu raporlandı.PSA dansitesi (ng/mL2), birinci grupta 0.17 ve 2.grupta 0.16 ile her iki grupta benzer 

olarak izlendi.ISUP grade sonucu 2 ve üzeri olanlar klinik önemli prostat kanseri olarak tanımlandı.ilk 

grupta bu sayı 33 iken ikinci grupta 36 idi.Lenfovasküler invazyon değerleri açısından iki grup karşılaştırıldı 

ve klinik olarak anlamlı fark olmadığı gözlendi. Her iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark 

izlenmedi.(Tablo 1) 2.grupta 3 hastada standart 12kadran biyopsi negatif olarak raporlanırken kognitif 

biyopsi sonrasında ISUP grade 2 ve üzeri prostat kanseri raporlandı.RT olan hastalarda PPV %43 iken, 

fPSA/PSA PPV %65 ile en yüksek değere sahipti. Patoloji sonucu prostat kanseri gelen grupta  PIRADS 4-

5’de %68 iken,PİRADS 3 ve altında  %31’idi.  

Tablo 1: Her iki gruptaki hastaların karşılaştırılması 

1 Mann Whitney U 2 chi-square 

*PSA: Total PSA, FPSA: Serbest PSA, ISUP: International Society of Urological Pathology 

 

Tablo 2: Klinik önemli prostat kanseri saptanan ve saptanmayan hastaların karşılaştırılması 

1 Mann Whitney U 2 chi-square 

*PSA: Total PSA, FPSA: Serbest PSA, IQR: Interquartile Range 
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Sonuç 

Prostat kanseri tanısı konulmasında standart biyopsi hala altın standart konumdadır.Tanıda klinik şüphe 

sonrasında yapılan dijital rektal muayene bulguları ve istenen PSA değerleri ile akabinde MR tetkikleri 

tanıya ulaşmada klinisyene yol göstermektedir. Çalışmamızda hasta yaşı,total PSA, Free PSA / Total PSA 

oranı, anormal rektal tuşe bulguları, lezyon çapı,PIRADS 4 ve üzeri raporlanmış MR mevcudiyeti ile klinik 

anlamlı prostat kanseri sonuçlarında anlamlı korelasyon bulunmuştur.Ancak çalışmamız sonucu standart ve 

kognitif biyopsi arasında klinik anlamlı prostat kanseri raporlanmasında anlamlı fark saptanmamış.Ancak 

sınırlı sayıda da olsa kognitif biyopsi ile tanı konulması söz konusudur.Klinik olarak kullanımı arttıkça, 

gerek radyolojik gerekse ürolojik değerlendirmenin doğruluk payının daha çok artacağını 

düşünmekteyiz.Konu ile çalışmalar arttıkça standart yaklaşımların daha belirleyici olacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler : Prostat Kanseri, Kognitif Biyopsi, Multiparametrik Prostat MR, Standart Biyopsi, 

BPH, 

 

Tables : 

 

Prostat Kanseri Tanısında Standart Biyopsi İle Kognitif Biyopsi Karşılaştırılması 

 GRUP 1 Standart Biyopsi 

(n=80) 

GRUP 2 Kognitif Biyopsi 

(n=81) 
P 

YAŞ (yıl) 66.9 (53-80) 65.3 (50-77) 0.278 

REKTAL TUŞE    

NORMAL (n),(%) 59 (73.75) 56 (69.1) 0.381 

ANORMAL (n),(%) 21 (26.25) 25 (30.9) 0.381 

PSA (ng/ml) 8.6 (1.1-44) 8.4 (1.2-48) 0.774 

FPSA (ng/ml) 1.8 (0.14-10.8) 1.7 (0.11-5.2) 0.646 

FPSA/PSA 0.20 (0.05-0.58) 0.19 (0.02-0.63) 0.903 

PROSTAT HACMİ (cc) 54 (15-120) 54.8 (24-120) 0.775 

PSA DANSİTESİ (ng/mL2) 0.17 (0.01-0.73) 0.16 (0.01-0.71) 0.887 

PIRADS (n)    

3 ve altı 37 32 0,401 

4 ve 5 43 49 0,401 

MALİGNİTE VARLIĞI (n),(%) 41(28.75) 42 (28.3) 0.919 

İSUP GRADE (n)    

1 8 6 0.893 

2 9 7 0.893 

3 5 5 0.893 

4 8 9 0.893 

5 11 15 0.893 

LENFOVASKÜLER İNVAZYON 

(n) 
6 5 0.515 
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Klinik Önemli Prostat Kanseri Saptanan ve Saptanmayan Hastaların Karşılaştırılması 

Prostat Kanseri (n=161)  Evet Hayır P 

Hasta Yaşı Median (IQR) 71,6(64-75) 62,4(56-67) <0,001 

PSA (ng/ml) Median (IQR) 13,8(9,4-27,5) 6,9(5,2-10,8) <0,001 

FPSA/PSA Median (IQR) 0,12(0,07-0,24) 0,14(0,13-0,17) <0,001 

Rektal Tuşe Benign 36(48) 66(76,7) <0,001 

 Malign 39(52) 20(23,3) <0,001 

Lezyon Çapı (mm) Median (IQR) 15,1(10,1-20,6) 10,6(8,7-14,5) <0,001 

PIRADS Kategorisi 3 ve altı 48(31) 42(26) <0,006 

 4 ve 5 113(68) 135(74) <0,006 

Biyopsi Tipi Standart 43(53) 37(47) 0,081 

 Kognitif 38(46) 43(53) 0,081 
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SS - 031 
HOLEP CERRAHİSİNDE YÜKSEK GÜÇ GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ? 

Mehmet İlker Gökçe1, Ezel Aydoğ1, Khaled Obaid1, Alkan Oktar1, Evren Süer1, Ömer Gülpınar1, Ferec 

Afandiyev1, Sümer Baltacı1 
1Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi 

Giriş: Holmium lazer prosat enükleasyonu BPH nedeniyle cerrahi planlanan hastalarda etkin bir 

tedavi yöntemidir. Bu çalışmada cerrahi sırasında yüksek güç ve düşük güç kullanımının tedavi 

sonuçları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: Çalışmada kliniğimizde HoLEP uygulanan 375 hastanın verileri prospektif 

olarak toplanmış ve retrospektif olarak analiz edilmiştir. Hastalar lazer ayarlarına göre iki gruba 

ayrılmıştır. Cerrahi Grup 1 de 1.5J - 40 Hz ve short pulse ayarları ile düşük güçte ; grup 2 de ise 

4J – 35 Hz ve long pulse ayarları ile yüksek güçte uygulanmıştır. Gruplar preoperatif veriler, 

dakikada enükleasyon yapılan doku miktarı, ve komplikasyon oranları açısından 

karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada 210 hastada en-block, 101 hastada bilober ve 64 hastada trilober yöntem 

uygulanmıştır. Grup 2 (n=293)’de enükleasyon hızı Grup1 (n=82)’e göre anlamlı oranda yüksek 

bulunmuştur (3.1gr/dk vs. 2.2gr/dk, p=0.02). Enükleasyon sonrasında rezektoskop ile 

koagulasyon grup 1 de daha yüksek oranda uygulanmıştır (%63.4 vs. %15.7, p&lt;0.0001). 

Çalışmada hiçbir hastada transfüzyon ihtiyacı olan kanama izlenmemiştir (tablo1). Her iki grupta 

ortanca sonda çekilme süresi ve hastanede kalış süresi 2 gün olarak bulunmuştur. Gruplar 

arasında komplikasyon oranları açısından anlamlı fark saptanmamıştır. 

Sonuç: HoLEP cerrahisinde yüksek enerji ve long pulse ayarları kullanılması ile enükleasyon 

hızının daha yüksek, işlem sonrası görüntüyü engelleyen ve koagulasyon ihtiyacı olan kanama 

olma olasılığı daha düşük olduğu görülmüştür. Yüksek güçlü holmium lazer cihazları kullanılması 

cerrahi etkinliği artırabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : HoLEP, BPH cerrahisi, Endoskopik cerrahi, Benign Prostat Hiperplazisi, Lazer, 

Enükleasyon, Prostat, Endoskopi 

 

 

Tables : 

 

Tablo 1 

Parametre Grup 1 (n=82) Grup 2 (n=293) P değeri 

Yaş (ortalama) 67.3 +- 5.9 68.1 +- 7.2 0.87 

Prostat hacmi (ml) 75.2 +- 11.3 91.2 +- 14.3 0.04 

Preop Qmax (ml/sn) 8.8 +- 7.2 8.1 +- 7.5 0.55 

Enükleasyon hızı (gram/dk) 3.1 +- 0.7 2.2 +- 0.7 0.02 

Koagülasyon gerekliliği %63.4 %15.7 <0.0001 

Ortanca hastanede kalış süresi (gün) 2 (1-5) 2 (1-7) 0.64 
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SS - 032 
HOLEP: TEK MERKEZ TEK CERRAH DENEYİMLERİMİZ 

Ramazan İnan1, İbrahim Buldu1 
1Medova Hastansi 

Amaç.  

Holep tedavisi giderek yaygınlaşan bir endoskopik enükleasyon yöntemidir. Biz çalışmamızda tek merkez 

ve tek cerrah tarafından yapılan Holep tedavisinin sonuçlarını sunmak istedik.  

Yöntem 

2019 yılında haftada bir toplam dört hafta alınan canlı Holep eğitimi sonrasındaki dönemde tek merkez ve 

tek cerrah tarafından günümüze kadar yapılan 150 Holep ameliyatının demografik ve klinik verileri 

retrospektif olarak değerlendirildi. 

BULGULAR 

Mesane çıkım obstrüksiyonu sebebi ile HoLEP operasyonu uygulanan 150 hasta retrospektif olarak 

değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 69.57 (51-88)’ydi. Preop IPSS değerlendirildiğinde ortalama skor 

19,85 hesaplandı. Ortalama PSA değerleri 6,48 ng/mL ölçüldü. Operasyon öncesi tüm hastaların üst ve alt 

üriner sistem görüntülemesi transvezikal USG ile yapıldı. Ortalama Prostat hacmi 101,4 (22,5-500) cm³ idi. 

30 hastada ameliyat öncesinde idrar retansiyonu veya kronik kullanıma bağlı foley kateter mevcuttu (%28). 

Kronik hastalıklar sebebi ile 22 hastada antiagregan-antikoagulan kullanımı vardı (%20) 

Postop ortalama 1,42 (1-4) günde foley kateter alınarak erken dönemde taburculuk sağlandı. Patoloji 

sonuçlarında 2 hastada spesmen hacminin %5’inden azında olmak üzere Gleason 3+3 Prostat kanseri 

görüldü. Komplikasyonlar değerlendirildiğinde 5 hastada erken dönemde idrar retansiyonuna bağlı foley 

sonda takılması uygulandı. 3 hastada eritrosit süspansiyonu gereken kanama görüldü. Peroperatif 2 

operasyonda açık prostatektomiye geçildi (%0,1). Postop 3. ay takiplerinde operasyon öncesi 5 (2-14) ml/sn 

ölçülen Qmax değerinin 17,57 (10,2-40) ml/sn’ye yükseldiği tespit edildi. 

Sonuç 

Endoskopik enükleasyon çağında bir çok üroloğun eğitim ajandasında Holep tedavisi yer almaktadır. Buna 

karşın uzun öğrenme eğrisinin oluşturduğu dezavantaj bu eğitimin önünde önemli bir engel olarak 

düşünülmektedir. Tek merkez ve tek cerrah tarafından yapılan bu çalışmada elde edilen verilerin başka 

ürologlar için de cesaret verici olduğunu düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler : HoLEP, Lazer enükleasyon, Benign prostat büyümesi 
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Tables : 

 

Demografik ve Preoperatif Veriler 

HASTA 

SAYIS 

YAŞ 

(Ortalama) 

IPSS 

(Ortalama) 

PSA 

(ng/mL) 

PROSTAT 

VOLÜM 

(cm³) 

PREOP 

SONDA-

GLOB 

ANTİAGREGAN- 

ANTİKOAGULAN 

KULLANIM 

150 69,57 19,85 6,48 101,4 %28 %20 

 

Postopetatif Sonuçlar 

KATETER 

ALINMASI 

(ortalama) 

PATOLOJİ 

(PROSTAT 

CA) 

GLOB 

SEBEBİ İLE 

KATETER 

(n) 

ERİTROSİT 

REPLASMANI 

GEREKEN 

KANAMA (n) 

PEROP AÇIK 

PROSTATEKTOMİ 

(n) 

PREOP 

Q MAX 

(ml/sn) 

POSTOP 

Q MAX 

(ml/sn 

1,42 gün % 0,18 
5 hasta 

(%0,4) 
3 hasta (%0,2) 2 hasta (%0,1) 5 17,57 
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SS - 033 
MULTİPARAMETRİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN PROSTAT KANSERİNİN 

LOKALİZASYONUNU SAPTAMADAKİ ROLÜ 

Tanju Keten1, Özer Güzel1, Serdar Başboğa1, Hüseyin Gültekin1, Koray Tatlıcı1, Ömer Buğrahan Özergin1, 

Ünsal Eroğlu1, Altuğ Tuncel1 
1Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji 

Giriş: Multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mpMRG)’nin çekim tekniklerinin ve  raporlanma 

aşamasının stardardize edilmesi ile birlikte bu tetkikin  prostat kanseri (PKa)’nin tanısında ve lokal 

evrelemesindeki rolü giderek artmaktadır. Bu çalışmada, mpMRG’nin PKa nedeni ile robot yardımlı 

laparoskopik radikal prostatektomi (RYLRP) operasyonu yapılan hastaların patoloji spesimenlerinde tespit 

edilen lezyonların lokalizasyonunu belirlemedeki rolünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya Ağustos 2019 – Aralık 2021 tarihleri arasında RYLRP operasyonu yapılan 

154 hasta dahil edildi. Operasyon öncesi mpMRG tetkiki olmayan 94 hasta ile mpMRG’de PIRADS skoru 

<3 olan 14 hasta çalışma dışı bırakıldı. Kalan 46 hastada mpMRG’de tarif edilen PIRADS≥3 lezyonlar ile 

patoloji spesimeninde tespit edilen PKa odaklarının lokalizasyonları karşılaştırıldı.    Ayrıca mpMRG’ deki 

PIRADS skorları ile patoloji spesimenlerinde tespit edilen ISUP  dereceleri arasındaki korelasyon 

değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 63.75±6,86 (48-77) yıl, ortalama prostat spesifik 

antijen değeri 9,33±6,59 (0.6-34) µg/L olarak saptandı.  mpMRG’ de 46 hastada toplam 58 

adet  PIRADS≥3  lezyon tarif edildi. Bu 58 adet  lezyonun   52 (%89.6)’si patoloji spesimeninde de aynı 

lokalizasyonda saptandı. mpMRG’deki 6  lezyona ait lokalizasyonda ise patoloji spesimeninde tümör 

saptanmadı. Ondokuz (%41.3) hastanın patoloji spesimenlerinde, mpMRG’de tarif edilmeyen 20 adet PKa 

odağı tespit edildi. Patoloji spesimenlerinde tespit edilen toplam 72 adet PKa odağının 52’si mpMRG’de 

doğru lokalizasyonda tespit edilmiş olup mpMRG’nin PKa odağınının lokalizasyonunu saptamadaki 

sensitivitesi %72,2 olarak bulundu. mpMRG’de ve patoloji spesimeninde aynı lokalizasyonda tespit edilen 

52 adet lezyonun PIRADS skoru arttıkça ISUP derecesinin de artacağı öngörülerek yapılan korelasyon 

analizinde anlamlı sonuç bulunmadı. 

Sonuç: mpMRG prostat bezindeki PKa odaklarının tümünü saptayamamıştır. PIRADS skoru ile ISUP 

derecesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak hasta sayısının az olması nedeni ile elde ettiğimiz 

verilerin daha kapsamlı çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler : Multiparametrik MRG, PIRADS, prostatektomi 
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SS - 034 
TRANSREKTAL USG VE PROSTAT MR GÖRÜNTÜLERİ İLE ÖLÇÜLEN PROSTAT HACİMLERİNİN 

GERÇEK HACİM İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Kadir Can Şahin1, Göktuğ Kalender1, Mehmet Hamza Gültekin1, İpek Sertbudak2, İclal Gürses2, Bülent Önal1, 

Çetin Demirdağ1, Ahmet Erözenci1, Hamdi Özkara1 
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı; 
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı 

Amaç: 

Prostat hacmi, rutin üroloji pratiğinde tanı aşamasında hastanın semptomlarını açıklamada, PSA yoğunluğu 

hesaplanmasında ve medikal tedavi düzenlenmesinde oldukça yol gösterici bir veridir. Aynı zamanda 

operasyon planlanan hastaların pre-operatif değerlendirmesinde vazgeçilmez bir yeri vardır. Güncel klinik 

pratiğimizde prostat hacmi ölçümünde Transrektal Ultrasonografi (TRUS) ve Prostat Manyetik Rezonans 

Görüntüleme (MRG) en çok kullanılan yöntemlerdir. Bu çalışmamızda kliniğimizde radikal prostatektomi 

(RP) (Robotik ya da açık cerrahi) yapılan hastalarımızın hem TRUS ile hem de MRG görüntülerinden 

hesaplanan hacimlerini, cerrahi spesimenin hacmiyle kıyaslayarak ideal ölçüm yöntemini ve hesaplama 

tekniğini belirlemeyi amaçladık. 

  

Yöntem: 

Ağustos 2020 – Aralık 2020 arasında hastanemiz bünyesinde RP yapılan ve MRG'leri temin edilebilen 25 

hastaya, tek bir cerrah tarafından operasyon öncesinde TRUS ile prostat hacim ölçümü elipsoid formül 

yardımıyla yapıldı (yükseklik * genişlik * derinlik * π / 6). Cerrahi spesimen çıkarıldıktan hemen sonra 

patoloji hekimleri tarafından seminal vezüküller ve vaz deferensler eksize edildikten sonra sıvı içerisinde 

hacim artışı tekniği ile hacmi ölçüldü. Daha sonra MRG'leri geriye dönük olarak tarandı, T2 sekanslarından 

prostat hacmi 3D slicer (v.4.11.20210226) yazılımı kullanılarak tek bir cerrah tarafından hesaplandı. Üç 

boyutlu görüntüleme ile hesaplanan prostat hacmi, ultrasonografik transrektal ölçüm ve cerrahi spesimen 

hacmi karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz Friedman ve Wilcoxon testleri ile yapıldı. 

  

Bulgular: 

Radikal Prostatektomi operasyonu yapılan 25 hastanın prostat hacimleri, üç farklı yöntem ile ölçülerek, 

ölçüm verileri karşılaştırıldı. Ürolog tarafından TRUS ile yapılan elipsoid ölçümlerle elde edilen ortanca 

prostat hacmi 39,91 (19,9 – 119,05) cc, patolog tarafından yapılan ölçümlerde elde edilen ortanca prostat 

hacmi 42 (20-100) cc, ürolog tarafından prostat MRG'lerin T2 sekanslarında 3D slicer (v.4.11.20210226) 

yazılımı kullanılarak hesaplanan ortanca prostat hacmi, 49,25 (23,46 – 96,63) cc olarak hesaplandı. Aynı 

hasta grubunda bu üç farklı teknik ile yapılan ölçüm verileri karşılaştırıldığında, yöntemler arasındaki fark 

anlamlıydı (p=0,003). Ölçüm yöntemleri arasında ikili grup karşılaştırmaları yapıldığında, TRUS ve cerrahi 

spesimen ölçümleri arasında anlamlı bir fark yok iken (p=0.339), prostat MRG'lerinin T2 sekanslarından 3D 

slicer (v.4.11.20210226) yazılımı kullanılarak hesaplanan ölçümler ve cerrahi spesimen ölçümleri arasındaki 

fark anlamlıydı (p<0.05). 

  

Sonuç: 

Aynı hasta grubunda hem TRUS hem de MRG temel alınarak hesaplanan prostat hacimleri, hastanemiz 

patoloji birimi tarafından ölçülen cerrahi spesimen hacmi ile karşılaştırılmış olup, TRUS ve cerrahi 

spesimen ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bu çalışma sonucunda her 
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ne kadar invaziv bir tetkik olarak görülse de TRUS'un hem maliyeti hem ulaşılabilirliği göz önünde 

bulundurulduğunda prostat hacim ölçümünde, etkin ve güvenilir bir yöntem olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Hacim, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Prostat, Transrektal Ultrasonografi 

 

 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Grafik: Transrektal USG, prostat MR ve cerrahi spesimen hacimlerinin dağılımı. 

 

 
 

Resim Açıklaması: Tablo 1. Prostat hacim ölçümünde kullanılan yöntemler ve tanımlayıcı istatistikler 
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SS - 035 
EFFECTS OF LISTENING TO MUSIC CONTAINING BINAURAL BEATS ON ANXIETY AND PAIN SCORES 

IN PATIENTS UNDERGOING PROSTATE BIO 

Kayhan Yılmaz1, Mahmut Taha Ölçücü1 
1University Of Health Sciences, Antalya Training And Research Hospital, Department Of Urology, Antalya, 

Turkey 

Objective: To investigate the effects of binaural beats embedded music on pain and anxiety scores in 

patients who underwent transrectal ultrasound-guided prostate biopsy with the suspicion of prostate cancer 

under local anesthesia. 

Methods: This was a prospective randomized, placebo-controlled study. Patients were divided into three 

groups; Binaural beat group (BBG), music group (MG), and control group (CG). BBG patients listened to 

binaural beats embedded in the music; MG patients listened to classical music; cg patients did not listen to 

any music. Anxiety assessment was made with the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) form. Initial 

anxiety scores of the patients were recorded as STAI initial (STAI-I) before the procedure. Post-procedure 

anxiety scores of the patients were recorded as STAI-T terminal (STAI-T). The difference between STAI-I 

and STAI-T was recorded as STAI delta (STAI-D). Visual Analogue Scale (VAS) was used for post-

procedural pain scores. Demographic data, STAI-I, STAI-T, STAI-D, and VAS scores were compared. 

Results: A total of 270 patients who met the study criteria, 90 in each group, were included in the study, 

between July 2019 and March 2020. When STAI-T and STAI-D were evaluated (Table-1) , there was a 

significant decrease in BBG and MG compared to CG. When the VAS during the procedure was evaluated, 

there was a significant difference between the BBG, MG, and CG groups. When the BBG vs MG, BBG vs 

CG, and BBG and MG groups were compared separately in terms of VAS, p< 0.001, p<0.001 and p= 0.04, 

respectively  (Table-2). 

Conclusion: As a result, music embedded BB may be an effective, safe, well-tolerated and inexpensive 

method in reducing anxiety and pain scores in male patients who will undergo prostate biopsy. 

  

Anahtar Kelimeler : Anxiety,Biopsy, Binaural beats, Pain,Prostate. 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Table 1. 

 

 
 

Resim Açıklaması: Table 2. 
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SS - 036 
BİPOLAR PROSTAT ENÜKLEASYONU: HACETTEPE DENEYİMİ 

Ahmet Güdeloğlu1, Parviz Şahsuvarlı1, Müjdat Ayva1, Fazil Tuncay Aki1, Bülent Akdoğan1, Cenk Yücel 

Bilen1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Amaç 

Benign prostat hiperplazisinin (BPH) cerrahi tedavisinde giderek daha yaygın olarak kullanılan prostat 

enükleasyonu farklı enerji kaynakları kullanılarak yapılabilmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde bipolar 

enerji kaynağı kullanılarak yapılan enükleasyon (BİPOLEP) ameliyatının sonuçlarını sunmak 

amaçlanmıştır.  

  

Materyal & Metod  

Mart 2021 ile Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 53 hastaya BİPOLEP ameliyatı yapılmıştır. İki lob 

şeklinde enükleasyon tekniğinin uygulandığı ameliyatta enükleasyon için Herrmann  bipolar enükleasyon 

loopu (Karl-Storz, Tuttlingen, Almanya), morselasyon için ise mushroom tekniğine uygun olarak rezeksiyon 

veya Hawk morselatör (Hawk Optical Electronic Instruments, Hangzhou, Çin) kullanılmıştır.     

  

Sonuçlar  

Yaş ortalaması 66,5 yaş (52-85) olan hastaların ortalama prostat hacimleri 87,6 cc (40-190) olarak 

hesaplanmıştır. Ameliyattan önce 10 (%18,8) hastada varfarin, klopidogrel veya rivaroxaban gibi 

antigoagülan veya antiagreganları köprüleme yöntemi ile enoksaparine geçilmiş ve ameliyat enoksaparin 

altında yapılmıştır. 11 (%20,7) hastada ise mevcut kullandığı aspirine devam edilmiştir. Morselasyon dahil 

ortalama ameliyat süresi 101 dakika (45-200) olan hastaların ortalama 3,4 ay (1-10) takip süresinde hepsinde 

semptomatik düzelme gözlenmiş olup 3 hastada yeniden işlem yapılmasını gerektirecek üretral darlık 

gelişmiştir. Antikoagülan kullanan 3 hasta haricinde hastaların sondaları post-operatif 1. veya 2. gün 

çekilmiştir.   

  

Sonuç  

BPH’nın cerrahi tedavisinde BİPOLEP tekniği antikoagülan veya antiagregan kullanan hastalarda bile 

güvenle uygulanabilecek bir minimal invaziv tedavi yaklaşımı gibi durmaktadır. Herrmann loop’u prostat 

enükleasyonu ameliyatında etkin bir diseksiyon ve koagülasyon sağlanmasına imkân sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : BPH, Enüklasyon, BİPOLEP 
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SS - 037 
DEVELOPING A MOBILE APP FOR PREDICTION OF SWL OUTCOME 

ERİM ERDEM1, ERDEM AKBAY1, NİYAZİ ÜNLÜ1, BARIŞ SAYLAM2, BARIŞ TEN3, HASAN ERDAL 

DORUK1 
1Mersin University, Medical Faculty, Department Of Urology 
2Mersin City Research And Training Hospital Department Of Urology 
3Mersin University, Medical Faculty, Department Of Radiology 

Object: To predict the outcome of the shock wave lithotripsy therapy for kidney and upper ureteral stones 

with a mobile app. 

Methods: Phase I: The charts and non-contrast computerized tomography (NCCT) images of 68 adult 

patients who underwent SWL for kidney and upper ureteral stones were retrospectively analyzed. Success 

criteria were defined as the absence of observed stone or asymptomatic patients with clinically insignificant 

stones <4mm. Phase II: An android application was developed for ease of use of the formula and to make 

predictions prospectively. 99 patients who underwent at another clinic were enrolled in the study. 

Results: Phase I: In univariate analyses, a correlation was found between successful outcome and age, stone 

localization, stone volume, stone length, stone width, stone height, and stone density (HU) p<0.05 or all). 

The results of multivariate analyses showed correlation between stone length, stone width, stone density and 

successful outcome (p=0,019, OR=0.309; p=0,044, OR=0.310; p=0,05, OR=0.987, respectively). The 

formula DS=-4.212 + (HU*0.003) + (Stone length*0.193), as found on discriminant analysis, has a 

sensitivity rate of 92.5%, specificity rate 85.7% and accuracy of 89.7%. Phase II: The calculated sensitivity 

rate was 93.3%, specificity rate 61.5% positive predictive value of the formula was 78.9%, the negative 

predictive value was 85.7% and the accuracy was 80.8%. 

Conclusion: Our mobile app has not only high sensitivity, specificity rates, accuracy, it is also easy to use 

for the prediction of success rate for each patient who will undergo SWL. 

Anahtar Kelimeler : mobile app, renal stones, SWL, treatment outcome 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Android mobile app 
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Tables : 

 

Table 1: The parameters which were determined by CT evaluation. 

Phases PHASE I PHASE II 

Parameter Mean ±SD Mean ± SD 

Stone volume (mm3) 513.47 ± 852.47 387.19 ± 403.67 

Stone height (mm) 10.41 ± 3.99 10.31 ± 3.36 

Stone width (mm) 8.67 ± 4.50 8.34 ± 3.26 

Skin-Stone distance (cm) 10.43 ± 2.63 10.43 ± 2.63 

HFU 713.82 ± 382.83 633.01 ± 245.94 
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SS - 038 
SOLİTER BÖBREKLİ VE BÖBREK TAŞLI HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ VE 

RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Mert Hamza Özbilen1, Mehmet Yoldaş1, Erkan Aravacık1, Taylan Tığlı1, Tufan Süelözgen1, Yusuf Özlem 

İlbey1 
1Sbü İzmir Tepecik Suam 

GİRİŞ: Böbrek taşlı soliter böbreği yönetmek için ana klinik hedefler, yüksek taşsızlık oranı sağlamak, 

komplikasyonları azaltmak ve mevcut böbrek fonksiyonunun korunmasını en üst düzeyde 

tutmaktır.1 Perkütan nefrolitotomi (PNL) yüksek taşsızlık oranı sağlasa da, böbrek hasarı veya kanama gibi 

yüksek ciddi komplikasyon riski ile ilişkilidir.2 Son birkaç yılda endoskopi teknolojisindeki gelişmeler, 

böbrek taşlarında PNL'ye alternatif bir seçenek olarak kullanılan retrograd intrarenal cerrahiyi (RIRC), 

düşük komplikasyon oranı ile özel durumlarda bile daha çekici hale getirmektedir. RIRC böbrek 

parankiminin işleyişini korumak için tercih edilen bir tedavi yöntemidir3 ve soliter böbrekli hastaların 

yönetimi için çok önemlidir.4 Mevcut kılavuzlar, soliter böbrek hastalarında böbrek taşlarının tedavisine 

ilişkin net öneriler sağlamamaktadır.5 

AMAÇ: Bu çalışmada soliter böbrekli hastalarda böbrek taşlarının tedavisinde PNL ve RIRC arasındaki 

etkinlik ve güvenlik özelliklerini karşılaştırmayı amaçladık. 

MATERYAL VE METOT: 2013-2021 yılları arasında SBÜ İzmir Tepecik SUAM’da konvansiyonel PNL 

yapılan 874, RIRC yapılan 218 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. 18 yaşın üzerinde, verilerinde 

eksiklik olmayan soliter böbrekli olduğu Tc-99m Dimerkaptosüksinik asit (DMSA) statik böbrek sintigrafisi 

ile teyit edilen (%10 eşik değer) 26 PNL, 13 RIRS yapılan hasta çalışmaya dahil edildi. Preoperatif tüm 

hastalara kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. Tam kan sayımı, biyokimya, koagulasyon 

parametreleri görüldü.Antikoagulan ve antiagregan tedavi alan hastaların tedavileri gerekli konsültasyonlar 

yapılarak kesildi. Tüm hastaların operasyon öncesinde idrar kültürleri steril idi. PNL pron pozisyonda 

floroskopi yardımıyla triangulasyon tekniği ile yapıldı. 6 Fr Alken guide üzerinden 30 Fr Amplatz dilatatör 

ile single-shot dilatasyon uygulandı. RIRC, 12 Fr üreteral akses kılıf kullanılarak FLEX-X2S (Karl 

Storz) fleksibl üreteroskop ile yapıldı. Taşlar 30 W Holmium lazer ile fragmente edildi. Komplikasyonlar 

Clavien Dindo sınıflandırması ile değerlendirildi. 6 Operasyon sonrası  taşsızlık postoperatif 1.ayda çekilen 

BT ile araştırıldı. 

Hastaların yaş,cinsiyet,komorbiditeleri,preoperatif extracorporeal shock wave lithotripsy 

(ESWL)  öyküsü,taşın yönü,boyutu(mm2), hounsfield unit’i (HU),  operasyon süresi,yatış süresi,  BT’de 

taşsızlığın değerlendirilmesi, komplikasyon (Clavien Dindo sınıflaması), postoperatif 2.saatteki 

hemoglobin,üre,kreatinin değerleri değişimi kaydedildi. Araştırmada toplanan verilerin analizinde 

istatistiksel yazılım paketi SPSS 24 (Statistical Package for the Social Sciences – IBM®) kullanıldı. p<0,05 

değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR:Soliter böbrekli ve böbrek taşlı hastalarda PNL ve RIRC’nin karşılaştırılması tabloda 

özetlenmiştir. 

SONUÇ: Soliter böbrekli hastalarda RIRC özellikle 2cm’den küçük taşlarda yüksek taşsızlık oranı, düşük 

komplikasyon oranı, kısa operasyon ve yatış süresi, böbrek fonksiyon testlerine minimal etkisiyle güvenle 

uygulanabilir bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler : soliter böbrek, böbrek taşı, perkütan nefrolitotomi, retrograd intrarenal cerrahi 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: 
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SS - 039 
PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE PREOPERATİF PARAMETRELERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Seyit Halil Batuhan Yılmaz1, Volkan Şen1, Hülya Ellidokuz2, Ozan Bozkurt1, İlhan Çelebi1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Perkütan nefrolitotomi (PNL) 2 santimetreden büyük ve kompleks böbrek taşlarının 

tedavisinde altın standart tedavidir. Çalışmamızda hastaların preoperatif parametrelerin PNL sonuçlarını 

öngörmedeki rolünü araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2010 ve Kasım 2020 tarihleri arasında PNL yapılan hastalar dahil 

edildi. Hastaların demografik verileri, laboratuvar ve radyolojik parametreleri kaydedildi. Her hasta için 

teker teker GUY’s skoru, S.T.O.N.E skoru ve CROES skoru hesaplandı. Operasyon sonrası rezidü taş 

durumu peroperatif floroskopi ya da postoperatif direkt üriner sistem grafisi ve nonopak taşlar için 

kontrastsız bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi. Perkütan nefrolitotomi sonrası tam taşsızlık sağlanan 

hastaların operasyonu başarılı; rezidü taş kalan hastaların operasyonu başarısız olarak kabul edildi. 

Operasyonu başarılı olan ve başarısız olan grupların preoperatif, peroperatif ve postoperatif verileri 

karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmamıza Ocak 2010-Kasım 2020 tarihleri arasında PNL yapılan 803 hasta dahil edildi. 

Çalışma kriterlerine uymayan 76 hasta çalışmadan çıkarıldı. Hastaların 297 (%40.9)’si kadın, 430 (%59)’u 

erkek idi ve hastaların ortanca vücut kitle indeksi 25.9 kg/m2 (min:17.6–max:58.7) idi. Hastaların yaş 

ortancası 49 (min:18-max:85)’du. Hastaların 669 (%92)’u aynı taraftan açık cerrahi geçirmemiş ve 28 

(%3.9)’i soliter böbrekliydi. Toplam 53 (%7.3) hastada böbrek anomalisi mevcuttu.  GSS, S.T.O.N.E skoru 

ve CROES nomogramının kendi hasta grubumuzda operasyon başarısını öngördüğünü saptadık (p<0.001, 

p<0.001, p<0.001). 

Operasyonu başarılı olan grupta ortanca taş boyutu 20 mm (min:7–max:50), başarısız olan grupta 25 mm 

(min:9–max:56) idi ve operasyonu başarısız olan grupta taş boyutu anlamlı şekilde daha yüksekti (p<0.001). 

Operasyonu başarılı olan grupta ortanca taş alanı 118.5 mm² (min:15–max:600), başarısız olan grupta 202 

mm² (min:31-max:968) olarak saptandı ve anlamlı şekilde başarısız olan grupta daha yüksekti (p<0.001). 

Taşların 351 (%43.8)’i tek, 255 (%35.1)’i birden çok, 121 (%16.6)’i staghorn taştı ve taş miktarı ve 

operasyon başarısı arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.001). Taşların 20 (%2.8)’si üst pol, 286 (%39.3)’sı 

renal pelvis, 46 (%6.3)’sı alt pol, 26 (%3.6)’sı proksimal üreterde; 121 (%16.6)’i staghorn, 228 (%31.4)’i 

parsiyel staghorn şeklindeydi. Böbrek taşı lokalizasyonlarına göre başarı değerlendirildiğinde gruplar 

arasında anlamlı fark saptandı (p<0.001). Ortanca cilt taş mesafesi operasyonu başarılı olan grupta 105.66 

mm (min:43.67–max:178.33), başarısız olan grupta 99.66 mm (min:48.33-max:158.67) olarak saptandı ve 

ortanca cilt-taş mesafesi operasyonu başarılı olan grupta anlamlı şekilde daha yüksek saptandı (p<0.001) 

(Tablo 1). 

Yapılan lojistik regresyon analizinde operasyon başarısı için bağımsız risk faktörleri; taş miktarı (OR: 2.833; 

%95 [GA]: 1.507-5.329; p<0.001), taş lokalizasyonu (p<0.001), taş boyutu (OR: 1.056; %95 [GA]: 1.024-

1.088; p<0.001), ortanca cilt taş mesafesi (OR: 0.990; %95 [GA]: 0.978-0.998; p=0.043) ve maksimum HU 

(OR: 1.001; %95 [GA]: 1.000-1.001; p=0.021) olarak saptandı (Tablo 2). 

Sonuç: PNL büyük ve kompleks taşlarda başarı oranı yüksek bir tedavi yöntemidir. Çalışmamız sonucunda 

PNL başarısını öngörmede preoperatif taş miktarı, taşın lokalizasyonu, taşın boyutu, ortanca cilt taş mesafesi 

ve Hounsfield Unitesinin bağımsız prediktif faktörler olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : böbrek taşı, perkütan nefrolitotomi, taş boyutu, taş alanı, başarı, komplikasyon 

 

 



 

Sayfa 78 / 338 
 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1: Preoperatif radyolojik ve klinik verilerin operasyon başarısı üzerine etkisi 
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Resim Açıklaması: Tablo 2: Operasyon başarısını öngörmede kullanılan parametrelerin çok değişkenli 

analiz ile değerlendirilmesi 
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SS - 040 
ATNALI VE ROTASYONE BÖBREKTE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ 

Mert Hamza Özbilen1, Erkan Aravacık1, Taylan Tığlı1, Çağdaş Bildirici1, Erkin Karaca1, Burak 

Karabacakoğlu1, Barış Karademir1, Mahmut Can Karabacak1, Oğuz Tarhan1, Yusuf Özlem İlbey1 
1Sbü İzmir Tepecik Suam 

GİRİŞ: 

Çeşitli böbrek anomalilernin  insidansi  %3-11 oranında bildirilmiştir.1At nalı böbrek, çapraz ektopik böbrek, 

basit ektopik böbrek, pelvik ektopik böbrek ve malrotate böbrek; üreteropelvik bileşkenin daralması veya 

yüksek üreter insersiyonu gibi anormal anatomiye bağlı idrar drenaj bozukluğu nedeniyle taş hastalığı ile 

ilişkilidir.2 

Ventral veya ventromedial pozisyondaki böbrekler en yaygın basit malrotasyon tiplerini temsil eder. At nalı 

böbrek (ANB) en sık görülen renal füzyon anomalisidir ve 600 doğumda 1 görülür.3 ANB alt kutuplarda 

böbreklerin füzyonu, buna bağlı olarak böbreklerin yükselememesi ve böbreklerde malrotasyon ile 

karakterizedir.ANB anomalisine sahip olan hastalarda böbrek taşı insidansı %35’tir.4 ANB'li hastalarda 

metabolik anormallikler de taş oluşumuna katkıda bulunabilir ve anormal anatomi taş tedavisini zorlaştırır.5  

AMAÇ: Bu çalışmada, 2 cm’den büyük taşa sahip ANB ve rotasyone böbreğe sahip olan hastalarda, sadece 

rijid nefroskop kullanarak taş temizleme başarı oranlarımızı değerlendirmeye çalıştık. 

MATERYAL VE METOT: 

2011-2021 yılları arasında SBÜ İzmir Tepecik SUAM’da konvansiyonel PNL yapılan 1156 hastanın verileri 

retrospektif olarak incelendi. 18 yaşın üzerinde 2 cm’den büyük taşı olan , verilerinde eksiklik olmayan 

rotasyone böbreği olan 17 hasta ve atnalı böbreği olan 7 hasta çalışmaya dahil edildi. Preoperatif tüm 

hastalara kontrastsız bilgisyarlı tomografi (BT) çekildi. Tam kan sayımı, biyokimya, koagulasyon 

parametreleri görüldü.Antikoagulan ve antiagregan tedavi alan hastaların tedavileri gerekli konsültasyonlar 

yapılarak kesildi. Tüm hastaların operasyon öncesinde idrar kültürleri steril idi. Taşların hepsi opaktı. PNL 

pron pozisyonda floroskopi yardımıyla triangulasyon tekniği ile yapıldı. 6 Fr Alken guide üzerinden 30 Fr 

Amplatz dilatatör ile single-shot dilatasyon uygulandı. Tüm hastaların böbreklerine operasyon sonunda re-

entry katater yerleştirildi. Postoperatif 2.saatte hastalardan tam kan sayımı ve biyokimya görüldü. 

Komplikasyonlar Clavien Dindo sınıflandırması ile değerlendirildi. 6 Operasyon sonrası  taşsızlık 

postoperatif 1.ayda çekilen BT ile araştırıldı. 4 mm’den küçük rezidü taş varlığı taşsızlık olarak kabul edildi. 

Hastaların yaş,cinsiyet,komorbiditeleri,preoperatif extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) ve taş 

girişim öyküsü,taşın yönü,yeri,boyutu(mm2), hounsfield unit’i (HU), Guy’s nefrometri skoru7,ponksiyon 

yeri, giriş yapılan kaliksi, operasyon süresi, skopi süresi, akses sayısı, kataterin tutulduğu gün, yatış süresi, 

taşsızlığa dair cerrahın kanısı, BT’de taşsızlığın değerlendirilmesi, komplikasyon (Clavien Dindo 

sınıflaması), ek girişim varlığı, postoperatif 2.saatteki hemoglobin,üre ve kreatinin değerlerindeki değişim 

kaydedildi. 

BULGULAR: 

Atnalı böbreği olan hastaların bulguları tablo 1'de özetlenmiştir.böbreği olan hastaların hepsinde üst kalikse 

subkostal tek akses yapıldı. Hastaların hiçbirinde postoperatif komplikasyon meydana gelmedi ve kan 

transfüzyonu gereksinimi olmadı. Hiçbir hastaya ek girişim uygulanmadı. Rotasyone böbreği olan hastaların 

bulguları tablo 2'de özetlenmiştir. Rotasyone böbreği olan hastaların hiçbirine kan transfüzyonu yapılmadı 

ve ek cerrahi girişim uygulanmadı. 
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SONUÇ:  

Atnalı veya rotasyon anomalisine sahip 2 cm’den büyük böbrek taşı olan hastalarda PNL; daha düşük 

taşsızlık oranlarına rağmen güvenle uygulanabilir bir yöntemdir. Hastalar mutlaka preoperatif dönemde 

mükerrer girişim gerekliliği konusunda bilgilendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler : atnalı böbrek, rotasyone böbrek, böbrek taşı, perkütan nefrolitotomi 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1:Atnalı Böbrekte PNL Sonuçlarımız 

 

 
 

 

  



 

Sayfa 82 / 338 
 

Resim Açıklaması: Tablo 2:Rotasyone Böbrekte PNL Sonuçlarımız 
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SS - 041 
ALT POL BÖBREK TAŞLARINDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ VE RETROGRAD İNTRARENAL 

CERRAHİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Murat Şahan1, Kağan Türker Akbaba1, Serkan Yarımoğlu1, Özgür Deyirmenci1, Tansu Değirmenci1 
1Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi 

Giriş: Biz bu çalışmamızda alt kaliks taşlarında retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) ve perkütan 

nefrolitotominin (PCNL) etkinlik ve güvenliğini karşılaştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntemler: Nisan 2011-Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Üniversitesi İzmir Bozyaka 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alt pol yerleşimli böbrek taşı nedeniyle PCNL veya RIRS operasyonu 

uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar uygulanan ameliyat prosedürüne göre PCNL grubu 

ve RIRS grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı.Bu iki grup arasında demografik veriler, perioperatif ve 

postoperatif sonuçlar karşılaştırıldı. 

Bulgular: Alt pol taşı nedeniyle ameliyat olan toplam 148 hastanın 74 tanesi PCNL grubunda geri kalan 74 

tanesi ise RIRS grubunda idi. PCNL deki ortalama taş boyutu 22.9±5.0 mm iken grup-2 de 22.1±4.7 mm idi 

( p=0.338). Gruplar hasta ve taş özellikleri (ASA, hidronefroz varlığı, operasyon geçmişi ve taş yoğunluğu) 

açısından benzerdi. Peroperatif ve postoperatif sonuçlara baktığımızda, PCNL grubunda operasyon ve skopi 

süreleri anlamlı olarak daha uzun olarak saptandı (p<0.001, p=0.001). Ortalama görsel analog ağrı skorları 

1. saatte PCNL grubunda anlamlı olarak daha fazla iken postoperatif 1. günde gruplar arasında benzer olarak 

saptandı (p<0.001, p=0.641). PCNL de operasyon başarısı % 90.5 olarak saptanırken, RIRS da bu oran % 

86.5 olarak saptandı (p=0.439). Total komplikasyon saptanma oranları ise PCNL ve RIRS gruplarında 

sırasıyla % 18.9 ve % 8.1 olarak saptandı (p=0.034). Clavien skorlama sistemine göre komplikasyonların alt 

grupları incelendiğinde ise grade 1 ve 3 komplikasyonların gruplar arasında benzer olduğunu fakat grade 2 

komplikasyon oranının PCNL grubunda anlamlı olarak daha fazla olduğunu saptadık (p= 1.00, p= 0.560, 

p=0.09). 

Sonuç: Çalışmamızda 1,5-3 cm arasındaki alt kaliks taşlarında PCNL ve RIRS benzer başarı oranına sahip 

olmasına rağmen PCNL grubunda operasyon ve skopi süresi daha uzun, total komplikasyon ve Clavien 

grade 2 komplikasyon oranı anlamlı olarak daha yüksek bulundu. 

Anahtar Kelimeler : perkütan nefrolitotomi, retrograd intrarenal cerrahi, alt pol, böbrek taşı 
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Tables : 

 

Tablo 1: Perioperatif ve postoperatif sonuçların karşılaştırılması 

 RIRS (n:74) PCNL (n:74) P değeri 

Operasyon süresi (dk)* 53.8±19.8 88.6±31.6 0.001 

Skopi süresi (sn)* 3.0±2.8 76.9±50.4 0.001 

Hematokrit düşüşü (%)* -0.2±0.3 1.5±1.2 0.001 

Jj katater tatbiki 32 (%43.2) 5 0.001 

Hastanede kalış süresi (gün)* 1.8±2.1 3.3±1.3 0.001 

Görsel ağrı skoru* 1. saat / Operasyon sonrası 1.gün 4.2±1.5 / 2.6±1.4 5.6±1.8 / 2.7±1.1 0.001 / 0.641 

Total Komplikasyon 6 (%8.1) 15 (%18.9) 0.034 

Başarı 64 (%86.5) 67 (%90.5) 0.439 

 

Tablo 2. Clavien sınıflamasına göre komplikasyonların derecelendirilmesi 

Komplikasyon RIRS (n:6) PCNL (n:15) P değeri 

Grade I, n (%) 4 (%5.4) 4 (%5.4) 1.000 

Ağrı 2 1  

Ateş 2 1  

Kan transfüzyonu gerektirmeyen kanama - 2  

Grade II, n (%) 1 (%1.3) 9 (%12.2) 0.009 

Kan transfüzyonu gerektiren kanama - 6  

Antibiyotik tedavisi gerektiren postoperatif ateş (>38⁰C) 1 3  

Grade III, n (%) 1 (%1.3) 2 (%2.7) 0.560 

Genel anestezi almadan Dj katater tatbiki ile yönetilen idrar kaçağı - 1  

Perkütan drenaj ile yönetilen perinefrik apse 1 -  

Anjiyoembolizasyon gerektiren kanama - 1  
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SS - 042 
GERİATRİK POPULASYONDAKİ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARIMIZ 

Cemil Aydın1, Mücahit Doğan1, Muhammet Yaytokgil1, Musa Ekici1, Mehmet Murat Baykam1 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.d 

Amaç: 

Geriatrik popülasyonda (≥65 yaş) böbrek taşı nedeniyle uygulanan perkütan nefrolitotomi (PNL) 

operasyonunun etkinlik ve güvenirliliğinin değerlendirilmesi.  

Gereç ve Yöntemler:  

2016 – 2022 tarihleri arasında kliniğimizde böbrek taşı nedeniyle PNL operasyonu uygulan ≥65 yaş hastalar 

retrospektif olarak incelendi. Demografik, operasyon verileri, taşsızlık oranları ve komplikasyonları 

değerlendirildi.  

Bulgular: 

2016-2022 tarihleri arasında, 65 yaş üstü 116 hastaya PNL işlemi uygulandı. Hastaların yaş ortalaması 70,87 

± 7,73 (66-87) yıl olarak hesaplandı. Hastaların 78’i (%67,2) erkek ve 39’u (%32,7) kadın idi. Ortalama taş 

boyutu 439,58 ± 622,674 mm2 idi. Hastaların 44’üne (%37,93) alt kaliks, 26’sına (%22,41) orta kaliks, 

17’sine (%14,65) üst kaliks ve 29’una (%25) multipl kaliks girişi yapıldı. Ortalama ameliyat süresi 95,64 ± 

42,46 dk, skopi süresi 11,26 ± 7,92dk idi. Ortalama ASA skorları 3 (2-4) idi. On altı (%13.79) hastada ek 

hastalıkları nedeniyle kullandıkları antikoagülan tedavi altında PNL yapıldı. Re-entry kateteri ortalama 3,47 

± 2,42 günde çekildi.  Ortalama hospitalizasyon süresi 3,87± 2,46 gündü. Taşsızlık oranı %92.0 idi. 

Hastalardan 12’sinde (%10,34) transfüzyon gerektiren kanama, 5 (%4,3) hastada ise DJ stent takılmasını 

gerektiren Re-entry traktından idrar kaçağı meydana geldi. İki hastaya hematüri nedeniyle 

anjioembolizasyon uygulandı. Bir hastada postoperatif 1. günde hidrotoraks oluşması üzerine göğüs tüpü 

takıldı. Üç hastada postoperatif ateşli İYE oluştu hospitalize edilip İV antibiyotik tedavisi ile düzeldi. 

Sonuç  

Minimal invaziv bir yöntem olan PNL geriatrik hastalarda güvenli ve etkili bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler : Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşı, geriatri, PNL 
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Tables : 

 

Tablo: Hastaların demografik özellikleri, operasyon sırasındaki ve sonrasındaki sonuçlar 

 n=116 

Yaş Ort.±SS 70,87 ± 7,73 (66-87) 

Erkek/Kadın 78 (%67,2) /39(%32,7) 

Taş Boyutu(mm2) Ort.±SS 439,58 ± 622,674 

Sağ/Sol 50/66 

Alt kaliks giriş 44 (%37,93) 

Orta kaliks giriş 26 (%22,41) 

Üst kaliks giriş 17 (%14,65) 

Multipl kaliks giriş 29 (%25) 

Operasyon Süresi Ort.±SS 99,87±32,8 

Hgb Değişiklik Ort.±SS 1,79±1,41 

Akses Sayısı Ort.±SS 1.63±0.54 

Hastane Yatış Süresi Ort.±SS 3,87± 2,46 

Tam Taşsızlık Oranı %92,0 

Kan Transfüzyonu 12 (%10,34) 

İdrar Yolu Enfeksiyonu 3 (%2,5) 

DJ stent 5 (%4,3) 

Hidrotoraks 1 (%0,86) 

Anjioembolizasyon 2 (%1,72) 
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SS - 043 
PERKÜTAN NEFROSTOMİ İŞLEMİNDE DİLATASYON GEREKLİ Mİ? 

Abdullah Gürel1, Burhan Baylan1 
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.d. 

Perkütan Nefrostomi (PN) işlemi ürolojide sık kullanılan hayat kurtarıcı bir tedavi şeklidir. Ürologlar ve 

girişimsel radyologlar tarafından uygulanan bu işlem ultrasonografi (USG), Floroskopi (FL) ve Bilgisayarlı 

Tomografi (BT) yardımında yapılabilir. Perkütan nefrostomi kateterleri ile  PN takılması, apse drenajı 

yapılması, kist drenajı ve sklerozan madde enjeksiyonu yapılması gibi işlemler güvenli bir şekilde 

yapılmaktadır. USG pratik kullanımı, gerçek zamanlı görüntüleme özelliği ve radyasyon içermemesi 

nedeniyle en sık tercih edilen modalitedir. FL görüntülemenin avantajı böbrek toplayıcı sistemine opak 

madde verilerek renal kalikslerden mesaneye kadar tüm toplayıcı sistemin görüntülenmesine imkan 

vermesidir. Radyasyon maruziyeti dezavantajıdır. BT ürolojik sistemin tüm komponentlerini en iyi 

görüntüleyen yöntemdir. Yüksek doz  radyasyon içermesi ve pahalı olması dezavantajıdır. USG kullanım 

kolaylığı ile yatakbaşı yapılabilen bir işlem olması ve radyasyon içermemesi nedenli daha sıklıkla 

kullanımda tercih edilmektedir. Dilate sistemlerde başarı oranı %100 e yakınken dilatasyon az olması 

durumunda başarı oranı %80 lerdedir. 

Kliniğimizde PN uygulaması ameliyathanede lokal anestezi altında USG ile böbreğe giriş yapılıp, FL 

yardımıyla iğne içerisinden klavuz telin gönderilmesi, dilatasyon işleminin uygulanması ve PN'nin 

yerleştirilmesi şeklinde yapılmaktaydı. İşlem esnasında kılavuz tel gönderilmesi, dilatasyon yapılması 

esnasında uygun düzlemin kaybolmaması için FL kullanılmaktaydı. İğne üzerine yerleştirilebilen PN 

kateteri kullanırken klavuz tel kullanımına  ve dilatasyon işlemine gerek duyulmamaktadır. Bu nedenle 

işlem yalnızca USG eşliğinde yapılabilir olmaktadır. Dilatasyon işlemine gerek olmadığı için işlem süresi 

kısalmakta ve dilatasyon işlemi esansında uygun hattın kaybolması gibi bir durum oluşmamaktadır. FL 

ihtiyacı olmadığı için lokal anestezi ile yatak başı yapılabilir bir işlem olmuştur. Ameliyathaneye hastayı 

indirme gereksinimi ortadan kalkmıştır. Hastalar ve sağlık çalışanları açısından işlem  süresinin 

kısalması, radyasyon maruziyetinin olmaması önemli bir durum oluşturmaktadır. Dilatatör içeren PN 

kateterlerinde dilatatörler ve kılavuz tel ekstra maliyet oluşturmaktadır. İğne üzerine yerleştirilebilen kateter 

ile dilatatör içeren kateter arasında 2 kat fiyat farkı bulunmaktadır.  Kliniğimizde son 1 yıldır iğne üzerine 

yerleştirilebilen PN kateteri ile 20 hastaya PN işlemi lokal anestezi ile USG yardımında servis şartlarında 

güvenli ve başarılı bir şekilde uygulanmıştır.  

Hasta, sağlık çalışanı ve maliyet açısından iğne üzerine yerleştirilip takılabilen PN etkili ve güvenli bir 

yöntem olarak görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Perkütan Nefrostomi, Hidronefroz 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Perkütan nefrostomi girişimi USG eşliğinde yapılmaktadır. 
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Resim Açıklaması: Dilatatör ve kılavuz tel içeren Perkütan nefrostomi kateteri 
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Resim Açıklaması: İğne üzerine yerleşitirlebilen nefrostomi seti 
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SS - 044 
A NEW GROUPING SYSTEM FOR PREDICTION OF STONE TYPES PREOPERATIVELY 

ÖMER KORAŞ1, SERDAR ÇELİK2, SALİH POLAT3, MURAT ŞAHAN2, FATİH GÖKALP1, ANIL 

EKER2, İBRAHİM HALİL BOZKURT2 
1Hatay Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine Department Of Urology 
2Izmir Bozyaka Training And Research Hospital Department Of Urology 
3Amasya Universty Faculty Of Medicine, Şerefeddin Sabuncuoğlu Training And Research Hospital 

Department Of Urology 

Objectives: To determine the predictive Hounsfield unit (HU) cut-off values  using the previously defined 

stone measurement method on non-contrast computed tomography (NCCT) images in order to predict the 

preoperative stone composition and develop a grouping system based on these data. 

Methods: Patients who underwent percutaneous nephrolithotomy (PCNL) for kidney stones. The patients 

were divided into eight groups according to the stone analysis results. A four-group classification called 

Bozyaka prediction grouping (BPG) was developed using the cut-off values of HUmax and HUdiff data. The 

prediction levels of the stone analysis results were evaluated using the BPG system. 

Results: A total of 299 patients were evaluated in the study. In the receiving operator characteristic curve 

analysis, the cut-off values of HUdiff and HUmax were found to be 341.5 HU (area under the curve 

[AUC]=0.702, p=0.005) and 1022.5 HU (AUC=0.701, p=0.005), respectively. BPG classification was 

performed according to the HUmax and HUdiff cut-off values. It was determined that 57.4% of BPG 1 had a uric 

acid (UA) component (pure UA and Calcium-oxalate-monohydrate [COM]+UA complex). In BPG 2, 85.7% 

of the stones had a calcium oxalate (CaOx) component. 

Conclusions: The BPG system developed using the cut-off values of 341.5 for HUdiff and 1022.5 for 

HUmax can identify patients with UA stones by assigning them to BPG 1, those with CaOx stones to BPG 2 

and 4, and those with cystine stones to BPG 3 

Anahtar Kelimeler : Renal stone, No-contrast computed tomography (NCCT), Hounsfield units, 

Percutaneous nephrolithotomy (PNL), Prediction of stone composition 
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Tables : 

 

Table . Stone analysis results according to the BPG classification 

  
UA 

(n = 

10) 

Cystine 

(n = 7) 

Struvite 

(n = 10) 

COM 

(n = 

114) 

COD 

(n = 

16) 

COM + 

COD (n 

= 66) 

COM + 

UA (n 

= 38) 

COM + 

COD + 

HA (n = 

38) 

Prediction 

BPG 

1 (n = 

47) 

HUdiff 

<341.5 

HUmax 

<1,022.5 

8 

(80) 
2 (28.6) 1 (10) 9 (7.9) 1 (6.3) 2 (3) 19 (50) 5 (13.2) 

57.4% have the 

UA component 

BPG 

2 (n = 

14) 

HUdiff 

>341.5 

HUmax 

<1,022.5 

0 (0) 1 (14.3) 1 (10) 5 (4.4) 0 (0) 4 (6) 1 (2.6) 2 (5.2) 
85.7% have the 

CaOx component 

BPG 

3 (n = 

89) 

HUdiff 

<341.5 

HUmax 

>1,022.5 

1 

(10) 
3 (42.9) 1 (10) 

37 

(32.5) 
4 (25) 

28 

(42.4) 
3 (7.9) 

12 

(31.6) 

43% of the cystine 

stones are in this 

group 

BPG 

4 (n = 

149 

HUdiff 

>341.5 

HUmax 

>1,022.5 

1 

(10) 
1 (14.3) 7 (70) 

63 

(55.3 

11 

(68.7) 

32 

(48.5) 

15 

(39.5) 
19 (50) 

70% of the 

struvite stones and 

majority of the 

CaOx stones are in 

this group 
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SS - 045 
COVID-19 SALGINI NEDENİYLE TEDAVİ GECİKMESİNİN NEDEN OLDUĞU NADİR BİR BÖBREK TAŞI 

KOMPLİKASYONU: RENOGASTRİK FİSTÜL 

Yusuf Gökkurt1, Veysel Bayburtluoğlu1, Çağrı Öktem1, Berat Cem Özgür1 
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

GİRİŞ 

 BÖBREĞİN ENTERİK SİSTEME FİSTÜLÜ NADİREN GÖRÜLÜR. RENOENTERİK FİSTÜL 

VAKALARININ ÇOĞU PENETRAN TRAVMAYA, LOKAL İNVAZİV ENFEKTİF SÜREÇLERE 

VEYA KOMPLİKE NEFROLİTİAZİSE İKİNCİLDİR. (2) RENOGASTRİK FİSTÜL HER ZAMAN SOL 

BÖBREĞİ ETKİLER VE ÜRİNER VE SİNDİRİM YOLLARI ARASINDAKİ EN NADİR FİSTÜLDÜR. 

(3) BU YAZIDA, COVID-19 SALGINI NEDENİYLE TEDAVİSİNİN GECİKMESİ SONUCU 

RENOGASTRİK FİSTÜL TANISI KONAN VE PİYELONEFRİTİ DÜŞÜNDÜREN KLİNİK 

SEMPTOMLARI OLAN HASTAYI SUNUYORUZ. 

VAKA SUNUMU 

63 YAŞINDA, SİGARA KULLANMAYAN, 16 AYDIR SOL BÖBREK TAŞI ÖYKÜSÜ OLAN (COVID-

19 PANDEMİSİNİN ERKEN DÖNEMİNDE TEŞHİS EDİLEN) KADIN HASTA, SOL YAN AĞRISI, 

DİZÜRİ VE YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETLERİYLE BAŞVURDU. GENEL FİZİK MUAYENEDE SOL 

KVAH SAPTANDI. 

TAM KAN TESTİ HEMOGLOBİN 8,6 g/dL GÖSTERDİ. TOPLAM LÖKOSİT SAYISI 21400 mm3, CRP 

268 VE ESR 63 İDİ. BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ VE KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ 

NORMAL SINIRLARDAYDI. İDRAR MİKROSKOBİK İNCELEMELERİNDE LÖKOSİTÜRİ 

SAPTANDI VE ERİTROSİT GÖRÜLMEDİ. İDRAR KÜLTÜRÜ STERİLDİ. ABDOMİNAL 

ULTRASONOGRAFİDE 12 mm SOL BÖBREK TAŞI, BÖBREK ÜSTÜ APSESİ VE EKOJENİK 

İÇERİKLE DOLU GRADE 2 HİDRONEFROZ GÖRÜLDÜ. HASTANEYE YATIRILAN HASTAYA 

NEFROSTOMİ KATETERİ TAKILDI. NEFROSTOGRAFİDE SOL RENOGASTRİK FİSTÜL 

GÖRÜLDÜ (RESİM 1). İLK AYIRICI TANILARIMIZ PYONEFROZ VE KSANTOGRANÜLOMATÖZ 

PİYELONEFRİT İDİ; ÇÜNKÜ BU İKİSİ BAHSEDİLEN TABLOYA SEBEP OLAB EN SIK 

BİLDİRİLEN NEDENLERDİ. BÖBREK ÜSTÜ APSESİNE DE DRENAJ KATETERİ YERLEŞTİRİLDİ. 

5 GÜN BOYUNCA GÜNDE İKİ KEZ 500 MG İNTRAVENÖZ (IV) METRONİDAZOL VE 7 GÜN 

BOYUNCA GÜNDE İKİ KEZ 1000 MG IV SEFTRİAKSON İLE TEDAVİ EDİLDİ. TOTAL 

PARENTERAL BESLENME İLE BİRLİKTE BARSAK İSTİRAHATİ DE 10 GÜN SÜREYLE 

UYGULANDI. 

ABDOMİNAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE (BT) 9 cm SOL ADNEKSİYAL TERATOM, 12 mm 

SOL BÖBREK TAŞI VE SOL GASTRORENAL FİSTÜL GÖRÜLDÜ (RESİM 2). ASLINDA TAŞ, 16 

AY ÖNCE, HASTA İLK KEZ SOL YAN AĞRISI İLE BAŞVURDUĞUNDA BT'DE SAPTANMIŞ 

VE  ESWL (EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGASI LİTOTRİPSİ) PLANLANMIŞ; ANCAK HASTA 

COVID-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE HASTANEYE GELMEKTEN KORKTUĞU İÇİN TAŞA 

YÖNELİK TEDAVİ SAĞLANAMADI. 

TANI SONRASI BİRİNCİ AYDA KONTROL AMAÇLI ANTEGRAD NEFROSTOGRAFİ PLANLANDI 

VE FİSTÜLÜN KAPANDIĞI SAPTANDI.HEMATOLOJİ KONSÜLTANI, ANEMİNİN KRONİK 

ENFEKSİYONA SEKONDER OLDUĞU GÖRÜŞÜNÜ DİLE GETİRDİ VE JİNEKOLOJİ 

KONSÜLTANI TERATOM İÇİN KLİNİK TAKİP ÖNERDİ. BİR HAFTA SONRA TAŞ İÇİN 

RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ (RIRS) BAŞARI İLE YAPILDI. ÜRETERE, ÜRETERAL 

AKSES KILIFI YERLEŞTİRİLEREK DÜŞÜK İNTRARENAL BASINÇLA ÇALIŞILDI. KONTROL 

RETROGRAD PİYELOGRAFİDE FİSTÜL İZLENMEDİ.(RESİM 3) HASTA HERHANGİ BİR 

ŞİKAYETİ OLMADAN TABURCU EDİLDİ. 
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TARTIŞMA 

1973'TE DUNN VE KİRK, RADYOLOJİK DOKÜMANTASYONLU İLK VAKA OLARAK SUNULAN, 

ETİYOLOJİSİ TÜBERKÜLOZ OLAN BİR ÜROENTERİK FİSTÜL BİLDİRDİLER. (4) 

GÖRÜNTÜLEMEDE NADİREN RASTLANTISAL OLARAK TESPİT EDİLİR. (5) 

VAKALARIN ÇOĞUNDA TEDAVİ ALTTA YATAN BOZUKLUĞA VE BÖBREK FONKSİYONUNA 

GÖRE BELİRLENİR. NON-FONKSİYONEL BİR BÖBREKTE OPTİMAL TEDAVİ, UYGUN BARSAK 

SEGMENTİNİN ONARIMI İLE BİRLİKTE NEFREKTOMİ OLABİLİR. FONKSİYONEL BÖBREĞİ 

OLAN HASTALARDA DRENAJ VE BARSAK İSTİRAHATİ İLE KONSERVATİF TEDAVİ TERCİH 

EDİLMELİDİR. BAĞIRSAK İSTİRAHATİ İLE BİRLİKTE BİR NEFROSTOMİ KATATERİ, 

FİSTÜLÜN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KAPATILMASINA NEDEN OLABİLİR. (6) 

SONUÇ 

BU VAKA, ALTTA YATAN ÜRİNER ANORMALLİKLERİ OLMAYANLARDA BİLE TEDAVİ 

GECİKMESİNE BAĞLI KOMPLİKASYON POTANSİYELİNİ VURGULAMAKTADIR. TESADÜFEN 

TEŞHİS EDİLEN RENOGASTRİK FİSTÜL, BÖBREK FONKSİYONU NORMAL İSE KONSERVATİF 

OLARAK TEDAVİ EDİLEBİLİR. 

  

Anahtar Kelimeler : Renogastrik fistula, COVID-19, üriner taş, RIRS, nefrostografi 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 1 
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Resim Açıklaması: Resim 2 

 

 
Resim Açıklaması: Resim 3 
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SS - 046 
STAGHORN TAŞA PNL OPERASYONU YAPILAN HASTALARDA ANTİKOAGÜLAN/ANTİAGREGAN İLAÇ 

KULLANIMININ OPERASYON SONUÇLARINA ETKİSİ 

Mehmet Vehbi Kayra1, Mehmet Tulga Eğilmez1 
1Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi 

Amaç: Staghorn böbrek taşı tedavisi için perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonu yapılan hastalarda 

antikoagülan/antiagregan ilaç kullanımının, operasyon sonuçlarına etkisinin araştırılması planlandı. 

Materyal ve Metot: 2011-2021 yılları arasında staghorn böbrek taşı hastalığının tedavisi için PNL 

operasyonu uygulanan 250 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastalar 

Antikoagülan/antiagregan ilaç kullanan ve kullanmayan olarak 2 gruba ayrıldı. Her iki gruptaki hastaların 

taş boyutu, operasyon öncesi ve sonrası hemoglobin düzeyi farkı (∆hb), perkütan giriş sayısı, interkostal 

giriş sayısı, operasyon süresi, floroskopi süresi, yatış süresi, kan transfüzyonu, tedavi başarısı ve Clavien 

sınıflandırmasına göre komplikasyon oranları incelenerek istatiksel olarak karşılaştırıldı. Operasyon sonrası 

taşsızlık ve klinik anlamı olmayan rezidü taşı (<5mm) olanlar başarılı kabul edilirken, ek tedavi gerektiren 

rezidü taşı (≥5 mm) olanlar başarısız kabul edildi. 

Bulgular: Operasyon öncesinde Antikoagülan/antiagregan ilaç kullanan hastaların sayısı 87, kullanmayan 

hasta sayısı 163 idi.  Antikoagülan/antiagregan ilaç kullanan hastaların 5-7 gün önce ilaçlarının kesildiği, 

%35’ine operasyondan 12 saat öncesine kadar düşük molekül ağırlıklı heparin, %7’sine 6 saat öncesine 

kadar heparin infüzyonu başlandığı görüldü. Antikoagülan/antiagregan ilaç kullanan hastalarda ∆hb daha 

yüksek, operasyon süresi daha uzun, kan transfüzyonu daha fazla, birden fazla perkütan giriş ve interkostal 

giriş yapılan hastaların sayısı istatiksel olarak anlamlı oranda fazlaydı (Sırasıyla p=0.001, p=0.006, p=0.003, 

p=0.019, p=0,001). Taş boyutu, floroskopi süresi, yatış süresi, tedavi başarısı ve komplikasyon oranları 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (Sırasıyla p=0.682, p=0.100, p=0.483, p=0.980, 

p=0,054).  

Sonuç: Antikoagülan/antiagregan ilaç kullanan hastalarda staghorn böbrek taşına yönelik PNL 

operasyonunda kanama riski, kan transfüzyon oranı ve operasyon süresi daha fazla olsa da deneyimli 

merkezlerde operasyon öncesi gerekli hazırlıklar yapıldığı taktirde tedavi başarısını ve komplikasyon 

oranlarını olumsuz etkilemeyen güvenli bir cerrahi yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler : staghorn böbrek taşı, perkütan nefrolititomi, antikoagülan/antiagregan ilaç 
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SS - 047 
MİKRO-PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ 

Mehmet Sevim1, Okan Alkış1, İbrahim Güven Kartal1, Hüseyin Akman1, Bekir Aras1 
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Abd 

 

Amaç : Bu çalışmanın amacı böbrek taşı tanılı hastaların tedavisi için kliniğimizde uygulanan mikro-

perkütan nefrolitotomi (mikro-PNL) operasyonunun sonuçlarını değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem :  Ocak 2020 ile Ocak 2022 tarihleri arasında Kütahya SBÜ Tıp Fakültesi Evliya Çelebi 

EAH üroloji kliniğinde 2 cm’den küçük böbrek taşı nedeniyle mikro-PNL uygulanan 18 hasta retrospektif 

olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, taşın hangi tarafta ve lokasyonda olduğu, taş boyutu, 

operasyon ve floroskopi kullanım süreleri, hastanede kalış süreleri, preoperatif ve postoperatif hemoglobin 

ve kreatinin değerleri, komplikasyonlar ve operasyon başarısı değerlendirildi. 

Bulgular : Mikro-PNL uygulanan 18 hastanın yaş ortalaması 49.89±8.13 yıl ve ortalama vücut kitle 

indeksleri 27.55±4.61 kg/m2 olarak saptandı. Hastaların 13’ü (%72.2) erkek, 5’i  (%27.8) kadındı. Taşların 

sağ ve sol oranları eşitti. Ortalama taş boyutu 15.06±1.55 mm’di. Mikro-PNL operasyonu ortalama 

50,28±14.19 dakika sürdü ve 129,89±31.57 saniye skopi kullanıldı. Ortalama 0.87±0,29 g/dL hemoglobin 

düşüşü saptandı. Postoperatif kreatinin yükselişi 0,13±0,09 mg/dL olarak hesaplandı. Hastalara JJ stent ya 

da nefrostomi takılmadı. Hastaların üretral kataterleri ve 5F düz üreter kataterleri postoperatif 1. gün çekildi. 

Hastanede kalış süresi 2,22±0.64 gündü. 1 (%5.6) hastada postoperatif Clavien Grade 2 (üriner sistem 

enfeksiyonu) komplikasyon görüldü. Antibiyoterapi ile tedavi edildi. Sepsis gelişmedi. 17 (%94.4) hastada 

tam taşsızlık saptandı. 

Sonuç : Mikro-PNL’nin 2 cm’den küçük böbrek taşlarının  tedavisinde kolay, güvenilir ve etkin bir minimal 

invaziv tedavi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, mikroperkütan, böbrek taşı, komplikasyon 

Anahtar Kelimeler : Perkütan nefrolitotomi, mikroperkütan, böbrek taşı, komplikasyon 

 

Tables : 

 

Tablo1: Hastalar ve taş özellikleri 
 n=18 

Age (years) (Mean+SD) 49.89±8.13 

Gender (n) (%)  

Male 13 (72.2) 

Female 5 (27.8) 

BMI (kg/m2) (Mean+SD) 27.55±4.61 

Side (n) (%)  

Right 9 (50.0) 

Left 9 (50.0) 

Stone size (mm) (Mean+SD) 15.06±1.55 

Stone location (n) (%)  

Upper calyx 1 (5.6) 

Lower calyx 7 (38.9) 
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Pelvic 8 (44.4) 

Middle calyx 2 (11.1) 

 

Tablo2: Perioperatif veriler ve komplikasyonlar 
 n=18 

Operation time (minute) (mean+SD) 50,28±14.19 

Floroscopy time (second) (mean+SD) 129,89±31.57 

Hospital stay (day) (mean+SD) 2,22±0.64 

Hemoglobin decrease (mg/dL) (mean+SD) 0.87±0,29 

Creatinin increase (mg/dL) (mean+SD) 0,13±0,09 

Stone-free (first procedure) (n) (%) 17 (94.4) 

Complications (n) (%) 1 (5.6) 

Modified Clavien grading system  

Grade 1 - 

Grade 2 1 

Grade 3 - 

Grade 4 - 
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SS - 048 
SUPİN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONRASI AKUT FAZ REAKTANLARININ POSTOPERATİF 

KOMPLİKASYONLARI ÖNGÖRMEDEKİ BAŞARISI 

Sertaç Saraçoğlu1, Tarık Emre Şener1, Fevzi Batuhan Topbaş1, Onur Can Özkan1, Türker Altuntaş1, Bahadır 

Şahin1, Yılören Tanıdır1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Supin Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Akut Faz Reaktanlarının Postoperatif Komplikasyonları 

Öngörmedeki Başarısı 

Sertaç Saraçoğlu1, Tarık Emre Şener1 , Fevzi Batuhan Topbaş1, Onur Can Özkan1, Türker Altuntaş1,  Bahadır 

Şahin1, Yılören Tanıdır1  

1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 

  

Giriş 

Perkütan nefrolitotomi (PNL), her boyutta üst üriner sistem taşlarının tedavi algoritması içerisinde 

önerilebilen, yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile uygulanan bir ameliyattır. PNL sonrası 

gelişen idrar yolu enfeksiyonları (İYE), PNL’ye bağlı komorbiditelerin en önemli sebeplerindendir. 

Postoperatif erken dönemde yükselen akut faz reaktanları, enfektif komplikasyonların erken tanınmasını 

sağlayabilir. 

  

Materyal & Metod 

Haziran 2018 –  Mart 2021 tarihleri arasında PNL ameliyatı endikasyonu konularak opere edilen, CRP ve 

prokalsitonin değerlerine ulaşılabilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar, güncel kılavuzların önerdiği 

preoperatif değerlendirmeler ile ameliyata alındı. Ameliyat edilen taşların boyutu ve hacmi, uygulanan PNL 

işlemine ait veriler ve post-operatif veriler prospektif olarak toplandı. Her hastanın preoperatif, erken 

postoperatif dönemlerde ve postoperatif 1. günde bakılan hemogram, CRP ve prokalsitonin değerlerinin, 

postoperatif enfektif komplikasyonlarla ilişkisi araştırıldı. 

  

Bulgular  

Çalışmaya 113 hasta dahil edildi. Hastaların demografik verileri ile ameliyat öncesi özellikleri ve ameliyat 

edilecek taşa ait bulgular tablo 1’de verildi. 77 hastada multiple (61 multiple simple, 7 staghorn + simple, 9 

semi staghorn + simple), 36 hastada tek (7 semistaghorn ,29 single simple) taş saptandı. Taşların 

lokalizasyonu 40 hastada renal pelvis taşı + diğer kalikslerde taş, 15 hastada birden fazla kaliks içerisinde 

taş, 26 hastada ise renal pelviste tek taş şeklindeydi. Ortanca taş sayısı 2 (min 1, maks 15), ortanca total taş 

hacmi 2723,25 mm3 (min 295,07, maks 35797), ortanca taş yüzey alanı 1448,89 mm2 (min 235,16, maks 

12400,51) saptandı. Tüm ameliyatlar supin pozisyonda yapıldı.  34 hastada (%30,1) endoskopik kombine 

girişim (“ECIRS”), 79 hastada (%69,9) supin PNL uygulandı. 77 hastada (%68,1) mini-PNL (16-22 Fr), 27 

hastada (%23,9) standart-PNL (24-30 Fr), 9 hastada (%8) ise ultra mini-PNL (10-14 Fr) uygulandı. 

Ameliyat sonunda 33 hastaya (%29,2) nefrostomi, 62 hastaya (%54,9) DJ stent (“Tubeless”), 18 hastaya 

(%15,9) hem nefrostomi hem DJ stent takıldı. 

  

Clavien Dindo sınıflamasına göre 18 hastada (%15,9) 2. derece, 1 hastada (%0,9) 3. derece, 1 hastada 

(%0,9) 4. derece komplikasyon gelişti. Gelişen 4. derece komplikasyon 1 hastada kardiyak komplikasyona 
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bağlı yoğun bakım ihtiyacının gelişmesiydi, gelişen 3. derece komplikasyon ise yine 1 hastada kanamaya 

bağlı anjiyoembolizasyon ihtiyacı olmasıydı.  

 

 

Clavien Dindo 2. Derece komplikasyonlar ise 12 hastada postoperatif ateş, 2 hastada idrar yolu enfeksiyonu 

ve 5 hastada ES transfüzyonu gerektiren kanamaydı. Postoperatif döneme ait bulgular tablo 2’de verildi. 

  

Ameliyat öncesi ve sonrasındaki bakılan akut faz reaktanları değerlendirildiğinde CRP, prokalsitonin ve 

lökosit değerlerinin postoperatif enfektif komplikasyonlarla korelasyon gösterdiği görüldü. 

  

Sonuç 

Supin PNL ameliyatları yüksek taşsızlık oranları ve düşük komplikasyon yüzdesi ile uygulanmaktadır. 

Ameliyat öncesinde ve postoperatif dönemde hastaların takibinde bakılacak akut faz reaktanlarının 

postoperatif enfektif komplikasyonları öngörmede başarılı olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Nefrolitotomi, Perkütan, Akut Faz Reaktanları 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: tablo2 
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Resim Açıklaması: tablo3 
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Resim Açıklaması: tablo4 
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SS - 049 
10-20 MM ARALIĞINDAKİ BÖBREK TAŞLARINDA MİNİ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ VE RETROGRAD 

İNTRARENAL CERRAHİ SONUÇLARIMIZ 

Uğur Aydın1, Ender Cem Bulut1, Murat Yavuz Koparal1, Arif Huseynli1, Ali Ünsal1, Ahmet Bora Küpeli1, 

Çağrı Coşkun1 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı 

GİRİŞ 

Boyutları 10-20 mm aralığında taşa sahip olan hastalara kliniğimizde uyguladığımız mini perkütan 

nefrolitotomi (mPNL) ve retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. 

MATERYAL – METOT 

2021 yılı içerisinde kliniğimizde 10-20 mm aralığındaki taşları nedeniyle mPNL ve RIRC yapılan hastaların 

verileri retrospektif olarak incelenmiştir. mPNL cerrahisinde hastalarımıza ameliyat öncesinde pron ya da 

Galdakao Modifiye Supin Valdivia pozisyonunu verildi. Sonrasında tüm hastalara ilk olarak 17 Fr rijid 

sistoskop ile üreteral kataterizasyon yapılarak retrograd pyelografi çekildi. Ardından skopi altında kaliksiyel 

giriş sağlandı. Access sağlandıktan sonra hidrofilik kılavuz tel toplayıcı sisteme gönderildi. Ardından 

dilatatör set veya metal dilatatörler yardımıyla dilatasyon yapıldı. Sonrasında nefroskop ile pnömotik 

litotriptör kullanılarak taş kırılarak ekstrakte edildi. İşlem sonrasında tüm hastalara nefrostomi tüpü 

yerleştilerek işlem sonlandırıldı. 

Retrograd intrarenal cerrahide (RIRC) ise hastaların tamamı litotomi pozisyonuna alındı. Ardından rijid 

üreterorenoskop ile taşın olduğu taraftaki üretere kılavuz tel gönderildi. Hasta anatomisinin, üreter orifisi ve 

üreterlerin izin vermesine göre hastalara erişim kılıfı konuldu. Erişim kılıfı konulamayan hastalara ise 

kılavuz tel üzerinden işlem yapıldı. Takiben fleksible üreterorenoskop ile renal pelvise kadar çıkıldı ve taşın 

bulunduğu lokalizasyonda taşa lazer litotripsi uygulandı. 

BULGULAR 

Hastaların klinik verileri Tablo 1’de özetlenmiştir. Hastaların yaş, BMI, taş tarafı ve yerleşimi benzer olup 

yapılan istatiksel analizde RIRC ile mPNL grubunda anlamlı olarak fark bulunmamıştır. (Taş yerleşimi alt 

kaliks ve diğer yerleşimli taşlar olarak gruplandırılıp analiz yapılmıştır.) RIRC grubunda ortanca taş boyutu 

14 mm olarak, mPNL grubunda ise 16 mm olarak hesaplandı. İstatiksel olarak mPNL grubunda taş boyutu 

anlamlı olarak yüksek bulundu. (p=0.002) RIRC grubunda 78 (%80,4) hastada taşsızlık saptanırken, mPNL 

grubunda hastaların tamamında taşsızlık elde edilmiştir. mPNL grubunun taşsızlık oranı, RIRC grubuna göre 

istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur.(p=0.007) Hastanede yatış süresi ise RIRC grubunda ortanca 1 gün, 

mPNL grubunda ortanca 2 gün olarak hesaplanmıştır. İstatiksel olarak RIRC grubunda hastanede yatış süresi 

anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. (p=<0.001) (Tablo 2) 

Komplikasyon olarak her iki grup incelendiğinde ise RIRC grubunda ameliyat sonrası 2 hastada ateş, 1 

hastada üriner sistem enfeksiyonu izlenmiştir. mPNL grubunda 1 hastada ateş, 1 hastada ileus ve 2 hastada 

ise eritrosit süspansiyonu transfüzyonu gerektiren kanama olmuştur. 

SONUÇ 

Hem RIRC hem mPNL komplikasyon 10-20 mm taşlar arasında tercih edilebilir yöntemlerdir. İstatiksel 

olarak mPNL’nin RIRC’ye göre daha anlamlı taşsızlık oranı elde etmesi ve RIRC’nin ise mPNL’ye göre 

daha kısa süre hastane yatışı elde etmesinden dolayı 10-20 mm arasındaki taşlarda mPNL veya RIRC hasta-

hekim tercihine göre uygulanabilir cerrahi yöntemlerdir. 

Anahtar Kelimeler : mini,perkütan,nefrolitotomi,RIRC,böbrek,taş 
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Tables : 

 

Tablo 1: Hastaların klinik verileri 

 RIRS 

(n:97) 

Mini 

PNL(n:30) 
P değeri 

Yaş(ortanca)(min-max) 50(22-83) 59(19-73) 0.112* 

Cinsiyet n(%)   0.884* 

Erkek 60(%61,8) 18(%60)  

Kadın 37(%38,2) 12(40)  

BMI(ortanca)(min-max) 26(18-40) 26(18,3-32,4) 0.887* 

Taraf n(%)   0.671** 

Sağ 41(%42,3) 14(%46,7)  

Sol 56(%57,7) 16(%53,3)  

Taş Boyutu (mm)(ortanca) 14(10-20) 16(10-20)  

Yerleşimi (n)   p=0.583** 

Üst Kaliks 9 (%9,3) 3 (%10)  

Orta Kaliks 21 (%21,7) 3 (%10)  

Alt Kaliks 31 (%31,9) 8 (%26,7)  

Renal Pelvis 31 (%31,9) 9 (%30)  

Üreteropelvik Bileşke 5 (%5,2) 4 (%13,3)  

Staghorn 0 3 (%10)  

*Mann-Whitney U Test ** Chi-square Test ***Fisher’s Exact 

Test 
   

 

Tablo 2: Hastaların taşsızlık ve yatış karşılaştırmaları 

 RIRS(n=97) Mini PNL(n=30) P değeri 

Yatış (ortanca)(min-max) 1(1-8) 2(1-8) <0.001* 

Taşsızlık n(%) 78 (%80,4) 30 (%100) 0.007 *** 

*Mann-Whitney U Test ***Fisher’s Exact Test    
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SS - 050 
GA-68 PSMA PET BT’NİN PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PELVİK LENF NODU METASTAZINI 

BELİRLEMEDEKİ GÜCÜ 

Mehmet Yariş1, 2, Mustafa Sertaç Yazıcı1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Abd 
2Özel Genesis Hospital, Üroloji Bölümü, Diyarbakır 

  

Amaç: Prostat kanseri tanısı konulan ve hastanemizde Robot yardımlı Radikal Prostatektomi + genişletilmiş 

Lenf Nodu Diseksiyonu yapılan hastalarda ameliyat öncesi yapılmış Ga-68 PSMA PET BT’nin lenf nodu 

metastazlarını belirmedeki gücünü saptamak. 

Hastalar ve Yöntem: Hastanemizde Temmuz 2018’den günümüze kadar Robot Yardımlı Radikal 

Prostatektomi + Genişletilmiş Lenf Nodu Diseksiyonu yapılan 54 hastanın patoloji sonuçlarını ve ameliyat 

öncesi yapılmış Ga-68 PSMA PET BT sonuçlarıyla karşılatırdık. Ga-PSMA PET BT sonuçlarını daha doğru 

tespit yapabilmek için hastaların lenf nodu bölgelerini (her bir taraf için; eksternal iliak, internal iliak ve 

obturatuar) sağ ve sol diye ikiye ayırarak pozitif veya negatif diye kaydettik. Bu sonuçları patoloji 

sonuçlarıyla karşılaştırarak konfirme ettik. İstatiksel analiz için SPSS istatistic 23 (IBM Corp., Chicago) 

programı kullanıldı. 

Bulgular: 54 hastanın yaş ortalaması 63,61±7,38 yıl idi. Hastaların tanı anındaki PSA ortancası 12.07 (3-

953)ng/L idi.  D’amico risk durumuna göre 14 (%25,93) hasta orta riskli grupta 40’ı (%74,07) yüksek riskli 

grupta yer aldı. Hastaları patolojik T evresi (pT); 2’si pT0,  15’i pT2 ve 37’si pT3 idi. Nihai patoloji ISUP 

skoru ortalama 3.49±1.41 idi. 54 hastadan toplam 684 lenf nodu diseke edildi. Toplam 24 lenf nodunda 

(toplam 13 lenf bölgesi) metastaz tespit edildi. 54 hastanın 41’inde Ga-PSMA PET BT sonuçları mevcuttu. 

Her hastada 2 taraf sağ ve sol lenf bölgesi hesaplanınca toplam 82 bölge değerlendirmeye alındı. Ga-68 

PSMA PET BT sonuçlarına göre 10 bölge (+) olarak 72 bölge (-) olarak kaydedildi. 10 pozitif bölgenin 

sadece 4’ünde (%40) lenf nodu metastazı saptandı. Ga-68 PSMA PET BT ye göre 72 bölge negatif 

saptanırken, bu bölgelerin 9 (%12.5)’inde lenf nodu metastazı saptandı. Pozitif prediktif değeri %40 olarak. 

Negatif prediktif değeri %87.5 olarak hesaplandı. Lenf nodu metastazı bulunan 13 bölgenin sadece 4 

(%30.8)’ ünde Ga-68 PSMA PET BT de pozitifti. 69 lenf nodu metastazı bulunmayan bölgenin 6 

(%8.7)’sında Ga-68 PSMA PET BT pozitifti (Tablo 1 ve 2). Ga-68 PSMA PET BT’nin sensitivitesi %44.44 

ve spesifitesi %91.30 olarak hesaplandı. 

  

Sonuç: Ga-68 PSMA PET BT’nin prostat kanserli hastalarda pelvik lenf nodu metastazını tespit edebilme 

gücünün yeterli olmadığını düşüyoruz. 

Anahtar Kelimeler : RALP, pelvik lenf nodu diseksiyonu, GA-68 PSMA PET 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: tablolar 
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SS - 051 
TOTAL LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ SIRASINDA OLUŞAN MESANE YARALANMASININ 

LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ 

Cemil Aydın1, Mehmet Necmettin Mercimek2, Muhammet İhsan Öztürk1, Musa Ekici1, Muhammet 

Yaytokgil1, Mehmet Murat Baykam1 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.d 
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.d, Samsun Liv Hastanesi 

Amaç:  

Total laparoskopik histerektomi olan hastalarda intraperitoneal mesane rüptürünün laparoskopik onarımının 

başarı ve güvenilirliğini karşılaştırdık. 

Materyal ve Metod:  

Ocak 2018 ile Ocak 2022 tarihleri arasında benign jinekolojik sebepler nedeniyle, total laparoskopik 

histerektomi operasyonu sırasında oluşan mesane perforasyonlarına laparoskopik mesane perforasyon 

onarımı uygulanan hastalar dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların tıbbi kayıtları, mesane 

yaralanmalarının yeri ve nedenleri, insidansı ve yönetimi araştırıldı.  

Bulgular: 

 Çalışmamızda laparoskopik olarak mesane perforasyon onarımı yapılan 19 hasta vardı. Hastaların yaş 

ortalaması 51.33 ± 11.07 (40-74) idi. Histerektomi endikasyonu 10 (%52.63) hastada leimyoma 9 (%47.36) 

hastada postmenapozal kanama nedeni ile idi. Dokuz (%47.36) hasta daha önce C/S olmuştu.  Tüm mesane 

perforasyonlarının nedeni iyatrojenikti ve hepsi intraoperatif olarak tespit edildi. Tüm olgularda 

laparoskopik histerektomi esnasında, vezikoterin diseksiyon sırasında mesane arka duvarında mesane 

yaralanmaları meydana geldi. Vakalara acil konsültasyon ile intraoperatif dahil olundu ve tüm olgularda 

laparoskopik mesane perforasyonu onarımı başarıyla gerçekleştirildi. Ortalama mesane onarım süresi 30.32 

± 3.46 dakikaydı. Ameliyat sonrası hiçbir hastada majör komplikasyon gelişmedi. Foley kateter ameliyattan 

ortalama 6.87 ± 0.8 (5-7) gün sonra çekildi. 

Sonuçlar:  

Minimal invaziv çağda, laparoskopik histerektomi iyi eğitimli laparoskopik cerrahlar tarafından yapılırsa, 

uygun hastalar için uygun bir tedavi seçeneğidir. Laparoskopik histerektomi sırasında, ürogenital bir 

yaralanmadan şüphelenildiğinde veya tespit edildiğinde, travma alanı hemen değerlendirilmeli ve 

postoperatif komplikasyonları ve uzun dönem morbiditeyi önlemek için uygun olarak tedavi edilmelidir. 

Laparoskopik histerektomi sırasında oluşan ürogenital yaralanmanın açığa geçmeden laparoskopik cerrahide 

deneyimli cerrahlarca laparoskopik olarak opere edilmesi etkin ve güvenilirdir. 

Anahtar Kelimeler : mesane yaralanması, laparoskopi, histerektomi, komplikasyon 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Mesane perforasyonu görünüm 
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Resim Açıklaması: Laparoskopik onarım 
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Tables : 

 

Tablo: Hastaların demografik özellikleri, ameliyat ve ameliyat sonrası verileri 

Yaş, (ort ± SD, yıl) 51.33 ± 11.07 (40-74) 

BMI (ort ± SD , kg/m2) 27.87 ± 3.45 (24-36.2) 

Charlson comorbidity index 1.27 ± 0.87 (0-3) 

C/S hikayesi 9 (%47.36) 

Parite sayısı (ort) 2 (1-3) 

Histerektomi endikasyonu  

Leiomyoma 10 (%52.63) 

Postmenapozal kanama 9 (%47.36) 

Ameliyat süresi (ort ± SD, dk) 30.32 ± 3.46 

Hospitalizasyon süresi (ort ± SD, gün) 2.45 ± 0.62 (2-3) 

Üretral sonda süresi (ort ± SD, gün) 6.87 ± 0.8 (5-7) 

Histerektomi patolojisi / Benign/malign 19/0 

Postoperatif komplikasyon  

Uriner trakt enfeksiyonu 2(%10.5) 

Disüri 2(%10.5) 

Üriner fistül 0 

BMI: body mass index, C/S: cesarean section  
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SS - 052 
MESANE KANSERLİ HASTALARDA İNTRAVEZİKAL BCG TEDAVİSİ COVID-19' A BAĞLI AKCİĞER 

TUTULUMUNUNU AZALTABİLİR 

Mehmet Serkan Özkent1, Yunus Emre Göger2, Nurullah Altınkaya2, Mehmet Artaç3 
1Konya Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Konya 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Konya 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Konya 

Amaç:  

Bu çalışmanın amacı, COVID-19(Yeni Koronavirüs Hastalığı) pandemisi sırasında mesane kanseri 

nedeniyle intravezikal BCG(Bacillus Calmette-Guerin) tedavisi alan ve almayan hastaların COVID-19 

enfeksiyonuna bağlı morbidite ve mortalite oranlarını karşılaştırmaktır. 

Yöntemler:  

Mart 2019 ile Mart 2021 tarihleri arasında mesane kanseri nedeniyle takip edilen hastalar değerlendirildi. 

İntravezikal BCG tedadvisi(indüksiyon veya idame) alan hastalar ve BCG tedavisi almayan hastalar olarak 

iki gruba ayrıldı. Hastaların özellikleri(yaş, cinsiyet vb.) ve COVID-19 ile ilgili bulguları (semptomlar, 

komorbiditeler, akciğer tutulumu ve hasta kabul ihtiyacı) kaydedildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı. 

Bulgular:  

Çalışmaya 215 hasta (Grup 1'e 85 hasta, Grup 2'ye 130 hasta) dahil edildi. Demografik veriler her iki grupta 

benzerdi(BMI, yaş, cinsiyet, komorbiditeler vb.). COVID-19 insidansı her iki grupta da benzerdi(Grup 1'de 

18 hasta; Grup 2'de 21 hasta; p: 0,350). Hastanede tedavi gören COVID-19 hasta sayısı Grup 1'de Grup 

2'den daha fazlaydı(Grup 1'de 14 hasta, Grup 2'de yedi hasta, p: 0,006). Ayrıca akciğer tutulumu ve dispne 

intravezikal BCG grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla p: 0,015 ve p: 0,001). 

Sonuçlar:  

İntravezikal BCG uygulaması COVID-19 ile ilişkili morbiditeyi azaltabilir. Bu nedenle mesane tümörü olan 

hastaların pandemi nedeniyle tedavileri ertelenmemelidir. Ayrıca çalışmamız COVID-19'a karşı BCG aşı 

çalışmalarının önemi hakkında destekleyici bilgiler sunmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler : Mesane kanseri, COVID-19, intravezikal BCG tedavisi, invaziv olmayan mesane 

tümörü 

 

Resimler 

Resim Açıklaması: Figür-1: Pulmoner tutulum, dispne ve hospitalizasyon durumunun gruplararası 

karşılaştırılması 
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Tablolar 

Tablo-1: Covid-19 Hastalarının Bulgularının Ki-Kare Testi ile Karşılaştırılması 

 

 
 Grup-1 Grup-2 P Değeri 

COVİD-19 (n)(%) 18 (21.2%) 21 (16,2%) 0.350 

Hospitalizasyon (n)(%) 14 (17.5%) 7 (5.4%) 0.006 

Ateş (n)(%) 15 (17.6%) 15 (11.5%) 0.464 

Öksürük 13 (15.3%) 15 (11.5%) 0.634 

Dispne 16 (18.8%) 8 (6.2%) 0.001 

Halsizlik 10 (11.8%) 11 (8.5%) 0.486 

Diğer 4 (4.7%) 6 (4.6%) 0.856 

Akciğer Tutulumu (n)(%) 10 (11.8%) 5 (3.8%) 0.014 

Ölüm (n)(%) 2 (2.4%) 1 (0.8%) 0.422 

Tablo-2: Her iki gruptaki hastaların demografik özellikleri 

 

 

Değişkenler Grup-1 Grup-2 
P 

Değeri 

Hastalar (n) 85 130  

Hasta yaşı (yıl) (ortalama ± ss) 64.6 ± 9.4 
63.2 ± 

11.1 
0.344 

Hastaların BMI (kg/m2) (ortalama ± ss) 27.5 ± 2.5 27.2 ± 3.1 0.452 

COVID-19 hastaları (n) (%) 
18 

(21.2%) 

21 

(16.2%) 
0.350 

Komorbiditeler (n) (%) 
62 

(72.9%) 

83 

(63.8%) 
0.182 

Bir Komorbidite 
31 

(36.5%) 

56 

(43.1%) 
0.171 

Birden Fazla Komorbidite 
31 

(36.5%) 

27 

(20.8%) 
0.342 

Hipertansiyon 
27 

(31.8%) 

46 

(35.4%) 
 

Diyabetes Mellitus 
23 

(27.1%) 

24 

(18.5%) 
 

Kardiyovasküler Hastalıklar 
22 

(25.9%) 

21 

(16.2%) 
 

Respiratuvar Sistem Hastalıkları 
10 

(11.8%) 

15 

(11.5%) 
 

Diğerleri (karaciğer hastalığı, psikiyatrik bozukluklar, gastrointestinal 

bozukluklar vb.) 

31 

(36.4%) 

29 

(22.3%) 
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SS - 053 
MESANE TÜMÖRÜNDE İNTRAVEZİKAL TERMOKEMOTERAPİ TEDAVİSİNİN REKÜRENS ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Cemil Aydın1, Muhammet Yaytokgil1, Mücahit Doğan1, Musa Ekici1, Mehmet Murat Baykam1 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.d 

Amaç:  

Kliniğimizde kasa invaziv olmayan mesane kanseri (KİOMK) tanısı alan ve intravezikal termokemoterapi 

uygulanan hastaların özelliklerini, rekürens oranlarını sunmayı amaçladık.  

Materyal ve Metot: 

 Mart 2019 ile Ocak 2022 tarihleri arasında KİOMK tanısı almış olan yüksek intravezikal termokemoterapi 

uyguladığımız hepsi erkek olan 10 hastanın verilerini ve sonuçlarını inceledik. Hastalar yaş, vücut kitle 

indeksi (VKİ), sigara kullanım özellikleri, patolojik evre, histolojik derece, önceden kullandıkları BCG 

tedavisi süresi, intravezikal termokemoterapi dozu ve takip süresi, nüks oranları, sistektomiye gidiş, 

açısından değerlendirildi.  

Bulgular: 

İntravezikal termokemoterapi uyguladığımız hastaların ortalama yaşı 64.2 (49-78) yıl; ortalama VKİ 26,8 

(18-39) idi. Sigara kullanım öyküsü olan hasta sayısı 6 (%60) iken; daha önce intravezikal BCG tedavisi 

alan hasta 7 (%70) idi. Bu 7 hastanın takiplerinde BCG’yi tolere edememeleri nedeniyle termokemoterapiye 

geçildi.  Ortalama tümör çapı 3.8 cm (1.5- 6.5 cm) idi. Altı hastada HT, 2 hastada DM eşlik ediyordu. Evre 

pTa, pT1 olan hasta oranları sırasıyla 5 hasta (%50), 5 hasta (%50), olarak bulundu. Bir (%10) pT1 hastada 

aynı zamanda pTis de vardı, bu hasta eş zamanlı KML tedavisi gördüğü için konsey kararı ile BCG 

başlanmadı.  Histolojik derecelerine göre değerlendirildiğinde düşük dereceli (LG), yüksek dereceli (HG) ve 

izole in situ karsinom (CIS) oranları sırasıyla 8 (%20), 2 (%20) ve 1 (%10) hastada T1HG ve pTis beraber 

idi. Daha önce BCG uygulanan hastaların intravezikal BCG uygulama doz ortalaması 6.8 (6-18) 

idi.  Olgulara intravezikal termokemoterapi 8 hafta indüksiyon tedavisi haftada 1 kez (ilaç tedarik durumuna 

göre Epirubicin veya Mitomycin-C) ve sonrası 4 ay süre ile ayda 1 kez idame tedavisi verildi. 

Termokemoterapi ortalama uygulama dozu 8.7 (3-12) idi. Termokemoterapi sonrası, pandemi döneminde 

takibe gelmeyen idame tedavisini almayan 1 hastada mesanede ve eş zamanlı sol böbrek toplayıcı 

sistemlerinde nüx saptandı, bu hastaya TUR-M ve sol nefroüreterektomi yapıldı. Bir hastada ise mesanede 

nüx olmaksızın sol böbrek toplayıcı sisteminde nüx saptandı bu hastaya sol nefroüreterektomi uygulandı. 

KML nedeniyle BCG veremediğimiz hastaya nüx küçük hücreli mesane tümörü nedeniyle radikal sistektomi 

uygulandı. 

Sonuç: 

KİOMK’de intravezikal tedaviler orta-yüksek riskli grupta transüretral rezeksiyon sonrası olmazsa olmaz 

tedavilerdir. BCG toksisitesi nedeniyle orta riskli grupta intravezikal kemoterapi alternatif tedavidir, 

ısıtılarak verilen kemoterapinin mesane nüxünü daha fazla önlediğine dair yayınlar vardır. Tümör nüsünün 

yüksek olabileceği büyük Ta tümörlerde de termokemoterapi başlanması nüksü 

önleyebilir. Termokemoterapi ile ilgili daha geniş serili randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler : İntravezikal tedavi, termokemoterapi, mesane tümörü 
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Tables : 

 

Tablo: Hastaların demografik özellikleri, termokemoterapi ve termokemoterapi sonrası verileri 

Hasta sayısı (n) 10 

Erkek/Kadın 10/0 

Ortalama yaş (yıl) 64.2 (49-78) 

BMI 26,8 (18-39 

Sigara 6 

HT 6 

DM 2 

İntravezikal BCG tdv. öyküsü 7 

Ortalama tm. çapı (cm) 3.8 cm (1.5- 6.5 cm) 

pTa 5 

pT1 5 

pTis 1 

HG 2 

LG 8 

Ortalama BCG doz sayısı 6.8 (6-18) 

Ortalama Termokemoterapi doz sayısı 8.7 (3-12) 

Termokemoterapi altında nüx 3 
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SS - 054 
LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL RADİKAL PROSTATEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ 

Yusuf Şenoğlu1, İsmail Eyüp Dilek1, Ahmet Yıldırım Balık1, Necati Ekici1, Alparslan Yüksel1, Dursun Baba1 
1Düzce Üniversitesi 

Bu bildiri sunulmamıştır.  
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Tables : 

 

Tablo 1: Hastaların demografik özellikleri 

 Ortalama (Min-max) 

Yaş 64 (50-74) 

Ameliyat süresi (dk) 241 (170-367) 

Kanama miktarı (ml) 302 (32-1200) 

Pre-op PSA (ng/ml) 7,1 (3,5-17) 

Rektal Muayene 9 hastada benign bulgular ve 7 hastada şüpheli-malign bulgular 

Prostat volümü (ml) 46 (11-94) 

Post-op PSA (ng/ml) 0,05 (0-0,7) 

Yatış süresi (gün) 5 (4-7) 
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SS - 055 
ROBOT YARDIMLI RADİKAL PROSTATEKTOMİDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN OPERASYONA 

ETKİLERİ 

Yalçın Kızılkan1, Ali Yasin Özercan1, Halil Demirçakan1, Melih Balcı1, Binhan Kağan Aktaş1, Süleyman 

Bulut1, Cüneyt Özden1 
1Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye 

Giriş: Prostat Kanseri (PK), erkeklerde 2. sıklıkta görülen kanser türüdür. Vücut kitle indeksi (VKİ), 

hastanın boy ve kilosu ile hesaplanan, obezite tanısı açısından değerli bir kriterdir ve PK gelişimi için 

suçlanan olası risk faktörlerindendir. Biz de çalışmamızda robot yardımlı radikal prostatektomi (RYRP) 

yaptığımız hastaların VKİ’lerinin operasyon sonuçlarına etkilerini araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Ağustos 2019 – Aralık 2021 tarihleri arasında PK sebebiyle RYRP 

uyguladığımız 138 hasta dahil edildi. Dahil edilen hastaların VKİ ortanca değeri 26.8 bulundu ve hastalar iki 

gruba ayırıldı. VKİ değeri, 26.8 ve üzerindeki 70 hasta grup-1, 26.8 altındaki 68 hasta ise grup-2 olarak 

sınıflandırıldı. Gruplar, demografik veriler (yaş, preoperatif PSA değerleri, prostat hacmi, ISUP dereceleri), 

operasyon sırasındaki kanama miktarları, operasyon ve robot konsolu süreleri, anastomoz süreleri, dren 

çekilme, taburculuk, kateterizasyon süreleri, postoperatif komplikasyon oranları açısından karşılaştırıldı.  

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 63.2±6.44(45-75) yıl, VKİ ortalaması 

26.6±7.88(20.55-39.18) idi. Gruplar arasında demografik veriler karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark 

olmadığı görüldü(p>0.05) (Tablo-1). Operasyon sırasındaki kanama miktarı VKİ yüksek olan grupta anlamlı 

olarak daha fazla idi(p=0.003). Operasyon süreleri ve sonrasında dren, taburculuk, kateterizasyon süreleri 

açısından iki grup arasında fark yoktu(p>0.05). Postoperatif komplikasyonlarda clavien derece 1 ve üzeri 

komplikasyonlar her iki grupta da 13 hastada görüldü ve iki grup arasında anlamlı fark olmadığı 

izlendi(p>0.05) (Tablo-2).  

Sonuç: Çalışmamızın sonucuna göre VKİ yüksekliği operasyonda kanama riskini anlamlı olarak 

arttırmaktadır. İstatiksel fark bulunmasa da cerrahi süre VKİ düşük gruba göre yüksek bulunmuştur. 

Hastalar olası riskler konusunda bilgilendirilmelidir. Bu konuda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler : Robotik radikal prostatektomi, minimal invaziv, vücut kitle indeksi 

 

Tables : 

 

Tablo-1: Demografik veriler 

 Grup-1(n=70) Grup-2(n=68) p 

Yaş(yıl) 64±5.96(50-75) 62.5±7.27(45-75) 0,052 

Preoperatif PSA(ng/dl) 9.2±6.21(0.5-34) 9.9±9.16(0.1-49) 0,127 

Prostat Hacmi(cc) 48.3±27.8(20-177) 48.4±23.8(20-150) 0,916 

ISUP Grade   0.253 

1 34(%48.6) 44(%64.7)  

2 15(%21.4) 5(%7.4)  

3 8(%11.4) 4(%5.9)  

4 10(%14.3) 11(%16.2)  

5 3(%4.3) 4(%5.9)  
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Tablo-2: Operasyon sırasında ve sonrasında kaydedilen veriler 

 Grup-1(n=70) Grup-2(n=68) p 

Kanama Miktarı(cc) 300.2±391(10-2000) 186.40±174.5(30-1000) 0,003 

Anastomoz Süresi(dk) 27.1±9.77(14-70) 27.3±8.93(10-50) 0,922 

Operasyon Süre(dk) 219.3±47.9(145-420) 204.1±44.1(118-310) 0,886 

Konsol Süre(dk) 170.1±44.1(108-365) 155.6±40.2(70-250) 0,505 

Kateterizasyon Süresi(gün) 14.9±4.67(10-43) 14±2.7(10-22) 0,396 

Dren çekilme süresi(gün) 5.06±3.84(1-23) 4.29±3.58(1-17) 0.890 

Taburculuk Süresi (gün) 5.83±2.93(2-20) 5.43±3.43(2-18) 0.267 
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SS - 056 
PERSİSTAN MÜLLERİAN KANAL SENDROMLU OLGUDA LAPAROSKOPİK ORŞİEKTOMİ VE REMNANT 

EKSİZYONU 

Muzaffer Doğu Taşdemir1, Sümeyye Terzi1, Volkan Şen1, Ozan Bozkurt1, Güven Aslan1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

      AMAÇ 

     Bu olgu sunumunda bilateral inmemiş testis nedeniyle tarafımızca tetkik edilerek sol testis agenezisi, 

sağ abdominal testise eşlik eden rudimente uterus ve endometriyum saptanan Persistan Müllerian 

Kanal Sendromlu (PMDS) olguda tespit edilen testis tümörü nedeniyle gerçekleştirdiğimiz laparoskopik 

abdominal orşiektomi ve remnant eksizyonu sunulmaktadır. 

      OLGU SUNUMU 

      32 yaşında erkek hasta, boş skrotum şikâyeti ile tarafımıza 2013 yılında başvurdu. Yapılan 

tetkiklerinde sol seminal vezikül, sol vaz deferens ve sol testis agenezisi, prostat bezi santral 

kesiminden başlayarak orta hattın sağında yer alan santral kesiminde endometrial kaviteye ait 

olabilecek bileşen barındıran sağ seminal veziküle ait kistik lezyon tespit edildi. Tanımlanan yapının 

posterior kaudalinde yaklaşık 19x30 mm düzgün konturlu yapının ovotestise ait olduğu düşünülen 

hasta, takip dışı kalması nedeniyle ileri tetkik yapılamadı. 

      Hasta yeni gelişen karın ağrısı şikâyeti ile Kasım 2021 ‘de tekrar başvurdu. Hastanın yapılan 

görüntülemelerinde önceki tetkiklerine ek olarak prostat bezi verumontanum düzeyinde sağ 

paramedian alana uzanan kistik tübüler bir yapı ile ilişkili orta hatta supravezikal bölgede yerleşimli 

64x82 mm solid lezyon ve paraaortik uzun aksı 10 mm ‘yi aşmayan lenf nodları tespit edildi. Hastanın 

tümör belirteçleri: AFP:2,3 ng/Ml, LDH:386 U/L, B-HCG:21,50 m[IU]/mL olarak tespit edildi. Hormon 

panelinde: FSH: 32,53 m[IU]/L, LH:16,9 m[IU]/L, E2: 42,87 PG/mL, total testosteron: 344 m[IU]/L 

olarak tespit edildi. 
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      Hastaya laparoskopik abdominal orşiektomi ve remnant eksizyonu planlandı. Ameliyat sırasında ve 

hasta takibinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Operasyon süresi 90 dakika, total aspirat yaklaşık 

50 mL idi. Patoloji sonucu vasküler invazyonu olan 8 cm uzunluğunda pT2 seminom olarak 

değerlendirildi. Tümörün bir tarafında bulunan kord benzeri alan ve komşuluğunda vesicula seminalis, 

tuba uterina, endometrium ve endoserviks komponentlerini içeren uterus dokuları tespit edildi. 

     Kromozom analizi 46 + XY olarak saptanan hasta tüm bulgular eşliğinde Persistan Müllerian Kanal 

Sendromu (PMDS) olarak değerlendirildi. Postoperatif dönemde gelişen kastrasyon nedeniyle 

testosteron replasmanı başlandı. Sistemik evrelemesinde metastatik odak saptanmayan hasta Evre 1B 

(T2N0M0S0) yüksek riskli olarak değerlendirildi. Hastaya karboplatin kemoterapi protokolü başlandı. 

      SONUÇ 

     PMDS erkek psödohermafroditizminin oldukça nadir görülen otozomal resesif kalıtıma sahip bir alt 

tipidir. Bilateral inmemiş testis veya inguinal hernisi olan olgularda tespit edilebilmektedir. Olgumuz 

literatürde 24. vaka olarak tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler : Persistan Müllerian Kanal Sendromu, Seminom, Laparoskopik Orşiektomi, İnmemiş 

Testis, İntraabdominal Testis, Testis Tümörü, Mullerian Duct, Testicular Neoplasms, Laparoscopic Surgery. 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 1: Abdominal testiste gelişen seminom MRI görüntüsü 
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Resim Açıklaması: Resim 2: Laparoskopik abdominal orşiektomi ve remnant eksizyonu yapılan hastanın 

patoloji materyali 
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SS - 057 
RALRP'DE FARKLI İNSİZYONLARLA PİYESİN ÇIKARILMASININ İNSİZYONEL HERNİ OLUŞUMU 

AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Engin Dereköylü1, Mustafa Macit1, Göktuğ Kalender1, Kadir Can Şahin1, Mehmet Hamza Gültekin1, Çetin 

Demirdağ1, Bülent Önal1 
1Iuc-cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Abd 

Amaç: 

Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi (RALRP) operasyonu yapılan hastalarda cerrahi piyesin 

trokar genişletilmesi (Grup 1) ve alt batın transvers kesi (Grup 2)(Pfannenstiel) teknikler ile çıkarıldığı 

vakaların postoperatif dönemde insizyonel herni gelişmesi açısından kıyaslanması. 

Yöntem: 

Kasım 2017 ile Mart 2021 tarihleri arasında kliniğimize RALRP operasyonları yapılan 

hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların postoperatif komplikasyon verileri, fonksiyonel 

(kontinans ve potens durumu) ve onkolojik sonuçları kaydedildi. Herni tipi, lokasyonu, ve herniye yönelik 

uygulanan tedaviler not edildi. 

Bulgular: 

Belirtilen tarihler arasında 184 hastaya RALRP operasyonu uygulandı. Cerrahi piyesinin dışarı alınması için 

trokar genişletilmesi tekniği 143 hastada, alt batın transvers kesi tekniği 41 hastada uygulandı. Preoperatif 

hastaya ve tümöre bağlı karakteristikler (yaş, vücut kitle endeksi, ASA skoru, T evresi, prostat büyüklüğü) 

her iki cerrahi grupta benzer olarak görüldü. Toplamda 19 hastada insizyonel herni saptandı (18 hasta Grup 

1, 1 hasta Grup 2) (p=0.045). Hastaların 16’sı insizyonel herni nedeniyle ameliyat edildi, üçü ise klinik 

olarak takibe alındı. Onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar açısından her iki teknik benzer olarak görüldü. 

Sonuç: 

Prostat kanseri nedeniyle RALRP operasyonu yapılan hastalarda cerrahi piyesin trokargenişletilmesi tekniği 

ile yapıldığında insizyonel herni gelişmesinin pfannenstiel insizyonu yapılan hastalara göre daha sık olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle trokarın alınması sonrası başta fasya olmak üzere dokuların kapatılmasında uzun 

sürede eriyen dikiş materyelinin kullanılmasını önermekteyiz. Erken postoperatif dönemde onkolojik ve 

fonksiyonel sonuçlar açısından iki grup arasında istatistiki bir fark yoktur. 

Anahtar Kelimeler : Prostatektomi, Prostat Kansesi, Insizyonel Herni, Robotik Cerrahi, Üroonkoloji 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Postoperatif Pfannenstiel 
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Resim Açıklaması: Postoperatif Port Yeri 
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SS - 058 
ÇOCUKLARDA ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK CERRAHİDE DOCKİNG SÜRESİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

Bülent Önal1, Elif Altınay Kırlı1, Deniz Abdullahoğlu1, Uğur Aferin1, Ahmet Erözenci1 
1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Giriş: 

Robot yardımlı laparoskopik cerrahinin (RALS) tüm avantajlarına rağmen çocuklarda uygulanmasında 

fiziksel özelliklere bağlı olarak zorluklar yaşanabilir. Bu nedenle RALS’e uygun çocukları belirlemek için 

ölçümsel kriterler tanımlanmıştır. Kliniğimizde RALS uygulanacak hastaları bu kriterlere göre seçmemize 

rağmen, bazı çocuklarda docking’in teknik zorluk nedeni ile uzun sürdüğünü gözlemledik. Amacımız 

bilinen kriterler dışında hasta seçiminde faydalı olabilecek çocuklara ait özelliklerin belirlenmesidir. 

  

Hastalar ve Yöntem: 

Çalışmaya 2018-2021 yılları arasında, iki anterior superior iliak spine arası mesafe> 13 cm ve puboksifoid 

mesafe>15 cm ölçülen ve RALS uygulanan çocuklar (0-18 yaş) dahil edildi. Prosedürler deneyimli tek 

cerrah yönetiminde Vinci SI robotik cerrahi sistem kullanılarak transperitoneal yolla gerçekleştirildi. 

Docking süresi trokar konumlarının planlanması, yerleştirilmesi ve robotik kolların yerleştirilmesi için geçen 

süre olarak tanımlandı. Gruplar docking süresine göre belirlendi (Grup 1≤ 25 dakika, Grup 2> 25 dakika). 

Süre ile ilişkili olabilecek olası demografik (yaş, cinsiyet, kilo, boy), cerrahi özellikler (yöntem, trokar 

yerleşimi, ameliyat süresi, yatış süresi) ve komplikasyonlar değerlendirildi. 

  

Bulgular: 

Ortanca yaş 72,6 ay (10-204) olan 20 hastaya (E:K=2.3) RALS yapıldı. Uygulanan ürolojik cerrahiler 

piyeloplasti (n=11), üreteroneosistostomi (n=4), heminefrektomi (n=3),  nefrektomi (n=1) ve 

divertikülektomidir (n=1).  Docking süresi uzun olan çocukların daha küçük yaşa (p=0.006), kiloya 

(p=0.003) ve boya (p=0.001) sahip oldukları tespit edildi. Trokar yerleşim düzeninin docking ile ilişkisi 

saptanmadı (p=0.780). Ameliyat süresinin ise docking süresi uzun olan çocuklarda daha uzun (p=0.001) 

olduğu görüldü. 

  

Sonuç: 

Ürolojik cerrahi girişimler için RALS 1 yaşın altında dahi sorunsuz uygulanan bir yöntemdir. Dezavantaj 

olarak nitelendirilen uzun ameliyat süresi uygun hasta seçimi ile aşılabilir. Hastanın yaşı, boyu ve kilosu 

RALS kararı verilirken dikkate alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : robotik cerrahi, çocuk, docking süresi 
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Tables : 

 

Docking zamanını etkileyen faktörler 

Docking süresi (dakika) ≤25 >25 p 

Hasta sayısı(n) 10 10  

Yaş (ortalama; ay) 104.4±17.7 40.9± 9.43 0.006 

Kilo (ortalama; kg) 35.5±4.72 17.18±1.96 0.003 

Uzunluk (ortalama; cm) 135.1±5.63 99.5±5.67 0.001 

Ameliyat Süresi (ortalama; dakika) 95±5.16 162.5±6.75 0.001 

Hastanede yatış süresi (ortalama; gün) 2±0.2 2.5±0.26 0.163 
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SS - 059 
ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ OPERASYONU YAPILAN 

HASTALARIN İLK FONKSİYONEL SONUÇLARI 

Mustafa Özkaya1, Engin Dereköylü1, Mustafa Macit1, Göktuğ Kalender1, Kadir Can Şahin1, Mehmet Hamza 

Gültekin1, Çetin Demirdağ1, Bülent Önal1 
1Iuc-cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Abd 

Amaç: 

Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi (RALRP) operasyonu yapılan hastalarımızın operasyon 

sonrası birinci yılda fonksiyonel durumlarının değerlendirilmesi. 

Yöntem: 

Kasım 2017 ile Eylül 2020 tarihleri arasında kliniğimize RALRP operasyonları yapılan hastaların kayıtları 

geriye dönük olarak incelendi. Hastaların postoperatif komplikasyon verileri, fonksiyonel (kontinans ve 

potens durumu) ve onkolojik sonuçları kaydedildi. Hastaların fonksiyonel değerlendirilmesi postoperatif 

birinci yıl ya da daha geç olan klinik değerlendirilmesi ile yapıldı. Klinik takiplerine gelemeyen hastaların 

verileri telefon görüşmesi ile elde edildi. Hastanın tariflediği, miktardan bağımsız olarak herhangi bir idrar 

kaçırma durumu idrar inkontinansı olarak değerlendirildi. Kontrollerde IIEF-5 formu ile erektil disfonksiyon 

varlığı ve derecesi değerlendirildi. 21 ve daha düşük skor belirten hastalarımız erektil disfonksiyon mevcut 

olan hasta olarak değerlendirildi. 

Bulgular: 

Belirtilen tarihler arasında 158 hastaya RALRP operasyonu uygulandı. Cerrahi sonrası 28 (%17,7) hastada 

idrar inkontinansı mevcut olup, 130 (%82,3) hastada kontinansın sağlandığı tespit edildi. Ayrıca 75 (%47,4) 

hastada erektil disfonkisyon şikayeti bulunurken 83 (%52,6) hastada potensin tam olduğu saptandı. Ek 

olarak takiplerde bir sene içerisinde 10 hastada üretral darlığa bağlı internal üretrotomi uygulanmış olup üç 

hastada ise hem idrar kaçırma hem de darlık şikayetleri olmuştur. Hastaların ortalama yaşı 74,8 olup, 

ortalama psa dansitesi 0,232 ng/mL2 olarak hesaplanmıştır. T evresinin 120 hastada T1, 34 hastada T2 ve 4 

hastada T3 olduğu görüldü. Gleason skorları, ISUP Grade Gruplarına göre değerlendirildiğinde  ise 70 hasta 

ISUP Grade 1,48 hasta ISUP Grade 2,22 hasta ISUP Grade 3,13 hasta ISUP Grade 4 ve 5 hasta ISUP Grade 

5 olarak değerlendirilmiştir.  

Sonuç: 

Prostat kanseri nedeniyle RALRP operasyonu yapılan hastalarda erken dönemde idrar kaçırma şikayetleri 

düşük oranda (%17,7) saptanmış olup, erektil disfonksiyon ise hastaların yaklaşık yarısında (%47,4) 

saptanmıştır. Ek olarak hastalarda üretra darlığı daha nadir olarak karşımızda çıkmaktadır (%6). Bu sonuçlar 

ışığında RALRP operasyonu fonksiyonel sonuçlar ele alındığında prostat kanseri tedavisinde tercih edilebilir 

bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler : Prostatektomi, Üroonkoloji, İşlevsel Üroloji, Robotik Cerrahi, İnkontinans 
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SS - 060 
GA-68 PSMA PET/BT ROBOT YARDIMLI RADİKAL PROSTATEKTOMİDE LENF NODU POZİTİFLİĞİNİ 

ÖNGÖREBİLİR Mİ? 

Burak Çıtamak1, Ali Tekin1 
1Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi 

Amaç 

Robot yardımlı radikal prostatektomi (RYRP) ve genişletilmiş pelvik lenf nodu diseksiyonu (PLND) yapılan 

hastalarda preoperatif yapılan Ga-68 PSMA PET/BT’nin lenf nodu pozitifliğini öngörmesini araştırmak. 

Materyal-Metod 

Kasım 2019- Aralık 2021 yılları arasında yeni tanı koyulmuş prostat kanserli ve RYRP yapılan 40 hastanın 

verileri incelendi. Bu hastalardan D’Amico risk sınıflamasına göre orta ve yüksek riskli grupta olanlar, Ga-

68 PSMA PET/BT çekilen ve genişletilmiş LND yapılan verileri tam 14 hasta retrospektif olarak 

değerlendirildi. Hastaların yaşı, PSA değerleri, muayene bulguları ve patoloji sonuçları kaydedildi. Veriler 

SPSS 22.0 programı ile analiz edildi. 

Bulgular 

Hastaların ortalama yaşı 63 ± 5,5 yıl, ortalama PSA 12,6 ± 6,04 ng/ml olarak saptandı. PLND sonrası 

çıkarılan lenf nodu sayısı median 19 (min 13-max 34) olarak tespit edilirken, 3 hastada (%21,4) pozitiflik 

saptandı. Lenf nodu pozitif 1 (%7) hastada cerrahi sınır pozitif olarak tespit edildi. Preoperatif yapılan Ga-68 

PSMA PET/BT’de 3 hastada lenf nodunda (%21,4) pozitiflik saptandı. Hastaların %85,7’sinde (12/14) 

preoperatif ve postoperatif olarak bulgular uyumlu olarak saptanırken, Ga-68 PSMA PET/BT’nin spesifitesi 

%91,6, sensitivitesi %75, pozitif prediktif değeri %75, negatif prediktif değeri %91 olarak saptandı. 

Sonuç 

Prostat kanserli hastalarda preoperatif yapılan Ga-68 PSMA PET/BT, lenf nodu metastazını saptamada 

yüksek spesifite ve sensitiviteye sahip olan bir yöntem gibi görünmektedir. Ancak bunun tespit edilebilmesi 

için geniş ve kontrollü araştırma gruplarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : PET/BT, Robotik prostat, Lenf nodu diseksiyonu 
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SS - 061 
OLİGOMETASTATİK PROSTAT KANSERİNDE NEOADJUVAN TEDAVİ SONRASI RADİKAL 

PROSTATEKTOMİ 

Ahad Safaraliyev1, Ender Özden1, Ertuğrul Köse1, Murat Gülşen2, Mehmet Necmettin Mercimek3, Yarkın 

Kamil Yakupoğlu1, Şaban Sarıkaya1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 
2Gazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye 
3İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; Liv Hospital Samsun Üroloji 

Kliniği, Samsun, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmamızda kliniğimizde lokal ileri veya oligometastatik prostat kanseri olgularında 

uyguladığımız neoadjuvan kemohormonoterapi (NKHT) sonrası radikal prostatektomi (RP) ve lenf nodu 

diseksiyonu sonuçlarımızı sunmayı amaçladık. 

Gereç-Yöntem: Aralık 2009-Ekim 2021 tarihleri arasında 511 hastaya RP operasyonu uygulandı. 

Çalışmaya lokal ileri evre veya oligometastatik olan NKHT aldıktan sonra opere edilen 30 hasta dahil edildi. 

Hastaların hepsine 6 kür docetaksel ve eş zamanlı olarak LH-RH analoğu başlandı. Tedavi öncesi ve sonrası 

tedavi yanıtını değerlendirmek amacıyla PSMA-PET ve multiparametrik MRG inceleme yapıldı. Hastaların 

hepsine NKHT sonrası 6 hafta içinde açık veya laparoskopik RP yapıldı. Hasta özellikleri ve cerrahın 

tercihine göre transperitoneal ya da retroperitoneal yaklaşım tercih edildi. 

Bulgular: Hastaların demografik, operatif ve postoperatif verileri tablo 1’de gösterilmektedir. Yaş 

ortalaması 61,87 yıl olan seride 22 hastada laparoskopik, 8 hastada açık yaklaşım tercih edildi. 13(%43) 

hastada transperitoneal, 17(%57) hastada retroperitoneal yaklaşım tercih edildi. Postoperatif dönemde 

4(%13) hastada minör komplikasyon gelişmiş olup, 2(%6,5) hastada major komplikasyon gelişti. Hastaların 

patoloji sonuçlarında 8(%26) hastada cerrahi sınır pozitif olarak raporlandı, 13(%43) hastada lenf nodu 

metastazı tespit edildi. 5(16,6) hastanın takiplerinde kastrasyon direnci gelişti. İki grup arasında yaş, vücut 

kitle indeksi, prostat volümü, komplikasyon oranları, hastanede yatış süresi bakımından fark yokken; 

laparoskopik grupta cerrahi süre, üretral kateter çekilme süresi daha kısa, ortalama kan kaybının daha az 

olduğu gözlendi (p<0,05). 

Sonuç: Lokal ileri veya oligometastatik hastalarda RP öncesi neoadjuvan tedavilerin onkolojik sonuçlar 

üzerindeki etkisi üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Prostat kanserinde metastatik ve çok yüksek riskli 

lokal ileri hastalar için NKHT ile RP seçilmiş hastalarda multimodal tedavinin bir parçası olarak akılda 

tutulması gereken tedavi opsiyonudur. Minimal invaziv yöntemlerle yapılan RP, açık yöntemle yapılan RP 

ile benzer etkinlik ve güvenliğe sahip olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : radical prostatectomy, laparoscopy, neoadjuvant therapy 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1 
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SS - 062 
ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA MESANE 

BOYNU KORUMANIN İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİSİ 

Tanju Keten1, Ali Yasin Özercan1, Burak Köseoğlu1, Ahmet Burak Yılmaz1, Melih Balcı1, Özer Güzel1, Altuğ 

Tuncel1 
1Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji 

Giriş - Amaç: Radikal prostatektomi operasyonlarından sonra görülen kontinans problemlerinin azaltılması 

amacı ile mesane boynunun korunmasına yönelik yöntemler tanımlanmıştır.  Bu çalışmanın amacı 

kliniğimizde prostat kanseri nedeni ile robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi (RYLRP) 

operasyonu sırasında mesane boynu korunan ve korunmayan hastaların postoperatif birinci yıl takiplerindeki 

kontinans durumlarını karşılaştırmaktır. 

  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ağustos 2019 – Ocak 2021 tarihleri arasında kliniğimizde RYLRP 

operasyonu yapılan 121 hastanın verileri değerlendirildi.   Hastalar mesane boynu korunmayan (Grup 1), 

mesane boynu korunan (Grup 2) ve mesane boynu extreme korunan (Grup 3) olmak üzere 3 gruba 

ayrıldı.  Postoperatif 1. ay, 3. ay ve 12. ayda hastaların inkontinans durumları 24 saatlik ped testi ile 

değerlendirildi. Günlük idrar kaçırma miktarı < 100 gr ise hafif, 100–400 gr ise orta, > 400 gr ise şiddetli 

idrar kaçırma olarak değerlendirildi.  Çalışmamızda ''mesane boynu korunması'' ile mesane boynu ile prostat 

tabanı ara planının dikkatli diseksiyonu ile mesane boynu rekonstrüksiyonuna gerek kalmadan üretra 

anastomozunun yapıldığı hastalar, ''extreme mesane boynu korunması'' ile de mesane boynu intraprostatik 

segmentinin ⩾1 cm korunduğu hastalar ifade edilmiştir.  

  

Bulgular: Tüm grupların 1. ay, 3. ay ve 12. aydaki  inkontinans oranları ve inkontinans şiddetleri Tablo 1’ de 

gösterilmiştir. Birinci  ayda tam kontinan hasta oranı açısından Grup 1 ve Grup 2 arasında anlamlı fark 

saptanmaz iken  Grup 3’te tam kontinan hasta oranı Grup 1’den anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(p=0,028).  Birinci ayda inkontinansı olan hastalardaki inkontinans şiddeti açısından gruplar arasında fark 

saptanmamıştır (p=0,371). Üçüncü ayda Grup 3’te tam kontinan hasta oranı  Grup 1’den daha yüksek 

saptanmış olup (p=0,023), inkontinans şiddetleri değerlendirildiğinde Grup 2 ve Grup 3’te hafif inkontinans 

oranları Grup 1’den daha yüksek  bulunmuştur (p=0,035). On ikinci ayda ise gruplar arasında inkontinans 

oranları ve inkontinans şiddetleri açısından fark saptanmamıştır.  Grup 3’te tam kontinan hasta oranı tüm 

zamanlarda Grup 2’den daha yüksektir ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Sonuç: RYLRP sırasında mesane boynunun extreme korunduğu hastalarda erken dönemdeki inkontinans 

oranları daha düşük saptanmıştır. Mesane boynu korunan gruplarda erken dönemdeki inkontinans şiddeti de 

korunmayan gruba göre daha düşüktür. Birinci yılın sonunda ise  gruplar arasında hem inkontinans oranı 

hem de inkontinans şiddeti benzer olarak bulunmuştur.  Buradan hareketle RYLPRP operasyonu sırasında 

mesane boynunun korunmasının erken dönemdeki kontinans üzerine olumlu etkisi olduğu sonucuna 

varılmıştır. Sonuçlarımızın daha geniş hasta serilerine sahip çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini 

düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler : İnkontinans, Robot, Prostatektomi, Mesane Boynu 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo: Grup 1, Grup 2 ve Grup 3’ün 1., 3. ve 12. aylardaki inkontinans şiddetlerine göre 

oranları 
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SS - 063 
SAFETY OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TECHNIQUES IN LARGE ADRENAL LESIONS: A 

SINGLE-CENTER STUDY 

Sertac YAZICI1, Meylis ARTYKOV1, Hakan Bahadir HABERAL1, Turan MAMMADALIYEV1, Ahmet 

GUDELOGLU1, Cenk Yucel BILEN1 
1Department Of Urology, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey 

Objective: In this study, we present our experience with adrenal masses ≥5 cm treated with standard 

laparoscopic and robotic techniques. 

Material and Methods: We retrospectively analyzed 83 patients who underwent adrenalectomy with 

minimally invasive surgery from October 2007 to September 2019 in a single institution. Patients were 

categorized into two groups based on the size of the adrenal gland as <5 cm and ≥5 cm. The groups were 

compared in terms of perioperative outcomes. 

Results: The median age of the patients at the time of surgery was 51 (41-60) years, with a female-to-male 

ratio of 27/56. The median follow-up period was 27 (11.5-91) months. Of 83 adrenal masses, 60 (72.3%) 

were in the <5 cm group and 23 (27.7%) were in the ≥5 cm group. Fifteen (18.1%) patients underwent 

adrenalectomy for lung cancer metastasis, whereas three (3.6%) for renal cell carcinoma metastasis. The 

Overall rate of post-operative complications was 10.8%. Post-operative complication rates were similar in 

each group (p=0.433). Operation time was found to be significantly higher in patients with large adrenal 

masses (p=0.003). 

Conclusion: Minimally invasive surgical techniques have the same perioperative findings in adrenal lesions 

≥5 cm compared to <5 cm, and can be safely used in this group of patients. 

Anahtar Kelimeler : Laparoscopy, Minimally Invasive Surgical Procedures, Adrenalectomy, 

Metastasectomy 

 

Tables : 

 

Table 1. Comparison of demographics and pre-operative features between the groups. 

Parameters  <5 cm ≥5 cm p 

Gender, N (%) Female 20 (74.1) 7 (25.9) 0.801* 

 Male 40 (71.4) 16 (28.6)  

Age, year, Median (IQR)  53.5 (42.5-61.5) 48 (39-57) 0.144** 

BMI, kg/m2, Median (IQR)  26.40 (24.82-31) 26.30 (24.05-32.42) 0.919** 

Surgical Side, N (%) Right 29 (70.7) 12 (29.3) 0.665* 

 Left 29 (72.5) 11 (27.5)  

 Bilateral 2 (100) 0 (0)  

ASA Score, N (%) 1 5 (62.5) 3 (37.5) 0.622* 

 2 43 (75.4) 14 (24.6)  

 3 12 (66.7) 6 (33.3)  

Hypertension, N (%)  38 (63.3) 11 (47.8) 0.199* 

Diabetes, N (%)  5 (8.3) 4 (17.4) 0.254* 
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Table 2. Comparison of perioperative features between the groups. 

Parameters  <5 cm ≥5 cm p 

Operation Time, min, Median (IQR)  100 (75-120) 120 (110-165) 0.003** 

Estimated Blood Loss, mL, Median (IQR)  20 (0-20) 20 (0-20) 0.924** 

Operation Technique, N (%) Laparoscopic 57 (75) 19 (25) 0.089* 

 Robotic 3 (42.9) 4 (57.1)  

Hemoglobin Drop, g/dL, Mean (SD)  1.19 (1.06) 1.10 (0.53) 0.766*** 

Drain Removal Time, day, Median (IQR)  1 (1-1) 1 (1-2) 0.461** 

Length of Hospital Stay, day, Median (IQR)  2 (1-3) 2 (1-3) 0.417** 

Postoperative Complications, N (%)  8 (13.3) 1 (4.3) 0.433* 

Histology, N (%) Benign 44 (71) 18 (29) 0.644* 

 Malign 16 (76.2) 5 (23.8)  

Surgical Margin Positivity, N (%)****  10 (62.5) 2 (40) 0.682* 
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SS - 064 
LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ CERRAHİ DENEYİMLERİMİZ: 106 OLGU 

Cemil Aydın1, Musa Ekici1, Muhammet Yaytokgil1, Muhammet İhsan Öztürk1, Mehmet Murat Baykam1 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.d 

AMAÇ  

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği’ndeki ilk laparoskopik nefrektomi (LN) operasyonu yapılan 

hastaların özellikleri ile onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi. 

YÖNTEM  

Kliniğimizde Ekim 2017 ile Ocak 2022 arasında laparoskopik nefrektomi yapılan toplam 106 

olgu demografik özellikler, hastanede kalış suresi, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar, operasyon 

zamanı, kan kaybı açısından değerlendirildi.  

Hastaların 37’sine non-fonksiyone böbrek tanısıyla laparoskopik basit nefrektomi (LBN), 52’sine böbrek 

tümörü nedeniyle laparoskopik radikal nefrektomi (LRN) ve 17’sine üst üriner sistem ürotelyal karsinomu 

nedeniyle laparoskopik radikal nefroüreterektomi (LRNÜ) ameliyatı yapıldı. Parsiyel nefrektomi yapılan 17 

hasta çalışma dışı bırakıldı. Olguların hepsi transperitoneal yoldan opere edildi. 

BULGULAR  

Çalışmada 46 kadın ve 60 erkek hasta vardı. LBN yapılan hastaların yaş ortalaması 50.875, LRN yapılan 

hastaların yaş ortalaması 64.75 olarak hesaplandı. Hastaların 16’ sında daha önce geçirilmiş batın cerrahisi 

öyküsü vardı. LN ameliyatı yapılan hastaların sayısı, intraoperatif kanama miktarı, operasyon süresi, 

hastanede kalış süresi Tablo 1’de gösterilmektedir. LN yapılan hastaların postop. komplikasyonlarını 

Modifiye Clavien klasifikasyonuna göre sınıflandırdığımızda (Tablo 2) 6 hastada geçici kreatinin 

yükselmesi, 5 hastada ise subileus tablosu gelişti. LBN yapılan 2 hastaya toplam 2 ünite (1/1 ünite) ve LRN 

yapılan 1 hastaya (1 ünite) olmak üzere toplam 3 hastaya transfüzyon yapılmıştır. Bir hastada pankreastan 

10 gün şilöz mai geldi ancak bu hastalarda ek operasyon veya girişim yapılmadan konservatif yaklaşımla 

düzeldi. LRN olarak başlanan 4 hastada ve LBN planlanan 1 hastada diseksiyon zorluğu nedeni ile açık 

cerrahiye geçildi. 1 hastada aslında laparoskopik parsiyel nefrektomi amacıyla başlanmıştı ama perop USG 

cihazımızın olmaması nedeni ile kitleyi tam diseke edemedik ve LRN yapıldı. Bir hastada radikal 

nefrektomi esnasında diafragma yaralanması oldu, laparoskopik olarak onarıldı. Özellikle daha önce böbrek 

taşı ameliyatı geçiren 3 hastanın yapışıklık nedeniyle diseksiyonu zor ve ameliyat süresi uzundu. Bütün LN 

vakaları postop 1. günde mobilize oldular.  

Komplikasyon oranlarımız sınıf I %16.98 (18 hasta), sınıf II %3.77 (4 hasta), sınıf III %5.66 (6 hasta) olup, 

sınıf IV ve sınıf V komplikasyon izlenmedi. 78 hastada (%73.58) hiçbir komplikasyona rastlanmamıştır. 

Patoloji: 11 hasta T1a, 18 hasta T1b, 12 hasta T2a, 7 hasta T2b, 4 hasta T3a olarak rapor edilmiştir. LRN 

yapılan hastaların patolojik incelemelerinde 1 hasta anjiomyolipom, LRNÜ yapılan 6 hastada infiltratif 

üretelyal karsinom olarak gelmiştir.  Ortalama takip süresi 15,3 ay olup, bu süre içerisinde hiçbir hastada 

lokal veya sistemik metastaza ayrıca port yeri metastazına rastlanmamıştır. 

SONUÇ: 

Teknolojik gelişmeler ile birlikte laparoskopik teknikler üst üriner sistem cerrahisinde dünya genelinde 

kabul görerek altın standart yaklaşımdır.  

Anahtar Kelimeler : Laparoskopi, laparoskopik nefrektomi, radikal nefrektomi 
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Tables : 

 

Tablo1: Olguların demografik özellikleri, operasyon verileri ve yatış süreleri ortalamaları 

 LBN LRN LRNÜ 

Hasta sayısı 37 52 17 

Yaş 50.875 64.75 55.8 

Kadın 18 24 3 

Erkek 19 28 14 

Operasyon süresi (dk) 78 84 182 

Kan kaybı (ml) 76 85 102 

Yatış süresi (gün) 2.2 2.6 3.1 

LBN: Laparoskopik basit nefrektomi, LRN: Laparoskopik radikal nefrektomi, 

LRNÜ: Laparoskopik nefroüreterektomi 
   

 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

Komplikasyon izlenmeyen 78 %73.58 

Sınıf 1   

Bulantı-Kusma 4 %3.77 

Geçici kreatinin yükselmesi 6 %5.66 

Ateş 3 %2.83 

Subileus 5 %4.71 

Sınıf 2   

Kan transfüzyonu 3 %2.83 

Pankreatik şilöz mai drenajı 1 %0.94 

Sınıf 3   

Açık cerrahiye geçiş 5 %4.71 

Diafragma yaralanması 1 %0.94 

Sınıf 4 0 0 

Sınıf 5 0 0 
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SS - 065 
ÜST ÜRİNER SİSTEMİN ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPİK VE AÇIK 

NEFROÜRETEREKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Cemil Aydın1, Musa Ekici1, Mücahit Doğan1, Muhammet Yaytokgil1, Mehmet Murat Baykam1, Zeynep Banu 

Aydın2 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.d 
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.d 

AMAÇ  

Üst üriner sistemin ürotelyal karsinomunda (ÜÜSÜK) altın standart tedavi yöntemi radikal 
nefroüreterektomidir (RNÜ). Bu çalışmada ÜÜSÜK nedeni ile laparoskopik RNÜ (LRNÜ) ve açık RNÜ (ARNÜ) 
uygulanan hastaların sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı. 

YÖNTEM  

Kliniğimizde Ekim 2015 – Ocak 2022 tarihleri arasında 40 hastaya ÜÜSÜK nedeni ile ARNÜ veya LRNÜ yapıldı. 
Hastaların operasyon verileri, komplikasyonları, histopatolojik verileri, mesane nüks oranları retrospektif 
olarak değerlendirildi.  

BULGULAR  

Hastaların 16’sı (%40) kadın, 24’ü (%60) erkekti. Ortalama hasta yaşı 66,3±7,9 idi. On sekiz hastaya (%45) 
ARNÜ, 22 hastaya (%55) LRNÜ uygulandı. Tüm hastalara preop. sistoskopi yapıldı. LRNÜ’de kaf eksizyonu 
açık olarak yapıldı. ARNÜ ve LRNÜ uygulanan hastaların sırasıyla operasyon süreleri 188±46.4 ve 242.8±88.9 
dk, kan kaybı 541.75±648.9 ve 288.38±189.1 cc, perioperatif kan transfüzyonu gerektiren hasta sayısı 6 (%15) 
ve 2 (%5), hospitalizasyon süreleri 5.4 (3-8) ve 3.1 (2-5) gün, onkolojik takiplerinde mesanede nüksü izlenen 
hasta sayısı 2 (%5) ve 1 (%2.5) olarak bulundu. Her iki yöntemde de üretral katater postop. 7. günde çıkarıldı. 

ÇIKARIMLAR  

ÜÜSÜK’de LRNÜ ile, daha az kan kaybı, düşük perioperatif komplikasyon oranı ve daha az perioperatif kan 
transfüzyon ihtiyacı sağlanmıştır. Üroloji pratiğinde minimal invaziv yöntemler standart yöntemler haline 
gelmiştir. ÜÜSÜK’de laparoskopik nefroüreterektomi etkin bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler : Laparoskopik nefroüreterektomi, toplayıcı sistem tümörü, açık nefroüreterektomi 
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Tables : 

 

Tablo: Hastaların demografik özellikleri, ameliyat ve ameliyat sonrası verileri 

 ARNÜ 

(n=18) 

LRNÜ 

(n=22) 

P 

değeri 

Erkek 8 16 <0.001 

Kadın 10 6 <0.001 

Operasyon süre (dk) 188±46.4 242.8±88.9 <0.001 

Kan kaybı 541.75±648.9 288.38±189.1 <0.001 

Kan Tx. 6 2 0.021 

Hospitalizasyon süre (gün) 5.4 (3-8) 3.1 (2-5) <0.001 

Mesane nüksü 2 1 <0.001 

Clavien Komplikasyon    

Sınıf 1 3 1 <0.001 

Sınıf 2 6 2 0.019 

LRNÜ: Laparoskopik nefroüreterektomi, ARNÜ: Açık 

nefroüreterektomi 
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SS - 066 

LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Can Sinirsiz1, Muzaffer Doğu Taşdemir1, Abdullah Serkan Yener2, Tevfik Demir2, Volkan Şen1, Ozan 

Bozkurt1, Ömer Demir1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Ve Metabolizma 

Hastalıkları Bilim Dalı 

Amaç: Bu çalışmamızda laparoskopik adrenalektomi yapılan hastalarda yatış süresini etkileyen faktörleri 

araştırmayı amaçladık. 

Materyal ve metod: Temmuz 2011- Temmuz 2021 tarihleri arasında kliniğimizde laparoskopik 

adrenalektomi yapılan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik, preoperatif, 

peroperatif ve tümör özellikleri kaydedildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar yatış süresi ≤4 gün ve >4 gün 

olarak iki gruba ayrıldı.  Gruplar arasında demografik özellikler, operasyon verileri, postoperatif 

komplikasyon durumu ve tümör özellikleri univariate analiz ile karşılaştırılarak yatış süresinin uzaması 

açısından olası risk faktörleri değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmaya kliniğimizde laparoskopik adrenalektomi yapılan toplamda 182 hasta dahil edildi. 

Hastaların 122’si (%67) kadın, 60’ı (%33) erkek ve ortalama yaşı 49.8±13.7 idi.  Hastaların 112’sinin 

(%61.5) ≤4 gün, 70’inin (%38.5) ise 4 günden uzun yattığı görüldü. Operasyon süresinin uzun olduğu 

hastalarda yatış süresinin de buna paralel olarak uzun olduğu saptandı (p<0.001). Peroperatif ve postoperatif 

komplikasyon gelişen hastaların yatışlarının komplikasyon gelişmeyenlere göre daha uzun sürdüğü saptandı 

(sırasıyla: p=0.019, p=0.003). Kanamanın göreceli olarak daha az olduğu dren koymadığımız vakalarda 

yatış süresi anlamlı olarak daha kısa saptandı (p=0.001). Bilateral laparoskopik adrenalektomi yapılanlarda 

tek taraflı (sağ veya sol) yapılanlara göre daha uzun yatış süresi olduğu görüldü (p=0.005) (Tablo 1). 

Sonuç: Çalışmamızda bilateral laparoskopik adrenalektomi yapılanlarda, operasyon süresi uzun olan 

hastalarda ve dren konulan hastalarda anlamlı olarak yatış sürelerinin uzadığını saptadık.  Ayrıca peroperatif 

ve postoperatif komplikasyonların da yatış süresini belirgin olarak uzattığını saptadık.  Operasyon 

sürelerinin ve komplikasyon oranlarının olabildiğince düşürülmesinin yatış sürelerini azaltmada faydalı 

olacağını düşünmekteyiz. 

  

Anahtar Kelimeler : laparoskopi, adrenalektomi, komplikasyon, adrenal, laparoskopik cerrahi 

 

  



 

Sayfa 141 / 338 
 

Tables : 

 

Tablo 1. Yatış süresini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi 

 Yatış Süresi≤4 Gün 

(n=112) 
Yatış Süresi>4 Gün (n=70) P 

Yaş (mean±SD) 49.1±13.5 50.9±14.2 0.490 

Cinsiyet (n,%) Kadın Erkek 76(%62.3) 36(%60) 46(%37.7) 24(%40) 0.765 

Lezyon tarafı(n,%) Sağ Sol Bilateral 
52(%63.4) 57(%66.3) 

3(%21.4) 

30(%36.6) 29(%33.7) 

11(%78.6) 
0.005 

Dren (n,%) Var Yok 56(%51.4) 56(%76.7) 53(%48.6) 17(%23.3) 0.001 

Operasyon süresi(dk) (median, min-

max) 
67.5(30-300) 90(30-300) <0.001 

Kanama miktarı (cc)(median, min-max) 50(0-2000) 75(0-1000) 0.126 

Radyolojik boyut(mm) (median, min-

max) 
35(10-130) 40(5-120) 0.381 

Preoperatif kreatinin (median, min-max) 0.72(0.4-1.43) 0.,67(0.45-1.89) 0.346 

Preoperatif GFR (median, min-max) 101(45-140) 101(25-151) 0.926 

Preoperatif NLR(median, min-max) 0.15(0.02-0.39) 0.17(0.04-0.31) 0.463 

Preoperatif Hg(median, min-max) 12.9(8.1-16.6) 12.6(8.7-16.9) 0.571 

Preoperatif Plt(median, min-max) 262(112-456) 282(103-479) 0.147 

Preoperatif PLR (median, min-max) 120.9(59.6-595) 131.5(71.3-384.4) 0.117 

Feokromasitoma (n,%) Var Yok 24(%64.9) 88(%60.7) 13(%35.1) 57(%39.3) 0.641 

Malignite (n,%) Var Yok 12(%54.5) 100(%62.5) 10(%45.5) 60(%37.5) 0.472 

Adrenokortikal kanser (n,%) Var Yok 4(%66.7) 108(%61.4) 2(%33.3) 68(%38.6) 0.577 

Metastaz (n,%) Var Yok 6(%42.9) 106(%63.1) 8(%57.1) 62(%36.9) 0.135 

Fonksiyon (n,%) Fonksiyonel 

Nonfonksiyonel 
69(%62.7) 43(%59.7) 41(%37.3) 29(%40.3) 0.684 

Kan transfüzyonu (n,%) Var Yok 5(%41.7) 107(%62.9) 7(%58.3) 63(%37.1) 0.143 

Postoperatif komplikasyon (n,%) Var 

Yok 
3(%23.1) 109(%64.5) 10(%76.9) 60(%35.5) 0.003 

Peroperatif komplikasyon (n,%) Var 

Yok 
5(%33.3) 107(%64.1) 10(%66.7) 60(%35.9) 0.019 
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SS - 067 
LPN SONRASI KOMPLİKASYONLARIN CLAVİEN-DİNDO SINIFLAMASI YERİNE COMPREHENSİVE 

COMPLİCATİON INDEX İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet Necmettin Mercimek1, Ender Özden2, Murat Gülşen3, Ertuğrul Köse2, Yakup Bostancı2, Yarkın 

Kamil Yakupoğlu2, Şaban Sarıkaya2 
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; Liv Hospital Samsun Üroloji 

Kliniği, Samsun, Türkiye 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 
3Gazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye 

Giriş ve Amaçlar: Geleneksel Clavien-Dindo sınıflandırmasında (CDs), bir hastada oluşan sadece en ciddi 

komplikasyon dikkate alındığından, bir hastada gözlenen postoperatif tüm komplikasyonları 

değerlendirmede eksik kalmaktadır. Komplikasyonların tamamının yer aldığı ve sayısal bir değer içeren 

comprehensive complication index (CCI) tariflenmiştir. Şimdiye kadar, CCI kullanılarak laparoskopik 

parsiyel nefrektomi (LPN) uygulanan hastalarda postoperatif komplikasyonları değerlendiren bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada LPN yapılan hastalarda CCI etkinliği araştırılması 

hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Kasım 2009 Ağustos 2020 tarihleri arasında LPN uygulanan 517 ardışık hastanın 

prospektif olarak toplanan verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Postoperatif komplikasyon gelişen 62 

hasta çalışmaya dahil edildi. Ameliyat sonrası komplikasyonlar hem CDs göre sınıflandırıldı hem de CCI-

hesaplayıcı (https://www.assessurgery.com) kullanılarak nicel olarak hesaplandı. Major komplikasyon CDs 

göre grade ≥3 komplikasyon olarak tanımlandı. Tümör kompleksitesi RENAL nefrometri skoruna göre 

tanımlandı. CCI için cut-off değeri ROC analiz tekniği ile analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 

alındı. 

Bulgular: 62 hastanın yedisinde (%11.2) kompleks böbrek tümörü (RNS>10) vardı. CDs'ye göre 47 hastada 

(%75.8) minör, 15 hastada (%24.2) majör komplikasyon vardı. CDs'ye göre duyarlılık %21.43, özgüllük 

%91.11, PPV %42.86, NPV %78.85 ve doğruluk %74.58 idi. Şekil 1 ve Tablo 1 de, CCI’ye yapılan ROC 

analizinin sonuçlarını göstermektedir. CCI cut-off değeri 31,55 ve üzeri olan majör komplikasyonları ayırt 

etmede AUC (%95 GA) değeri %97.4'tür. CCI için duyarlılık %86.67, özgüllük %97.87, PPV değeri 

%92.86, NPV değeri %95.83 ve doğruluk %95.16 olarak bulundu. 

Sonuç: Bu çalışmada, CDs sadece minör komplikasyonları daha doğru değerlendirirken, CCI siteminin hem 

minör hem de majör komplikasyonları değerlendirmede daha etkili olduğu tespit edilmiştir. LPN uygulanan 

hastalarda postoperatif komplikasyonları daha doğru değerlendirmek için CCI'nin kullanılabileceğini 

gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Laparoskopi, Nefrektomi, Postoperatif Komplikasyon 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Şekil 1 

 

 
 

Tables : 

 

Tablo 1. Comprehensive Complication Index için ROC analizi sonuçları 

 Değer 

Cutoff ≥ 31.55 

AUC (%95 CI) 0.974 (0.941-1.000) 

Sensitivity 86.67 (59.54-98.34) 

Specificity 97.87 (88.71-99.95) 

PPV 92.86 (64.93-98.92) 

NPV 95.83 (86.35-98.82) 

Accuracy 95.16 (86.5-98.99) 
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SS - 068 
BİLATERAL SENKRON RENAL KİTLELERDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ YAKLAŞIM 

Ertuğrul Köse1, Ender Özden1, Ahad Safaraliyev1, Yakup Bostancı1, Yarkın Kamil Yakupoğlu1, Şaban 

Sarıkaya1, Ali Faik Yılmaz1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

Amaç: Bilateral senkron böbrek tümörlerinin yönetiminde uyguladığımız minimal invaziv yaklaşımların 

perioperatif fonksiyonel ve onkolojik sonuçlarının değerlendirilmesini amaçladık. 

Gereç-Yöntem: Kasım 2009 – Kasım 2021 tarihleri arasında böbrek tümörü ön tanısıyla 570 renal üniteye 

laparoskopik parsiyel nefrektomi (LPN) ve 350 laparoskopik radikal nefrektomi (LRN) gerçekleştirildi. 

Çalışmaya bilateral senkron renal kitlesi olan 20 hasta dahil edildi. Tüm olguların yaş, cinsiyet, vücut kitle 

indeksi, tümör boyutu ve RENAL nefrometri skoru kaydedildi. Glomerüler filtrasyon hızı değerleri 

“Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration” formülüne göre hesaplandı. Postoperatif dönemde 

gelişen komplikasyonlar Clavien-Dindo sınıflamasına göre değerlendirildi. Hastalarımızda çoğunlukla 

transperitoneal yaklaşım olmakla birlikte retroperitoneal yaklaşım da tercih edildi. 

Bulgular: Hastaların demografik, operatif ve postoperatif verileri tablo 1 ’de gösterilmektedir. Hastaların 

ortalama yaşı 58,75 yıl olup en erken 15 gün, en geç 6 ay içerisinde kontrlateral böbrekteki kitleye müdahale 

edildi. 16 hastaya aşamalı bilateral LPN uygulanırken, 3 hastaya önce LRN ardından LPN, 1 hastaya ise 

önce LPN ardından LRN uygulandı. 1 hastaya LPN’ye ek olarak ipsilateral mikrodalga ablasyon uygulandı. 

Hiçbir hasta anefrik bırakılmadı. İlk operasyonda ortalama tümör boyutu 43,31 mm, RENAL nefrometri 

skoru 7 iken, bu değerler ikinci operasyonda sırasıyla 29,76 mm ve 6,18 olarak hesaplandı. İlk operasyonda 

2, ikinci operasyonda 8 hastanın vakası non-iskemik olarak gerçekleştirildi. Yalnızca bir olguda 

laparoskopik ultrason probu kullanımı öncesi enflame perinefrik yağ dokusu nedeniyle sınırlar net 

değerlendirilemediğinden elektif olarak açığa geçildi. Toplamda 3 vakada minör, 2 vakada major olmak 

üzere %12,5 komplikasyon oranı ile vakalar gerçekleştirildi. %76 ve %84 oranında trifecta elde 

edildi.  Olguların patoloji sonuçları tablo 2’de verilmiştir. Cerrahi sınır pozitiflik oranı %2,5 olup, 3 hastada 

nüks, 1 hastada metastaz gelişmiş ve 3 hasta takiplerinde exitus olmuştur. 

Sonuç: Bilateral renal kitlelerde bilateral radikal nefrektomi sonrası diyalize başlamak hastanın yaşam 

kalitesini ve sağkalımı önemli ölçüde azaltır. Bu nedenle bu hasta grubunda teknik olarak mümkünse nefron 

koruyucu cerrahi öne çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : laparoscopy, bilateral renal masses, partial nephrectomy, radical nephrectomy 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 2 
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Resim Açıklaması: Tablo 1 
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SS - 069 
MAP SKORUNUN TOKSİK YAĞI ÖNGÖRME GÜCÜ VE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİNİN 

SONUÇLARINA ETKİSİ 

Murat Gülşen1, Ender Özden2, İlkay Çamlıdağ3, Ertuğrul Köse2, Yakup Bostancı2, Yarkın Kamil Yakupoğlu2, 

Şaban Sarıkaya2 
1Gazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

Amaç: 

Bu çalışmada, laparoskopik parsiyel nefrektomide (LPN) yapışık perirenal yağın (YPY) öngörülmesinde 

literatürde kullanılan “Mayo Adhesive Probability” (MAP) skorunun kendi kohortumuzdaki geçerliliğini ve 

bu skorun perioperatif sonuçlara etkisini incelemeyi amaçladık. 

Hastalar ve Yöntem: 

Ekim 2010 ile Eylül 2020 tarihleri arasında LPN gerçekleştirilen 517 hastadan intraoperatif ameliyat ve 

preoperatif radyolojik görüntüleri elde edilen, en az 1 yıllık takipleri yapılan 335 renal ünite çalışmaya dahil 

edildi. 

Perinefritik yağlı dokunun radyolojik görüntüsünün kirli olup olmadığı diğer bir değişle “stranding”i 

ciddiyetine göre 3 derecede belirlendi. MAP puanı renal ven düzeyinden ölçülen posterior perinefrik yağ 

kalınlığını ve yağlı dokunun özellikleriyle birlikte 0'dan 5’e kadar puanlanmasına dayanmaktadır (Tablo 1). 

Olgular MAP skoru 0-3 (düşük) ve 4-5 (yüksek) olarak 2 gruba ayrıldı. 

Operasyon kayıtları retrospektif izlenerek ameliyat 4 aşamada not edildi ve YPY varlığı değerlendirildi. 

Hastaların postoperatif 1. gün eGFR ve hemoglobin değişimleri ile komplikasyonları Clavien-Dindo 

komplikasyon sınıflamasına göre derecelendirildi. Yatış süresi gün olarak ve takip süresi ay olarak 

kaydedildi. Trifekta ve pentafekta sonuçları not edildi. 

Yapışık perirenal yağ varlığına göre lateral perinefrik yağ kalınlığı (LPYK), posterior perinefrik yağ 

kalınlığı (PPYK), “stranding” ve MAP skoru için eğri altında kalan alan (AUC: Area under curve), %95 

güven aralığı ve kesme değerini belirlemek amacıyla ROC (Receiver operating curve) analizi kullanıldı. 

Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi, nicel değişkenlerin karşılaştırılmasında iki örnek 

t testi ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. 

Bulgular: 

MAP skoru için kestirim değeri 1,5 alındığında AUC 0,857 olarak hesaplandı (p<0,001) (Şekil 1). Bu 

kestirim değeri için duyarlılık %80,7 ve özgüllük %74,1 olarak bulundu. Vasküler ve yağlı doku diseksiyon 

süresinin MAP skoru yüksek olan grupta daha fazla olduğu bulunurken kitle eksizyonu ve sıcak iskemi 

süresinin gruplar arasında benzer olduğu görüldü (Tablo 2). Operasyon süresi yüksek skorlu grupta ortalama 

86 dk iken düşük skorlu grupta 79 dk olarak bulundu ve iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlıydı (p=0,041) (Tablo 2). Postoperatif fonksiyonel ve onkolojik sonuçlar arasında fark izlenmedi. 

Sonuç: 

LPN’yi zorlaştıran YPY’nin öngörülmesi özellikle minimal invaziv yaklaşımlarda kritik öneme sahiptir. 

YPY’nin öngörülmesinde MAP skoru kullanımı kolay ve öngörü gücü yüksek bir araç olmakla birlikte, 

skorun cerrahinin sonuçlarını değil de zorluğunu öngörebileceğini söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : laparoscopy, partial nephrectomy, MAP score 
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Resim Açıklaması: Tablo 1 
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SS - 070 
GENÇ VE YAŞLI HASTALAR ARASINDA LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ SONUÇLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Murat Gülşen1, Ender Özden2, Yusuf Yıldırım2, Yakup Bostancı2, Yarkın Kamil Yakupoğlu2, Şaban 

Sarıkaya2, Ali Faik Yılmaz2 
1Gazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

Giriş ve amaç: Teknik olarak mümkün olduğunda, parsiyel nefrektomi, cT1 renal kitlelerin tedavisinde 

altın standarttır. Parsiyel nefrektomi, yaşlı popülayonda T1 tümörlerde olması gerekenden daha az 

kullanılmaktadır. Bu çalışmamızda genç (40 yaş altı) ve yaşlı (75 yaş üstü) hastalarda laparoskopik PN 

(LPN) perioperatif sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. 

Hastalar ve Yöntem: Ekim 2010 ile Ağustos 2021'e kadar LPN uygulanan 561 böbrek ünitesinden 113 

hasta dahil edildi. Bilateral kitlesi (n=5), soliter böbreği (n=2) olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların 

demografik özellikleri, klinik tümör özellikleri, intraoperatif ve postoperatif sonuçları analiz edildi. Negatif 

cerrahi sınır, sıcak iskemi süresi < 25 dakika ve postoperatif major komplikasyon olmaması trifekta olarak 

kabul edildi. Kategorik değişkenler Ki-Kare testi, parametrik olmayan nicel değişkenlerin 

karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testleri kullanıldı. 

Bulgular: Demografik ve perioperatif veriler tablo 1'de verilmiştir. Benzer trifekta başarı oranlarına sahip 

gruplar arasında operatif ve postoperatif sonuçlarda fark gözlenmedi (%82,6 (Genç) ve %86,4 (Yaşlı), 

p=0,595). Yaşlı hastalarda ortanca kalış süresi 3 gündür (p=0,019). Yaşlı gruptaki 9 hasta, tümörle ilişkili 

olmayan komorbiditelerden kaybedildi. 

Sonuç: Yaşlı hastalarda nefron koruyucu cerrahi genç popülasyonla benzer perioperatif sonuçlarla minimal 

invaziv yaklaşımla güvenle uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler : laparoscopy, renal mass, partial nephrectomy 
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SS - 071 
AÇIK VE ROBOT YARDIMLI PARSİYEL NEFREKTOMİ YÖNTEMLERİNDE TRİFEKTA-PENTAFEKTA 

KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Çetin Demirdağ1, Muhammet Demirbilek1, Göktuğ Kalender1, Bilgi Ercili1, Alper Okur1, Mehmet Hamza 

Gültekin1, Bülent Önal1, Ahmet Erözenci1 
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 

Amaç: 

Böbrek kitlesi nedeniyle açık (OPN) ya da robot yardımlı parsiyel nefrektomi (RAPN) operasyonu yapılan 

hastaların trifekta, pentafekta sonuçlarının kıyaslanması. 

  

Yöntem: 

Ocak 2017 ile Ekim 2020 tarihleri arasında kliniğimizde OPN yapılan 46 hasta ve RAPN yapılan 30 

hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. “Pentafekta”, trifekta (negatif cerrahi sınır, 

komplikasyonsuz postoperatif dönem, ≤ 25 dakika sıcak iskemi süresi) kriterlerine ek olarak son bir yılda 

operasyon öncesi glomerüler filtrasyon oranının en az %90’ının korunması ve kronik böbrek yetmezliği 

derecesinde artış olmaması olarak tanımlandı. İstatiksel analiz Mann-Whitney U ve Pearson ki-kare testi ile 

yapıldı. 

  

Bulgular: 

Preoperatif hastaya ve tümöre bağlı karakteristikler (yaş, cinsiyet, vücut kitle endeksi, ASA skoru, 

R.E.N.A.L. nefrometri skoru, T evresi) her iki cerrahi grupta benzer olarak görüldü. Ortalama sıcak iskemi 

süresi OPN grubunda 18.03 ± 7,08 dk, RAPN grubunda 28.36 ± 4,9 dk olarak saptandı (p<0,001). Cerrahi 

sınır negatifliği OPN grubunda 39 hastada (%84,8), RAPN grubunda ise 24 hastada (%80) saptandı 

(p=0,588). Komplikasyonsuz postoperatif dönem OPN grubunda 42 hastada (%91,3), RAPN grubunda ise 

29 hastada (%96,7) olarak saptandı (p=0,357). eGFR’de preoperatif değerlerin en az %90’ına ulaşılması 

OPN grubunda 20 hastada (%43,4), RAPN grubunda ise 13 hastada (%56,6) olarak saptandı (p=0,261). 

Kronik böbrek yetmezliği evresinde yükselme olmaması OPN grubunda 37 hastada (%80,5), RAPN 

grubunda 19 hastada (%63,7) saptandı (p=0,098). Özet olarak trifekta kriterlerine OPN grubunda 31/46 

hastada (%67,3) hastada, RAPN grubunda 5/30 hastada (%16,6) hastada ulaşılmış olup iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmüştür (p<0,05). Pentafekta kriterlerine göre değerlendirme 

yapıldığında ise OPN grubunda 16/46 hastada (%34,7) hastada, RAPN grubunda 3/30 hastada (%10) 

hastada ulaşılmış olup iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmüştür (p=0,015). 

  

Sonuç: 

Böbrek tümörü cerrahisinde OPN grubu Trifekta ve Pentafekta kriterlerine göre özellikle sıcak iskemi 

süresinin kısa olması nedeniyle RAPN grubundan üstün görülmüştür. Bu durum RAPN grubunda soğuk 

iskemi uygulanılamaması, rezeksiyondaki teknik zorluklar ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Bunun 

dışında her iki teknik de düşük komplikasyon oranları, yüksek kanser kontrolü ve böbrek fonksiyonlarına 

minimal etkileri nedeniyle güvenle uygulanabilmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler : Böbrek Tümörü: Trifekta; Parsiyel Nefrektomi; Pentafekta 
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SS - 072 
COMPARISON OF FUNCTIONAL AND 3D PARENCHYMAL EVALUATION IN PATIENTS WHO 

UNDERWENT OPEN AND ROBOTIC PARTIAL NEPHRECTOMY 

Bülent Önal1, Göktuğ Kalender1, Muhammet Demirbilek1, Ömer Yıldırım1, Mehmet Hamza Gültekin1, Uğur 

Aferin1, Onur Tutar2, Çetin Demirdağ1, Ahmet Erözenci1 
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı 

Objective: 

To evaluate and compare postoperative changes in non-tumor bearing renal parenchyma and kidney functions 

between patients who underwent open partial nephrectomy (OPN) and robot-assisted laparoscopic partial 

nephrectomy (RALPN). 

  

Methods: 

We retrospectively reviewed patients who underwent partial nephrectomy (PN) to assess the efficacy of 

RALPN with reference to OPN. Patients with computed tomography (CT) or magnetic resonance imaging 

(MRI) images taken approximately one month before and three months after the surgery were included in the 

study. The DICOM images were examined using 3D-Slicer image processing software. The tumor volume 

and preoperative and postoperative non-tumor bearing parenchymal volumes were evaluated with the 

segmentation of the selected renal unit on each slide. The preoperative and postoperative serum creatinine 

levels and estimated glomerular filtration rates (eGFRs) were compared between the surgical groups.  

  

Results: 

A total of 79 patient files were evaluated and the data of 42 patients were included in the final analysis. The 

mean age was 51.5 ± 11.9 years, and the median PADUA score was 7 (interquartile range: 6-8). The patient 

and tumor characteristics and postoperative renal parenchymal volumes were similar between the two groups. 

Although the serum creatinine levels and eGFRs did not change postoperatively in the RALPN group (p = 

.162 and p = .085, respectively), deteriorations were detected in the OPN group (p = .007 and p = .002, 

respectively). However, there was no statistically significant difference in the change rates of the eGFR and 

creatinine levels between the two groups (p = .113 and p = .550, respectively). The postoperative findings 

(parenchymal volume, eGFR, and creatinin level) did not significantly differ according to the pathological 

features in the renal parenchyma adjacent to the tumor (p = .735, p = .541, and p = .240, respectively). 

Conclusion: 

Our analysis showed that RALPN could be considered as non-inferior to OPN with regard to functional and 

parenchymal volume preservation. These results should be supported by further research. 

Anahtar Kelimeler : 3D volumetric assessment; Partial Nephrectomy; Robotic Surgery 
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Resim Açıklaması: Figure 1: Box plot graph of the eGFR values in the OPN and RALPN groups according 

to the preoperative and postoperative periods 
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Resim Açıklaması: Table 1: Patinet, tumor and operation characteristics 

 

 
 

Resim Açıklaması: Table 2: Comparison of the variables between the surgical approaches 
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SS - 073 
LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE HORMONAL AKTİVİTE 

Ertuğrul Köse1, Ender Özden1, Onur Kalaycı1, Murat Gülşen2, Mehmet Necmettin Mercimek3, Şaban 

Sarıkaya1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 
2Gazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye 
3İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; Liv Hospital Samsun Üroloji 

Kliniği, Samsun, Türkiye 

Amaç: Çalışmamızda, adrenal tümörlerdeki hormonal aktivitenin laparoskopik adrenalektomi 

deneyimimizin sonuçlarına etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç-Yöntem: Aralık 2008-Mayıs 2021 tarihleri arasında 162 hastada, 167 kitleye laparoskopik 

adrenalektomi operasyonu uygulandı. Hastaların tümünde 90 derece lateral dekübit pozisyonda 

transperitoneal yaklaşım tercih edildi. Hastaların, preoperatif hormonal değerlendirme sonrasında aktif ve 

aktif olmayan tümörler olarak iki gruba ayrılarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, tümör boyutu ve tarafı, 

operasyon süresi, kan kaybı, yatış ve takip süresi not edildi. 

Bulgular: Hastaların demografik ve operatif verileri tablo 1’de gösterilmektedir. Yaş ortalaması 49,7 yıl 

olan toplam 162 hastada, 167 kitleye laparoskopik adrenalektomi uygulandı. 108(%64) olguda adrenal kitle 

endokrinolojik olarak fonksiyone iken 59(%36) olguda adrenal kitle nonfonksiyone idi. 2 hastada bilateral 

total adrenalektomi uygulanırken, 8 hastada parsiyel adrenalektomi uygulandı. 4(%2,3) olguda minör 

komplikasyon gelişirken, major komplikasyon görülmedi. Operasyon süresi, kan kaybı, postoperatif 

komplikasyonlar, yatış ve takip süreleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

görülmezken, ortanca tümör boyutu fonksiyone grupta 30 mm iken, nonfonksiyone grupta 48 mm idi ve bu 

fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). 

Sonuç: Hormonal aktif tümörler, aktiviteleri nedeniyle daha küçük boyutta ve erken yaşta tanı alarak tedavi 

edilmektedir. Hormonal aktiviteden bağımsız adrenal lezyonlar laparoskopik olarak güvenle tedavi 

edilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : laparoscopy, adrenalectomy 
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Resim Açıklaması: Tablo 1 
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SS - 074 
LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİDE KİTLE LOKALİZASYONUNUN CERRAHİ SONUÇLARA 

ETKİSİ 

Mutlu Değer1, Nebil Akdoğan1, Mert Hamarat1, Volkan İzol1, İbrahim Atilla Arıdoğan1, Yıldırım Bayazıt1, 

Mustafa Zühtü Tansuğ1 
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

LAPAROSKOPİK  PARSİYEL NEFREKTOMİDE KİTLE LOKALİZASYONUNUN CERRAHİ 

SONUÇLARA ETKİSİ 

  

AMAÇ 

Bu çalışmamızda böbrek kitlesi nedeniyle parsiyel nefrektomi uygulanan hastalarda kitlenin 

lokalizasyonunun cerrahi sonuçlara etkisini karşılaştırmayı amaçladık. 

GEREÇ VE YONTEMLER 

Kasım 2011 – Ekim 2021 tarihleri arasında kliniğimizde laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan 120 hasta 

değerlendirildi. Hastane bilgi yönetim sisteminde eksik verisi olan 33 hasta çalışma dışı bırakıldı. Kalan 87 

hasta kitle lokalizasyonuna göre üst pol , orta kesim, alt pol olmak üzere üç gruba ayrılıp retrospektif olarak 

değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, kanama süreleri, iskemi süreleri, operasyon öncesi ve sonrası 

GFR değerleri, foley, dren çekilme süreleri, taburculuk süreleri  bu üç grup altında incelendi. Hastaların 

GFR si MDRD( Modification of Diet in Renal Disease) formülüne göre hesaplandı. 

BULGULAR  

Laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan 87 (%50,57 erkek, %49,43 kadın) hastanın ortalama yaşı 55,75 ± 

12,51 yıldı. 87 hastanın 35’inde(%40) kitle alt pol, 28’inde(%32) orta kesim, 24’ünde(%28)  üst pol 

yerleşimliydi. 

Operasyon süresi alt pol lokalizasyonda ortalama 190.71±41.9 dakika, orta kesim lokalizasyonda 

210.36±83.84 dakika, üst pol lokalizasyonda 213.75±67.47 dakika olarak hesaplanmıştır ve bu farklar 

istatistiksel açıdan anlamsız olarak bulunmuştur. ( p: 0,103) 

Kanama miktarı alt pol lokalizasyonda ortalama 198.29±107.36 cc, orta kesim lokalizasyonda 

319.64±323.27 cc, üst pol lokalizasyonda 263.75±203.27 cc olarak hesaplanmıştır ve bu farklar istatistiksel 

açıdan anlamsız olarak bulunmuştur. (p: 0,103) 

İskemi süresi alt pol lokalizasyonda ortalama 20.44±11.98 dakika, orta kesim lokalizasyonda 20.14±9.24 

dakika, üst pol lokalizasyonda 22.29±8.98 dakika olarak hesaplanmıştır ve bu farklar istatistiksel açıdan 

anlamsız olarak bulunmuştur. (p: 0,725) 

GFR farkı alt pol lokalizasyonda ortalama 33.37±22.05 mL/min/1.73 m2, orta kesim lokalizasyonda 

20.89±25.15 mL/min/1.73 m2, üst pol lokalizasyonda  27.33±20.07 mL/min/1.73 m2 olarak hesaplanmıştır 

ve bu farklar istatistiksel açıdan anlamsız olarak bulunmuştur. (p: 0,099) 

Foley, dren çekilme süresi ve taburculuk süresi açısından üç grup arasında anlamlı fark bulunmadı. 

SONUÇ 

Yaptığımız bu çalışmada laparoskopik parsiyel nefrektomide kitle lokalizasyonun cerrahi sonuçlara etkisinin 

olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Laparoskopi, parsiyel, nefrektomi, lokalizasyon 
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Tablo 1. Hastalara ait demografik veriler 

(n=87)  % 

Yaş (yıl) 55,75 ± 12,51  

Cinsiyet; Erkek / Kadın 43 / 44 %49,43 / 50,57 

Taraf; Sağ / Sol 44 / 43 %50,57 / %49,43 

BMI 27,75 ±3,74  

Anestezi Tipi; Genel 87 %100 

Cerrahi Yöntem; Laparoskopi 87 %100 

 

Tablo 2. Lokalizasyonun cerrahi sonuçlara etkisi 

(n=87) Alt (n=35) Orta(n=28) Üst (n=24) p değeri 

Pre-op GFR (mL/min/1.73 m2) 102.86 ± 28.13 89.32 ± 29.47 98.88 ± 22.62 0,145 

Post-op GFR (mL/min/1.73 m2) 69.49 ± 17.58 68.43 ± 33.32 71.54 ± 19.87 0,897 

GFR Farkı (mL/min/1.73 m2) 33.37 ± 22.05 20.89 ± 25.15 27.33 ± 20.07 0,099 

Kanama Mıktarı (cc) 198.29 ± 107.36 319.64 ± 323.27 263.75 ± 203.27 0,103 

Operasyon Süresi (dakika) 190.71 ± 41.9 210.36 ± 83.84 213.75 ± 67.47 0,327 

İskemi Süresi (dakika) 20.44 ± 11.98 20.14 ± 9.24 22.29 ± 8.98 0,725 

Foley Çekilme Süresi (saat) 28.46 ± 15.05 32.14 ± 19.05 28.42 ± 13.3 0,604 

Dren Çekilme Süresi (saat) 51.09 ± 23.59 56.21 ± 28.73 55.75 ± 17.77 0,645 

Taburculuk Süresi (saat) 100.17 ± 65.74 93.04 ± 50.37 84.17 ± 28.52 0,522 
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RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİDE TAŞSIZLIK ORANINI DEĞERLENDİRME. TOMOGRAFİYE 

ALTERNATİF YÖNTEM VAR MI? 

Cenk Murat Yazıcı1, Cagri Doğan1, Cem Basatac2, Oktay Özmen3, Murat Akgül1, Önder Çınar4, Hakan Çakır5, 

Duygu Sıddıkoğlu6, Eyup Burak Sancak7, Barboros Başeskioğlu8, Bülent Önal9, Haluk Akpınar2 
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
2Florence Nightingale Hastane Grubu, Üroloji Departmanı 
3Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Departmanı 
4Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Departmanı 
5Acıbadem Hastane Grubu , Fulya Acıbadem Hastanesi,üroloji Departmanı 
6Çanakkale 18 Mart Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Departmanı 
7Çanakkale 18 Mart Tıp Fakültesi, Üroloji Departmanı 
8Acıbadem Hastane Grubu ,eskişehir Acıbadem Hastanesi, Üroloji Departmanı 
9Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Departmanı 

AMAÇ 

  

Retrograd intrarenal cerrahi(RIRC) başarısı, cerrahi sonrasında rezidü taş varlığı ile değerlendirilmektedir. 

Ancak hangi görüntüleme yönteminin bu değerlendirmede kullanılacağı konusunda belirsizlik 

bulunmaktadır. Kontrastsız bilgisayarlı tomografi(KBT), duyarlılığı ve özgüllüğü en yüksek görüntüleme 

yöntemi olmasına rağmen yüksek radyasyon maruziyetine neden olmaktadır. Bu nedenle RIRC başarısını 

değerlendirmesinde alternatif radyolojik yöntemlerin araştırılması gerekmektedir. Çalışmamızda RIRC’nin 

farklı başarı tanımlamalarına göre, üriner sistem ultrasonografisi(USG) ve direk üriner sistem 

grafisinin(DÜSG) duyarlılık ve özgüllüğü araştırılarak tomografiye alternatif olup olmadıkları 

araştırılmıştır.   

  

  

METHOD 

  

Çalışmaya Temmuz 2020 ile Ekim 2021 arasında kliniğimizde RIRS cerrahisi uygulanan 115 hasta dahil 

edildi. Post-operatif 3.haftada double-j stent çekimi rutin olarak gerçekleştirildi. Stent çekildikten sonra tüm 

hastalar; DÜSG, USG ve KBT ile değerlendirildi ve bu görüntüleme yöntemlerinden elde edilen veriler 

birbiri ile karşılaştırıldı. Hastaların ultrasonografileri ve DÜSG’leri aynı uzman radyolog tarafından 

birbirinden ve tomografi görüntülerinden habersiz olarak değerlendirildi. Hastaların KBT verileri tecrübeli 

üroloji uzmanı tarafından ultrasonografi bulgularından habersiz olarak değerlendirildi. Görüntüleme 

yöntemlerinden; DÜSG, USG ve USG+DUSG, KBT ile karşılaştırılarak yöntemlerinin duyarlılığı ve 

özgüllüğü değerlendirildi. Değerlendirme, hiç rezidü taşı olmayan, 4mm’den küçük rezidü taşı kalan ve 

>4mm büyük rezidü taşı hastalar için ayrı ayrı yapıldı.   
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BULGULAR 

  

Çalışmaya toplam 115 hasta dahil edildi. Hastaların 60’ında(%52,2%) cerrahi sonrası rezidü taş 

gözlenmezken. 20(17,4) hastada <4mm ve 35(%30,4) hastada >4mm rezidü taş olduğu tespit edildi. Rezidü 

taşı olmayan hastalarda ultrasonografinin duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif prediktif değeri ve negatif prediktif 

değeri sırasıyla %93,3, %49,1, %23,7 ve %97,7 olarak tespit edilirken bu oranlar DÜSG için %100,0, 

%29,1, %19,3 ve %100,0 olarak gözlendi. Her iki yöntem kombine edildiğinde, rezidü taşı olmayanlar için 

duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değer sırasıyla %93,3 %56,3, %26,6 ve 

%98,0 olarak hesaplandı. Rezidü taşı <4mm olan hastalarda ultrasonografinin duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif 

prediktif değeri ve negatif prediktif değeri sırasıyla %90,0 %48,6 %22,9 ve %96,6 olarak tespit edilirken bu 

değerler DÜSG için %100,0, %37,1, %21,3 ve %100,0 olarak değerlendirildi. Bu hasta grubunda her iki 

yöntem kombine edildiğinde duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değer sırasıyla 

%90,0 %60,0, %27,6 ve %97,3 olarak hesaplandı. 

  

SONUÇ 

  

            Retrograd intrarenal cerrahide taşsızlık oranının belirlenmesinde ultrasonografinin duyarlılığı yüksek 

olarak tespit edilse de, özgüllüğü % 50’nin altında kalmaktadır. Klinik kullanım açısından avantajlı görülse 

de, bilimsel çalışmalarda olası veri kaybı açısından yeterli bulunmamıştır. Bu nedenle bilimsel çalışmalarda 

ki taşsızlık oranlarının değerlendirilmesinde ultrasonografi, tomografiye alternatif olarak görülmemelidir.  

Anahtar Kelimeler : fleksibl üreteroskopi, retrograd intrarenal cerrahi, taşsızlık, radyolojik görüntüleme. 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Figur-1 Üriner sistem ultrasonografi, üriner sistem grafi ve üriner sistem 

ultrasonografi+üriner sistem grafi kombinasyonunda duyarlılık ve özgüllük değerler 
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SS - 076 
BÖBREK TAŞLARINDA ESWL DENEYİMLERİMİZ 

Cemil Aydın1, Muhammet İhsan Öztürk1, Musa Ekici1, Muhammet Yaytokgil1, Mehmet Murat Baykam1 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.d 

Amaç 

Erişkin hastalarda böbrek taşlarına uyguladığımız ESWL deneyimlerimizin değerlendirilmesi amaçlandı. 

Yöntem 

Kliniğimizde Eylül 2016–Ocak 2022 yılları arasında böbrek taşlarına ESWL işlemi uygulanan 894 hasta 

değerlendirildi. Cinsiyet, yaş ortalaması, önceki ESWL öyküsü, ESWL yapılan taraf, taş yükü, daha önceki 

taş cerrahi öyküsü, başarı, kanama, ateş, enfeksiyon ve diğer komplikasyon oranları retrospektif olarak 

değerlendirildi. 

Bulgular 

Hastaların 528’i (%59.06) erkek, 366’sı (%40.93) kadındı. Ortalama hasta yaşı 42.6 (18-73) idi. Yüz on yedi 

(%13,08) hastada daha önceden uygulanmış ESWL hikayesi, 147 (%16.44) hastada ise daha önce geçirilmiş 

taş cerrahisi mevcuttu. Taşların 374’ü (%41.83) sağ böbrekte, 500’ü (%55.92) ise sol böbrekte 20 (%2.23) 

hastada ise bilateral yerleşimliydi. ESWL uyguladığımız hastaların 755’inde (%84.45) tam taşsızlık 

sağlandı. Hastaların ortalama taş yükü 1.46 cm2 idi. Taşların ortalama Hounsfield Unit (HU) değeri 

637.5±338.8 idi. Hiçbir hastada kan transfüzyonu gerektirecek kanama izlenmedi. ESWL sonrası 26 

(%2.90) hastada cerrahi gerektiren taş yolu meydana geldi. Ateş yüksekliği 6 (%0.67) hastada izlenirken, 9 

(%1.006) hastada hospitalizasyon gerektiren idrar yolu enfeksiyonu gelişti. Başka komplikasyona izlenmedi. 

Sonuçlar 

Ülkemiz performansa dayalı sağlık sisteminde ihmal edildiğini düşündüğümüz, üriner sistem taş hastalığı 

tedavisinde minimal invaziv bir tedavi yöntemi olan ESWL tedavisi böbrek taşlarında deneyimli klinikler 

tarafından başarı ile uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler : ESWL, böbrek taşı, taş kırma 
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Tables : 

 

Tablo: Olguların demografik özellikleri 

Hasta sayısı (n) 894 

Ortalama yaş 42.6(18-73) 

Kadın 366(%40.93) 

Erkek 528(%59.06) 

ESWL öyküsü 117(%13,08) 

Operasyon öyküsü 147 (%16.44) 

Sol böbrek taşı 500(%55.92) 

Sağ böbrek taşı 374(%41.83) 

Taş boyutu cm2(ort) 1,66 

Hounsfield Unit (ort±SD) 637.5±338.8 

Ateş 6(%0.67) 

Hospitalizasyon (İYE) 9(%1.006) 

Tam taşsızlık 755(%84.45) 

Taş yolu 26(%2.90) 

DJS takılması 13(%1.45) 
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SS - 077 
RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİNİN TAŞSIZLIK ORANLARINI ÖNGÖREN SKORLAMA 

SİSTEMLERİ; BİR SİSTEMATİK DERLEME VE META-ANALİZ 

Oktay Özman1, 8, Hacı Murat Akgül2, Cem Başataç3, Eyüp Burak Sancak4, Önder Çınar5, Hakan Çakır6, Cenk 

Murat Yazıcı2, Haluk Akpınar3, Bülent Önal7 
1The Netherlands Cancer Institute, Antoni Van Leeuwenhoek Hospital 
2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı 
3Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Üroloji Kliniği 
4Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı 
5Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı 
6Fulya Acıbadem Hastanesi, Üroloji Kliniği 
7Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 
8İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 

Giriş 

Retrograd intrarenal cerrahinin (RİRC) başarısını öngörmek amacıyla birçok skorlama sistemi ve nomogram 

geliştirilmiştir. Fakat literatürde bu skorlama sistemlerinin etkinliğini araştıran bir meta-analiz mevcut 

değildir. Bu çalışmanın amacı RIRC’ın taşsızlık oranları için geliştirilmiş güncel skorlama sistemlerinin 

öngörme güçlerini karşılaştırmaktır.   

Materyal ve Metod 

Nisan-Mayıs 2021 tarihlerinde PubMed ve Web of Science veritabanları sistematik olarak tarandı. Valide 

edilmiş ya da en az iki farklı araştırma grubu tarafından çalışılmış skorlama sistemleri ileri analizler için 

seçildi. 59 sonuç içerisinden 14 çalışma dahil etme kriterlerini karşıladı (toplam 4137 hasta). Seçilen 

skorlama sistemlerinin taşsızlık sonucu için saptanmış eğri altında kalan alan değerleri havuzlandı. 

Heterojenite I2 testi ile hesaplandı. 

Bulgular 

Resorlu-Unsal Skoru (RUS), modifiye edilmiş Seoul Ulusal Üniversitesi Taş Kompleksite Skoru (İngilizce 

kısa adı S-ReSC), R.I.R.S., S.T.O.N.E., and Ito’nun Nomogramı seçildi ve ilgili çalışmalar sistematik 

derlemeye dahil edildi. Her bir skorlama sistemi için ayrı ayrı yapılan meta-analizlere S-ReSC için 8, 

R.I.R.S. için 5, RUS için 8, S.T.O.N.E. için 4 ve Ito’nun Nomogramı için 3 çalışma dahil edildi. İlk dört 

sıradaki skorlama sistemleri için havuzlanmış eğri altında kalan alan değerleri sırasıyla 0.709 (95% CI 

0.670-0.748), 0.704 (95% CI 0.668-0.739), 0.669 (95% CI 0.646 to 0.692), ve 0.771 (95% CI 0.724 to 

0.818) olarak bulundu (Tablo 1). Çalışmalar arasındaki çok yüksek heterojenite nedeniyle Ito’nun 

Nomogramı için havuzlanmış eğri altında kalan değer hesaplanamadı. Derlemeye dahil edilen çalışmaların 

çoğu prognostik faktör ve sonuçların ölçülmesi açısından düşük kalitedeydi. 

Sonuç 

Her ne kadar S.T.O.N.E. skoru diğerlerine kıyasla daha yüksek bir havuzlanmış eğri altında kalan alan 

değeri gösterse de bu sistemik derleme ve meta-analizde herhangi bir skorlama sisteminin üstünlüğü ortaya 

konulamamıştır. Çalışmalar arasındaki yüksek heterojenite ve skorlama sistemleri arasında ortak 

parametrelerden kaynaklanan istatistiksel bağımlılık, sonuçları genellenebilecek ideal bir istatistiksel 

karşılaştırma modelinin geliştirilmesini zorlaştırmıştır. Ayrıca bütün bu sınırlamalar bir yana, herhangi bir 

skorlama sistemi yeterli öngörme gücüne sahip değildi.  

Anahtar Kelimeler : Retrograd intrarenal cerrahi, taşsızlık, skorlama sistemi, nomogram 

 

Resimler : 
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Resim Açıklaması: Tablo 1. Meta-analiz sonuçları 
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SS - 078 
RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ SOLİTER BÖBREKLİ TAŞ HASTALARINDA GÜVENLİ VE ETKİN 

YÖNTEM MİDİR? RIRSEARCH GRUBU SONUÇLARI 

Önder Çinar1, Hakan Çakır2, Oktay Özman3, Murat Akgül4, Cem Başataç5, Duygu Sıddıkoğlu6, Eyüp Burak 

Sancak7, Barbaros Başeskioğlu8, Cenk Murat Yazıcı4, Haluk Akpınar5, Bülent Önal9 
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
2Acıbadem Fulya Hastanesi Üroloji Kliniği 
3Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 
4Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
5İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Üroloji Kliniği 
6Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı 
7Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
8Eskişehir Acıbadem Hastanesi Üroloji Kliniği 
9İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Amaç: Soliter böbrekte saptanan taş hastalığının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahinin (RIRC) 

etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmektir. 

Yöntem: Çalışmaya üst üriner sistem taşlarının tedavisi için RIRC uygulanan toplam 522 hasta dahil edilerek, 

olgu-kontrol çalışması şeklinde, eğilim-skor eşleştirilmiş analizi kullanılarak değerlendirildi. Preoperatif taş 

yükünü ve postoperatif taşsızlık oranlarını değerlendirmek için ameliyatın öncesinde ve 1 ay sonrasında 

kontrastsız bilgisayarlı tomografi çekildi. Gruplar arasında hastaların demografik özellikleri, taşla ilgili 

özellikleri, taşsızlık oranları, intraoperatif ve postoperatif komplikasyon oranları karşılaştırıldı. 

Bulgular: Eğilim-skor eşleştirme analizi öncesindeki veriler Tablo-1 de özetlendi. Eşleştirme sonrasında 

kontrol grubunda 76 hasta, soliter böbrek grubunda 29 hasta çalışmaya dahil edildi. Gruplar arasında 

demografik özellikler açısından farklılık saptanmadı. Gruplar arasında peroperatif (p=0.78), postoperatif 

(p=0.96) ve total komplikasyon oranları (p=0.47) açısından istatistiksel farklılık saptanmadı. İki grupta 

cerrahi başarı oranları sırasıyla %68.5 ve %65.5 (p=0.77) olarak ve grupların ikincil tedavi gereksinimleri 

kontrol grubunda %16.4, soliter böbrek grubunda ise %17.2 oranında (p=0.92) saptandı (Tablo-2). 

Sonuç: Soliter böbrekli olgularda taş hastalığının tedavisinde uygulanan RIRC, iki böbreği olan olgularda 

uygulanan tek taraflı RIRC ile kıyaslandığında, benzer komplikasyon ve taşsızlık oranları ile, güvenli ve 

etkili bir tedavi yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler : Böbrek taşı, Retrograd intrarenal cerrahi, Soliter böbrek 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Demografik ve operatif veriler (eğilim-skor eşleştirilmiş analiz sonrasında) 

 

 
 

Resim Açıklaması: Demografik ve operatif veriler (eğilim-skor eşleştirilmiş analiz öncesinde) 
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SS - 079 
GÖREN ACCESS SHEET YÖNTEMİ 

Mustafa Serdar Çağlayan1, Musa Ekici2, Mehmet Murat Baykam2, Cemil Aydın2, Muhammet 

Yaytokgil2, Mücahit Doğan2 
1Tatvan Devlet Hastanesi 
2Hitit Tıp Fakültesi 

Giriş: Üriner sistem taş hastalığı yaklaşık %15 oranında görülürken 5 yıl içerisinde % 50 oranında nüks eder 

(1,2). Retrograd intrarenal surgery (RIRS) günümüzde teknolojik gelişmelerle üriner sistem taş hastalığında 

çeşitli boyutlardaki taşların tedavisinde etkin ve güvenli olarak kullanılabilmektedir (3). 

Uygulama:  Çalışma etik kurul alınarak prospektif olarak yapılmıştır. 100 hasta skopi kullanılmadan opere 

edildi. Öncelikle f-URS(flexiblerenoskop) Access sheat’in (ÜAS) içinden geçirildi ve böylece ÜAS f-

URS’nin üzerine takıldı. Ardından direk görüş altında f-URS ile güidewire üzerinden üretere girildi ve 

böbreğe kadar gidildi. ÜAS ise daha sonrasında f-URS üzerinden üretere yerleştirildi. (Resim 1) Taşlar 

bulundu ve lazer ile kırıldı. 

Bulgular:  Hastaların 64 ü erkek, 36 sı kadındı. Ortalama taş boyutu 1,85 ± 2,31 mm idi. Taşsızlık oranı 

ameliyattan sonra 90 (% 90) olgu olarak hesaplandı. Ameliyat sırasında bir hastamızda clavian 3b 

komplikasyon görüldü (perirenal hematom) takip ile geriledi. 3 hastada (% 3) ateş, 4 hastada (% 4) hematüri 

ve 1 hastada (% 1) taş yolu gibi minör komplikasyonlar gelişti. 

Tartışma : Auge ve ark. 2 cm’den küçük böbrek alt kaliks taşlarında RIRS uygulanan hastalarda 3. ay 

sonunda %86 taşsızlık oranı bildirmiştir (4). Grasso ve arkadaşları alt pol taşlarının RIRS ile tedavisinde % 

60 - 80’e varan taşsızlık oranları bildirmiştir (5). Bizim çalışmamızda % 90 başarı oranı mevcuttu. 

CROES’in  çalışmasında genel komplikasyon oranı % 3,5 olarak saptanmıştır. Modifiye Clavien sınıflamasına 

göre bu komplikasyonların % 2,8 i derece 1 ve 2 komplikasyonlardır (6). Bizim çalışmamızda postoperatif 

3(% 3) hastada ateş görüldü. Basit antipiretiklerle tedavi edildi. Gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu(P: 

0,7195). Clavien grade 1 toplam 4(% 4) hastada hematüri görüldü.  Önemli bir komplikasyon olan taş yolu 

(clavien 3b) 1571 hasta ile yapılan bir çalışmada 9(% 0,6) hastada  görülmüş. Bu komplikasyonun olmasında 

tek değişkenin taş boyutu olduğunu bulunmuş (7). Bizim çalışmamızla  3 cm den büyük taşı olan 1(% 1) 

hastada taşyolu görüldü. 

ABD‘de yapılan kümülatif biriken radyasyonun kanser riskini % 0,4-0,9 artırdığı gösterilmiş (8) Bizim 

geliştirdiğimiz ‘Gören Access’ yöntemi sayesinde hiç floroskopi kullanmadan operasyonları gerçekleştirdik . 

Sonuç:  Çalışmamızda  RIRS yaptığımız hastaları prospektif olarak incelediğimizde bu yöntem ile 

istatistiksel olarak etkinlik ve komplikasyon açısındanlitaratür ile anlamlı fark bulamadık. Böylece floroskopi 

kullanılmadan da etkin ve güvenilir şekilde operasyonların yapabilirliğini gösterdik. 

Anahtar Kelimeler : Retrograt intarenal cerrahi, floroskopi kullanılmayan teknik 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Gören Access Sheat Tekniği 
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SS - 080 
FLEKSİBL ÜRETERORENOSKOPİDE ERİŞİM KILIFININ İNTRARENAL BASINÇ DEĞERLERİNE ETKİSİ: 

RIRSEARCH GRUBUNUN İN-VİVO SONUÇLARI 

Önder Çinar1, Murat Akgül2, Çağrı Doğan2, Cem Başataç3, Oktay Özman4, Hakan Çakır5, Eyüp Burak 

Sancak6, Ahmet Gültekin7, Barbaros Başeskioğlu8, Cenk Murat Yazıcı2, Bülent Önal9, Haluk Akpınar3 
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
3İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Üroloji Kliniği 
4Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 
5Acıbadem Fulya Hastanesi Üroloji Kliniği 
6Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
7Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı 
8Eskişehir Acıbadem Hastanesi Üroloji Kliniği 
9İstanbul Üniversitesi Çerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Amaç: Retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) sırasında kullanılan üreteral erişim kılıfının (ÜEK), cerrahi 

esnasında oluşan intrapelvik basınç (İPB) değişikliklerine etkisini araştırmaktır. 

Yöntem: RIRC uygulanan 25 hasta çalışmaya dâhil edildi. Retrograd yolla renal pelvise ilerletilen kılavuz 

tel (Sensor®, Boston Scientific, Natick, USA)  üzerinden yerleştirilen 6Fr kateter aracılığıyla İPB değerleri 

monitorize edildi. Hastalar, ÜEK kullanılmayanlar (Grup 1) ve 12/14-Fr ÜEK kullanılanlar (Grup 2) olarak 

iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri ve cerrahi süresince izlenen İPB değerleri kaydedilerek, 

analiz edildi. 

Bulgular: Hastaların demografik verileri Tablo-1’de gösterilmiştir. Basınç ölçüm kateteri renal pelvise ilk 

yerleştirildiğinde İPB değerleri grup 1’de 24.3±21.8 cmH2O, grup 2’de 15.4±9.0 cmH2O (p=0.17) 

ölçülmüştür. Basınç değerleri fleksibl üreterorenoskopun su kanalı açıkken sırasıyla 60.3±28.2 ve 44.6±24.6 

cmH2O (p=0.17), su kanalı kapalı iken 43.2±27.4 ve 30.0±20.5 cmH2O (0.18)  olarak kaydedilmiştir. RIRC 

sonrasında analiz edilen basınç değerleri Tablo-2’de gösterilmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda; retrograd intrarenal yolla yapılan taş cerrahisinde, üretere erişim kılıfı 

yerleştirilmesinin, cerrahi esnasında intrapelvik basınç değerlerini anlamlı oranda azaltmadığı 

gösterilmiştir.  Basınç değişiklikleri ile ilgili olarak yapılacak daha geniş hasta sayılı çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

Anahtar Kelimeler : İntrapelvik basınç, Monitorizasyon, Retrograd intrarenal cerrahi, Üreter erişim kılıfı 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1:Hastaların demografik özellikleri 
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Resim Açıklaması: Tablo-2: RIRC esnasında intrapelvik basınç değerleri ve operatif bulgular 
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SS - 081 
ANESTEZİNİN VENTİLASYON MODLARININ RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİNİN ÜZERİNE 

ETKİSİ. PROSPEKTİF TEK-KÖR RANDOMİZE ÇALIŞMA. 

Cagri Doğan1, Murat Akgül1, Ayhan Şahin2, Cenk Murat Yazıcı1, Mehmet Fatih Şahin1, Enes Altın1, Anıl 

Keleş1 
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.d. 
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon A.d. 

Amaç 

Retrograd intrarenal cerrahi (RIRC); 2 cm’den küçük üst üriner sistem taşlarında ilk seçenek tedavi olarak 

kabul görmektedir. Cerrahi prosedür spinal anestezi altında da gerçekleştirilebildiği gibi genellikle cerrahlar 

genel anesteziyi tercih etmektedirler. Cerrahi sırasında renal mobilite prosedür için sorun yaratabilmekte ve 

bu durum anestezi sırasında solunum sayısı ve derinliğine yapılabilecek manipülasyonlarla 

değiştirilebilmektedir. Çalışmanın ana amacı standart ventilasyon (SV) ve yüksek ventilasyon (YV) 

modlarının RIRC sırasındaki renal mobilite üzerine etkisini ve cerrahın bu modlardaki konforunu 

değerlendirmektir. 

Materyal Metot 

Aralık 2020- Aralık 2021 tarihleri arasında kliniğimizde RIRC uygulanan toplam 86 hastanın verileri 

prospektif olarak incelenmiştir. Proksimal üreter taş lokalizasyonu, soliter böbrek, geçirilmiş renal cerrahi ve 

çoklu taş varlığı olan hastalar çalışmaya dahil edilmemişlerdir. Tüm hastalar aynı anestezist tarafından aynı 

prosedür ile entübe edilmişlerdir. SV modunda tidal volüm(TV) 8-10ml/kg, solunum sayısı ise 10-15 

solunum/dk olarak mekanik ventilatör tarafından belirlenmiştir. YV modunda ise; TV 6-8ml/kg’ ye 

düşürülmüştür, SS ise 15-18solunum /dk ’ye yükseltilmiştir. İnspirium-ekspirium oranı ve pozitif basınçlı 

ventilasyon parametlerinde değişiklik yapılmamıştır. Metabolik komplikasyonların önüne geçilmesi 

amacıyla end tidal CO2 basıncı 30-35 mmHG arası tutularak RIRC gerçekleştirilmiştir. Cerrahiye sistoskopi 

ve ardından retrograd pyelografi(RP) çekilerek başlanmıştır. RP esnasında böbreğin alt ucu işaretlenerek 

farklı ventilasyon modlarında renal hareketlilik skopi altında ölçülmüştür. Cerrahi sırasında cerrah 

ventilasyon modunu bilmeden cerrahiye başlamıştır ve cerraha litotripsi esnasında renal hareketliliği 1-5 

arasında Gadzhiev ve arkadaşlarının (1 çok hareketsiz, 5 çok hareketli) daha önce tanımladığı gibi 

değerlendirmesi istenilmiştir. Ardından farklı ventilasyon modlarında değerlendirme tamamlandığında 

cerrah hangi ventilasyon modunda daha rahat hissediyorsa cerrahiyi o ventilasyon modunda sürdürmüştür. 

Bulgular 

Toplam 86 hasta, 48.63±15.78 yaş ortalaması ile çalışmaya dahil edilmiştir.  Cerrahın SV modunda renal 

hareketliliği evre 1 olarak belirttiği hastalarda floroskopik olarak böbreğin 14.51±5.35 mm hareket ettiği 

tespit edilmiştir. Yine SV modunda cerrah tarafından evre 5 olarak değerlendirilen böbreğin ise 25.01±1.41 

mm hareket ettiği tespit edilmiştir (p<0.001). Benzer bulgular YV modunda da saptanmıştır.  Cerrahi girişim 

sırasında SV’de 51 (%59,3) hastanın evre 3 ve üzeri renal hareketliliği olduğu belirtilmiştir. Bu hastalarda 

ventilasyon modu YV olarak değiştirildiğinde ise 44 (%82,3) hastanın renal hareketliliği daha az olduğu 

gerekçesiyle YV modunda tamamlandığı gözlemlenmiştir Standart ventilasyonda renal hareketliliğin 

evrelerinin ortalaması 2,81±1.11 iken YV modunda 2,27±0,86 olduğu gözlemlenmiştir (p=0.001).Post-

operatif komplikasyon ve taşsızlık oranları, operasyon süresi, lazer süresi ve toplam lazer atış sayısı arasında 

ventilasyon modları arasında istatiksel bir fark saptanmamıştır.  

Sonuç 

Çalışmamızda renal mobilitenin, yüksek ventilasyon modunda standart ventilasyon moduna göre daha az 

olduğu ve bu farkın cerrah tarafından da farkedildiği tespit edildi. Cerrahın, fazla mobilitesi olan 

böbreklerde RIRC sırasında cerrahi konfor açısından yüksek ventilasyon modunu daha fazla oranda tercih 

ettiği gözlendi.  



 

Sayfa 175 / 338 
 

Anahtar Kelimeler : Flexible üreteroskopi, renal hareketlilik, komplikasyon, etkinlik 

 

 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Comparison of degree of renal mobility with renal mobility under fluoroscopic view 

 

 
 

Resim Açıklaması: Clinicoemographic and Surgery Related Properties of Patients 
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Resim Açıklaması: Clinicoemographic and Surgery Related Properties in the Different Ventilation Modes 
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SS - 082 
MODİFİYE CLAVİEN SINIFLAMA SİSTEMİ’NE GÖRE RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ 

KOMPLİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Semih Türk1, Bilgin Birsöz1, Kerem Bursalı1, Taner Hacıosmanoğlu1, Ali Emre Çekmece1, Abdullah Hızır 

Yavuzsan1, Hüseyin Cihan Demirel1 
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 
GİRİŞ: Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) düşük komplikasyon oranı ile böbrek taşı tedavisinde güvenle 
uygulanan bir yöntemdir. Her cerrahi teknikte olduğu gibi RIRS sonrası da hayatı tehdit edebilecek 
komplikasyonlar görülebilmektedir. Çalışmamızda Modifiye Clavien Sınıflama Sistemi (MCCS) kullanarak 
RIRS sonrası karşılaştığımız komplikasyonları incelemeyi amaçladık. 

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2016-Aralık 2020 tarihleri arasında kliniğimizde böbrek taşı nedeniyle RIRS 
yapılmış 567 erişkin hasta ve 695 renal ünite retrospektif olarak tarandı. Hastalarda meydana gelen 
komplikasyonlar incelenerek MCCS’ye  göre sınıflandırıldı.  

BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 46,2 ± 13,88 olmakla birlikte K/E oranı 246/449 olarak bulundu. 
Ortalama taş boyutu 18,9 ± 8,54 mm ve ortalama operasyon süresi 57,4 ± 17,93 dk olmakla birlikte 336/695 
(%48) hastada preop dj stent mevcuttu. MCCS’ye göre 97 hastada (%14) Clavien Grade 1 komplikasyon 
(postoperatif ateş, hematüri, geçici akut nefropati) ile karşılaşıldı. Clavien Grade 2 komplikasyon olarak 36 
hastada antibiyoterapi gerektiren ateş ve 9 hastada şiddetli renal kolik gözlendi. 3 hastada Clavien Grade 
3a ve 3 hastada da 3b komplikasyon ile karşılaşıldı. Grade 3a komplikasyonlar; 1 migre dj alınması, 1 
perirenal absenin perkütan drenajı ve 1 nefrostomi takılması. Grade 3b komplikasyonlar; 2 mesane 
hematom boşaltılması ve 1 taş yolu sebebiyle URS yapılması. Grade 4 komplikasyonlar ise 7 ürosepsis, 1 
GİS kanama ve 1 Akut Miyokard İnfarktüs olarak görüldü. Grade 5 komplikasyon ile karşılaşılmadı. 

SONUÇ: Modifiye Clavien Sınıflama Sistemi karşılaşılan komplikasyonların kategorize edilmesine bir 
standart getirmektedir. Oluşabilecek komplikasyonları tanımak ve bunlara hazırlıklı olmak cerrah için son 
derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler : Komplikasyon, Modifiye Clavien Sınıflama Sistemi, Retrograd İntrarenal Cerrahi 
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SS - 083 
YAŞLI HASTA POPÜLASYONUNDA RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİSİNİN ETKİNLİĞİ VE 

GÜVENİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Murat Akgül1, Rıdvan Özcan2, Cenk Murat Yazıcı1, Cem Başataç3, Oktay Özman4, Duygu Sıddıkoğlu5, Önder 

Çınar6, Hakan Çakır7, Burak Sancak8, Burak Elmaağaç9, Bülent Önal10, Haluk Akpınar3 
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
2Bursa Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği 
3Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Üroloji Kliniği 
4Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 
5Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı 
6Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
7Acıbadem Fulya Hastanesi Üroloji Kliniği 
8Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
9Acıbadem Eskişehir Hastanesi Üroloji Kliniği 
10İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Giriş: Yaşlı hasta popülasyonunda retrograd intrarenal cerrahisinin (RIRS) propensity skor eşleştirilmesi ile 

yaş grupları karşılaştırarak etkinlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçladı. 

Gereç ve Yöntem: RIRSearch Çalışma Grubu tarafından yedi merkezde üst üriner sistem taş hastalığı 

tedavisi nedeniyle RIRS uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar Grup 1, Grup 2, Grup 3 ve Grup 

4 olmak üzere dört gruba ayrıldı. Hastaların yaş aralıkları sırasıyla 18-29, 30-49, 50-64 ve 65 yaş üstü idi. 

Demografik ve klinik özellikleri açısından grupların homojen olması için propensity skor eşleştirme analizi 

kullanıldı. Gruplar arasında operasyon sonuçları, peroperatif - postoperatif komplikasyonlar, hastanede kalış 

süresi ve taşsızlık durumu karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 1.017 hasta dahil edildi. Propensity skor eşleşmesinden sonra Grup 1'de 69 

(%9,9), Grup 2'de 324 (%46,5), Grup 3'te 217 (%31,1) ve Grup 4'te 87 (%12,5) hasta vardı. Propensity skor 

eşleşmesi öncesi ve sonrası hastaların demografik ve klinik özellikleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Gruplar 

arasında operasyon süresi ve postoperatif komplikasyon oranları anlamlı farklıyken, hastanede kalış süresi, 

peroperatif komplikasyon oranları ve taşsızlık durumu benzerdi. 65 yaş üstü hastalarda ameliyat süresi 

anlamlı olarak daha yüksek tespit edildi (p=0,001). Hastaların yaş gruplarına göre propensity skor eşleşmesi 

öncesi ve sonrası cerrahi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. Clavien I-II komplikasyon baskınlığı olan Grup 

1'de postoperatif komplikasyon oranları anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü (p=0,003). 

Sonuç: RIRS'in etkinlik ve güvenirliğinin yaş ile değişmediği tespit edildi. Yaşlı hastalarda RIRS üst üriner 

sistem taş tedavisinde etkili ve güvenilir bir seçenektir. 

Anahtar Kelimeler : Retrograd intrarenal cerrahisi, Üst üriner sistem taş hastalığı, Yaşlı hastalar, 

Propensity skor eşleştirmesi, Etkinlik ve Güvenirlik 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1 
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Resim Açıklaması: Tablo 2 
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SS - 084 
TEDAVİYE DİRENÇLİ RENAL KOLİKTE DERMAL BLOKAJ UYGULAMASI 

Bedreddin Kalyenci1, Can Benlioğlu1, Ali Çift1, Mehmet Özgür Yücel1 
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı 

Amaç: Medikal  Tedavi ile ağrı kontrolü sağlanamayan  renal kolik hastalarında alternatif bir tedavi 

olarak  intrakütan distile su enjeksiyonun etkinliğini değerlendirmek. 

Giriş:Renal kolik acil servislere ve üroloji kliniklerinde çok sık karşılaşılan ve ağrı palyasyonunun 

sağlanması gereken acil bir durumdur. %60-95'inde üreter taşı esas sorumludur. Üreter taşlarının optimal 

tedavisi ve zamanlaması için net bir protokol yoktur. Tedavinin temel amacı ağrıyı hızlı ve etkin bir şekilde 

kontrol altına almak ve böbrek fonksiyon kaybına neden olmadan üriner sistem obstrüksiyonunu ortadan 

kaldırmaktır. Geçmişte renal kolik tedavisinde ilk seçenek olarak morfin ve petidin gibi ajanlar 

kullanılırken, günümüzde renal kolik tedavisinde ilk basamak tedavisi olarak nonsteroidal antiinflamatuar 

ilaçlar (NSAID'ler) kullanılmaktadır. NSAİİ'lerin gebelerde teratojenik etkileri ve böbrek fonksiyon 

bozukluğu olan hastalarda kullanılamaması bu hastalarda paracetemol kullanımını öne çıkarmaktadır. 

Parasetamolün sınırlı analjezik etkisi, bazen NSAİİ’lerin ağrı palyasyonununda yetersiz kalması ve 

opioidlerin tehlikeli yan etki profili nedeniyle alternatif tedavi yöntemleri devreye girmektedir. İntrakutanöz 

distile su enjeksiyon yöntemi ilk olarak 2005 yılında Avrupa Üroloji Derneği Kongresi'nde tanıtılmış ve 

tanımlanmış olup, bu yöntem bizim kliniğimizdede kullanılmaktadır.Bu çalışmada alternatif bir tedavi 

olarak kullanılan intrakütan distile su enjekiyonun klinik pratiğimizdeki yerini ve etinliğini değerlendirmeyi 

amaçladık. 

Yöntemler: Renal kolik tanısı almış ve  medikal tedavilerle ağrısı geçmeyen hastalar  tedaviye dirençli renal 

kolik olarak tanımlandı.Tedaviye dirençli renal kolikte T11 ve L4 dermatom bölgelerini kapsayan 4 

noktadan steril distile su ile intrakütan enjeksiyon ile yapıldı ve bu işlem dermal blokaj olarak 

tanımlandı.Dermal blokaj uygulanan 72 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Dermal blokajdan 

önceki  VAS skoru ve uygulamadan sonraki  1., 15., 30. ve 60. Dakika VAS skorları 

kaydedildi.Uygulamanın ağrı giderimi başlama süresi ve ikinci kolik ağrısının ne zaman gerçekleştiği 

kaydedildi. İşlem yapılan hastalara memnuniyet anketi  yapıldı ve işlemi tekrar yaptırırmısınız soruları 

soruldu. 

Bulgular: Dermal blokaj uygulanan 72 hastanın 70'inde (%97.2) ağrının geçtiği belirlendi. Dermal blokaj 

uygulamasından sonra 2 dakika içerisinde ağrının geçtiği görüldü.Ortalama VAS skoru işlemden önce 9.93 

± 0.27 (0 dakika), işlemden sonra 1., 15., 30. ve 60. dakikalarda sırasıyla 2.85 ± 1.82, 2.57 ± 1.71, 2.15 ± 

1.67, 2.04 ± 1.84 saptandı. Dermal blokaj tedavisi sonrası hastaların  %2,78 memnun kalmazken, %18.6 

kararsız ,%79,7 memnun kaldım diye görüş belirtti. İşlemi tekrar yaptırırmısınız sorusuna %2,78 kesinlikle 

hayır, %34,72 kararsızım ,%62,5 evet  tekrar yaptırırım diye cevap verdi. 

Sonuç: Renal kolikli hastalarda bazen ağrı palyasyonunda  birinci basamak tedavi prosedürleri etkisiz 

kalabilmekte ve kesin tedaviye kadar süre kazanmak için ağrının giderilmesi  hasta ve cerrah konforu 

açısından önem arz etmektedir. Tedaviye dirençli renal kolikte özellikle NSAİİ kullanımının sınırlı olduğu 

böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve gebelerde alternatif bir tedavi yöntemi olarak dermal blokaj 

uygulamasının ağrı kontrolünde minimal invaziv,etkili, güvenilir, ucuz, kolay ve tekrarlanabilir bir yöntem 

olduğunu düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler : renal kolik, intrakutanöz enjeksiyon, böbrek fonksiyon bozukluğu, gebeler, tedaviye 

direnç, alternatif tedavi 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: enjeksyon noktaları 
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Tables : 

 

VAS skoru 

 0. dk 2.dk 15.dk 30.dk 60.dk 

Grup 1 Gebe hastalar(n=28) 9,89±0,31 
2,62 

±1,51 
2,5 ± 1,45 

1,78 ± 

1,22 

1,64 ± 

1,36 

Grup2 BFT normal hastalar (kreatinin 1.3'ten az) 

(n=29) 
9,88±0,33 

2,59 

±1,88 

2,48 ± 

1,84 

2,31 ± 

1,79 

2,17 ± 

1,91 

Grup 3 BFT yüksek hastalar (kreatinin 1.3'ten 

yüksek)(n=15) 
9,86±0,35 

2,59 

±1,88 

2,91 

±1,98 

2,86 ± 

1,95 

2,53 ± 

2,10 

Tüm hastalar (n=72) 9,93±0,27 
2,85 

±1,82 

2,57± 

1,71 

2,15 ± 

1,67 

2,04 ± 

1,84 

 

Hastaların memnuniyet oranları ve işlemi tekrarlama isteği 

 Grup 1 (n=28) Grup2 (n=29) Grup 3 (n=15) Tüm hastalar (n=72) 

memnun kalmadım %3,57 0 %6,67 %2,78 

kararsızım %10,71 %17,24 %33,33 %18,06 

memnunum %85,71 %82,76 %60 %79,17 

kesinlikle tekrarlamam %3,57 0 %6,67 %2,78 

kararsızım %35,71 %37,93 %26,67 %34,72 

tekrarlarım %60,72 %62,08 %66,66 %62,5 

 

Dermografik ve Klinik özellikler 

 Grup 1: Gebe 

hastalar 

Grup 2: BFT normal 

hastalar (kreatinin 

1.3'ten az) 

Grup 3: BFT yüksek 

hastalar (kreatinin 

1.3'ten yüksek) 

Yaş (yıl) 26.11±5,7 33,83 ± 13,09 51,47 ± 11,25 

Ağrı lokalizasyonu(sağ:Sol) 13 :15 15 :14 5 :10 

uygulana medikal tedaviler    

parasetemol i.v %100 %89 %100 

dikloron i.m none %100 none 

Tramadol i.v none %100 %86,67 

Dermal blokajdan sonra ağrı palyasyonu %96,42 %100,00 %93,33 

Dermal blokaj sonrası ağrısız geçen 

süre(Bir sonraki kolik ağrısına kadar ki 

süre)(saat) 

8,90 ±2,91 8,33 ± 2,70 8,64±2,8 
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SS - 085 

RUTİN ERİŞİM KILIFI YAKLAŞIMININ KILIFSIZ RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİNİN 

SONUÇLARINA ETKİSİ; BİR RIRSEARCH ÇALIŞMASI 

Oktay Özman1, 9, Önder Çınar2, Hakan Çakır3, Cem Başataç4, Hacı Murat Akgül5, Eyüp Burak Sancak6, Cenk 

Murat Yazıcı5, Barbaros Başeskioğlu7, Haluk Akpınar4, Bülent Önal8 
1The Netherlands Cancer Institute, Antoni Van Leeuwenhoek Hospital 
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı 
3Fulya Acıbadem Hastanesi, Üroloji Kliniği 
4Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Üroloji Kliniği 
5Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı 
6Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı 
7Eskişehir Acıbadem Hastanesi, Üroloji Kliniği 
8Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 
9İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 

Giriş 

Retrograd intrarenal cerrahi (RİRC) ile ilgili güncel tartışmalardan birisi üreteral erişim kılıfı (ÜEK) 

kullanımıdır. ÜEK her ne kadar intrarenal basıncı düşürmek ve tekrarlayan girişlere olanak sağlamak gibi 

avantajlar sunsa da yerleştirilmesi sırasında gelişebilen üreteral travmalar kullanımını tartışmalı hale 

getirmektedir. Daha önce yayınlanan çalışmamızda ÜEK kullanımının komplikasyon oranlarını azalttığı ve 

taşsızlık oranını arttırdığını gösterilmişti (1). Fakat bu çalışmaya dahil olan cerrahlar rutinde ÜEK 

kullanmakta ve sadece kılıf yerleşiminin mümkün olmadığı bazı hallerde operasyona kılıfsız devam 

etmekteydi. Bu ilk bulguları, cerrahın kılıf kullanım tutumunun etkisini araştırmak suretiyle tamamlamak 

amacıyla rutinde ÜEK kullanan ve çok nadiren ÜEK kullanan cerrahların kılıfsız RİRC sonuçları 

karşılaştırıldı.    

Materyal ve Metod            

7 farklı merkezde kılıfsız RİRC uygulanan 195 hastanın verileri RIRSearch veritabanından çekildi. Hastalar 

cerrahın ÜEK kullanımı ile ilgili rutin klinik yaklaşımına göre 2 gruba ayırıldı. Rutinde ÜEK kullanmayan 

(n=110, grup 1) ve kullanan (n=85, grup 2) cerrah tarafından opere edilen hastaların kılıfsız RİRC sonuçları 

1:1 eğilim skoru eşleştirmesinin ardından karşılaştırıldı. Eğilim skoru taş yükü, dansitesi ve lokalizasyonu 

dahil edilerek geliştirildi. Taşsızlık ve komplikasyon oranları çalışmanın birincil sonuçlarıydı.    

Bulgular 

Eğilim skoru eşleştirmesi sonrası rutinde kılıf kullanmayan cerrahların taşsızlık oranı (%90,8 [69/76]) 

kullanan cerrahların kılıfsız RİRC sonrası taşsızlık oranından (%76,3 [58/76]) yüksek saptandı (p=0.02). 

Grup 1’in postop. komplikasyon oranı (%10,5 [8/76]) grup 2’den (%27,6 [21/76]) düşüktü (p=0.007). Bu 

bulgulara paralel olarak grup 1’de (%3,9 [3/76]) grup 2’ye (%22,4 [17/76]) göre daha az ek girişim ihtiyacı 

doğmuştu (p=0.001). 

Sonuç 

Cerrahın RİRC sırasında ÜEK kullanımına dair tutumu kılıfsız RİRC’in sonuçlarını etkiliyor olabilir. 

Günlük rutinde ÜEK kullanan cerrahlar, kullanmayan cerrahlara kıyasla, kılıfsız RİRC sonrasında daha sık 

komplikasyonla ve redizüel taşlarla karşılaşabilir. Bu sonuçlar ek girişim ihtiyacını doğurabilir. Plansız bir 

ek girişimler, kılıfın yerleştirilemediği durumlarda jj-stent yerleştirilerek RİRC’in planlı bir başka seansa 

ertelenmesi ile engellenebilir.  

Anahtar Kelimeler : retrograd intrarenal cerrahi, üreteral erişim kılıfı, taşsızlık, komplikasyon 
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Tables : 

 

Cerrahın Üreteral Erişim Kılıfı Kullanımına Yönelik Yaklaşımına Göre RİRC Sonuçlarının 

Karşılaştırılması 

  Eğilim skoru 

eşleştirmesi öncesi 
  Eğilim skoru 

eşleştirmesi sonrası 
 

 Grup 1 Grup 2 
p 

değeri 
Grup 1 Grup 2 

p 

değeri 

Operasyon süresi 

(dk) 
45 (40-60) 50 (32-75) 0.30 45 (40-50) 60 (40-80) 0.001 

Total komplikasyon 
25.5% 

(28/110) 
31.8% (27/85) 0.33 

21.1% 

(16/76) 
32.9% (25/76) 0.10 

Perop. 

komplikasyon 

15.5% 

(17/110) 
8.2% (7/85) 0.13 

13.2% 

(10/76) 
9.2% (7/76) 0.44 

Postop. 

komplikasyon 

12.7% 

(14/110) 
27.1% (23/85) 0.01 

10.5% 

(8/76) 
27.6% (21/76) 0.007 

Taşsızlık 
87.3% 

(96/110) 
78.8% (67/85) 0.11 

90.8% 

(69/76) 
76.3% (58/76) 0.02 

Plansız ek girişim 

ihtiyacı 

6.4% 

(7/110) 
20.5% (17/83) 0.003 

3.9% 

(3/76) 
22.4% (17/76) 0.001 
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SS - 086 
RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: DİSPOSABLE VE REUSABLE FLEKSİBL ÜRETERORENOSKOP 

KULLANIMI 

Emre Fatih Karadeli1, Yakup Bostancı1, Ertuğrul Köse1, Ender Özden1, Yarkın Kamil Yakupoğlu1, Şaban 

Sarıkaya1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmamızda kliniğimizde disposable ve resuable fleksibl üreterorenoskop (fURS) yardımıyla 

geçekleştirdiğimiz retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç-Yöntem: Şubat 2008 – Ekim 2021 tarihleri arasında kliniğimizde böbrek taşı tanısıyla 383 hastada 

399 RIRC uygulandı. Tüm olguların yaş, cinsiyet, taş özellikleri ve operatif verileri retrospektif olarak 

taranarak kaydedildi. Glomerüler filtrasyon hızı değerleri “Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration” formülüne göre hesaplandı. Postoperatif dönemde gelişen komplikasyonlar Clavien-Dindo 

sınıflamasına göre değerlendirildi. Hastaların tümüne preoperatif kontrassız bilgisayarlı tomografi yapıldı. 

Tüm hastalardan cerrahi öncesi steril idrar kültürü elde edildi. Endoskopik ve skopik olarak 3mm’den büyük 

taş olmaması taşsızlık olarak kabul edildi. 

Bulgular: Hastaların demografik ve operatif verileri Tablo 1’de gösterilmektedir. 147 vaka disposable 

digital (AnQing), 252 vaka reusable fiberoptik (Karl-Storz Flex X2) fURS kullanılarak gerçekleştirildi. 1 

olguda çift toplayıcı sistem, 2 olguda iskelet anomalisi, 4 olguda hipoplazik böbrek, 4 olguda pelvik böbrek, 

24 olguda soliter böbrek, 3 olguda rotasyon anomalili böbrek, 1 olguda atnalı böbrek, 1 olguda medüller 

sünger böbrek mevcuttu. Vakaların çoğunda taşlar alt pol kaliks veya renal pelvis yerleşimliydi. 178 

hastanın üriner sistem taş hastalığı nedeniyle daha önceden geçirilmiş taş cerrahisi ya da ESWL öyküsü 

mevcuttu. Hiçbir olguda peroperatif komplikasyon gelişmedi. 17 olguda postoperatif erken dönemde ateş 

gelişti ve proflaktik antibiyoterapi başlandı, antibiyogram duyarlılık sonuçlarına göre gerekli revizyonlar 

yapıldı. 27 hastada postoperatif nüks gelişti. Nüks gelişen 16 hastada RIRC, 7 hastada perkütan 

nefrolitotomi, 2 hastada üreterolitotripsi uygulanırken, 2 hasta asemptomatik ve milimetrik taşlar nedeniyle 

takibe alındı. 

Sonuç: RIRC’de disposable ve reusable fleksibl üreterorenoskoplar, cerrahın tercihine bağlı olarak benzer 

başarı ve komplikasyon oranlarıyla kullanılabilir.   

Anahtar Kelimeler : endourology, kidney stone 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1 
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SS - 087 
SUPİN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARIMIZ 

Çağrı Coşkun1, Ender Cem Bulut1, Serhat Çetin1, Elbay Bayramlı1, Ahmet Bora Küpeli1, Ali Ünsal1, Uğur 

Aydın1 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı 

GİRİŞ 

Perkütan nefrolitotomi (PNL) 1976 yılında Fernstrom ve Johansson tarafından tanımlanmış bir cerrahi 

prosedürdür. İlk zamanlar sadece pron pozisyonda uygulanmaktayken son yıllarda supin pozisyon kullanım 

oranları artmıştır. Gasper İbarluzea’nın 2007 yılında Galdakao Modifiye Supin Valdivia pozisyonunu 

tanımlamasıyla supin pozisyonun kullanımı daha popüler hale gelmiştir. Supin perkütan nefrolitotominin, 

pron pozisyonda olan intraoperatif  santral ve periferik sinir sistem hasar riskini azaltma, cerrahın radyasyon 

maruziyetini azaltma ve ameliyat süresini kısaltma gibi çeşitli avantajları bulunduğu gösterilmiştir. Bu 

çalışmada kliniğimizde yapılan supin PNL sonuçlarını yayınlamayı amaçladık. 

MATERYAL – METOT 

Hastalara ameliyat öncesinde komplet supin pozisyon yerine, Galdakao Modifiye Supin Valdivia 

pozisyonunu verilmiştir. Bu pozisyonda, taşın olduğu taraftaki alt ekstremite ekstansiyona, kontralateral alt 

ekstremite ise abdüksiyon ve fleksiyona alınmaktadır. Bu sayede eş zamanlı retrograd endoskopik girişimler 

yapılabilmektedir. Pozisyondan sonra tüm hastalara ilk olarak 17 fr rijid sistoskop ile üreteral kataterizasyon 

yapılarak retrograd pyelografi çekildi. Ardından skopi altında genellikle uygun kaliks girişi sağlandı. Access 

sağlandıktan sonra hidrofilik kılavuz tel toplayıcı sisteme gönderildi. Ardından dilatatör set, metal 

dilatatörler veya balon dilatatörler yardımıyla dilatasyon yapıldı. Sonrasında nefroskop ile pnömotik 

litotriptör kullanılarak taş kırılarak ekstrakte edildi. İşlem sonrasında tüm hastalara nefrostomi tüpü 

yerleştilerek işlem sonlandırıldı. 

BULGULAR 

27.09.2021 tarihinden itibaren toplamda 32 hastaya supin pozisyonda PNL cerrahisi uygulandı. Bu 

hastaların ortalama yaşları 52,2±16,3 idi. Böbrek taşlarının ortalama boyutu 22±3 mm iken, 10 hastada renal 

pelvis taşı, 7 hastada alt kaliks taşı ile 7 hastada ise staghorn taşı mevcuttu. Toplamda 23 hastaya 30 fr 

dilatatör set ile dilatasyon sağlanmışken, 6 hastaya 21 fr metal dilatatörler, 2 hastaya ise 30 fr balon dilatatör 

kullanılarak dilatasyon sağlandı. Yalnızca 1 hastada 26 fr dilatatör set kullanıldı. Hastaların skopi süresi 

median değeri 34 (10-89) saniye olarak bulundu. Hastaların 31 tanesine sadece 1 access sağlanırken, 

yalnızca 1 hastada taşın tamamına ulaşılamaması nedeniyle üst kaliksten ikinci bir access ihtiyacı oldu. 

Ameliyat sonrasında 31 (%96,9) hastada tam taşsızlık sağlanmış iken sadece 1 (%3,1) hastada rezidü taşlar 

olduğu görüldü. Tüm hastaların sadece 3 tanesine ameliyat sırasında veya sonrasında eritrosit süspansiyonu 

transfüzyonu yapıldı. Hastaların yalnızca 1 (%3,1) tanesinde Clavien-Dindo grade 1 komplikasyon (ileus) 

geliştiği görülmüşken, 3 (%9,4) hastada Clavien-Dindo grade 2 komplikasyon (transfüzyon gerektiren 

kanama) ortaya çıktı. Hastaların nefrostomi çekim süresi median değeri 2 gündü. Hastaların hastanede yatış 

süresi median değeri de yine 2 gün olarak saptandı.(Tablo 1) 

SONUÇ 

Ameliyat esnasında pozisyon değişimine gerek kalmaması, access sağlanmasındaki kolaylık, skopi süresinin 

az olması, eş zamanlı retrograd endoskopik işlem yapılabilmesi gibi avantajları ile birlikte düşük 

komplikasyon oranlarına sahip olması nedeniyle supin pozisyonda yapılan PNL öne çıkmaktadır. Tüm 

avantajlarına rağmen, bu yöntemin etkinliğini ve güvenliğini retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) ve pron 

pozisyonda yapılan PNL ile karşılaştıran, geniş hasta katılımlı prospektif randomize kontrollü çalışmalarla 

bu bulgular desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler : perkütan,nefrolitotomi,minimalinvaziv,böbrek,taş 
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Tables : 

 

Tablo 1: Hasta klinik verileri 

 n(%) 

YAŞ (ort±std) 52,2±16,3 

CİNSİYET  

Kadın 8 (%25) 

Erkek 24 (%75) 

VKİ (ort±std) 26,1±3 kg/m2 

TAŞ BOYUTU (ort±std) 22±3 mm 

TAŞ LOKALİZASYONU  

Renal Pelvis 10 (%31,3) 

Alt Kaliks 7 (%21,9) 

Orta Kaliks 4 (%12,5) 

Üst Kaliks 3 (%9,4) 

Staghorn 7 (%21,9) 

Parsiyel Staghorn 1 (%3,1) 

DİLATASYON  

30 fr dilatatör set 23 (%71,9) 

Balon dilatasyon (30 fr) 2 (%6,3) 

21 fr (metal dilatatör) 6 (%18,8) 

26 fr (dilatatör set) 1 (%3,1) 

SKOPİ SÜRESİ (median (min-maks)) 34 (10-89) sn 

ACCESS SAYISI  

1 access 31 (%96,9) 

2 access 1 (%3,1 

SFR  

Evet 31 (%96,9) 

Hayır 1 (%3,1) 

ES REPLASMANI  

Var 3 (%9,4) 

Yok 29 (%90,6) 

NEFROSTOMİ SÜRESİ (median (min-maks)) 2 (1-7) gün 

YATIŞ SÜRESİ (median (min-maks)) 2 (1-7) gün 

KOMPLİKASYON  

Komplikasyon yok 28 (%87,5) 

Clavien-Dindo Evre 1 1 (%3,1) İleus 

Clavien-Dindo Evre 2 3 (%9,4) Tx gerektiren kanama 
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SS - 088 
SUPİN MİNİ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ YAPILAN HASTALARIN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI, TEK 

CERRAH TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Emrullah Sogutdelen1 
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Amaç: Böbrek ve üreter üst uç taşı nedeniyle supin yöntemli mini perkütan nefrolitotomi (PCNL) yapılan 

hastaların erken dönem başarı ve komplikasyon sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır. 

Method: Nisan 2020-Ocak 2022 tarihleri arasında böbrek veya üreter üst uç taşı nedeniyle kliniğimize 

başvuran ve tek cerrah tarafından yapılan genel anestezi altında Galdakao Modifiye Valdivia yöntemiyle 

PCNL yapılan 26 hasta çalışmaya dahil edildi. Aynı yöntemle yapılmış 4 standart PCNL hastası çalışmadan 

çıkarıldıktan sonra 22 hastanın demografik verileri, taş boyutu, yerleşimi, cerrahi süre, floroskopi süresi ve 

post operatif hastaların erken dönem VAS skoru, Clavien-Dindo sınıflamasına göre komplikasyonlar, 

cerrahi sonrası başarı retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara operasyon öncesi düşük doz kontrastsız 

bilgisayarlı tomografi görüntülemesi yapıldı ve idrar kültürü sonucu temiz olduktan sonra opere edildi. Tüm 

hastalar 16.5 F e kadar dilate edildikten sonra taşlar Holmium-YAG lazer ile fragmante edildi ve basket 

katater ile dışarı alındı. Başarı, postoperatif 1. Gün direkt üriner sistem grafisinde ve 3. Ay kontrolünde 

yapılan kontrastsız bilgisayarlı tomografi veya ultrasonografide tam taşsızlık veya klinik önemsiz taş boyutu 

(3 mm ve altı) olması durum olarak tanımlandı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 22 hastanın ortalama yaş ve takip süresi sırasıyla 47±11.5 yıl (27-65) ve 

10.2±3.4 (1-18) ay olarak bulundu. Ortalama hastanede kalış süresi ve  nefrostomi katateri çekilme süresi 

sırasıyla 2.3+1.1 gün ve 1.7+1.1 gün olarak bulundu. Ortalama taş boyutu 21±7 mm ve olguların 16 (% 

40)’sında üst üreter veya pelvis yerleşimliydi. Olguların sırasıyla 17 (% 77.2) ve 22 (% 100)’sine 

postoperatif D-J stent ve 10 F aspirasyon nefrostomi katateri uygulandı. Hastaların demografik verileri ve 

preoperatif taş verileri Tablo 1 de özetlenmiştir. Hastaların 7 (31.8)’sinde derece 2 ve 1 (4.5)’inde derece 3b 

olmak üzere toplam 8 (36.3) hastada komplikasyon görüldü. Hastaların izlem sonunda toplam taşsızlık oranı 

% 72.7 ve postoperatif 1. gün VAS ortalama 6.3±1.4 olarak bulundu. PCNL uygulanan hastaların 

komplikasyon ve başarısı Tablo 2  de özetlenmiştir. 

Sonuç: Supin PCNL aynı zamanda eş seanslı üreterorenoskopik girişimlere de imkan sunan, üreteral 

kataterizasyondan sonra pozisyon değişimi gerektirmemesi nedeniyle anestezi süresini kısaltan bir 

yöntemdir. Prone PCNL sonuçlarına benzer başarı ve komplikasyon oranı sayesinde uygun hastalarda etkin 

ve güvenilir bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler : Supin PCNL, Perkütan nefrolitotomi, Supin mini PCNL 
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Resim Açıklaması: Tablo 2. 
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SS - 089 
PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ 

Yusuf Yıldırım1, Yakup Bostancı1, Murat Gülşen2, Ender Özden1, Şaban Sarıkaya1, Ali Faik Yılmaz1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 
2Gazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmamızda kliniğimizde pediatrik yaş grubunda gerçekleştirdiğimiz perkütan nefrolitotomi 

(PNL) sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç-Yöntem: Ekim 2001 – Kasım 2021 tarihleri arasında kliniğimizde böbrek taşı tanısıyla 1829 hastaya 

2018 perkütan nefrolitotomi cerrahisi uygulandı. Çalışmaya pediatrik yaş grubundaki 210 hastada 

uyguladığımız 237 vaka dahil edildi. Tüm olguların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, taş özellikleri ve 

operatif bilgileri retrospektif olarak taranarak kaydedildi. Glomerüler filtrasyon hızı değerleri “Chronic 

Kidney Disease Epidemiology Collaboration” formülüne göre hesaplandı. Postoperatif dönemde gelişen 

komplikasyonlar Clavien-Dindo sınıflamasına göre değerlendirildi. Hastaların tümüne preoperatif taş 

protokolünde bilgisayarlı tomografi görüntüleme yapıldı. Hastalarımızda prone pozisyonunda yaklaşım 

tercih edildi. 

Bulgular: Hastaların demografik, operatif ve postoperatif verileri tablo 1 ’de gösterilmektedir. Bir olguda 

atnalı böbrek ,  iki olguda da soliter böbrek mevcuttu. Olguların çoğunda taş pelvis yerleşimli iken, 12 

olguda staghorn taş mevcuttu. 8 olguda microPNL, 196 olguda miniPNL, kalan 23 olguda ise standart PNL 

yaklaşımı uygulandı. Olgularda pnömatik, ultrasonik ve lazer litotripsi uygulandı. 226 olgu ‘‘Stone Free’’ 

olarak gerçekleştirildi. 27 olgu üriner diversiyon açısından ‘‘Tubeless’’ olarak gerçekleştirildi, kalan 

olgularda 12-18 French arası reentry ya da malekot kateter diversiyon olarak kullanıldı. Taş yükü fazla olan, 

renal pelvis ve üreteropelvik yerleşimli 36 olguya intraoperatif anterograd üreteral DJ stent yerleştirildi. 

Hiçbir olguda peroperatif komplikasyon gelişmedi. 9 olguda postoperatif dönemde üriner ekstravazasyon 

nedeniyle retrograd üreteral DJ stent ihtiyacı oldu. 1 olguda postoperatif dönemde plevral efüzyon gelişmesi 

nedeniyle göğüs tüpü takıldı. 14 olguya postoperatif dönemde ateşinin çıkması üzerine proflaktik geniş 

spektrumlu antibiyotik başlandı ve enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu istendi. 9 hastanın takiplerinde 

ipsilateral böbrekte nüks gelişti. Nüks gelişen 6 hastaya PNL cerrahisi uygulanırken, 3 hastaya fleksibl 

üreterorenoskopi ile lazer litotripsi cerrahisi uygulandı. 

Sonuç: Küçük enstrümanlarla yapılan PNL daha az kanama ve komplikasyon oranları ve karşılaştırılabilir 

taşsızlık oranları ile özellikle pediatrik grupta endoüroloji konusunda tecrübeli merkezlerde güvenle 

uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler : endourology, kidney stone, PCNL 
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Resim Açıklaması: Tablo 1 
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SS - 090 
GUY STONE SCORE -3 VE 4 OLAN HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARI 

Mutlu Deger1, Nebil Akdogan1, Sümeyye Seday1, Volkan Izol1, Yıldırım Bayazıt1, Nihat Satar1, Ibrahim 

Atilla Arıdogan1 
1Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi 

GİRİŞ 

Perkütan Nefrolitotomi (PNL)  günümüzde 2.5 cm ve üzeri taşlarda en etkin cerrahi yöntem olarak 

kullanılmaktadır. Ancak taşsızlık oranını öngörmede kullanılabilecek standart bir yöntem yoktur. Guy’s 

Stone Score (GSS) tahmin etmede kullanılabilecek bir derecelendirme sistemi olarak kullanılabilir. GSS 

uzman görüşü, yayınlanmış veri incelemesi ve yinelemeli testlerin bir kombinasyonu ile geliştirildi. 4 

dereceden oluşur: I. derece, orta/alt polde soliter taş veya basit anatomiye sahip pelviste soliter taş; II. 

derece, üst polde tek taş veya basit anatomili hastada birden fazla taş veya anormal anatomili hastada tek taş; 

derece III, anormal anatomisi olan bir hastada birden fazla taş veya kaliks divertikülü veya kısmi geyik 

boynuzu taşı; Spina bifida veya omurilik yaralanması olan bir hastada derece IV, geyik boynuzu taşı veya 

herhangi bir taş. 

  

  

TARTIŞMA 

2018 ve 2021 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde GSS 3 ve 4 olan PNL yapılmış 

hastaların taşsızlık oranları karşılaştırıldı.GSS-3 skorlu 131(%75.72) hasta GSS-4  42 (%24.23)hasta 

çalışmaya dahil edildi. GSS-3 skorlu hastaların yaş ortalaması 42,56±18,23 iken 91(%69.46) erkek 

40(%30.54)kadın hasta mevcuttu. 70 hastaya(%63.43)  sağ PNL 61  hastaya (%46.57)sol PNL işlemi 

yapıldı.83 hasta(%63.35)  stone free olarak opere edildi.GSS-4 skorlu hastaların yaş ortalaması 50.54±15.53, 

25’i erkek(%59,52) 17’si kadındı(%40.48).20 hastaya sağ PNL 22’sine sol PNL işlemi yapıldı.20 hasta 

stone free(%47.61) olarak opere edildi.GSS-3’lü hastaların 33’üne(%25.19) çoklu giriş yapılması gerekti. 

Ve 15 hastaya(%11.45) sekonder PNL işlemi gerekti.GSS-4lü hastalarda ise 12’sine(%28.57) çoklu giriş 

gerekip 7’sine (%16.66) sekonder PNL işlemi yapıldı.GSS-3’lü hastalarda GSS-4’lü hastalara göre taşsızlık 

oranı artmış olarak bulundu.(p değeri=0,039). Ve bu durum dilatasyon boyutunun artışı  ile uyumlu olarak 

bulundu.(p değeri=0,006) 

  

  

SONUÇ 

GSS-3’lü hastalarda PNL sonrası taşsızlık oranı artmış olarak bulundu. Taş boyutu arttıkça taşsızlık oranı 

azalmaktadır. Taş hacmi yüksek olan hastalarda PNL tercih edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler : guy stone score, perkütan nefrolitotomi, stone free 

 

  



 

Sayfa 196 / 338 
 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1 
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SS - 091 
GERİATRİK HASTA GRUBUNDA SUPİN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ GÜVENLİ MİDİR? 

Mehmet Yıldızhan1, Yalçın Kızılkan1 
1Ankara Şehir Hastanesi 

Giriş: Perkütan nefrolitotomi (PCNL) operasyonu böbrek taşlarının tedavisinde sıklıkla uygulanan bir 

minimal invaziv yöntemdir. Supin PCNL’nin pron yönteme göre, daha düşük ağrı, daha kısa operasyon süresi, 

daha iyi drenaj ve eş zamanlı üreteroskopik girişimler yapılabilme gibi potansiyel avantajları bulunmaktadır. 

Çalışmamızda yaşlı hastalarda supin PCNL sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmaya Ocak 2017 ile Aralık 2021 tarihleri arasında, Galdakao modifiye supin 

Valvidia pozisyonunda PCNL operasyonu yapılan 129 hasta dahil edildi. Hastalar yaşlara göre iki gruba 

ayrıldı. Buna göre 70 yaş altı hastalar Grup-1 (n:112); 70 yaş ve üzeri hastalar Grup-2 (n:17) olarak ayrıldı. 

Hastaların yaş, taş boyutu, taş hounsfield ünitesi, ameliyat süresi, floroskopi süresi, komplikasyonlar ve 

hastanede kalış süresi verilerini geriye dönük olarak hastane veritabanı taranarak çıkartıldı ve kayıt edildi. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan toplam 129 hastanın ortalama yaşı 46,11±15,7 yıl idi. Demografik veriler 

açısından ortalama Hounsfield ünitesi değeri, taş yükünde, opasitede, cinsiyette, taş lokalizasyonunda, skopi 

ve hospitalizasyon süresinde istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05) (Tablo-1). Taşsızlık 

oranları Grup-1’de yüksek olsa da bu istatistiksel olarak anlamlı değildi (%84,8; %82,4, p= 0,793). Rezidüel 

taşa ikincil müdahalelere bakıldığında 3 hastaya beden dışı şok dalga tedavisi, 12 hastaya retrograd intrarenal 

cerrahi ve 7 hastaya PCNL yapıldı. İkincil müdahalelerde gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark 

izlenmemiştir (p>0,05). Ellibir hastada düşük dereceli (derece 1-2) komplikasyonlar izlenirken, 2 hastada 

derece 3a, 1 hastada ise derece 3b komplikasyon izlendi. Dördüncü ve 5. derece komplikasyon hiçbir hastada 

izlenmedi. Gruplar arasında komplikasyonlar açısından anlamlı bir fark izlenmedi (p>0,05) (Tablo-1). 

SONUÇ: Supin PCNL geriatrik hasta popülasyonunda da güvenle uygulanabilecek minimal invaziv bir 

cerrahi yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler : Perkütan nefrolitotomi, Supin pozisyon, geriatri 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo-1: Hastaların Tanımlayıcı Bilgileri 
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SS - 092 
2 YAŞ ALTI ÇOCUK HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ 

Nebil Akdoğan1, Mutlu Değer1, Safı Kolkıran1, Volkan İzol1, İbrahim Atilla Arıdoğan1, Nihat Satar1 
1Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi 

 

AMAÇ: Perkütan nefrolitotomi(PNL), 2 cm’den büyük böbrek taşlarında ilk seçenek olarak önerilmektedir. 

Böbrek taşlarına günlük klinik pratiğimizde oldukça sık karşılaşmaktayız. Çocuk yaşta böbrek taşı nedeniyle 

opere edilen hastalar ileri dönemde taş rekürrensi oldukça yüksek olması nedeniyle önem arzetmektedir. Bu 

çalışmamızda, kliniğimizde böbrek taşı nedeniyle PNL yapılan 2 yaş altındaki hastalarımızın verilerini 

inceledik. 

BULGULAR: Kliniğimizde 10.2017-10.2021 yılları arasında 2 yaş altında PNL yapılan 132 hasta verisini 

retrospektif olarak inceledik. Bu hastaların 61’i(%46) kız, 71’i(%54) erkek çocuktu. 90(%68) hastanın 

Guy’s stone skoru(GSS) 1, 36(%27) hastanın GSS 2, 6(%5) hastanın ise GSS 3 olduğu görüldü. GSS-1 olan 

90 hastanın 89’unda taş kalmadığı görülürken GSS-2 olan hastaların 33’ünde taşsızlık hedefi yakalanmıştır. 

Ortalama operasyon süresi 63±25.45 dakikayken, skopi kullanma süresi 7.9±4 dakikadır. 63 hastaya mini-

PNL, 1 hastaya mikro-PNL, 21 hastaya ise 24f amplatz dilatasyon yapılmıştır. Clavien-Dindo sınıflamasına 

göre 8 hastada derece 2, 2 hastada derece 3B, 1 hastada derece 4 komplikasyon gelişmiştir. 6 hastaya post-

op dönemde dj stent takılmış, 1 hastaya UP bileşke perforasyonu nedeniyle PYP yapılmış, 1 hastada da 

kolon perforasyonu olması üzerine bağırsak perforasyon onarımı yapılmıştır. 1 hastaya işlem sırasında, 1 

hastaya da işlem sonrasında olmak üzere toplam 2 hastaya hematokrit düşüşü nedeniyle kan transfüzyonu 

yapılmıştır. Hastaların ortalama nefrostomi çekilme süresi 2.9 gün, taburculuk süresi ise 4.9 gündür. İşlem 

sonrası 120(%92) hastanın taşsız(SF), 9(%8) hastada klinik anlamsız(CIRF), 3(%2) hastada da klinik olarak 

anlamlı(CSRF) taş kaldığı görülmüştür. 

SONUÇ: Böbrek taşlarını temizlemede yüksek taşsızlık oranı ve düşük komplikasyon oranlarıyla birlikte 

PNL operasyonları pediatrik hastalarda güvenle kullanılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : pediatri, taş, pnl, nefrolitiazis 
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SS - 093 
STAGHORN BÖBREK TAŞLARINDA TAŞSIZLIK NE KADAR MÜMKÜN? 

Nebil Akdoğan1, Mutlu Değer1, Tunahan Ateş1, Volkan İzol1, Yıldırım Bayazıt1, Nihat Satar1, İbrahim Atilla 

Arıdoğan1 
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

  

AMAÇ 

Staghorn böbrek taşlarında taşsızlık, her zaman mümkün olmamakla birlikte birçok faktöre bağlıdır. Biz bu 

çalışmamızda staghorn tipi böbrek taşına sahip hastaların perkutan nefrolitotomi (PNL) sonrası taşsızlık 

oranlarının nelere bağlı olduğunu araştırmayı amaçladık. 

  

GEREÇ-YÖNTEM 

Eylül 2007 ile Temmuz 2021 tarihleri arasında staghorn böbrek taşı nedeniyle opere edilen 213 hasta 

retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları, vücut kitle indeksleri, operasyon tarafları, rezidü taş 

durumları (SF/CIRF: taşsızlık, CSRF: klinik anlamlı taş), operasyon tarafına ürolojik girişim öyküleri 

(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, Perkutan Nefrolitotomi, Açık Nefrolitotomi), ek özellik durumları, 

taş boyutları, operasyon ve skopi süreleri, ikinci ve üçüncü giriş yapılma durumları çalışmaya dahil edildi. 

Kanama ve anesteziye bağlı nedenlerle operasyonu sonlandırılan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bütün 

operasyonlar, tek ekip tarafından gerçekleştirildi. Çalışmanın istatistiği SPSS programında, Chi-Square ve 

Paired Samples T testleri kullanılarak yapıldı. 

  

BULGULAR 

Yaş ortancası 45 (1-82) yıl idi. 92 (%43,2) hastanın sağ, 121 (%56,8) hastanın ise sol tarafı opere edildi. 9 

(%4,2) hasta soliter böbrekli ve 2 (%0,9) hastanın atnalı böbrek varyasyonu vardı. 131 (%61,5) hastada 

SF/CIRF oluştu. Buna karşın 82 (%38,5) hastada CSRF kaldı. Taşsızlık oluşan 131 hastanın 99 (%75)’unda 

aynı tarafa ürolojik girişim öyküsü yoktu. CSRF olan hastaların ise 50 (%60) tanesinin aynı tarafa ürolojik 

girişim öyküsü vardı. İstatistiksel olarak bu fark anlamlıydı. SF/CIRF tarafında ortalama VKİ 26,5±7,32, 

CSRF tarafında ise 28,99±7,55 olarak bulundu ve istatistiksel anlamda farklıydı. SF/CIRF tarafında 

ortalama operasyon süresi 126,24±46,94 dk ve ortalama skopi süresi ise 16,24±9,07 dk olarak bulundu. 

CSRF tarafında ise ortalama operasyon süresi 126,07±42,67 dk ve ortalama skopi süresi 15,33±7,79 dk 

olarak bulundu. Ortalama operasyon süreleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmedi. Skopi sürelerinin de karşılaştırılmasında istatistiksel anlamda farklılık görülmedi. SF/CIRF 

tarafında ortalama taş yükü 1120,51±524,73 mm3, CSRF tarafında ise 1535,37±926,47 mm3 olarak bulundu 

ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı. 98 (%46) hastaya 2. giriş, 20 (%8) hastaya 3. giriş yapıldı. 2. giriş 

yapılan hastaların 73 (%74) tanesinde, 3. giriş yapılan hastaların 17 (%85) tanesinde tanesinde taşsızlık 

oluştu ve istatistiksel olarak anlamlıydı. 

  

SONUÇ 

Hastaların vücut kitle indeksleri arttıkça taşsızlık ihtimali azalmaktadır. Operasyonun yapılacağı böbreğe 

daha önceden girişim yapılması ve hastaların taş hacimlerinin de artması taşsızlık ihtimalini azaltmaktadır. 

Gerektiği zaman uygun koşullar sağlanmışsa; ikinci ve üçüncü girişleri yapmaktan kaçınılmamalıdır.  

Anahtar Kelimeler : STAGHORN, PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ, TAŞSIZLIK 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Operasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması 
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SS - 094 
PERKÜTAN TAŞ CERRAHİSİ SONRASI D-J STENT HANGİ HASTALARDA KULLANILMALI? OLGU 

SUNUMU 

Ahmet Yüce1, Erdal Benli2, Abdullah Çırakoğlu2, Mevlüt Keleş2, İbrahim Yazıcı2, İsmail Nalbant3 
1Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Malatya 
2Ordu Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ordu 
3Lokman Hekim Üniversitesi, Üroloji Kliniği, Ankara 

Giriş: 

 Perkütan nefrolitotomi büyük ve kompleks böbrek taşlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan minimal 

invazif bir yöntemdir. İşlem sonrasında nefrostomi tüpünün yerleştirilmesi taş yükü fazla olgularda rutin 

olarak önerilmektedir. D-j stent kullanımı ise özellikle rezidü taşı olan üreter hasarı şüphesi olan hastalarda 

kullanılmaktadır. Biz bu çalışmada PNL sonrası taşsız bırakılan ve işlem sonrası farklı bir sebep ile D-j stent 

ihtiyacı duyulan bir hastayı sunmayı amaçladık. 

  

Vaka Sunumu: 

  

37 yaşında SA adlı erkek hasta daha önce bilateral çoklu endoskopik taş cerrahisi geçiren hasta yan ağrısı 

şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan değerlendirmesinde sol böbrek atrofik ve aktivite 

tutulumu yok. Sağ böbrekte daha önce geçirdiği RIRS cerrahisi nedeni ile rezidü taşlar izlenmekteydi. 

Hastanın böbrekeleri dilate, kortikal kalınlık incelmiş ve bilateral poşe idi. Gerekli bilgilendirilme sonrası 

sağ perkütan nefrolitotomi uygulanan hastaya işlem sonrası cerrahi alandan nefrostomi takılıp servise alındı. 

Hastanın postoperatif 2. günde ağrı, ateş ve akıntısı bulunmaması nedeni ile nefrostomisi çekildi. Nefrostomi 

sonrası kateter traktından şiddetli bol miktarda akıntısı oldu. 24 saatten fazla süren ve ateşe neden olan akıntı 

sebebi ile hastaya çekilen DÜSG’de cerrahi alan hattına uygun, cilt ve cilt altında ciddi koleksiyonu mevcut 

izlendi. 3. günde halen akıntısı azalmayan hastaya lokal anestezi ile D-j stent uygulandı. İşlem sonrası 

hastanın akıntısı ve yan ağrısı azaldı. Akıntısı azalan ateşi olamayan hasta taburcu edildi. 

  

Sonuç: 

  

Perkütan nefrolitotomi günümüzde birçok merkezde büyük ve kompleks taşların tedavisinde sıklıkla 

kullanılan bir yöntemdir. Genellikle işlem sonrası rezidü taşların varlığı, u-p bileşke veya üreter hasarı gibi 

durumlarda işlem sonrası d-j stent takılmaktadır. Bizim vaka olduğu gibi hidronefrotik, kortikal kalınlığı 

azalmış poşe böbreklerde işlem sonrası nefrostomi traktından büyük oranda uzun süre kesilmeyen akıntılar 

olmakta ve ağrı, ateş, sepsis gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu nedenle bu tip hastalarda d-j 

stent takılmasını rutin olarak önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler : Perkütan Nefrolitotomi, Komplikasyon, D-j Stent 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: pre-op görüntüleme 
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Resim Açıklaması: taburculuk öncesi görüntüleme 
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SS - 095 
PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONRASI KAN TRANSFÜZYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Taha Çetin1, Serdar Çelik1, Niyazi Özgür Kurul1, İbrahim Halil Bozkurt1, Bülent Günlüsoy1, Tansu 

Değirmenci1 
1İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 

Amaç 

İki cm ve üzeri böbrek taşlarında, kılavuzların önerdiği birincil basamak tedavi yöntemi perkütan 

nefrolitotomidir (PNL). PNL sırasında ya da sonrasında kanama en sık gözlenen komplikasyonlardan biridir. 

Kanama nedenli transfüzyon uygulaması ise hastaya göre değişebilmektedir. Biz de çalışmamızda PNL 

yapılan hastalarda kan transfüzyonunu etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçladık. 

Materyal ve Metot 

2013-2019 yılları arasında kliniğimizde PNL yapılan hastalardan kanama ve kan transfüzyonu verisi olanlar 

çalışmada değerlendirildi. Çalışmada hastaların genel özellikleri (yaş, cinsiyet, BMI), operasyon öncesi 

klinik özellikleri (ESWL ve operasyon öyküsü), taş özellikleri (boyutu, tarafı, dansitesi), operasyon verileri 

(giriş yeri, giriş sayısı) ve operasyon sonrası takip verileri (kanama, hemoglobin düşüşü, transfüzyon) 

değerlendirildi. Hastalar transfüzyon uygulanmayan ve uygulanan hastalar diye iki gruba ayrıldı. Tüm 

veriler bu iki grup arasında karşılaştırılarak analiz edildi. 

Bulgular 

Çalışmada PNL yapılan 663 hasta değerlendirildi. Bunlardan 49 hastaya perioperatif ve-veya postoperatif 

kan transfüzyonu yapılmıştı. Transfüzyon yapılmayan ve yapılan hasta verileri ve karşılaştırma sonuçları 

Tablo’da verilmiştir. Yaş ortalaması kan transfüzyonu yapılmayan (Grup 1) hastalarda ortalama 47,2 yıl 

iken, kan transfüzyonu yapılan ( Grup 2 ) hastalarda 46,9 yıldı (p= 0,86). Kadın hastalarda kan transfüzyon 

ihtiyacı daha yüksek iken (p<0,001), BMI iki grup arasında benzer saptandı. Operasyon öncesi klinik 

verilerden ESWL öyküsü ve taş cerrahisi öyküsü iki grup arasında benzerdi. Taş özellikleri incelendiğinde, 

taş boyutu ve dansitesi Grup 2’de daha yüksek saptandı (p<0,001 ve p=0,001). Staghorn tipi taş oranı da 

yine Grup 2’de daha fazlaydı (p=0,006). 

Operasyon verilerine baktığımızda operasyon süresi (99,9dk vs 132,1dk, p<0,001) ve kullanılan sıvı miktarı 

(14750ml vs 23408ml, p<0,001) Grup 2’de daha yüksekti. Giriş yeri ve giriş sayısı Grup 2’de daha fazla 

gözlendi. Kanama (>250cc) oranı ve operasyon sonrası takip verilerinden hemoglobin düşüş miktarı (∆Hb) 

(1,5 vs 2,4 g/dL, p<0,001) Grup 2’de daha fazlaydı. Peroperatif alınan üretral idrar kültürü, taş kültürü ve 

renal pelvis idrar kültürü her iki grupta istatistiksel olarak benzer saptandı. 

Sonuç 

Sonuç olarak, çalışmamızda transfüzyona etki eden faktörler değerlendirildiğinde kadın cinsiyet, yüksek taş 

boyutu ve dansitesi, staghorn tipi taş varlığı, uzamış operasyon süresi ( buna bağlı olarak artmış kullanılan 

sıvı miktarı), birden fazla giriş yapılması ve subkostal giriş, kanama (buna bağlı olarak bazal hemoglobine 

göre Hb düşüş miktarı), kan transfüzyonunu etkileyen faktörler olarak ön plana çıkmıştır. Transfüzyona etki 

eden risk faktörlerinin belirlenmesi ile operasyon öncesi kan hazırlığının planlanmasında ve risk faktörü 

taşıyan hastaların bilgilendirilmesinde faydalı olabilir. Ayrıca risk faktörü taşımayan hastalarda konservatif 

yaklaşım ile gereksiz transfüzyonların önüne geçilebilir. 

  

Anahtar Kelimeler : perkütan taş cerrahisi,endoüroloji, böbrek taşı,kan transfüzyonu 
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Tables : 

 

Tablo 1 

 Grup 1 (n=614) Grup 2 (n=49) p 

Yaş (ort.±SD) 47,2±12,9 46,9±12,7 0,86 

Cinsiyet, n (%) Kadın 194 (31,6) 28 (57,1) <0,001 

Erkek 420 (68,4) 21 (42,9)  

BMI (kg/m2) (ort.) 26,5±4,4 25,8±4,8 0,30 

ESWL öyküsü (n) Var 494 (80,4) 44 (89,8) 0,121 

Yok 117 (19,6) 5 (10,2)  

Taş cerrahisi öyküsü(n) Var 446 (72,6) 34 (69,4) 0,628 

Yok 168 (27,4) 15 (30,6)  

Taş boyutu (mm2) 495,5±497,2 764,7±646,9 <0,001 

Taş dansitesi (HU) 1018,7±326 1189,7±399 0,001 

Staghorn Taş(n) Var 164 (26,7) 22 (44,9) 0,006 

Yok 450 (73,3) 27 (55,1)  

Operasyon Tarafı(n) Sağ 301 (49,0) 29 (59,2) 0,17 

Sol 313 (51,0) 20 (40,8)  

Operasyon süresi (dk) 99,9±39 132,1±40 <0,001 

Kullanılan sıvı miktarı (ml) 14750±10935 23408±11441 <0,001 

Hemoglobin düşüş miktarı (∆Hb) (g/dL) 1,5±1,1 2,4±1,6 <0,001 1,5±1,1 2,4±1,6 <0,001 

Kanama varlığı >250cc(n) 210 (34) 48 (97,8) <0,001 

Giriş Sayısı(n) 1 559 (91,0) 39 (79,6) 0,02 

2 52 (8,5) 10 (20,4)  

3 3 (0,5) 0 (0)  

Giriş Yeri(n) Subkostal 384 (62,5) 33 (67,3) 0,013 

11-12 İnterkostal 204 (33,2) 13 (26,5)  

İnterkostal+Subkostal 20 (3,3) 2 (4,1)  

10-11 İnterkostal 6 (1) 1 (2)  

Pre-operatif İdrar kültürü(n) Üreme yok 579 (94,3) 44 (89,8) 0,203 

Üreme var 35 (5,7) 5 (10,2)  

Taş Kültürü(n) Üreme yok 545 (88,8) 39 (79,6) 0,057 

Üreme var 69 (11,2) 10 (20,4)  

RenalPelvis idrar Kültürü(n) Üreme yok 594 (96,7) 45 (91,8) 0,07 

Üreme var 20 (3,3) 4 (8,2)  
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SS - 096 
TEK AŞAMALI TRAKT DİLATASYONLU PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ: GÜVENLİ VE ETKİN Mİ? 

Yıldıray Yıldız1, Eda Tokat1 
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: 

Tek aşamalı trakt dilatasyonlu (30F) perkütan nefrolitotomi(PNL) ile seri dilatasyonlu(12F den 30F) 

perkütan nefrolitotominin etkinlik ve komplikasyonlarını karşılaştırdık 

  

Materyal-metod: 

2019-2021 tarihleri arasında PNL yapılan 142 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Tek 

aşamalı amplatz dilatatör (30F) ile PNL yapılan 61 hasta Grup 1 , amplatz dilatatör ile seri dilatasyon 

yapılan 81 hasta Grup 2 olarak adlandırıldı. Operasyon süresi, skopi süresi, hastanede kalış süresi, taşsızlık 

oranları ve komplikasyonları değerlendirildi. 

Sonuçlar: 

Hastaların demografik bilgileri tablo 1 de gösterilmiştir.Grup 1 tek aşamalı dilatasyon yapılan grupta 

floroskopi süresi ortalama 35,1 sn iken seri dilatasyon yapılan grup 2 de 118,5 sn bulunmuş olup grup 1 in 

floroskopi süresi grup 2 ye göre anlamlı olarak kısadır (p:0,001).Operasyon süresi, hemoglobin düşüş 

miktarı, post-operatif komplikasyon, hastanede kalış süresi, taşsızlık oranı her iki grupta istatistiksel olarak 

benzer bulunmuştur. (p>0.05). 

Sonuç: Tek aşamalı trakt dilatasyonlu PNL nin güvenilir ve etkin bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.Düşük 

radyasyon maruziyeti bu yöntemin önemli bir avantajıdır. 

  

Anahtar Kelimeler : perkütan nefrolitotomi, böbrek taşı 

 

Tables : 

 

Tablo 1 

 Grup 1 (n:61) Grup 2 (n:81) 

Yaş 52,98±15,13 51.67±11,32 

Cinsiyet(erkek/kadın) 38/23 48/33 

BMI(kg/m2) 25,03±4,02 26,9±4,09 

Taş Boyutu(mm) 25,77±7.0 26,86±7,71 

Taraf(sağ/sol) 28/33 40/41 

Floroskopi zamanı(sn) 35,18±8,48 118,59±32,47 

Operasyon süresi(dk) 114,7±40,35 121,66±41,26 

Hemoglobin düşüş(mg/dl) 1,82±1,11 2,01±0,95 

Post-operatif komplikasyon (Clavien 1-2/ Clavien 3-4) 6/3 9/4 

Hastanede kalış süresi(gün) 3,86±1,82 3,66±1,33 

Taşsızlık Oranı %81,96 %80,02 
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SS - 097 
SOLİTER BÖBREKTE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ: ETKİLİ, GÜVENLİ VE BÖBREK 

FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR 

Volkan Çağlayan1, Sinan Avcı1, Efe Önen1, Sedat Öner1 
1Bursa Şehir Hastanesi 

AMAÇ: Soliter böbrekli hastalarda perkütan nefrolitotominin (PNL) başarısını, komplikasyon oranlarını ve 

böbrek fonksiyonlarına etkisini değerlendirmek. 

MATERYAL-METOD: 2003-2021 yılları arasında PNL uygulanan 82 soliter böbrekli hastanın verileri 

geriye dönük olarak incelendi. Komplikasyonlar Clavien-Dindo Sınıflandırma sistemine göre sınıflandırıldı. 

Serum kreatinin işlem öncesi, ameliyat sonrası erken dönemde ve altıncı ay takibinde ölçüldü. Tahmini 

glomerüler filtrasyon hızı (eGFR), Kronik Böbrek Hastalığı Epidemiyoloji İşbirliği (CKD-EPI) formülü 

kullanılarak hesaplandı. Kronik böbrek hastalığının evrelendirmesi için  National Kidney Foundation - 

Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF-KDOQI) tarafından hazırlanan 5 aşamalı sınıflandırma 

kullanıldı. 

BULGULAR: Taşsızlık ve başarı oranları sırasıyla %82.9 ve %95,1 idi. On sekiz (%22) hastada 

komplikasyon gelişti. Transfüzyon en sık görülen komplikasyondu (%15,5). Bir hastada JJ stent takılması 

gerekti. Çoklu akses gerektiren hastaların taşsızlık oranları tek akses uygulanan hastalara göre istatistiksel 

anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,01). Çoklu giriş gerektiren ve kompleks taşları olan hastalarda transfüzyon 

oranları istatistiksel olarak daha yüksekti (sırasıyla p=0.01 ve p=0.02). Ameliyat öncesi, erken ve geç 

dönemde hesaplanan GFR değerleri sırasıyla 65.03, 62.85 (p=0.224) ve 70.63 mL/dk/1.73 m2 (p<0.001) idi. 

Postoperatif 6. ayda GFR, böbrek yetmezliği olmayan hastalarda istatistiksel anlamlı değişim göstermezken 

ve evre 2-4 KBH hastalarında anlamlı düzelme görüldü (sırasıyla p<0.001, p<0.001 ve p=0.012). 

SONUÇ: Soliter böbrekte PNL kabul edilebilir komplikasyon oranları ile güvenli bir yöntemdir. Böbrek 

fonksiyonları, yetmezlik olmayan hastalarda korunur ve böbrek yetmezliği olan hastalarda ise düzelir. 

Anahtar Kelimeler : perkütan nefrolitotomi, soliter böbrek, böbrek yetmezliği 
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SS - 098 
PNL KOMPLİKASYONLARININ CLAVİEN SINIFLAMASI VE TAŞ YÜKÜNE GÖRE İNCELENMESİ 

Göktan Alptuğ Öz1, Müslim Doğan Değer1, Serdar Madendere2, Hakan Akdere1 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
2Gümüşhane Devlet Hastanesi 

GİRİŞ: 

Perkütan nefrolitotomi (PNL), perkütan giriş tekniklerinin tanımlanmasını takiben, büyük ve kompleks 

böbrek taşlarının tedavisinde pek çok merkezde açık cerrahi tekniklerin yerini almıştır. En deneyimli 

merkezlerde bile PNL yapılan hastalarda komplikasyonlar sık görülür. Perkütan cerrahide esas zorluk 

komplikasyonlardan kaçınarak taşsızlığı sağlamaktır. Çalışmamızda PNL operasyonu yapılan hastaların 

komplikasyon oranları taş yüklerine göre 2 gruba ayrılarak karşılaştırılmıştır. 

MATERYAL ve METOD: 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji kliniği böbrek taşı veri tabanından, 01.01.2012 ile 31.12.2021 

tarihleri arasında PNL operasyonu yapılan 535 hastanın verileri karşılaştırıldı. PNL işlemi prone pozisyonda, 

balon dilatatör ile 24-30 f'e kadar dilatasyon sağlanarak, pnömotik-lazer litotriptör ve 24-26 f nefroskop ile 

gerçekleştirildi. Hastalar taş lokalizasyonuna göre iki gruba ayrıldı. Birinci grupta tek bir kaliks veya renal 

pelviste taşı olan hastalar, ikinci grupta staghorn taşları olan hastalar yer aldı. Komplikasyonların 

sınıflandırılmasında modifiye clavien derecelendirme sistem kullanıldı. Tek değişkenli analizde nominal 

veriler için ki-kare testi, parametrik değişkenler için t-testi, nonparametrik değişkenler için Mann-Whitney U 

testi kullanıldı. p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR: 

PNL operasyonu yapılan 535 hastanın; 308’i grup 1, 227’si grup 2 de yer aldı. Hastaların 230’u kadın 305’i 

erkekti. 290 hastaya sağ PNL, 245 hastaya sol PNL operasyonu gerçekleştirildi. Hastaların demografik 

verilerinin gruplara dağılımı Tablo 1’de gösterildi. Komplikasyon görülme oranları açısından iki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p:<0,001). Grup 1’de hastaların çoğunda komplikasyon 

izlenmez iken, Grup 2’de Grade 2 ve 3 komplikasyonların daha sık görüldüğü tespit edildi (Tablo 2). 

SONUÇ: 

PNL operasyonu minimal invaziv bir yöntem olarak böbrek taşlarının tedavisinde sık kullanılan bir 

yöntemdir. Çalışmamızda farklı taş yükü olan geniş hasta grubunda güvenle kullanabileceği gösterilmiştir. 

Hastaların taş yükünün fazla olması komplikasyon riskini arttırmaktadır. Bu yüzden taş cerrahilerinin 

gecikmeden ve taş yükünün daha da artmadan yapılması oluşabilecek komplikasyon riskini azaltabilir. 

Anahtar Kelimeler : PNL, komplikasyon, clavien, böbrek taşı 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri 

 

 
 

Resim Açıklaması: Tablo 2. Clavien derecelendirme sistemine göre komplikasyon oranlarının 

karşılaştırılması 
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SS - 099 
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA ESWL BAŞARISI VE TAŞ KALSİYUM SKORU 

İlker Akarken1, Harun Bal1, Hüseyin Tarhan1, Hayrettin Şahin1 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Giriş 

Üriner sistem taş hastalığı en sık görülen ürolojik hastalıklardan biridir. 1980’li yılların başında tanımlanan 

vücut dışı şok dalga tedavisi (ESWL) üriner sistem taşlarının tedavisinde halen sık kullanılan bir metot 

olarak yerini korumaktadır. Kolay ulaşılabilir olması, ayaktan tedavi, düşük mortalite ve morbidite riskine 

sahip olması ile diğer tedavi yöntemlerine göre daha avantajlıdır. Böbrek ve üreter taşlarının tedavisinde 

%90 a ulaşan başarı sağlamaktadır. 

Taş hastalığı tedavisinde kullanılan ESWL’nin başarısını öngörmede birçok faktör tanımlanmıştır. Taşın 

boyutu, lokalizasyonu, bileşenleri, hastanın vücut kitle indeksi, böbrek anatomisi bunlardan bazılarıdır. Bu 

verilerin sağlanmasında kullanılan ana modalite bilgisayarlı tomografidir. 

Bu çalışma ESWL tedavisi başarılı olan ve olmayan böbrek taşı hastalarının verilerini karşılaştırmayı 

amaçladık. 

Materyal-Metot 

Kliniğimizde, 2019-2022 yılları arasında 2 cm’den küçük tek böbrek taşı (alt kaliks dışında) nedeniyle 

ESWL yapılan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. ESWL başarılı olmayan 41 hasta ile, 

başarılı olan 57 hastanın taş uzunlukları, taş alanı, taş hacmi, taş cilt mesafesi, hounsfield ünitesi ve taşın 

kalsiyum skor değerleri karşılaştırıldı. Hastaların işlem öncesi bir ay içinde çekilmiş olan non-kontrast tüm 

batın tomografilerinde taşlarının kalsiyum skor değerleri bilgisayar yazılımı ile ölçüldü. Üriner sistem 

anomalisi olan, işlem öncesi bir ay içinde çekilmiş non-kontrast tüm batın tomografisine ulaşılmayan ve 

verilerinde eksiklik olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında 

Student’s t-test ve Mann Whitney-U, kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ise ki-kare testi kullandı. 

Korelasyonu değerlendirmek için Spearman-Rho ve Pearson korelasyon analizleri yapıldı. Ek olarak 

univariate lojistik regresyon analizi ile bu faktörlerin taş başarısını öngörmede kullanılabilirliği 

değerlendirildi. Bütün testlerde SPSS 24 for Windows istatistik programı kullanıldı. 

Bulgular 

Çalışmaya toplam 98 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 57(%58,16)’sinde ESWL ile taşlar kırılabilmiş, 

41(%41,84)’inde ise ESWL başarısız olmuştur. Hastaların ortalama yaşları 47,52±11,97 yıl olarak saptandı. 

Hastaların non-kontrast tüm batın tomografilerinden hesaplanan taş uzun aks, kısa aks, cilt mesafesi, 

hounsfield ünitesi ve taş kalsiyum skoru ortalama değerleri Tablo-1' de belirtilmiştir. ESWL başarılı ve 

başarısız gruplar arasında parametrelerin hiçbirinde istatistiki anlamlı fark saptanmamıştır. Ancak istatistiki 

anlamlı seviyeye erişmese de housfield ünitesi ve taşın kalsiyum skoru ESWL başarısız grupta daha yüksek 

bulunmuştur. İstatistiki anlamlı seviyeye en yakın parametrenin taşın total kalsiyum skoru olduğu 

saptanmıştır (p=0,178). Taşın kalsiyum skoru ile hounsfiled ünitesi, taş alanı ve taş hacmi ile istatistiki 

anlamlı seviyede korelasyon saptandı (Tablo-2). Lojistik regresyon analizinde hiçbir parametrenin ESWL 

başarısını öngörmede etkisi bulunamadı. 

Sonuç 

Taş hastalığında ESWL başarısız grupta taş kalsiyum skoru daha yüksek bulunmuştur. ESWL başarısını 

öngörmede taş kalsiyum skorunun etkinliğini değerlendirmek için daha yüksek sayıda hasta ile yapılacak 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler : Kalsiyum Skoru, ESWL, Bilgisayarlı Tomografi, Üriner Sistem Taş Hastalığı 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Taş Kalsiyum Skoru Hesaplanması 

 

 
 

Tablo-1: ESWL başarılı ve başarısız grubun karşılaştırma sonuçları 

 Total (n=98) 
ESWL başarılı (n=57/ 

%58,16) 

ESWL başarısız 

(n=41/%41,84) 

P 

değeri 

Cinsiyet (Kadın) 40 (%40,8) 20 (%35,1) 20 (%48,8) 0,174 

Cinsiyet (Erkek) 58 (%59,2) 37 (%64,9) 21 (%51,2)  

Yas (yıl)(mean±S.D) 47,52±11,97 46,24±13,01 49,29±10,24 0,216 

Taş Uzun Aksı 

(mm)(median-IQR) 
12,00-4,00 12,00-4,00 12,00-3,50 0,882 

Taş Kısa Aksı (mm) 

(median-IQR) 
9,00-3,25 8,00-4,00 9,00-2,50 0,180 

Taş alanı (mm2) (median-

IQR) 
97,50-87,25 96,00-77,50 100,00-89,00 0,414 

Taş Hacmi (mm3) (median-

IQR) 
560,03-743,70 553,74-661,24 634,49-931,04 0,373 

Taş cilt mesafesi (mm) 

(mean±S.D) 
119,01±31,50 117,66±24,31 120,87±39,65 0,621 

Houns Field Unit 

(mean±S.D) 
1060,58±303,98 1028,77±310,05 1104,80±293,35 0,224 

Taşın Kalsiyum Skoru 

(median-IQR) 
787,50±1096,75 729,00-820,50 907,00-1109,50 0,178 
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Tablo-2: Taşın kalsiyum skorunun diğer parametrelerle korelasyonu 

 Korelasyon Katsayısı (r) P değeri 

Houns Field Unit 0,344 0,001 

Taş Alanı 0,835 <0,001 

Taş Hacmi 0,912 <0,001 
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SS - 100 
‘CASCADE OF CARE’ MODELİNİN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜRİNER SİSTEM TAŞ 

HASTALARINA UYARLANMASI 

Ahmet Güdeloğlu1, Tural Balayev1, Müjdat Ayva1, Ömer Faruk Bahadır1, Cenk Yücel Bilen1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Amaç  

Cascade of care kavramı ilk defa 2016 yılında öne sürülen toplumda bulunan HİV hastalarının tanı alma 

oranlarından, etkili tedavi alma oranlarına kadar uzanan sağlık hizmetinin etkinliğini ölçen bir modeldir. Bu 

çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üriner sistem taş hastalığı nedeni ile sağlık hizmeti alan 

hastalara ‘cascade of care’ modeli uygulanmıştır.  

Materyal ve Metod   

2018 ile 2021 yılları arasında hastanemize N.20 tanı kodu ile başvuran hastaların, yatırılma oranları, 

ameliyat edilme oranları, bu hastalardan metabolik evalüasyon için 24 saatlik idrarda oksalat ve sitrat 

istenme oranları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgi İşlem Departmanı tarafından çıkarılmıştır.  

Sonuçlar  

2018 ve 2021 yılları arasında hastanemize N.20 tanı kodu ile toplam 6286 hasta başvurmuştur. Bu hastaların 

4996’sı (%79.4) üroloji anabilim dalına başvurmuş olup bunların da 1293’ü (%25.8) üroloji servisine 

yatırılmıştır. Bu hastalardan 687 (%13.7) tanesine hem endoskopik hem de perkütan yollarla çeşitli taş 

ameliyatları uygulanmıştır. Üriner sistem taş hastalığı nedeniyle başvuran hastaların sadece 149’undan (%3), 

metabolik evalüasyon nedeni ile 24 saatlik idrarda oksalat ve sitrat istenmiştir (Tablo - 1).  

Sonuç  

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üriner sistem taş hastalarına ‘Cascade of Care’ modeli 

uygulandığında hastaneye başvuran hastaların sadece %3’ünde metabolik evalüasyon yapıldığı tespit 

edilmiştir. Toplumdaki taş hastalığı rekürrensi için risk faktörleri göz önüne alındığında metabolik 

evalüasyon oranının yeterli miktarda yapılmadığı gözlemlenmiştir. Cascade of Care modelinin üriner sistem 

taş hastalarına uyarlanması bu hastalarda rekürrensi önleme noktasında çok değerli olan metabolik 

evalüasyonun ürologlar tarafından daha etkili yapılması için farkındalık yaratabilir.  

Anahtar Kelimeler : Taş hastalığı, Cacade of Care, Metabolik Evalüasyon 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1 
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SS - 101 
FACTORS ASSOCIATED WITH COMPLICATIONS IN SIMPLE NEPHRECTOMY: 17-YEAR EXPRERIENCE 

AT SINGLE INSTITUTION 

Meylis Artykov1, Hakan Bahadır Haberal1, Ömer Faruk Bahadır1, Ahmet Güdeloğlu1, Bülent Akdoğan1, Fazıl 

Tuncay Akı1, Cenk Yücel Bilen1, Sertaç Yazıcı 1 
1Department Of Urology, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey 

 

Purpose: To determine which pre-operative patient characteristics are predictive of intraoperative (IOC) and 

post-operative (POC) complications in patients undergoing nephrectomy for non-oncological diseases. 

Patients and Methods: Demographics, preoperative characteristics, the  operational technique and 

perioperative outcomes of 295 adult patients who had undergone benign nephrectomy between 2002 and 

2019 in a single reference institution were analyzed retrospectively. Univariate and multivariate statistical 

analyses were performed to determine the factors affecting POC (Clavien-Dindo score ≥1) and IOC. 

Results: The mean age of the patients was 44.84±15.51 years, with a  female to male ratio of 154/141. The 

statistically significantly factors associated with IOC in multivariate analysis were male gender, higher ASA 

score and urgent surgical intervention (p=0.002, p=0.001, p=0.021, respectively). In multivariate analysis, 

preoperative anemia, emergency surgery and open surgery were found to be statistically significant and 

associated with POC (p<0.001, p=0.004 and p=0.049, respectively). 

Conclusion: Improved surgical outcomes can be achieved through treatment adapted to individual 

preoperative characteristics such as ASA score, pre-operative hemoglobin level and male gender. An 

elective laparoscopic approach should be utilized whenever possible. 

Anahtar Kelimeler : simple nephrectomy, laparoscopic nephrectomy, intraoperative complications, 

postoperative complications 

 

Tables : 

 

Table 1. Patients' demographic characteristics. 

Parameters   

Gender; N (%) Female 154 (52.2) 
 Male 141 (47.8) 

Age, year, Mean (SD)  44.84 (15.51) 

BMI, kg/m2, Mean (SD)  25.49 (4.31) 

ASA Score; N (%) 1 73 (24.7) 
 2 175 (59.3) 
 3 47 (15.9) 

Preoperative GFR, mL/min/1.73 m2; N (%) >90 98 (33.4) 
 60-90 119 (40.3) 
 <60 78 (26.3) 

Preoperative Hb; N (%) Normal 199 (67.5) 
 Anemic 96 (32.5) 

Surgical Side; N (%) Right 128 (43.4) 
 Left 160 (54.2) 
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 Bilateral 7 (2.4) 

Anticoagulant Use; N (%) Positive 16 (5.4) 
 Negative 94 (31.9) 

Ipsilateral Stone Disease; N (%) Yes 161 (54.6) 
 No 134 (45.4) 

History of Ipsilateral Renal Intervention; N (%) Yes 100 (33.9) 
 No 195 (66.1) 

History of Abdominal Surgery; N (%) Yes 100 (33.9) 
 No 195 (66.1) 

Character of Surgery; N (%) Urgent 23 (7.8) 
 Elective 272 (92.2) 

Kidney Size, mm, Median (IQR)  100 (85-140) 

 

Table 2. Univariate and multivariate analysis of factors affecting IOC. 

Parameters  Univariate 

Analysis 
  Multivariate 

Analysis 
 

  Positive Negative p OR (95% CI) p 

Gender (%) Female 5.2 94.8 0.001* 
3.917 (1.632-

9.401) 
0.002 

 Male 17 83    

Age, year, Mean (SD)  46.69 (17.52) 
44.62 

(15.27) 
0.477** - - 

BMI, kg/m2, Mean (SD)  24.43 (4.03) 
25.65 

(4.34) 
0.219** - - 

ASA Score (%) 1 4.1 95.9 <0.001* - 0.001 

 2 9.1 90.9  2.349 (0.647-

8.525) 
 

 3 27.7 72.3  8.755 (2.238-

34.253) 
 

Preoperative GFR, 

mL/min/1.73 m2 (%) 
>90 6.1 93.9 0.126* - - 

 60-90 11.9 88.1    

 <60 15.6 84.4    

Preoperative Hb (%) Normal 7.6 92.4 0.009* - 0.570 
 Anemic 17.7 82.3    

Surgical Side (%) Right 9.4 90.6 0.021* - 0.484 
 Left 10.6 89.4    

 Bilateral 42.9 57.1    

Anticoagulant Use (%) Yes 12.5 87.5 0.688* - - 
 No 10.8 89.2    
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Ipsilateral Stone Disease 

History (%) 
Yes 9.9 90.1 0.582* - - 

 No 11.9 88.1    

Ipsilateral Renal Intervention 

History (%) 
Yes 9 91 0.465* - - 

 No 11.8 88.2    

Previous Abdominal Surgery 

(%) 
Yes 11.5 88.5 0.771* - - 

 No 10.4 89.6    

Character of Surgery (%) Urgent 30.4 69.6 0.006* 
3.518 (1.208-

10.250) 
0.021 

 Elective 9.2 90.8    

Operation Technique (%) Open 13.3 86.7 0.055* - - 
 Laparoscopic 6 94    

Kidney Size, mm, Median 

(IQR) 
 120 (87.5-

187.5) 

100 (89-

140) 
0.525*** - - 

 

Table 3. Univariate and multivariate analysis of factors affecting POC. 

Parameters  Univariate 

Analysis 
  Multivariate 

Analysis 
 

  Positive Negative p OR (95% CI) p 

Gender (%) Female 22.1 77.9 0.042* - 0.692 
 Male 32.6 67.4    

Age, year, Mean (SD)  47.09 (15.79) 
44.01 

(15.36) 
0.130** - - 

BMI, kg/m2, Mean (SD)  24.48 (4.34) 
25.82 

(4.27) 
0.081** - - 

ASA Score (%) 1 17.8 82.2 <0.001* - 0.375 
 2 24 76    

 3 53.2 46.8    

Preoperative GFR, 

mL/min/1.73 m2 (%) 
>90 21.4 78.6 0.004* - 0.739 

 60-90 22 78    

 <60 41.6 58.4    

Preoperative Hb (%) Normal 15.2 84.8 <0.001* 
15.344 (5.265-

44.722) 
<0.001 

 Anemic 52.1 47.9    

Surgical Side (%) Right 25.8 74.2 0.028* - 0.156 
 Left 26.3 73.7    

 Bilateral 71.4 28.6    

Anticoagulant Use (%) Yes 31.3 68.7 0.773* - - 
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 No 26.9 73.1    

Ipsilateral Stone Disease 

History (%) 
Yes 28.6 71.4 0.538* - - 

 No 25.4 74.6    

Ipsilateral Renal Intervention 

History (%) 
Yes 34 66 0.057* - - 

 No 23.6 76.4    

Previous Abdominal Surgery 

(%) 
Yes 34.4 65.6 0.018* - 0.110 

 No 22 78    

Character of Surgery (%) Urgent 78.3 21.7 <0.001* 
12.542 (2.266-

69.420) 
0.004 

 Elective 22.8 77.2    

Operation Technique (%) Open 33.3 66.7 0.001* 
3.517 (1.008-

12.275) 
0.049 

 Laparoscopic 15 85    

Kidney Size, mm, Median 

(IQR) 
 110 (96-162.5) 

100 (80-

140) 
0.025*** - 0.582 
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SS - 102 
PİYELOPLASTİ YAPILAN HASTALARDA POSTOPERATİF BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bayram Aliyev1, Nahit Öğüt1, Kasım Emre Ergün1, Serdar Mustafa Kalemci1, Fuat Kızılay1, Adnan Şimşir1 
1Ege Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı 

AMAÇ: Bu çalışmada piyeloplasti yapılan hastalarda postoperatif başarıyı etkileyen faktörleri 

değerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: 2015-2021 yılları arasında üreteropelvik bileşke darlığı nedeniyle piyeloplasti 

yapılan 74 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Preoperatif klinik bilgileri ve postoperatif iyileşme 

hali yakınma ve görüntüleme, laboratuvar sonuçları eşliğinde değerlendirildi. 

BULGULAR: Piyeloplasti uygulanan 74 hasta çalışmaya dahil edildi. A grubuna postoperatif yakınmaları 

gerileyen ve postoperatif görüntülemelerde olumlu yönde düzelme izlenen hastalar, B grubuna ise 

postoperatif klinik yakınmalarında ve görüntüleme yöntemlerinde düzelme izlenmeyen veya olumsuz yönde 

progresyon izlenen hastalar dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı A grubunda 35 (19;72), B grubunda 

41 (19;73) olarak bulundu. 48 hastaya açık, 22 hastaya laparoskopik ve 4 hastaya robot yardımlı 

laparoskopik (RYL) cerrahi uygulandı. Hastanede ortalama yatış süresi A grubunda 4 (3;12) gün, B 

grubunda 4 (3;23) gün idi. Her iki grupta ortalama postoperatif 6 hafta sonra JJ stent çekildi. Cinsiyet 

(p=0.897), idiopatik olması (p=0.290) veya endoskopik taş cerrahisine sekonder gelişmesi (p=0.290), 

geçirilmiş batın cerrahi öyküsünün olması (p=0.512), daha önce tanısal urs ve retrograd piyelografi işlemi 

esnasında opak madde maruziyeti olması (p=0.853), uygulanan cerrahinin (açık, laparoskopik, RYL) tipi 

(p=0.547), postoperatif komplikasyon varlığı (p=0.682) gibi faktörler gruplar arasında karşılaştırma 

yapıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış olup preoperatif idrar yolu enfeksiyonu varlığı 

(p=0.042) ise istatistiksel açıdan anlamlı saptanmıştır. Sistemik enflamatuar yanıt belirteçleri olarak kabul 

edilen nötrofil (N), lenfosit (L) değerleri ve nötrofil-lenfosit oranının (NLO) preoperatif ve postoperatif 

incelediğimizde ise preoperatif L değeri ve NLO, postoperatif N değeri istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuştur. N değeri ise ister gruplar içinde, ister de gruplar arasında istatistiksel açıdan bulunmuştur. 

Limitasyonlar: Ameliyatların tek cerrah tarafından yapılmaması ve hasta sayısının az olması çalışmanın 

kısıtlamalarından sayılabilir. 

SONUÇ: İdrar yolu enfeksiyonu ve cerrahi esnasında oluşan sistemik enflamatuar yanıt piyeloplasti sonrası 

başarıyı etkileyen faktörlerden olup daha detaylı sonuçlar elde edilmesi için geniş hasta sayısı ile yapılacak 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : UP darlık, Piyeloplasti, Nötrofil-lenfosit oranı 
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SS - 103 
LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ DENEYİMLERİMİZ 

Cemil Aydın1, Muhammet Yaytokgil1, Musa Ekici1, Mücahit Doğan1, Mehmet Murat Baykam1 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.d 

AMAÇ:  

Üreteropelvik bileşke darlıklarının (UPD) altın standart tedavi seçeneği pyeloplastidir. Bu çalışmada 

Laparoskopik Pyeloplastinin güvenilirlik ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. 

  

YÖNTEM: Eylül 2016-Ocak 2022 tarihleri arasında kliniğimizde Laparoskopik Pyeloplasti ameliyatı 

yapılan 28 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara önce retrograd pyelografi çekildi 

daha sonra klavuz tel eşliğinde 2 ucu açık üreter katateri takıldıktan sonra tüm hastalarda Anderson Hynes 

tip pyeloplasti yapıldı ve tüm hastalara retrorograd Dj stent takıldı. Dren yerleştirilerek operasyon 

sonlandırıldı. 

  

BULGULAR: Hastaların 18’i (%64.2) erkek, 10’u (%35.71) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 27.9 (12-44 

yıl) olarak saptandı. Hastaların 18’inde sol UPD (%64.2), 10’unda (%35.71) sağ UPD vardı. Dört (%14.28) 

hastada eş zamanlı aynı böbrekte taş da izlendi.  Ortalama hospitalizasyon süresi 2 gün (1-7 gün) idi. Tüm 

hastalar transperitoneal olarak opere edildi. Etiyolojiye bakıldığı zaman 16 hastada (%57.14) intrensek 

darlık, 12 hastada (%42.85) ise aberran damar basısı olduğu saptandı. Bir hastada at nalı böbrekte UPD 

vardı. Bir hastada postoperatif ürinom gözlendi konzervatif izlem ile spontan regrese oldu ve 1 hastada 

uzamış drenaj (6 gün) takipte drenaj kesildi. Postoperatif çekilen direk üriner sistem grafisinde tüm 

hastalarda DJ stentin yerinde olduğu görüldü. Bir ay sonra DJ stentler çekildi. 

  

SONUÇLAR: Üreteropelvik bileşke darlıklarının cerrahi tedavisinde, deneyimli kliniklerde laparoskopik 

pyeloplasti etkin ve güvenilir bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler : UP darlık, pyeloplasti, laparoskopi 
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Tables : 

 

Tablo: Demografik, peroperatif- postoperatif veriler. 

Erkek 18(%64.2) 

Kadın 10(%35.71) 

Ortalama yaş 27,9 (12-44 yıl) 

Sağ UPD 10(%35.71) 

Sol UPD 18(%64.2) 

Ameliyat süresi (dk.) 126.4 

Anastomoz süresi (dk.) 41.3 

Hospitalizasyon (gün) 2(1-7 gün) 

Üretral katater çekme süresi (gün) 2.4 

Aberran damar 12 

Konjenital anomali 1 

Taş eşlik etme 4 

Ürinom 1 

Uzamış drenaj 1 
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SS - 104 
LAPAROSKOPİK ÜST ÜRİNER SİSTEM AMELİYATLARINDA TAP BLOK DENEYİMLERİMİZ 

Cemil Aydın1, Hülya Topçu2, Serhat Özçifçi2 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.d 
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon A.d 

AMAÇ 

 Transversus Abdominis Plan (TAP) blok özellikle antero-lateral insizyonla gerçekleştirilen abdominal 

cerrahilerde postoperatif ağrı kontolü amacı ile kullanılan bir periferik sinir blok yöntemidir.  TAP blok ile 

T7-L1 dermatomlar arasında somatosensöriyal blok elde edilir. Bu çalışmanın amacı, laparoskopik üst üriner 

sistem (böbrek ve üreter) cerrahisinde uygulanan TAP blok yönteminin postoperatif ağrı tedavisi ve iyileşme 

süreci üzerine olan etkilerinin belirlenmesidir. 

YÖNTEM  

Kliniğimizde Eylül 2019 ile Ocak 2022 tarihleri arasında laparoskopik üst üriner sistem cerrahisi yapılan 

toplam 39 olgu (16 Radikal Nefrektomi, 6 Nefroüreterektomi, 4 Parsiyel Nefrektomi, 5 Üreterolitotomi, 1 

Böbrek Kisti, 6 Pyeloplasti, 1 Üreterolizis) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara genel anestezi 

indüksiyonu sonrası ultrason eşliğinde unilateral TAP blok uygulandı. TAP blok batında yer alan internal 

oblik ve transversus abdominis kas fasyaları arasına lokal anestezik (Levobupivacain, %25 0.3ml/kg) 

uygulanarak gerçekleştirildi. Hastalara postoperatif analjezi amacıyla uygulanan parasetamol, tramadol ve 

morfin gibi analjezikler kayıt altına alındı. Hastaların postoperatif 1., 2., 4., 8. ve 24. Saat Sözel Numerik 

Ağrı Skalası (VNRS) değerleri tespit edildi. Hastaların analjezik ihtiyaçları, oral alımı, mobilizasyon ve 

hastanede kalış süreleri değerlendirildi. 

BULGULAR  

Hastalara ait demografik ve klinik veriler tablo 1’de sunulmuştur. Hastaların ortalama yaşı 50.2 idi. 

Hastaların 24’ü erkek, 15’i kadındı. Olguların ortalama BMI’leri: 27.3, ortalama cerrahi süresi 117.7 dakika, 

ortalama anestezi skorları (ASA) 3 idi. Ortalama lokal anestezik dozu 19.4 ml. idi. Hastaların ortalama 

VNRS skorları sırasıyla (VNRS1, VNRS 2, VNRS3, VNRS4, VNRS5, VNRS6) 4.1, 3.2, 2.8, 2.3, 2.0, 1.8 

idi. Sadece 6 hastanın postoperatif ağrısı olması nedeniyle tek doz NSAİD (Deksketoprofen) ihtiyacı olduğu 

belirlendi. Hiçbir hastanın postoperatif narkotik analjezik ihtiyacı olmadı. 

ÇIKARIMLAR  

TAP blok ile laparoskopik üst üriner sistem cerrahisinde etkin bir postoperatif ağrı kontrolü sağlanmıştır. 

Ayrıca TAP blok, ameliyat sonrası hasta konforunu artırmış, analjezik ihtiyacını ve hastanede kalış süresini 

azaltmıştır. TAP blok minimal invaziv bir yöntem olan ürolojik laparoskopik cerrahilerde analjezi kontrolü 

için etkili bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler : TAP blok, ağrı, laparoskopi 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tap blok USG görüntüsü 
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Tablo: Olguların demografik özellikleri, operasyon verileri ve yatış süreleri ortalamaları 

Hasta sayısı 39 

Erkek 15 

Kadın 24 

Yaş 50.2 

BMI 27.3 

Operasyon süresi (dk) 117.7 

ASA ort. 3 

Lokal anestezik dozu (ml) 19.4 

Yatış süresi (gün) 2.4 

VNRS1 (1.saat) 4.1 

VNRS2 (2.saat) 3.2 

VNRS3 (4.saat) 2.8 

VNRS4 (8.saat) 2.3 

VNRS5 (12.saat) 2.0 

VNRS6 (24.saat) 1.8 

VNRS: Sözel Numerik Ağrı Skalası , BMI: Body mass index  
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SS - 105 
PROKSİMAL ÜRETER TAŞINDA SAĞ LAPAROSKOPİK ÜRETEROLİTOTOMİ 

Mehmet Özen1, Mustafa Koray Kırdağ1, Hakan Yıldız1 
1Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

30 yaşında erkek hasta, sağ yan ağrısı nedeni ile poliklinikte değerlendirildi. Yapılan incelemelerde sağ 

üreter proksimal kesimde 2 cm boyutunda üreter taşı görüldü. Genel anestezi altında litotomi pozsiyonunda 

6 fr üreter katateri, "guide wire" ve floroskopi yardımı ile sağ orifisten taşın distalinde kalacak şekilde 

gönderildi. Ardından hasta 45 derece sağ yan pozisyona alındı. Pararektal alandan "veress" iğnesi ile 

girilerek pnomoperitoneum oluşturuldu. Bu noktadan 11 mm optik port girildikten sonra görüntüleme 

eşliğinde 2 adet 5 mm ve bir adet 11 mm çalışma portları girildi. Çıkan kolon medialize edildi ve üreter 

bulundu. Üreter, proksimale kadar takip edildi ve taşın olduğu segmente ulaşıldı. Taşın üzerinden bisturi 

yardımı ile üreter kesildi ve taş üreterden dışarı alındı. 22 mm 4/0 vicril ile oluşan defekt sütürize edildi. Taş 

eldiven parmağı içine alınarak batın dışarına çıkartıldı. Kanama kontrolunu takiben loja sump dren konuldu. 

Cilt altı ve cilt sütüirze edilerek işleme son verildi.  

Anahtar Kelimeler : laparoskopi, üreterolitotomi, üreter taşı 
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SS - 106 
TESTİS TÜMÖRÜNDE LAPAROSKOPİK RETROPERİTONEAL LENF NODU DİSEKSİYONU 

Ertuğrul Köse1, Ender Özden1, Yusuf Yıldırım1, Murat Gülşen2, Yakup Bostancı1, Yarkın Kamil Yakupoğlu1, 

Ali Faik Yılmaz1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 
2Gazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye 

Amaç: Kliniğimizde metastatik germ hücreli testis tümörü nedeniyle adjuvan kemoterapi (KT) sonrasında 

rezidü kitleler için gerçekleştirdiğimiz laparoskopik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu (RPLND) 

olgularının sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Ocak 2007 –Mart 2021 tarihleri arasında 22 hastaya laparoskopik RPLND operasyonu 

uygulandı. Hastaların demografik, operatif, patolojik verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Orşiektomi 

sonrası evreleme sırasında lenf nodu tespit edilen hastalara 3 veya 4 kür BEP protokolünde (Bleomisin, 

etoposid, cisplatin) KT uygulanan hastalarda rezidü kitle tespit edilen ve tümör markerları normal sınırlara 

gerileyen hastalar çalışmaya alındı.  Hastaların tümünde düşük litotomi pozisyonunda transperitoneal 

yaklaşım tercih edildi. 

Bulgular: Hastaların demografik ve operatif verileri tablo 1 ’de gösterilmektedir. Hastaların ortanca yaş 

değeri 26 yıl idi. Olguların 6’sının testis tümörü patolojisi seminom iken, kalan 16’sının patolojisi non-

seminom idi. 14 hasta klinik evre 2 hastalık döneminde iken, 8 hasta klinik evre 3 dönemindeydi. Hiçbir 

olguda açığa geçiş olmadı. Bir olguda peroperatif iliak vende açılma meydana geldi ve intraoperatif onarıldı. 

Bir hastada postoperatif brid ileus gelişmesi üzerine bridektomi operasyonu yapıldı. Bir hastada postoperatif 

uzamış şilöz drenaj nedeniyle açık onarım yapıldı. 8 hastada postoperatif şilöz drenaj medikal tedavi ile 

tedavi edildi. Ortanca 36 ay takip süresinde 1 hastada nüks gelişmiş olup yakın takip edilmekte olup, 1 

hastada gelişen karaciğer metastazı KT’ye tam yanıt vermiştir. 

Sonuç: Metastatik testis tümöründe RPLND, uygun hastalarda, yeterli tecrübe ile minimal invaziv teknikler 

ile minimal morbidite ile güvenle gerçekleştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler : laparoscopy, RPLND 
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Resim Açıklaması: Tablo 1 
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SS - 107 
MESANE TÜMÖRÜNDE TAKİP VE TEDAVİDE PANDEMİNİN ETKİSİ VE İNTRAVEZİKAL BCG 

TEDAVİSİNİN REKÜRRENS ÜZERİNE ETKİSİ 

Cemil Aydın1, Musa Ekici1, Bilal Çelikörs1, Muhammet Yaytokgil1, Mehmet Murat Baykam1 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.d 

Amaç:  

Kliniğimizde kasa invaziv olmayan mesane kanseri (KİOMK) tanısı alan ve intravezikal BCG uygulanan 

hastaların özelliklerini, rekürrens oranlarını sunmayı amaçladık.  

Materyal ve Metot: 

Ocak 2017 ile Ocak 2022 tarihleri arasında KİOMK tanısı almış̧ olan intravezikal BCG uyguladığımız 46 

(E:43 K:3) hastanın verilerini ve sonuçlarını inceledik. Hastaları yaş, cinsiyet, sigara kullanım özellikleri, ek 

hastalıklar, patolojik evre, histolojik derece, kullandıkları toplam (indüksiyon+idame) BCG dozu, takip 

süresi, nüks oranları, sistektomiye gidiş, açısından retrospektif olarak değerlendirdik. 

Bulgular: 

Transüretral rezeksiyon (TUR) sonrası BCG başlanılan 46 hasta çalışmaya dahil edildi. İntravezikal BCG 

uyguladığımız hastaların ortalama yaşı 67.4 (41-87) yıl; Sigara kullanım öyküsü olan hasta sayısı 26 (%56) 

iken; ortalama tümör çapı 4.3 cm (2- 10 cm) idi. Herhangi bir kronik hastalığı olmayan kişi sayısı 16 (%34) 

iken, 19(%41) hastada HT, 14 (%30) hastada DM, 10 (%22) hastada KAH eşlik ediyordu. Evre pTa, pT1 

olan hasta oranları sırasıyla 9 hasta (%19), 34 hasta (%73), olarak bulundu. Histolojik dereceleri; düşük 

dereceli (LG), yüksek dereceli (HG) ve izole in situ karsinom (CIS) oranları sırasıyla 14 (%30), 29 (%63) ve 

3 (%6) idi. ReTUR patolojisi 34 hastada normal saptanırken, 9 hastada T1 HG, 1 hastada Ta HG, 1 hastada 

Ta LG, 1 hastada CIS saptandı. Hastaların intravezikal BCG (indüksiyon+idame)  uygulama doz ortalaması 

9.4 (2-22) idi. İlk tur sonrası takip süresi ortalaması 17.3 (3-48) aydı. Tur sonrası patolojisi T1HG olup 

pandemi döneminde takibe gelmeyen, ReTUR yapılamayan ve BCG uygulanamayan 1 hastada 6.ayda 

T1HG nüks saptandı. TUR sonrası patolojisi T1HG, ReTUR patolojisi T1HG olup pandemi döneminde 

takibe gelmeyen, bcg yapılamayan 1 hastada 1 yıl sonra T1 HG +CIS nüks saptandı. TUR sonrası patolojisi 

T1LG olup pandemi döneminde takibe gelmeyen, BCG uygulanamayan 1 hastada 8.ayda TaLG nüks 

saptandı. TUR sonrası patolojisi T1LG olup pandemi döneminde takibe gelmeyen, BCG uygulanamayan 1 

hastada 24. ayda TaLG nüks saptandı. TUR sonrası patolojisi T1LG olup pandemi döneminde takibe 

gelmeyen, BCG uygulanamayan 1 hastada 4.ayda TaLG nüks saptandı. Bu hastalara tekrar BCG tedavisi 

başlandı. TUR sonrası patolojisi TaHG olan BCG indüksiyon tedavisi sonrası 1 hastada 8.ayda TaHG nüks 

saptandı ve tekrar indüksiyon tedavisi verildi. TUR sonrası patolojisi TaLG, takipli 1 hastada 12.ayda 

TaHG+ CIS nüks saptandı ve BCG tedavisi başlandı. Hiçbir hastamızda T2 tümör saptanmadı ve sistektomi 

yapılmadı. 

Sonuç: 

KİOMK’de intravezikal BCG tedavisi orta-yüksek riskli grupta transüretral rezeksiyon sonrası hem nüksü 

hem progresyonu önlemesi açısından en önemli tedavidir. Bu çalışmada BCG tedavisi alan, takipli 40 

hastanın yalnızca birinde nüks saptanması ve pandemi nedeniyle bcg tedavisi alamayan 5 hastada nüks 

saptanması bunun göstergesidir.  

Anahtar Kelimeler : BCG, mesane tümörü, intravezikal tedavi 
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Tablo: Hastaların demografik özellikleri, hasta verileri 

Hasta sayısı (n) 46 

Erkek/Kadın 43/3 

Ortalama yaş (yıl) 67.4 (41-87) 

Sigara 26 (%56) 

HT 19 (%41) 

DM 14 (%30) 

KAH 10 (%21) 

Ortalama tm. çapı (cm) 4.3 cm (2- 10 cm) 

pTa 9 (%19) 

pT1 34 (%73) 

pTis 3 (%6) 

HG 29 (%63) 

LG 14 (%30) 

Ortalama BCG doz sayısı 9.4 (2-22) 

Ortalama takip süresi 17.3 (3-48) ay 

BCG altında nüks 1 
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SS - 108 
COMPARISON OF LAPAROSCOPIC AND OPEN URETEROLYSIS FOR RETROPERITONEAL FIBROSIS: 

RESULTS FROM A TERTIARY REFERRAL CENTER 

Fahri Yavuz İlki1, Emre Bülbül1, Sinharib Çitgez1, Mehmet Hamza Gültekin1, Sami Berk Özden1, Çetin 

Demirdağ1, Bülent Önal1 
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 

Objectives: To compare the surgical outcomes of open and laparoscopic ureterolysis procedures in patients 

who need to undergo surgical treatment due to ureteral obstruction caused by retroperitoneal fibrosis. 

Materials: The clinical records of patients who underwent ureterolysis procedure between Jan 2005 and Apr 

2019 due to ureteral obstruction caused by retroperitoneal fibrosis have been examined. The patients were 

divided into two as Group 1 (Patients operated with open ureterolysis) and Group 2 (Patients operated with 

laparoscopic ureterolysis). Demographic features, pre/post operative renal functions, follow-up length with 

ureteral stents, perioperative-postoperative complications were examined. It was accepted that surgeries of 

the renal unit which is needed ureteral stent during the follow-up period was unsuccessful. 

Results: Ureterolysis was performed in 13 patients and 23 renal units. Eleven of these patients were male 

and two of them were female. Median age of these patients were 54 (44-68) years. Group 1 and group 2 

consisted of six and seven patients, respectively, while group 1 had 12 renal units and group 2 had 11 renal 

units. Four patients (%30) had minor complications (Clavien 1-2) and one patient had a major complication 

(Clavien 3a) postoperatively. As a result of long-term follow-up, it was observed that ureterolysis was 

successful in 21 of the renal units (91%) (11/12 (92%) in group 1 vs 10/11 (91%) in group 2). No 

statistically significant difference has been noted in terms of the success rates and complication rates 

between Group1 and Group 2 (p=1 and p=0.529, respectively). 

           Conclusions: The success and complication rates were similar between open and laparoscopic for 

ureterolysis. Ureterolysis performed with an open or laparoscopic approaches are safe and effective methods 

for the surgical treatment of retroperitoneal fibrosis. 

Anahtar Kelimeler : Complication, laparoscopic ureterolysis, open ureterolysis, obstructive uropathy, 

retroperitoneal fibrosis 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Figure 1a,b: Preoperative and Postoperative Computed Tomography view. 
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Resim Açıklaması: Table 1: Characteristics of patients and demographic data. 
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Resim Açıklaması: Table 2: Perioperative and postoperative findings. 
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SS - 109 
ÜROLOJİK CERRAHİLER ÜZERİNDEN COVİD-19 SALGINININ DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Engin Denizhan Demirkıran1 
1Şırnak Devlet Hastanesi 

Giriş ve Amaç: COVID-19 salgını nedeniyle tüm dünyada sosyal yaşam olduğu kadar sağlık hizmetleri de 

etkilenmiştir. Şırnak ilinde salgın boyunca elektif ameliyat hizmetlerine hiç ara verilmeden devam 

edilmiştir. Bu çalışmamızda COVID-19 salgınının ilk dönemindeki ve güncel dönemdeki ürolojik cerrahi 

sayıları üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladık. 

Yöntem: Eylül 2020 - Aralık 2021 tarihleri arası dönemde şehrin merkez hastanesi konumundaki Şırnak 

Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği’nin ameliyat verileri otomasyon sistemi üzerinden çıkarıldı. Sağlık 

Bakanlığı tarafından paylaşılan ulusal günlük COVID-19 hasta sayıları aylık toplam olarak ve Şırnak ili 

haftalık yüz binde vaka sayıları aylık ortalama olarak çıkarıldı. Ardından veriler Jamovi v1.1.9 paket 

program ile analiz edildi. 

Bulgular: Belirtilen tarihler Eylül-Nisan (1.Dönem) ve Mayıs-Aralık (2.Dönem) şeklinde ikiye ayrıldı. 1. 

Dönemde toplam 247, 2. Dönemde ise toplam 222 ürolojik ameliyat yapıldığı saptandı. 1. Dönemde 32 

PCNL (%12.9), 61 URS (%24.6), 17 TUR-P (%6.8), 26 scrotal cerrahi (%10.5) yapılırken, 2. Dönemde  16 

PCNL (%7.2), 61 URS (%27.4), 25 TUR-P (%11.2), 27 scrotal cerrahi (%12.1) yapıldığı görüldü. (Tablo 1) 

Her iki dönemde de terapötik cerrahi işlemlerin çoğunluğunu endoürolojik işlemlerin oluşturduğu saptandı. 

1. Dönemdeki toplam Covid hasta sayısı 3757657, 2. Dönemde ise 4661959 olarak saptanmıştır. İki dönem 

arasındaki ameliyat sayıları ve dağılımlarının benzer olduğu görüldü. 

Yapılan korelasyon analizlerinde ulusal aylık toplam Covid vaka sayıları ile aylık ameliyat sayıları 

değerlendirildiğinde iki veri arasında ilişki saptanmamıştır. (p:0.585) (Grafik 1) Şırnak ili aylık ortalama yüz 

binde vaka sayıları ile ameliyat sayıları değerlendirildiğinde de ilişki bulunamamıştır. (p:0.295) (Grafik 2) 

Sonuç: Covid 19 salgını nedeniyle sağlık hizmeti sunumunda dünya çapında dalgalanmalar 

yaşanmaktadır.  Ancak  ülke genelinde ve Şırnak ilinde değişkenlik gösteren Covid vaka sayılarından 

bağımsız olarak ürolojik ameliyat sayıları benzer olarak seyretmiştir. 

Anahtar Kelimeler : COVID-19, Endoüroloji, Sağlık hizmetleri 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Grafik 1: Ulusal aylık toplam Covid vaka sayıları ile aylık ameliyat sayıları arasındaki 

ilişki 
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Resim Açıklaması: Grafik 2: Şırnak ili aylık ortalama yüz binde vaka sayıları ile ameliyat sayıları 

arasındaki ilişki 
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Tablo 1: Dönemlere göre vaka sayı ve çeşitlerinin dağılımı 

 Eylül - Nisan Mayıs - Aralık 

PCNL 32 (%12.9) 16 (%7.2) 

URS 61 (%24.6) 61 (%27.4) 

TUR-P 17 (%6.8) 25 (%11.2) 

Scrotal Cerrahi 26 (%10.5) 27 (%12.1) 

Üretrotomi 7 (%2.8) 3 (%1.3) 

Hipospadias Onarımı 3 (%1.2) 1 (%0.4) 

Varikoselektomi 13 (%5.2) 11 (%4.9) 

Lap. Pyeloplasti 3 (%1.2) 0 

TUR-M 4 (%1.6) 6 (%2.7) 

Radikal Prostatektomi 1 (%0.4) 0 

Lap. Parsiyel Nefrektomi 0 1 (%0.4) 

Lap. Üreterolitotomi 0 1 (%0.4) 

Penil Augmentasyon 0 1 (%0.4) 

Lap. Renal Kist 1 (%0.4) 2 (%0.9) 

Sistoskopik işlemler 79 (%31.9) 67 (%30.1) 

Toplam 247 222 

Not: Veriler "Değer (Toplamın yüzdesi)" şeklinde verilmiştir.   
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SS - 110 
BÜYÜK PROKSİMAL VE ORTA ÜRETER TAŞLARI TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK VE 

ÜRETERORENOSKOPİK YÖTEMLERİN KARŞILAŞTIRMASI 

Bülent Önal1, Berin Selçuk1, Uğur Aferin1, Göktuğ Kalender1, Muhammet Demirbilek1, Mehmet Hamza 

Gültekin1 
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 

Amaç: 

Orta ve proksimal üreter konumlu 1.5 cm’den büyük taşların tedavisinde Laparoskopik Üreterolitotomi 

(LPU) ve Üreterorenoskopik Litotripsi (URS) operasyonlarının tedavi sonuçlarının karşılaştırılması. 

  

Metod: 

Kliniğimizde Temmuz 2004 ve Kasım 2021 tarihleri arasında, 1.5 cm ve üzeri proksimal ve orta üreter taşı 

olan ve LPU yapılan 59 hastanın tedavi sonuçları ile Mart 2017 ve Aralık 2021 tarihleri arasında aynı boyut 

ve lokalizasyona sahip üreter taşı nedeniyle URS yapılan 61 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. 

Yaş, cinsiyet, taş tarafı, taş konumu, double j üreteral stent takılması, hastane yatış süresi, taşsızlık oranı, 

kanama miktarı ve cerrahi komplikasyon parametreleri karşılaştırıldı. İstatiksel analiz Mann-Whitney U ve 

Pearson ki-kare testi ile yapıldı. 

  

Bulgular: 

Laparoskopik Üreterolitotomi grubunun ortalama hasta yaşı 50,79 ± 15,13 olup bunların 49’u(%83) erkek 

ve 10’u(%17) kadındı. URS grubu ise ortalama 49,63 ± 15,63 yaşında olup 41 (%63)erkek ve 20 (%37) 

kadın hastadan oluşmaktaydı. Taş boyutu ortanca değeri LPU grubunda 20 (15-43) mm ve URS grubunda 

15 (15-35) mm olarak hesaplandı (p=0.00). Perioperatif LPU gurubunda 37 (%62.71) hastaya üreteral 

double j stent takılırken, URS gurubunda 61 (%100) hastaya double j üreteral stent takıldı (p < 0.001). LPU 

grubunda operasyon süresinin ortanca değeri 120 (80-185) dakika iken URS grubunda 70 (40-200) dakika 

olarak daha düşük saptandı (p < 0.00). LPU grubunda bütün hastalarda taşsızlık sağlanmış olup URS 

grubunda 50(%81,96) hastada taşsızlık sağlanmıştır. [p=0.00]. 

URS yapılan hastaların alt grup analizinde taşsızlık oranı, orta üreter taşlarında 27(%90,00) ve proksimal 

üreter 23 (%74,19) taşlarına benzer görüldü (p=0.10). 

Clavien-Dindo sınıflama sistemine göre minör komplikasyon oranı her iki gurupta benzerken LPU grubunda 

4(6,77) hastada, URS grubunda 2(%3,27) hastada majör komplikasyon (≥ 3. derece) gelişti (p < 0.05). 

Hastane yatış süresi ortanca değeri LPU grubunda 5 (2-22) gün, URS grubunda 2 (1-18) gündü (p=0.00). 

  

Sonuç: 

Proksimal ve orta üreterdeki 1,5 cm’den büyük taşların tedavisinde URS’ye göre LPU’da operasyon süresi, 

hastane yatış süresi, majör komplikasyon görülme oranı daha fazla olsa da LPU’da taşsızlık oranının anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu görüldü. Ek olarak LPU grubunda URS grubuna göre perioperatif üreteral double 

j kateter takılması oranı anlamlı olarak daha düşüktü. Bu bilgiler doğrultusunda cerrahi karar verirken hasta 

özelinde karar verilmesi, URS’nin başarı şansı göreceli olrark daha düşük olsa da LPU’ya oranla daha 

güvenli bir yöntem olduğu akılda bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Laparoskopi, Üreter Taşı, Üreterorenoskopi 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1. Demografik veriler ve taş karakteristiği Tablo 2. İntraoperatif ve Postoperatif 

verilerin değerlendirmesi 
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SS - 111 
ÇOCUK MESANE TÜMÖRÜ OLAN HASTALARDA EN BLOC REZEKSİYON DENEYİMLERİMİZ 

Ali Sezer1, Emre Kandemir2 
1Konya Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği 
2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 

Giriş: Ürotelyal karsinom çocukluk çağı hastalarında nadir görülen, görece daha az agresif seyirli 

tümörlerdir. Mesane tümörü nedeniyle tedavi ettiğimiz çocuk hastalarımızı sunmayı amaçladık. 

Bu bildiri geri çekilmiştir.  
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SS - 112 
ANOMALİLİ BÖBREKLERDE LAPAROSKOPİK PİYELOLİTOTOMİ 

Tural Balayev1, Parviz Şahsuvarlı1, Münasip Mammadov1, Ahmet Güdeloğlu1, Cenk Yücel Bilen1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Amaç  

Konjenital böbrek anomalileri toplumda azımsanmayacak ölçüde görülmektedir ve bazen standart 

endoskopik veya perkütan yöntemler bu anomalili böbreklerde üriner sistem taşlarını tedavi etmede başarısız 

olabilirler. Bu çalışmada kliniğimizde anomalili böbreklerde yapılan laparoskopik piyelolitotomi tekniğinin 

sonuçlarını sunmak amaçlanmıştır.  

Materyal ve Metod 

2019 ve 2021 yılları arasında laparoskopik piyelolitotomi yapılan toplam 7 hastanın verileri retrospektif 

olarak analiz edilmiştir. Ameliyat öncesinde retrograd yolla üretere 6 F üreter kateteri yerleştirildikten sonra 

hastaya lateral dekübit pozisyonu verilip laparoskopik ameliyata geçilmiştir. Laparoskopik teknikte 2 adet 

10 mm ve 1 adet 5 mm trokar kullanılmış olup trokar lokalizasyonları anomalili böbreklerin 

lokalizasyonlarına göre modifiye edilmiştir (Şekil 1). Hastaların ortalama takip süresi 13,4 aydır (7-32 ay).  

Sonuçlar  

Yaşları 32 ile 63 arasında değişen toplam 7 hastaya yapılan laparoskopik piyelolitotomi ameliyatlarının 

ortalama laparoskopik ameliyat süresi 78 dakikadır (55-110). 7 hastanın 4’ünde daha önceden başarısız 

retrograd endoskopik girişimler öyküsü, 1’nde geçirilmiş açık taş ameliyatı öyküsü bulunmaktayken 1 adet 

at nalı böbreği olan ve 1 adet rotasyon anomalili pelvik ektopik böbreği bulunan hastada ise geçirilmiş 

ameliyat öyküsü bulunmamaktaydı. Üreter kateterleri post-op 2. gün çekilen hastaların 4’ü toplam 2 gün 

hsopitalize edilmiş 3’ü ise toplam 3 gün hospitalize edilmiştir. Hastaların hiçbirinde post-operatif 

komplikasyon izlenmezken ortalama 13,4 aylık takipte hiçbir hastada rekürrens izlenmemiştir. 

Sonuç 

Pelvik ektopik böbrek, malrote böbrek veya at nalı böbrek gibi konjenital böbrek anomalisi olan hastalarda 

laparoskopik endopiyelolitotomi güvenli ve etkin bir cerrahi teknik gibi durmaktadır. Yine de bu tekniğin 

klinik etkinliğini göstermek için daha fazla hasta sayılarıyla karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.    

Anahtar Kelimeler : Üriner Sistem Taş Hastalığı, Laparoskopi, Piyelolitotomi 
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Resim Açıklaması: Şekil 1 
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SS - 113 
ROBOTİK BÖBREK NAKLİ 

Burak Koçak1, 2, Neslihan Çelik2, Emre Arpalı2, 3, Başak Akyollu2, Beşir Kılıçer2, A. Erdem Canda1, Yakup 

Kordan1 
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 
2Koç Üniversitesi Hastanesi, Organ Nakli Bölümü 
3Koç Üniversitesi Hastanesi, Üroloji Kliniği 

Amaç: Robot yardımlı böbrek nakli (RYBN) genel olarak robotik cerrahi üzerine tecrübeli cerrahlar 

tarafından yapılmaktadır. Tek merkezli bu çalışma ile robotik cerrahi deneyimi olmayan organ nakli 

cerrahları olarak robot yardımlı böbrek nakli programımızı kurarken deneyimlediğimiz önemli unsurları 

ortaya koymak istedik. 

Yöntem: Hazırlık aşamaları, konunun uzmanları olan danışmanlar ve süpervizörler, RYBN öncesinde 

tamamlanmış kurslar ve robotik cerrahi egzersizlerini içerecek şekilde detaylandırıldı. Geriye dönük olarak 

RYBN hastalarının bilgileri alıcı ve verici özellikleri, robotik nakil endikasyonları, konsol ve sıcak iskemi 

süreleri, vasküler ve üretero-vezikal anastamoz süreleri, postoperatif komplikasyonlar, hasta ve greft 

sağkalım oranları açısından incelendi. 

Bulgular: Tüm RYBN ameliyatları aynı organ nakli cerrahı tarafından gerçekleştirildi. İlk aşamada yoğun 

simulatör egzersizi ve robotik vasküler anastamoz pratiğini takiben alanında uzmanlaşmış merkezlerde 

uygulamalı RYBN kurslarında eğitim alındı. Ameliyatları yapan cerrahımız farklı zaman dilimlerinde 3 kez 

bu kurslara katılım sağladı. Yine aynı cerrah RYBN alıcı ameliyatı öncesinde 15 adet robot yardımlı donör 

nefrektomi ameliyatı gerçekleştirdi. Merkezimizde, Ocak 2020 ve Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmış 

olan 438 böbrek naklinden 23’ü robot yardımlıdır. Hasta isteği ana RYBN endikasyonudur. Robot yardımlı 

alıcı ameliyatlarının tamamı el yardımlı laparoskopik donör nefrektomiyi takiben Da Vinci Xi ile 

gerçekleştirilmiştir. İlk 5 vaka konunun uzmanı bir mentorün süpervizörlüğünde yapılmıştır. Ortanca alıcı 

yaşı 32 yıldır (16-58 yıl). Ortanca vücut kitle endeksi 21,7’dir (15,8-33,3). Ortanca konsol ve sıcak iskemi 

süreleri 223 dakika (155-360 dakika) ve 68 dakikadır (58-89 dakika). Ortanca toplam vasküler anastamoz ve 

üreterovezikal anastamoz süreleri 35 dakika (29-50 dakika) ve 28 dakikadır (24-25 dakika). Peroperatif 

herhangi bir komplikasyon yaşanmadı ve intraabdominal kanaması olan bir hasta dahil olmak üzere 10 

hastaya RYBN’ni takiben kan transfüzyonu yapılması gerekti. Postoperatif dönemde bir hasta intestinal 

obstrüksiyon nedeniyle eksplore edildi. Gecikmiş greft fonksiyonu gözlenmedi. Tüm hastalar ve böbrek 

greftleri 8,6 aylık (1,3-24,7 ay) post-transplant takiplerinde %100 sağ kalımla sorunsuz izlenmektedir.      

Sonuçlar: RYBN, robotik cerrahi deneyimi bulunmayan organ nakli cerrahları için son derece özenli 

hazırlık yapılmasını gerektiren bir ameliyattır. Deneyimli ve standardize eğitim programı bulunan kurslarda 

yapılan robotik cerrahi ve RYBN pratiği esastır. Cerrah ve asistanları arasındaki koordineli çalışma, sıcak 

iskemi ve konsol sürelerinin opimizasyonu açısından büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler : renal transplantasyon, robotik cerrahi, kronik böbrek hastalığı 
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VS - 001 
BURCH OPERASYONU SONRASI İYATROJENİK TAŞLAŞMIŞ SÜTÜR MATERYALİ: OLGU SUNUMU 

Berk Yasin Ekenci1, Abdul Samet Erkartal1, Alihan Kokurcan1, Hilmi Sarı1, Ahmet Nihat Karakoyunlu1, 

Fatih Yalçınkaya1 
1Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 

Burch kolposüspansiyonu(BK), gerçek stres inkontinans için sıkça kullanılan cerrahi yöntemlerden biridir. 

Paraüretral vajinal duvarın polipropilen sütürlerle Cooper (İliopektineal) ligamentine bağlanması esasına 

dayanır. Operasyon esnasında paraüretral vajinal doku ve mesane rahatlıkla ayırt edilebilse de nadiren 

mesane duvarından sütür geçilmesi, mesanede yabancı cisim reaksiyonuna yol açarak yeni veya önceden var 

olan semptomların kötüleşmesine neden olabilir(1). Literatüre bakıldığında kolposüspansiyon 

operasyonlarında alt üriner sistem yaralanması %9,6'ya varan oranlarda bildirilmiştir(2). Sütür erozyonu 

hakkında çok az rapor vardır ve cerrahi ile tanı arasındaki zaman aralığı 7 ay ile 10 yıl arasında 

değişmektedir(3). Sütür göçü ameliyattan sonra erken veya geç dönemde görülebilir. Erken migrasyon 

genellikle kolposüspansiyon sırasında mesane duvarından sütür geçilmesi sonucu meydana gelir. Bu nedenle 

operasyon sonunda sistoskopi yapılması önemlidir. Geç migrasyon genellikle, kronik inflamatuar sürecin bir 

sonucu olarak sütürun mesanede aşınma yaratarak kademeli migrasyonu sonucu meydana gelir ve önlenmesi 

zordur(1). Mesane lümenindeki sütür yüzeyi, enfeksiyon veya fizyolojik idrar pH'ında değişiklik olmasa bile 

kristaloid çökelmesi için başlangıç noktası olmaktadır. Sütür yüzeyindeki yarıklar ve düğümler arasındaki 

çatlaklarda başlayarak kristalleşmeye sebep olur(4). Olgumuzda 8 yıl önce dış merkezde laparoskopik 

BK(LBK) operasyonu yapılan hastanın, kronik pelvik ağrı şikayetleriyle kliniğimize başvurması sonrasında, 

mesane içerisinden geçilen multipl sütür materyallerinin ve mesane taşlarının endoskopik tedavi yönetimini 

sunmaktayız.BMI 25,9 cm/m2 olan, 50 yaşında kadın hasta tarafımıza 1 yıldır devam eden dizüri, 

suprapubik ağrı ve disparoni şikayetleri ile başvurdu. Özgeçmişinde 8 yıl önce stres üriner inkontinans 

sebebiyle dış merkezde LBK operasyonu geçirdiği öğrenildi. Fizik muayenede patoloji saptanmadı. 

Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin 13,1g/dl, kreatinin 0.67 mg/dl, tam idrar tahlilinde eritrosit 42/HPF, 

lökosit 5/HPF olarak saptandı. İdrar kültüründe bakteri üremesi olmadı. Üriner sistem ultrasonografisi ve 

BT’de mesane içinde büyüğü 1cm’lik 2 adet taş gözlendi. Genel anestezi altında yapılan jinekolojik 

muayenede patoloji saptanmadı. Sistoskopide mesane sağ yan duvar-kubbe bileşkesinde polipropilen sütür 

materyalinin üstünde 5mm’lik ve sol yan duvarda sütür materyalinin üstünü kaplayan yaklaşık 1cm’lik taş 

izlendi. Sol yan duvar mesane boynu bileşiminde ayrı sütür materyalleri ve takip eden submukozal yollar 

izlendi. Aynı lokalizasyonda birkaç adet false route alanlar izlendi. Gözlenen sütür üzerindeki taşlara 

holmium lazer litotripsi uygulanarak sütür materyalleri ile birlikte dışarı çıkarıldı. Postoperatif(PO) 1.gün 

sondası çekilerek hasta taburcu edildi. PO 3.ay kontrolüne gelen hastanın aktif şikayeti olmayıp çekilen 

ultrasonografisinde mesanede patoloji saptanmadı. Sonuç olarak anamnezinde özellikle inkontinans cerrahisi 

olan ve kronik pelvik ağrı ile başvuran hastalarda mesanede taşlaşmış yabancı cisim olabileceği akılda 

tutulmalıdır. İnkontinans cerrahisinde kullanılan sütür, mesh veya teypin çıkarılması hastada kronik pelvik 

ağrı semptomlarında belirgin azalmaya neden olur. Bu materyallerin endoskopik çıkarılamaması durumunda 

insize edilmesi bile pelvik ağrı semptomlarında azalma sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Burch Kolposüspansiyon, Holmium-YAG laser, Sistolitotripsi 
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VS - 002 
MESANE TÜMÖRÜNDE “EN BLOC” TRANSÜRETRAL REZEKSİYON 

Yılören Tanıdır1, Fevzi Batuhan Topbaş1, Tarık Emre Şener1, Sertaç Saraçoğlu1 
1Marmara Üniversitesi 

Giriş 

Mesane kanseri tanısında sistoskopi altın standarttır. Mesanenin sistoskopik incelemesi ve şüpheli lezyondan 

biyopsi veya rezeksiyon ile alınan dokunun histopatolojik değerlendirmesi ile kesin tanı konur. Rezeksiyon 

tanıyı koydurmakla beraber kasa invaze olmayan tümörlerde aynı zamanda tedavinin major komponentidir. 

Patolojik evrede (pT) doğru tanıya ulaşmak bu hastalarda uygun tedavi stratejilerinin seçilmesi açısından 

önemlidir. Doğru bir histopatolojik tanı, ikinci TUR prosedürü veya adjuvan intravezikal tedavi gerekliliğini 

azaltarak maliyeti ve komorbiditeyi düşürebilir. Yapılan çalışmalarda, “en bloc” rezeksiyonun patolojik tanı 

koymayı kolaylaştırdığı ve konvansiyonel transüretral tümör rezeksiyonu ile kıyaslandığında tanıyı daha 

doğru koymayı sağladığı gösterilmiştir. 

Bu video bildiride 2 cm boyutlu mesane tümörü olan bir hastaya uygulanan transüretral “en bloc” mesane 

tümör rezeksiyonu tekniğini paylaşmayı amaçladık. 

Hasta Bilgileri: 

N.K., 60 yaşında ek hastalığı olmayan kadın hastanın haziran 2021 tarihinden itibaren  birkaç kez 

tekrarlayan ağrısız pıhtılı hematüri öyküsü mevcuttu. Gross makroskopik hematüri nedeniyle yapılan üriner 

sistem ultrasonografisinde mesane sağ yan duvarda 20x10 mm papiller tümöral lezyon saptandı. Hastanın 

mesane tümörüne yönelik “en bloc” transüretral rezeksiyon uygulandı. Patoloji sonucu pT1, düşük dereceli 

papiller ürotelyal karsinom olarak raporlanan hastanın rezeksiyon materyalinde muscularis proprianın 

mevcut olduğu ve kas tabakasına invazyon olmadığı gösterildi. Postoperatif 3. ayında yapılan 

sistoskopisinde tümör izlenmeyen hasta kliniğimizce takip edilmektedir. 

Sonuç: 

Mesane tümörü tanı ve tedavisinde “en bloc” transüretral tümör rezeksiyonu uygun hastalarda güvenli ve 

etkin bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler : bladder cancer, transurethral resection, en-bloc 
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VS - 003 
RENAL TRANSPLANTE HASTADA GECİKMİŞ ÜRETERAL STENT ÇIKARTILMASI: RENAL PELVİSE 

GÖMÜLÜ STENT 

Yusuf Şenoğlu1, Mustafa Kemal Kaya1, Ahmet Yıldırım Balık1, Dursun Baba1, Alparslan Yüksel1 
1Düzce Üniversitesi Hastanesi 

AMAÇ 

Bu videoda transplante böbrekten alınması gecikmiş üreteral stentin renal pelvis mukozasına gömülü olması 

nedeniyle mukozal doku insizyonu yapılarak çıkartılmasını sunmayı amaçladık. 

YÖNTEM 

Yaklaşık 5 ay önce canlıdan böbrek nakli gerçekleştirilen yirmi altı yaşında erkek hasta, karın ağrısı, 

hematüri, alt üriner sistem yakınmaları nedeniyle nefroloji kliniğinden tarafımıza konsulte edildi. Hastanın 

üreteral stentinin halen çıkartılmadığı saptandı. Hastaya intraoperatif 4,8F 16cm üreteral J stent 

yerleştirildiği öğrenildi. Hastaya başvurusu sırasında çekilen direk üriner sistem grafisinde belirgin patolojik 

opasite gözlenmedi, üreteral stentin normal konumda ve morfolojide olduğu izlendi. Hastaya sedasyon 

altında üreteral stent çıkartılması planlandı. 

Hastada ameliyathane şartlarında sedasyon eşliğinde rigid sistoskop ile üreteral stentin grasping forceps 

aracılığıyla hafif traksiyonla üreterden gelmediği görüldü. Genel anesteziye geçilen hastada mesane 

kubbesindeki yeni üreter orifisinden kılavuz tel transplante böbreğe ilerletildi. Semirigid üreteroskop ile 

böbreğin pelvisine çıkılabildi. Üreteral stentin proksimal uçtaki spiral kısmının renal pelvis mukozasına 

gömülü olduğu ve grasping forceps ile yapılan manevralara rağmen çıkartılamadığı izlendi. Lazer ile stentin 

fragmante olmamasına dikkat edilerek stentin üzerini örten mukozal doku insize edildi. Proksimal kısmı 

serbestlenen üreteral stent kontrollü bir şekilde vücut dışına alındı (Resim 1). 

BULGULAR 

Postoperatif servis takiplerinde hematüri gözlenmeyen, şikayeti olmayan hasta postoperatif birinci gün 

taburcu edildi.  Taburculuk sonrası takiplerinde greft fonksiyonlarında kayıp olmadığı gözlendi. 

ÇIKARIMLAR 

Üreteral stentler ürolojide sıkça kullanılmakla birlikte endikasyonlarından biri de renal transplant sırasında 

üreter rekonstrüksiyonda kullanılmasıdır. Üreteral stentler faydaları bir kenara bırakılırsa vücutta yabancı 

cisim oldukları için enfeksiyona sebep olarak greft ve hastayı olumsuz etkileyecek durumlara yol 

açabilmektedir. Ayrıca migrasyon, fragmantasyon, enkrustasyon görülebilir ve bir tek fonksiyonel böbreği 

olan transplant hastalarında olumsuz sonuçlara yol açabilir. 

Hastalara üreteral stentle ilgili eğitimin mutlaka verilmelidir. Hastaya vücudunda üreteral stentin bulunduğu 

ve vakti gelince çıkartılmaması durumunda nakil böbreğin kaybıyla sonuçlanabilecek komplikasyonlar 

gelişebileceği iyi anlatılmalı, yazılı onamı mutlaka alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Renal Transplantasyon, Stent, Üreteroskopi 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 1. Stentin proksimal kesiminde mukozaya gömülü olup lazer ile insizyon yapılan 

kısım 
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VS - 004 
PROSTAT APSESİNDE TRANSÜRETRAL DEROOFİNG YÖNTEMİ 

Sefa Alperen Öztürk1, Alper Özorak1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Giriş: Prostat apsesi (PA) nadir görülür ve prostat hastalıklarının yaklaşık %0,5’ini oluşturur (1). Ateş, 

perineal ağrı, idrarda yanma-kanama, işeme zorluğu gibi semptomlar akut prostatitle örtüşür ve alt üriner 

sistemin diğer hastalıklarını taklit ettiği için tanısını koymak zordur. Tedavinin gecikmesi ya da yeterli 

tedavi yapılmadığında hızlıca sepsise ilerleme ve ölüm riski kaçınılmazdır (2).Bu olgumuzda PA’nın 

transüretral deroofing (TUD) yöntemiyle tedavisini sunmayı amaçladık. 

Olgu:  Özgeçmişinde diyabetes mellitus (DM) tanısı olan, üç yıl önce TUR-P (BPH) yapılan 57 yaş hasta 

ateş yüksekliği, üşüme titreme, idrar yapmada zorluk, perineal dolgunluk hissi, oral alım ve genel durum 

bozukluğu şikayetleriyle tarafımıza başvurdu. Tam kan sayımında ciddi lokositoz, CRP ve prokalsitonin 

değerlerinde yükseklik görüldü. Rektal tuşesinde fluktuasyon saptanan hasta kan ve idrar kültürleri alınarak 

yatırıldı. Enfeksiyon hastalıkları tarafından tazobaktam başlanan hastanın idrar kültüründe P. Aeruginosa 

üredi ve antibiyogram sonucuna göre meropenem tedavisine geçildi. Kontrastlı abdomen tomografisinde 

(CAT) büyüğü 6x4 cm’lik bilateral prostat apsesi tespit edildi.( Resim 1) Takiplerinde antibiyotik tedavisine 

rağmen enfeksiyon parametreleri ve genel tablosu düzelmeyen hastaya TUD yapılması kararlaştırıldı.  Genel 

anestezi altında transüretral olarak girildi. Sistoskopinin ardından önce saat 8 hizasından rezeksiyona 

başlandı. Rezeksiyon derinleştirildikten sonra apse içeriğinin geldiği görüldü. Apse duvarı deroofing 

yapılarak açıldı. Rektal tuşe yardımıyla apse içeriği drene edildi. Takiben aynı işlem saat 5 hizasına da 

uygulandı. Kanama kontrolü sonrasında 3 yollu 20 F üretral sonda takılarak işleme son verildi. Postoperatif 

klinik ve laboratuvar tablosunda hızlıca düzelme görüldü. (Resim 2) Hasta antibiyoterapisi tamamlandıktan 

sonra yatışının 14. gününde taburcu edildi.   

Tartışma: PA, geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı sonrasında oldukça nadir görülmektedir (3). 

Perineal ağrı/dolgunluk, ateş, genel durum bozukluğu, işeme şikayetleri ile başvuran hastalarda fizik 

muayenede suprapubik ağrı, rektal tuşede fluktuasyon ve aşırı hassasiyet görülebilir.Başlıca risk faktörleri; 

immün yetmezlik, DM, siroz, hemodiyaliz, akut/kronik prostatit öyküsü ve yakın tarihli yapılan prostat 

biyopsisidir (4).  Tanıda transrektal ultasonografi, CAT veya MR kullanılabilir. Tedavide tam bir konsensus 

sağlanamasa da konservatif antibiyoterapi, apsenin girişimsel olarak perineal/transrektal aspirasyonu, 

konvansiyonel TUR-P veya TUD yöntemlerinden biri ya da kombinasyonları uygulanır. Yeni yapılan 

sistematik bir derlemede 2 cm’den küçük apselerde ilk tercih antibiyoterapiyken, başarı sağlanamayan ancak 

klinik olarak stabil hastalarda aspirasyon önerilmektedir.  Yine aynı derlemede 2 cm’den büyük, septalı, 

multiloküle ve klinik olarak unstabil hastalarda ilk tercih TUR-P ya da TUD olarak belirtilmiştir (5). Bizim 

olgumuzda gerek apse boyutları gerekse hastanın antibiyoterapi altında genel durumunda yeterli iyileşme 

gözlenmediğinden TUD kararı alındı. Cerrahi sonrasında klinik tabloda hızlı bir düzelme görüldü ve 

komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. 

Sonuç:Tanısı konulamadığı ve yeterli tedavi uygulanamadığı durumlarda PA, sepsis gelişmesi ve ölüm 

açısından oldukça riskli bir tablodur. Tedavi konusunda net bir algoritma olmasa da hastanın bulguları göz 

önünde tutularak hızlıca çözüm odaklı bir prosedürün tercih edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler : Prostat apsesi, endoskopi, transüretral deroofing 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Bilateral apse formasyonu 
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Resim Açıklaması: Enfeksiyon parametreleri 
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VS - 005 
TUR-PROSTATİK APSE DRENAJI 

Hüseyin Cihan Demirel1, İbrahim Halil Baloğlu1, Semih Türk1, Ayhan Dalkılınç1, Kaya Horasanlı1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 

76 yaş erkek hasta tekrarlayan ateş yüksekliği sebebiyle tetkik edilmekte geniş spektrumlu antibiyoterapilere 

cevap vermeyen ateş yüksekliği mevcut.Enfeksiyon hastalıkları tarafından yapılan tetkiklerde etyoloji 

saptanmamış. Alt üriner sistem semptomları tanımlamakta Prostatit şüphesiyle değerlendirilmekte.Bilinen 

diabetes mellitus ve benign prostat hiperplazisi(BPH) mevcut. BPH nedeniyle tamsulosin tedavisi almakta. 

Tetkiklerinde PSA:0,387 Rektal Tuşe: Sol lobta fluktuasyon veren ısı artışı mevcut. USG: Prostat Volümü: 

60cc Hasta sondalı takip edilmekte. Apse şüphesine yönelik çekilen prostat MR da prostat sol yarımında 

yoğun içerikli intraprostatik apse tespit edildi.. Hastaya yapılan değerlendirmelerde apse içeriği dansitesi 

perkütan drenaj ile drene edilemeyecek yoğunlukta olduğu için hastaya TUR-Prostatik Apse drenajı 

uygulandı.  

Anahtar Kelimeler : Prostat Apsesi, TUR-Prostatik Apse Drenajı, Sebebi Bilinmeyen Ateş 
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VS - 006 
HİPOPLAZİK PİTOTİK BÖBREKTE MEGAÜRETEROSEL: OLGU SUNUMU 

Hilmi Sarı1, Mehmet Altan1, Berk Yasin Ekenci1, Ömer Akın Özkan1, Fatih Yalçınkaya1 
1Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 

Üreterosel(ÜS), üreterin terminal kısmının psödokistik dilatasyonu ile karakterize, nadir görülen 

malformasyondur(1). ÜS kadınlarda erkeklere göre dört ila yedi kat daha sık görülür; otopsilerdeki genel 

insidans yaklaşık 4.000 çocukta birdir. ÜS’lerin yaklaşık %10'u iki taraflıdır(2). Kistik renal displazi, 

vezikoüreteral reflü, ÜS ile ilişkili patolojik durumlardan bazılarıdır(3). Atonik üreter segmenti, dar orifis ve 

üriner retansiyon nedeniyle bu olgularda taş oluşumu izlenebilir(4). ÜS genellikle yan ağrısı, dizüri, işeme 

bozuklukları ve idrar yolu enfeksiyonu ile ortaya çıkar. Tanı amaçlı intravenöz pyelografi(İVP), 

ultrasonografi(USG), voiding sistoüretrografi, MR ürografiden yararlanılır. IVP’de izlenen distal üreterdeki 

kobra başı görüntüsü tipiktir(5). Endoskopik yaklaşımlar, ÜS için cerrahide ilk basamağı oluşturur. Taşlı 

komplike ÜS’lerde cerrahi tedavi seçimini, taş yükü ve cerrahın deneyimi belirler(1). Literatür, taşlı 

komplike ÜS’lere yaklaşım konusunda kısıtlıdır(3). Bu olguda komplike taşlı megaüreteroselin(MÜS) 

endoskopik tedavisini sunmayı amaçladık. 43 yaşında erkek hasta 3 yıldır sol yan ağrısı, dizüri, suprapubik 

ağrı şikayetleri olan, son 1 ayda şikayetlerinin artması ve son 2 gündür idrar çıkışının azalması üzerine 

kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde HT dışında özellik yoktu. FM’de suprapubik hassasiyet vardı. Vücut 

sıcaklığı normaldi. Laboratuvar tetkiklerinde(LT) Hgb:15,2g/dl, Wbc:10600/µL, üre:58mg/dl, 

kreatinin(KRE):2,52mg/dl olarak saptandı. TİT’de eritrosit:111/HPF, lökosit:11/HPF, lökosit esteraz(++), 

nitrit(-) olarak saptandı. USG’de mesanede multipl taşlar, sol grade 2 hidroüreteronefroz saptandı. Çekilen 

BT’de sağ böbrek parailiyak bölgede pitotik ve hipoplazik olarak görüldü. Sağ üreterovezikal bileşkede 

birkaç adet taş izlendi. Sol distal üreterde mm’lik taş izlendi. Hastanın KRE değerlerinde progresyon ve 

idrar çıkışının kesilmesi üzerine laa sol taraflı 26cm 4.7fr JJ katater takıldı. Hastanın idrar çıkışı sağlandı. 

Hastanın 48 saat sonraki kontrol LT’de KRE:0,92mg/dl, üre:25mg/dl olarak saptandı. Alınan idrar 

kültüründe bakteri üremesi saptanmadı. Genel anestezi altında yapılan sistoskopide sağ üreter orifisi 

olabilecek lokalizasyondan doğan taş izlendi. Taşın doğan kısmı kopartıldıktan sonra mukozal flep ile üstü 

örtülü olarak taşın devamlılığı olduğu izlendi. Bu alan insize edildi ve MÜS saptandı. MÜS’ün içinde birçok 

taş izlendi. Taşlar forceps yardımı ile mesaneye bırakıldı. MÜS’ün devamında sağ üreterin devamlılığı 

izlendi. Ardından sistoskopi ile mesane doldurularak suprapubik sistostomi(SS) açıldı. Distal üreterde 

gözlenen taşlar holmium lazer litotripsi ile fragmante edildi. Sağ üreterden çekilen RGP’de sağ böbrek 

kalikslerinin küntleşmiş olduğu izlendi. SS’den guidewire katater gönderildi. Ardından SS Amplantz 

dilatatörlerin yardımı ile 30fr’e kadar dilate edildi. Nefroskop ile SS’den girilerek taşlar forceps yardımı ile 

çıkartıldı. SS’den 16fr foley katater yerleştirildi. Üretral 22f katater yerleştirilerek operasyon sonlandırıldı. 

Postoperatif(PO) 1.günde SS çekildi. PO 4.günde üretral katateri çekilerek taburcu edildi. Erişkinlerde nadir 

görülen bir patoloji olmasına rağmen ÜS, idrar yolu semptomları olan her hastada ayırıcı tanıda akla 

gelmelidir. Ayrıca bu vaka, daha çok pediatrik yaş grubunda görülen patolojinin, yetişkin hastalardaki 

sunumuna da dikkat çekmektedir. ÜS ve varsa içindeki taşa minimal invaziv yaklaşım, ilk seçilecek tedavi 

seçeneği olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Holmium YAG Lazer, Minimal İnvaziv Tedavi, Üreterosel 
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VS - 007 
HİDRONEFROZ SEBEBİ OLAN UNİLOKÜLER PROSTAT ABSESİ VE ENDOSKOPİK TEDAVİSİ 

Hakan Çakır1 
1Acıbadem Fulya Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul/türkiye 
Giriş: Prostat absesi üriner sistem enfeksiyonlarının nadir bir komplikasyonudur. Antibiyotiklerin idrar yolu 
enfeksiyonlarında rutin ve erken kullanımına bağlı insidansı azalmıştır. Alt üriner sistemin diğer 
hastalıklarını taklit edebileceğinden, tanısının zor konabileceğinden ve tedavi kılavuzlarının bu konuda zayıf 
olmasından dolayı ürologlara zorluk çıkartabilen bir durumdur. [1] Prostat apsesi durumunda hem drenaj 
hem de konservatif tedavi stratejileri uygulanabilir görünmektedir [2]; ancak apse boyutu önemli olabilir. Bir 
çalışmada, apse boşluklarının çapı < 1 cm ise konservatif tedavi başarılı olurken, daha büyük apseler tek 
aspirasyon veya sürekli drenaj ile daha iyi tedavi edilebilmiştir.[3] 

Olgu: 51y, erkek hasta idrar yapmada zorluk, suprapubik bölgede ağrı ile acil servise başvuruyor. Uzun 
yıllardır idrar akım hızının düşük olduğunu ifade ediyor. Ek bir risk faktörü veya ürolojik girişim öyküsü 
yoktu. Ateşi 36,2oC ölçüldü. Tam kan sayımında lökositozu yoktu (7360) Hemoglobin 14g/dl, kreatinin 
0,65mg/dl, CRP 1,23mg/dL idi. İdrar mikroskopisinde 0-1 lökosit gözlendi. Acil şartlarda yapılan BT’de 
solda grade 1 hidroüreteronefroz, sağ distal üreterde genişleme, prostatik üretra ve prostat alanında multipl 
hiperdansiteler görüntülendi. Sol böbreğin radyoopak maddeyi geç süzdüğü görüldü. Toplayıcı sistemde 
dolum defekti gözlenmedi. Seftriakson 1x2gr parenteral antibiyoterapisi başlandı. İdrar retansiyonunu 
gidermek için denenen üretral foley kateter bulber üretrada takıldı ve mesaneye geçmedi. Tanısal 
sistoskopi ve üretral kateterizasyon planlandı. Sistoüretroskopisinde bulber üretrada darlık gözlendi. Soğuk 
bıçak ile internal üretrotomi uygulandı. Veru montanuma gelindiğinde tama yakın obstrüksiyon yapan şiş 
median prostatik lob görüldü. Mesane tabanında ödemli görünüm içinde üreteral orifisler net vizüalize 
edilemedi. Ödemli mukozadan punch biyopsi alındı. Mesaneye 18F silikon foley üretral kateter 
yerleştirilerek işleme son verildi. Post op 1.günde vezikal tenezm ve pelvik bölgede ağrısı devam eden 
hasta sistoskopi bulguları doğrultusuna pelvik MRG ile değerlendirildi. Prostat median lobda unilokuler 
yaklaşık 25x15mm çapında koleksiyon (prostatik abse) tespit edildi. Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu 
ile Ertapenem 1x1gr ile antibiyotik tedavisi değiştirildi. Ek mikrobiyolojik tetkikler alındı. Absenin prostatik 
üretraya yakın olması sebebi ile transüretral drenaj düşünüldü. Retrograd ejekülasyon etkisini yaşama 
ihtimalinin en az olacağı yöntemi tercih ettiğini ifade eden hastamıza transüretral yaklaşımla fenestrasyon 
uygulandı. Mesane boynu korunarak abse drene edildi. Materyal kültüre gönderildi. Postop dönemde 
şikayetleri belirgin geriledi. Postop 1.günde yapılan USG kontrolünde hidronefrozun tamamen gerilediği 
gözlendi. İlk başvuru idrar kültüründe üreme olmadı. Prostat absesi kültüründe E Coli üremesi oldu. 
Moleküler mikrobiyolojik tetkiklerde Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoae, Chlamydia trachomatis, 
Herpes Simplex Virus ½, Ureaplasma urealyticum/parvum, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genitalium, 
Mycoplasma hominis negatif sonuçlandı. Aside dirençli bakteri görülmedi. Kültür sonucuna uygun 
TMP/SMX ile idame antibiyotik tedavisi verildi. Üretral kateteri 2 hafta sonra çıkartıldı. Spontan idrarını 
rahat yaptı. 

Sonuç: Prostat absesi, alt üriner sistem yakınmalası olan hastalarda tipik bulguları dışında kliniklerle 
karşımıza çıkabilecek tanısı ve tedavisi zorlayıcı olabilecek ürolojik bir patolojidir. 

Anahtar Kelimeler : Prostat absesi, alt üriner sistem yakınmalası olan hastalarda tipik bulguları dışında 

kliniklerle karşımıza çıkabilecek tanısı ve tedavisi zorlayıcı olabilecek ürolojik bir patolojidir. 
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VS - 008 
TAŞLAŞMIŞ ÜRETRAL ALLİUM STENTLİ HASTAYA YAKLAŞIM 

Gökhan Dogan1 
1İnönü Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı 

TAŞLAŞMIŞ ÜRETRAL ALLİUM STENTLİ HASTAYA YAKLAŞIM 

DR.İlhan GEÇİT,DR.İBRAHİM TOPÇU,DR.GÖKHAN DOĞAN 

ANAHTAR KELİMELER : ALLİUM STENT,ÜRETRA,TAŞLAŞMA 

ALLİUM STENT NEDİR? 

Allium Bulbar Üretral Stent (BUS) : Darlık teşhisi konulan erkek bulbar idrar yolunda tıkalı yolun 

açılmasını ve spontan idrar yapmayı sağlamak amacıyla transüretral yolla yerleştirilmesi için 

tasarlanan bir geçici implanttır. BUS kopolimer ile kaplı süper elastik bir spiralden oluşmaktadır. 

Bir salım sistemi yardımıyla bulber idrar yoluna takıldıktan sonra, kendiliğinden genişlemesini 

sağlamak için stent serbest bırakılır. Stent 3 yıla kadar yerinde kalacak şekilde tasarlanmıştır. 

Kliniğimizde 45 yaşında prostatik üretrada darlık bulunan hastaya 3 yıl önce allium stent 

takılmıştır. Allium stentin tercih edilme nedeni hastanın yaşı itibariyle cerrahi müdahale 

istememesi,daha minimal bir yöntem tercih etmesi nedeniyle olmuştur . Stent süresi 3 yıla 

yaklaştığında dizüri,hematüri,sık idrara çıkma,idrar akış hızında azalma olan hasta kliniğimize 

başvurmuştur. Tetkiklerinde yerleştirilen allium stentte taşlaşma ve ayrılma tespit edilmiştir.Stent 

parçasının bir kısmı penil üretrada bir kısmı ise prostatik üretrada görüntülenmiştir. Sistoskopi 

yapılan hastada ilk önce forceps ile ayrılan parça dışarı alınmıştır.Daha sonra prostatik üretradaki 

taşlaşmış stent mesaneye itilip lazer ile stent parçası taştan ayrılmıştır. Taşlar dökülecek boyuta 

getirilmiştir. Kalan stent parçası forceps ile çekilerek işleme son verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : ALLİUM STENT,ÜRETRA,TAŞ 
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VS - 009 
LAPAROSKOPİK RETROPERİTONEAL RENAL KİST DEKORTİKASYONU:PERİFER DEVLET 

HASTANESİNDE İLK VAKA DENEYİMİ 

Tayfun Çifteci1, Sefa Alperen Öztürk2 
1Yüksekova Devlet Hastanesi 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Abd. 

GİRİŞ: Minimal invaziv laparoskopik cerrahiler tüm disiplinlerde olduğu gibi ürolojide de sıklıkla 

uygulanmaktadır. Laparoskopik yöntemlerin ürolojiye girişi ilk kez bilateral inmemiş testis cerrahisi ile 

başlamış olup; varikoselektomi, orşiopeksi, nefrektomi, piyeloplasti, adrenelektomi, kolposüspansiyon gibi 

pek çok vakada tercih edilmektedir.(Sarıca ve ark, 1993) Laparoskopik böbrek kisti dekortikasyonu ilk kez 

1992 yılında uygulanmıştır.(Hulbert ve ark., 1998)Transabdominal laparoskopik cerrahi yöntemlerin 

ardından retroperitoneal girişimler gündeme gelmiştir ve günümüzde pek çok olgu retroperitoneal yada 

ekstraperitoneal laparoskopik tekniklerle yapılabilmektedir. Bu olgumuzda amaç perifer devlet hastanesinde 

laparoskopik retroperitoneal vakaların yapılabileceğini, alana hakim olma ve tecrübe edinme açısından 

başlangıçta basit kist vakalarının uygun olabileceğini tartışmaktır. 

OLGU: Sağ yan ağrısı şikayeti ile tarafımıza başvuran 34 yaş kadın hastanın yapılan tetkiklerinde sağ 

böbrek posteriorda alt pole uzanan yaklaşık 11 cm.’lik basit böbrek kisti tespit edildi(Resim 1.) Bilinen ek 

hastalığı olmayan hastaya laparoskopik retroperitoneal böbrek kisti dekortikasyonu planlandı. Hastanın 

preoperatif hazırlığının ardından sağ lateral dekübit pozisyonunda 12. kot ön ucunun 2 cm altından Hasson 

tekniği kullanılarak retroperitoneal alana giriş yapıldı. Parmakla diseksiyon yapılarak retroperitoneal alanda 

yeterli boşluk oluşturuldu. Ardından 7 numara cerrahi eldiven, 1 numara ipek sütür ve 18f foley sondadan 

yaptığımız ürün Gaur DD. tekniğiyle eldiven yardımlı dilatasyon yapılması amacıyla retroperitoneal alana 

yerleştirildi(Gaur DD., 1992) (Resim 2.). Batın ön duvarının hareket ettiği görülene kadar sondadan 50 

cc.’lik çam uçlu enjektör ileverilen hava yardımıyla eldiven sırasıyla insufle ve desufle edildi.Yaklaşık 

olarak bu işlem 30 kez tekrar edildi. Sonrasında 10’luktrokar ile retroperitoneuma giriş sağlandı. Direk görüş 

altında sağ ele10’ lukve sol ele 5’liktrokarlar yerleştirildi. Anatomik landmarklar olan vena cava inferior, 

psoas kası ve böbrek görülerek retroperitonealalan değerlendiridi ve kistin dekortikasyonuna geçildi. İşlem 

sonunda hastaya bir adet Jackson prett dren yerleştirilerekoperasyona son verildi. Hastanın postoperatif 1. 

gün sondası çekildi ve sıvı gıdalarla oral alımına başlandı. Postoperatif ikinci gün dreninden geleni olmayan 

hastanın dreni çekildi . Hasta postoperatif 3. günde taburcu edildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Renal kistler, genellikle insidental olarak saptanmasına rağmen hematüri, lomber 

ağrı, tekrarlayan ürinersistem enfeksiyonu, hipertansiyon gibi semptomlarla karşımıza çıkabilmektedir. 

Semptomatik hastalarda ultrasonografi ve ardından yapılan kontrastlı tomografi yardımıyla Bosniak 

sınıflamasına göre kist evrelemesi yapılır.( Munch ve ark., 1994)Perkütan kist aspirasyonu ve sklerozan 

madde enjeksiyonu ilk müdahale yöntemidir ancak rekürrens ihtimali yüksektir (Zachrisson L, 1982). Başarı 

oranları kistin dekortike edildiği yöntemlerde daha yüsektir. Laparaskopikretroperitoneal yaklaşım; periton 

içi organların zarar görme olasılığının daha düşük olması, böbrek ve damarlarına daha rahat ulaşım 

sağlaması, ileus ve herninin daha az görülmesi gibi faktörler açısındantransperitoneal tekniğe göre 

avantajlıdır (Capelouto CC ve ark., 1992). Bu olgumuzda perifer devlet hastanesinde laparoskopik 

retroperitoneal tekniğin öğrenme eğrisinde kist dekortikasyonun uygun vakalar olabileceğini deneyimledik. 

Anahtar Kelimeler : RENAL KİST, LAPARASKOPİK CERRAHİ, RETROPERİNEAL KİST 

DEKORTİKASYONU 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: BASİR RENAL KİST KORONAL KESİT GÖRÜNTÜSÜ 

 

 
 

 

Resim Açıklaması: GAUR DD ELDİVEN DİLATYASYON İÇİN YAPILAN ELDİVEN KATETER 

GÖRÜNTÜSÜ 
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VS - 010 

ROBOTİK ÜRETERO-ÜRETEROSTOMİDE İCG KULLANIMI GEREKLİMİ? 

Elnur Allahverdiyev1, İlker Tinay1 
1Anadolu Sağlık Merkezi 

Bu videoda, daha önce üreter taşına yönelik üreteroskopik girişim sonrasında tekrarlayan üreter darlıkları 

nedeni ile birden fazla kez stent takılması öyküsü olan hastada, robot yardımlı laparoskopik üretero-

üreterostomi ameliyatı sırasında üreter kateteri yolu ile uyguladığımız indosiyanin yeşil (indocyanine green - 

ICG) rehberliğinde yaptığımız onarımı paylaştık.  

Anahtar Kelimeler : Üreter darlığı, Robotik üretero-üreterostomi, İCG 
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VS - 011 
ENDOSKOPİK PARAPELVİK KİST EKSİZYONU 

Sinan Levent Kireççi1, İbrahim Halil Baloğlu1, Semih Türk1, Abdullah Hızır Yavuzsan1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 

Parapelvik kist tedavisinin amacı kistin sıvısının tamamen drenajını sağlamak ve buna bağlı toplayıcı 

sisteme oluşan basıyı önlemektir. Bu video sunuda etkili ve güvenli bir yöntem olan holmium laser ile 

üreteroskopik olarak perapelvik kistin drenaj yöntemi tariflenmiştir. 

65 yaş erkek hasta insidental olarak sol böbrekte 75x50 mm lik parapelvik kist saptanıyor. Parapelvik kiste 

eşlik eden sol böbrekte grade 2 hidronefroz tespit ediliyor. Hidronefroz böbrek parenkim fonksiyonlarının 

kontrolü amacıyla hastaya çekilen MAG-3 böbrek sintigrafisinde sol böbrek %39(t1/2=18 dk)  sağ böbrek 

%61(t1/2=18dk)  fonksiyone saptanıyor. Obstrüksiyon bulgularına sebep olması sebebiyle hastaya 

uygulanan endoskopik retrograd parapelvik kist eksizyonu uygulandı.  Bu sunumda endoskopik parapelvik 

kist eksizyonun yapılış şeklini video şeklinde sunmayı amaçladık. Parapelvik kistlerin endoskopik drenajı 

doğru uygulandığında efektif ve minimal invaziv tekniktir. Parapelvik kistlerin endoskopik drenajının için 

geniş vaka serili çalışmalara ihtiyaç mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler : Parapelvik Kist, Endoskopik Kist Eksizyonu 

 

 

  



 

Sayfa 261 / 338 
 

VS - 012 
RETROKAVAL ÜRETER VE UP DARLIK BİRLİKTELİĞİ: LAPAROSKOPİK REKONSTRÜKSİYON 

Ertuğrul Köse1, Ender Özden1, Yusuf Yıldırım1, Yakup Bostancı1, Yarkın Kamil Yakupoğlu1, Şaban Sarıkaya1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

Amaç: Bu videoda retrokaval seyirli üreterde sağ üreteropelvik bileşke darlığında (UPBD) uyguladığımız 

laparoskopik sağ pyeloplasti deneyimimizi sunmayı amaçladık. 

Hasta ve Yöntem: 20 yaşında erkek hastanın sağ yan ağrısı şikayeti ile yapılan bilgisayarlı tomografisinde; 

sağ böbrekte anterior-posterior çap 40 mm izlenmiş. Merkaptoasetiltriglisin sintigrafisi, ekskresyonu hafif 

uzamış, diüretiğe hafif yanıtlı pelvikalisiyel staz gösteren, obstrüksiyon açısından şüpheli sağ böbrek olarak 

yorumlanmış. Hastaya sağ retrograd pyelografi (RGP) ve gerekli girişim planlandı. 

RGP’de üreterde medializasyon ve retrokaval üreter görünümü ile birlikte UPBD tespit edilmesi üzerine 

hastaya laparoskopik üreter rekonstrüksiyonu kararı verildi. 6 Fr üreter kateteri dar segment distalinde 

bırakıldı. Veress iğnesi ile pnömoperitoneum oluşturulduktan sonra, 12 mm optik port paraumblikal alandan 

girildi ve direkt görüş altında 1 adet 5 mm ve 1 adet 10 mm’lik çalışma portu ile 1 adet ekartasyon portu 

girildi. Çıkan kolon mediale deviye edildi. Duedonum Kocher manevrasıyla medialize edildi. Uygun 

diseksiyonlarla renal pelvis ve üreter vizualize edildi. Üreterin retrokaval seyirli olduğu görüldü. Üreter 

distalden proksimale doğru diseke edilmeye başlandı. Vena cava inferiorun inkomplet duplike olduğu 

görüldü. Yeterli traksiyon sağlamak için renal pelvis, batın ön duvarına askı süturu ile asıldı. Renal pelvis 

makas ile açılarak redüksiyonuna başlandı. Üreter grasper ile tutularak vena cava inferiorun anterioruna 

alındı.  Potts makası ile üreter spatülize edildi. 2 adet 20 mm 4/0 poliglaktin sütürlar ile dismembered 

(Anderson-Hynes) pyeloplasti yapıldı. Pelvis kapatılmadan önce hidrofilik guide üzerinden retrograd 6/26 

DJ stent renal pelvise yerleştirildi. Anostomoz sonlandırıldıktan sonra dren koyularak operasyona son 

verildi. 

Bulgular: İlk portun girişinden operasyonun bitimine kadar geçen süre 75 dakika, ortalama kan kaybı 20 cc 

idi. Postoperatif 1. gün foley sonda, 2. gün dreni çekilen hasta taburcu edildi. Postoperatif 4. haftada  DJ 

stent çekildi. 

Sonuç: UPBD’de laparoskopik yaklaşım, deneyimli ellerde, düşük morbidite, kısa hastanede kalış, hızlı 

iyileşme ile açık cerrahiyle benzer başarı oranları ile gerçekleştirilebilmektedir. Retrokaval üreter varlığı 

pyeloplastiyi zorlaştırmakla birlikte, uygun diseksiyonlar ile deneyimli ellerde bu zorlu vakalar minimal 

invaziv olarak gerçekleştirilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : retrocaval ureter, laparoscopy, pyeloplasty 
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VS - 013 
ATNALI BÖBREĞİ OLAN HASTADA LAPAROSKOPİK V-Y PİYELOPLASTİ VE TROKAR PORTUNDAN 

SEMİRİJİD URS İLE TAŞ EKSTRAKSİYONU 

Sami Berk Özden1, Engin Dereköylü1, Mehmet Hamza Gültekin1, Bülent Önal1 
1Iuc-cerrahpaşa Tıp Fakültesi Abd 

Giriş: 

At nalı böbrek 500 kişide 1 görülen bir konjenital malformasyondur.(1)(2). Böbreğin yükselmesinin inferior 

mezenterik arter tarafından engellenmesi sonucu meydana gelmektedir. (3) At nalı böbreği olan kişilerin 

%30-60 kadarı taş hastası olabilmektedir. Bunun yanısıra atnalı böbreği olan hastalarda UPJ darlık ve 

metabolik sebeplere bağlı taş oluşum riskinde artış söz konusudur.(4) Anatomik sebebeplerden ötürü taş 

tedavisinde kullanılan cerrahi ve minimal invaziv tekniklerin başarısı genel nüfusa kıyasla farklılık 

göstermektedir. Yapılan çalışmalarda URS’nin ESWL’ye göre taşsızlık sağlama oranının daha yüksek 

olduğu ancak yine de normal popülasyondan daha düşük olduğu görülmüştür.(5-9) 

Her ne kadar bu hastalar için perkütan nefrolitotomi sıkça tercih edilen bir tedavi yöntemi de olsa Wang ve 

ark. 2013 senesinde yaptığı bir metanalizde 2 cm'den büyük taşı ve atnalı böbreği olan 

hastalarda laparoskopik pyelolitotominin perkütan nefrolitotomiye(PNL) göre hem taşsızlık hem de 

postoperatif komplikasyonlar açısından daha üstün olduğu göstermiştir.(10) Günümüzde atnalı böbreği olan 

hastalarda taş tedavisinde laparoskopik giriş sağlandıktan sonra endoürolojik semirijid üreterorenoskop, 

fleksibl sistoskop veya üreterorenoskop kombine biçimde taş tedavisi için kullanılabilmektedir. 

Laparoskopik trokar portları; birçok endoürolojik aletin ve (PNL)’de kullanılan el aletleri ile amplatz 

dilatatörler gibi birçok gerecin transperitoneal ve retroperitoneal olarak kullanımına olanak sunmaktadır. 

(11,13) Biz de kliniğimizde laparoskopik ve endoürolojik gereçleri kombine kullanarak opere ettiğimiz at 

nalı böbreği ve sağ üreteropelvik bileşkede taşı olan hastamızın video makalesini paylaşmak istedik. 

 

Materyal Metod: 

Hastanın cerrahi videosu hastanedeki endoksopik kayıt sistemlerinden, kesitsel görüntülemeleri ve diğer 

radyolojik ve cerrahi port görüntüleri ise hasta izni alınarak kliniğin arşivinden video makale oluşturulmak 

üzere paylaşılmıştır. 

Sonuç: 

Endoskopik el aletleri ve endoürolojik aletler laparoskopik sistemler üzerinden de başarılı 

biçimdekullanılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Atnalı Böbrek, UPJ Darlığı, Laparoskopi, Piyeloplasti, Böbrek Taşı 
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VS - 014 
PERİ-AORTİK RETROPERİTONEAL FİBROZİSLİ HASTADA LAPAROSKOPİK ÜRETEROLİZİS 

Muhammet Yaytokgil1, Cemil Aydın1, Musa Ekici1, Mehmet Murat Baykam1, Mücahit Doğan1 
1Hitit Üniversitesi Üroloji Ad 
Retroperitoneal fibrozis (RF) bir kollajen doku bozukluğudur ve retroperitoneal alanda fibrozisin ilerlemesi ile üreteral 
obstrüksiyon meydana gelmektedir. RF'nin kliniksemptomları hastalığa özgü olmadığından tanı ve klinik belirtiler arasında 
zaman farkı olabilmektedir. Peri-aortik fibrozis iliak bifurkasyona kadar uzanabilir ve üreterleri içersine alıp mediale 
çektiği görüntüleme yöntemleri ortaya konabilir. . Yapılabilirliği kolay, güvenli ve başarı oranı yüksek 
olan Laparoskopiküreterolizis (LÜ) RF'nin güncel minimal invaziv cerrahi tedavi seçeneğidir. 

OLGU: 58 yaşında erkek hasta. Sağ yan ağrısı nedeniyleyapılan tetkiklerinde sağda grade 3 hidronefroz tespit edilmiş. 

BT-ürografide sağ mid üreterde darlık? ve yaklaşık 52 mm genişliğinde aort anevrizması tespit ediliyor.RGP(retrograd 
pyelografi) de mid üreterde darlık ve dıştan bası tespit edilip Laparoskopik üreterolizis operasyonu yapıldı. Postoperatif 
komplikasyon olmayan hasta po2.günde taburcu edildi. 

Medikal tedavi seçeneklerinde prednizolon ve/veya tamoksifen her ne kadar ilk basamak tedavi olsa da üreterolizis 
yapılması hem operasyon sırasında biyopsi alınabilmesini sağlar hem de üreterlerin peritonize eder. Yapılabilirliği kolay, 
güvenli ve başarı oranı yüksek olan LÜ'nün operasyon maliyetinin robot yardımlı LÜ'den daha düşüktür. Tüm bunlar LÜ'in 

kliniklerde kullanılabilirliğini arttırmaktadır. 

  

  

  

Anahtar Kelimeler : retoperitoneal fibrozis, laparoskopik üreterolizis, 
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VS - 015 
BPH TEDAVİSİNDE MİNİMAL İNVAZİV TEDAVİ YÖNTEMİ BİPOLEP: OLGU SUNUMU 

Hilmi Sarı1, Berk Yasin Ekenci1, Ahmet Emin Doğan1, Ahmet Nihat Karakoyunlu1, Hikmet Topaloğlu1, Fatih 

Yalçınkaya1 
1Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 

Transüretral prostat rezeksiyonu(TURP) ilk olarak 1920'lerde yayınlandı. O zamandan beri TURP tekniği 

benign prostat hiperplazisinin tedavisinde altın standart olarak uygulanmaktadır. TURP'nin faydaları 

fazlasıyla belgelenmiş olsa da, geleneksel TURP' de hemoraji ve transüretral rezeksiyon(TUR) sendromu 

gibi komplikasyonlar da bildirilmiştir(1). Cerrahi ekipmanlardaki gelişmelerle birlikte, holmiyum, 

potasyum-titanil-fosfat(KTP) ve thulium lazer dahil olmak üzere çeşitli enerji türleri, BPH'nin cerrahi 

tedavisinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bazı çalışmalar, prostat boyutundan bağımsız olarak lazer 

enükleasyonun TURP'den daha verimli ve daha güvenli olabileceğini bildirmiştir (2,3). Avantajlarına 

rağmen, lazerle prostat enükleasyonu, maliyetinin yüksek olması ve öğrenme eğrisinin uzun olmasından 

dolayı yaygın olarak kabul görmemiştir(4,5). Bunun sonucunda TURP ve lazer enükleasyonun bir 

kombinasyonu olan prostatın bipolar enükleasyonu(BipolEP) ortaya çıkmıştır. Literatürde büyük boy prostat 

adenomlarında da güvenilir bir şekilde kullanılabildiğini gösteren yayınlar vardır(6). Avrupa üroloji 

klavuzuna bakıldığında prostat boyutu 30-80 ml olan hastalarda TUR-P’ye, 80 ml üzerindeki hastalarda açık 

prostatektomi ve HOLEP’e alternatif olarak bipolEP önerilmektedir(7). Kliniğimizde Ekim 2021 tarihinden 

beri bipolEP uygulanmaktadır. Bugüne kadar 14 hastaya başarıyla bipolEP uyguladık. Öğrenme eğrisi uzun 

olan bu tekniği uyguladığımız hastalarımızdan birinin cerrahi tedavisini sunmayı amaçladık.76 yaşında 

erkek hasta yaklaşık 4 yıldır aüss mevcut. 1 yıldır tamsulosin 0.4mg kullanım öyküsü mevcut. Anamnezinde 

IPSS: 26, IIEF:5’di. Özgeçmişinde 60 paket/yıl sigara kullanımı ve ek hastalık olarak koah mevcuttu. Fizik 

muayenede external genital organlar olağan, digital rektal muayenesinde grade 2 sulcus belirgin nodül 

yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde PSA: 7.02 ng /L kreatinin:0,99 mg/dl oalrak saptandı. Operasyondan 1 ay 

önce yapılan transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisinin patoloji sonucu benign prostat dokuları 

olarak saptandı. Yapılan üriner sistem ultrasonografisinde bilateral böbrekler doğal izlendi ve prostat bez 

boyutu 51 gr ölçüldü. Postvoiding rezidüsü 185 cc olarak ölçüdü. Üroflowmetride Qmax:4 ml/sn, volüm 141 

CC olarak tespit edildi. Hastaya spinal anestezi altında bipolEP uygulandı. Peroperatif komplikasyon 

gözlenmedi. Postoperatif(PO) 2. gün sondası çekilerek taburcu edildi. Patoloji sonucu benign prostat 

dokuları olarak saptandı. PO 1.ay kontrollerinde IPSS: 6, üroflowmetrisinde Qmax:24 ml/sn  volüm 240 cc 

olarak saptandı.BipolEP uyguladığımız hastamızda kanamanın daha az olduğunu ve sonda çekim süresinin 

daha kısa olduğunu gözlemledik. Bununla birlikte öğrenme eğrisinin uzun olması ve öncesinde lazer 

enükleasyon tecrübemizin olmaması nedeniyle operasyon süresinin uzun olduğu, kullanılan solüsyonların 

kısmen fazla olduğunu saptadık. 

Anahtar Kelimeler : BipolEP, BPH, Holep 
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VS - 016 
PEDİATRİK LAPAROSKOPİK PİYELOPLASTİDE PERKÜTAN ÜRETERAL STENT YERLEŞTİRİLMESİ 

Yılören Tanıdır1, Çağrı Akın Şekerci1, Erdem Bülent1, Tufan Tarcan1, Selçuk Yücel1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Amaç: Son yıllarda üreteropelvik bileşke (UP) darlığı olan çocuklarda laparoskopik yaklaşım ile 

piyeloplasti birçok merkezde uygulanmaya başlamıştır. Öğrenim eğrisi uzun olduğu bilinen bu minimal 

invaziv yaklaşımın her aşaması için çeşitli yöntemler tarif edilmiştir. Bu video bildiride çocuklarda 

laparoskopik piyeloplasti sırasında üreteral stent yerleştirilmesini kolaylaştıran bir yöntemin sunulması 

amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot: Sağ UP darlık nedeniyle laparoskopik piyeloplasti uygulanan bir hastanın cerrahisini 

paylaştık. Genel anestezi altında umblikus hizasında orta hattan Hasson tekniği ile 5 mm’lik trokar 

yerleştirildi. 5 mm’lik ve 30 derecelik laparoskopi lensi görüntüsü altında karaciğer ekartörü ve iki el aleti 

için biri orta hatta, diğeri krista iliaka anteriorsuperiorun 2 cm mediosüperiorunda olacak şekilde toplam üç 

adet daha 5 mm’lik trokar yerleştirildi. Ardından 10 mmHg karın içi basınç altında transperitoneal yaklaşım 

ile çıkan kolon medialize edildi ve UP diseke edildi. Bir adet çaprazlayan aksesuar damar olduğu izlendi. 

Renal pelvis iki adet askı sütürü ile batın ön duvarına çadır şeklini alacak şekilde asıldı. Bu asma işlemi 

içinden sütür mataryeli geçirilen bir anjiokat yardımıyla vücut dışına alınıp, cilt üzerinden bir klemp 

yardımıyla sabitlenerek gerçekleştirildi. Pelvis asıldıktan sonra UP insizyonu ve üreter spatülasyonu yapıldı. 

Ardından cilt üzerinden üretere ulaşılacak en uygun nokta belirlenerek no 18 anjiokatla batına giriş yapıldı. 

İğne dışarı alınarak 4 Fr üreter stentin kılavuz teli anjiokat üzerinden üreter içerisinde yeterince 

ilerletildikten sonra anjiokat çekilerek vücut dışına alındı. Ardından stentin batın katlarından girişini 

kolaylaştırmak için kılavuz telinin cilde giriş yerine No 11 bistüri ile milimetrik bir insizyon yapıldı. Daha 

sonra stentin ittiricisi kılavuz teli üzerine yüklenerek cilt girişi ile batın duvarında uygun yol oluşturuldu. 

Ardından ittirici çıkartılarak kılavuz üzerinden 4 Fr 16 cm üreteral stent yerleştirildi ve kılavuz vücut dışına 

alındı. Stentin proksimal ucu renal pelvise yerleştirildi. Ardından aksesuar damarlar posteriora yerleştirilerek 

UP anastomozu yapılarak operasyona son verildi. 

Bulgular: 2019 – 2021 yılları arasında ortanca yaşı 8,5 yıl (3–14) olan 18 çocuğa bu yöntemle ile 

laparoskopik piyeloplasti sırasında üreteral stent yerleştirilmiştir. Tüm olgularda postoperatif yapılan direkt 

üriner sistem grafisinde stentler yerinde olması gereken pozisyonda izlenmiştir. Hiçbir olguda stent 

pozisyonu ile ilgili bir komplikasyon izlenmemiştir. 

Sonuç: Perkütan yolla üreteral stent yerleştirilmesinin laparoskopik piyeloplastinin bu aşamasında alternatif 

bir yöntem olabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler : PİYELOPLASTİ,LAPAROSKOPİK,PERKÜTAN,UPBD 
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VS - 017 
HİBRİD PROSTAT ENÜKLEASYON TEKNİĞİ – BİPOLEP YARDIMLI HOLEP 

Ahmet Güdeloğlu1, Müjdat Ayva1, Kerim Şirinli1, Gökhan Karakurt 1, Cenk Yücel Bilen1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Amaç 

Benign prostat hiperplazisinin (BPH) cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler arasında prostat 

enükleasyonu son zamanlarda popülarite kazanmıştır. Enükleasyon tekniğinde farklı enerji modalitelerinin 

birbirlerine olan üstünlüğü gösterilmiştir. Bu video bipolar enerji ve holmium lazer enerjisini hidrid olarak 

kullanılarak gerçekleştirilen prostat enükleasyonu tekniğini göstermektedir.  

Materyal ve Metod  

72 yaşında erkek hastaya alfa blokör tedavisi altında iken akut üriner retansiyona girmesi nedeniyle prostat 

enükleasyonu ameliyatı yapılmıştır. Prostat hacmi 140 ml olan hastanın ameliyat tekniğinde 

verumontanumun her iki yanından bipolar enerji kullanarak enükleasyon loopu (Karl-Storz, Tuttlingen, 

Almanya) ile kapsüle ulaşılmıştır. Daha sonra rezektoskopun dış kılıfı çıkarılmadan sadece içinden bipolar 

çalışma elemanı çıkarılıp yerine lazer çalışma elemanı takılarak (Karl-Storz, Tuttlingen, Almanya) içinden 

100 watt lazer enerjisi kapasitesine sahip holmium lazer (Lumenis Be Ltd. Yokneam İsrail) fiberi 

gönderilerek enükleasyon tamamlanmıştır.  

Sonuçlar  

Prostat enükleasyon ameliyatının ilk ve en kritik aşaması olan kapsüle ulaşma adımı bipolar enerji loopunun 

künt ucu sayesinde kolaylıkla geçilmiştir. Bu noktadan sonra bipolar çalışma elamanı ile lazer çalışma 

elemanının değiştirilmesi de çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Prostat enükleasyonu anteriorda, 

lateralde ve posteriorda bitirildikten sonra tekrar bipolar loop’a geçilmiş ve enükleasyon enblok olarak 

mesane boynu posteriorda tamamlanmıştır. Daha sonra yine bipolar loop ile hemostaz sağlanıp morselasyon 

aşamasına geçilmiştir. Toplam enükleasyon süresi 72 dakika morselasyon süresi ise 15 dakikadır. Post-

operatif 20. saate sondası çekilen hasta spontan işemesi gözlendikten sonra taburcu edilmiştir.  

Sonuç 

Hibrid - BIPOLEP yardımlı HOLEP tekniği uygulanabilir ve güvenli gibi durmaktadır. Özellikle 

enükleasyon ameliyatının ilk adımı olan kapsüle ulaşma aşamasında ve mesane boynu posteriorda prostatın 

mesane boynundan ayrılma aşamasında bipolar loopun mekanik gücü bu ameliyatın daha hızlı ve daha kolay 

bitirilebilmesini sağlayabilir. Hibrid tekniğin gerçek klinik faydasını göstermek için daha fazla hasta sayılı 

karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.   

Anahtar Kelimeler : BPH, Enükleasyon, HOLEP, BİPOLEP 
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VS - 018 
ATNALI BÖBREKTE SUPİN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ 

Tarık Emre Şener1, Sertaç Saraçoğlu1, Fevzi Batuhan Topbaş1, Yılören Tanıdır1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Atnalı Böbrekte Supin Perkütan Nefrolitotomi 

  

Tarık Emre ŞENER, Sertaç SARAÇOĞLU, Fevzi Batuhan TOPBAŞ, Yılören TANIDIR 

  

Giriş: 

Atnalı böbrek sık karşılaşılan bir füzyon anomalisidir. Üreter girişlerinin süperolateral yerleşimli olması 

sebebiyle toplayıcı sistem drenajı normal böbreklere kıyasla daha zordur ve bu durum kliniğe üriner staz, 

tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve tekrarlara böbrek taşı oluşumu ile yansır. 

Avrupa Üroloji Kılavuzlarına uygun olarak atnalı böbreklerde karşılaşılan >2cm taşlar için Perkütan 

Nefrolitotomi (PNL) taşsızlık oranları yüksek ve komplikasyon oranları düşük olan uygun bir seçenektir. 

Bu video-bildiride atnalı böbreğinde 25 mm’ye ulaşan taşı olan bir hastaya uygulanan supin mini-PNL 

ameliyatının tekniğini paylaşmayı amaçladık. 

  

Hasta: 

Hasta, B.K., ek hastalığı olmayan bir erkek hastadır. Hastanın 2017 tarihinden itibaren tekrarlayan idrar yolu 

enfeksiyonu ve taş düşürme öyküsü mevcuttur. Şiddetli sol yan ağrısı olması üzerine çekilen kontrastsız tüm 

batın tomografisinde atnalı böbrek anomalisi, sol böbrekte 25 x 14 x 16 mm renal pelvis taşı (Hounsfield 

maks 1275, ort 899) ve sağ böbrekte 4 x 4 mm & 3 x 2 mm alt kaliks taşları saptanmıştır. 

Hastanın sol böbrek taşına yönelik sol supin mini-PNL planlanarak hasta operasyon sonunda taşsız olacak 

şekilde operasyon komplikasyonsuz olarak tamamlanmıştır. 

  

Sonuç: 

Atnalı böbrekte supin perkütan nefrolitotomi güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler : Kidney, Horseshoe Kidney, Nephrolithotomy, Percutaneous 
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VS - 019 
UTILIZATION OF SINGLE-USE FLEXIBLE URETERORENOSCOPE FOR EX-VIVO STONE EXTRACTION 

IN LIVING KIDNEY DONORS 

Murat Can Kiremit1, Emre Arpalı2, Ersin Köseoğlu 1, Burak Koçak1 
1Koç University School Of Medicine, Department Of Urology 
2Koç University Hospital, Department Of Urology 

Introduction 

After the introduction of CT angiography for living donor kidney evaluation, surgeons have begun to 

encounter donor candidates more frequently, who are otherwise suitable but have small asymptomatic 

unilateral kidney stones. In order to overcome this problem and expand the donor pool, ex-vivo 

ureterorenoscopy has become a rational approach for the clinician. However, ureteroscopes pose a risk 

factor in terms of transmission of infection because they are in direct contact with the mucosa. Thus, re-

usable ureterorenoscopes must be sterilized prior to the procedure. Nevertheless, some studies revealed that, 

sterilization or high-level disinfection do not eliminate the risk of contamination in re-usable devices, 

properly. Although the clinical reflection of this contamination has not been demonstrated clearly, 

minimization of this likely risk of infection is paramount regarding the use of heavy immunosuppression 

including induction agents in the perioperative and early postoperative period in renal transplant patients. 

Single-use flexible ureterorenoscopes (su-FU) seem to be a prudent solution to minimize the risk of 

iatrogenic urinary tract infection during ex-vivo donor kidney stone removal. Here, we present the surgical 

technique and outcomes of our ex-vivo su-FU stone removal experience in this video. 

Materials and Methods 

All potential kidney donor candidates are thoroughly evaluated for any signs or findings suggesting 

recurrent urinary tract stone disease. Small, non-obstructive unilateral kidney stones were detected in two of 

our donor candidates during the preoperative evaluation with CT scan. Metabolic evaluation revealed no 

pathological findings and these two patients proceeded to kidney donation. After laparoscopic harvesting, 

the donor kidneys were flashed with cold Histidine-tryptophan-ketoglutarate solution and routine bench 

surgery was performed. Then, the grafts were prepared for stone removal. Ex-vivo ureterorenoscopy was 

performed by Uscope PU3022A (Pusen Medical, Zhuhai, China) using ice cold saline irrigation solution. 

After all stones were removed by basket catheter, both kidneys were transplanted. A 4.8 F 16-cm transplant 

ureteric JJ stent was placed and removed 6 weeks postoperatively. All recipients received 

tacrolimus/mycophenolate mofetil/prednisone immunosuppression treatment after kidney transplantation. 

Stone analysis were performed by FTIR Spectroscopy.  

Results 

Two female patients with ages of 28 and 23 underwent left and right laparoscopic donor nephrectomy, 

respectively. There were 5-mm lower calyx and multiple 2-mm stones in the first patient  and 6-mm upper 

calyx and 2-mm mid-calyx stone in the second patient . All of the stones were removed en-bloc with basket 

catheter without using HoYAG laser fragmantation. Operative time of the procedures were 24 and 12 

minutes, respectively. There were no peri- and post-operative complications including UTIs in neither 

donors nor recipients and both recipients were discharged with functioning grafts. Stone analysis revealed 

mixt type of calcium oxalate (whewellite and whedellite) in the first patient and pure whewellite in the 

second patient.  

Conclusion 

Ex-vivo ureterorenoscopic stone removal in donor kidneys with su-FU seems safe and a feasible procedure 

without any deterioration of renal allograft function and adverse consequences to the recipients. To the best 

of our knowledge, these are first reported cases being treated by su-FU.  
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VS - 020 
PELVİK EKTOPİK BÖBREKTE LAPAROSKOPİ YARDIMLI PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ 

Emre Cemil Yurtseven1, Buğra Yıldız1, Kasım Emre Ergün1, Serdar Mustafa Kalemci1, Fuat Kızılay1, Adnan 

Şimşir1 
1Ege Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı 

           Ektopik böbrek; böbreğin embriyolojik süreçte retroperitoneal renal fossaya çıkmamasıdır. Renal ektopi 

insidansı 10.000 de 2-10’dur. Ektopik böbrekte taş cerrahisinde tedavi seçenekleri; ESWL, flexible URS, 

laparoskopi yardımlı PNL ve laparoskopik piyelolitotomidir. Bu video bildiride; ektopik böbrekli, renal pelvis 

ve alt kaliks taşı olan hastada maksimum taşsızlık oranını yakalayabilmek için yaptığımız laparoskopi yardımlı 

PNL ameliyatını sunmayı amaçladık. 

           Olgumuz 39 yaşında sağ ektopik böbrekli erkek hasta, tarafımıza tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu 

ile başvurdu. Fizik muayenesinde anlamlı patolojik bulgu yoktu. Laboratuvar değerleri mikroskobik hematüri 

dışında olağandı. Bilinen ek hastalığı olmayan olgumuzun 2 URS ve 1 ESWL öyküsü vardı. Çekilen BT’ de 

sağ ektopik böbrek renal pelvisinde 13 mm ve 11 mm' lik iki adet taş, alt polünde büyüğünün uzun aksı 20 

mm olan multipl taşlar mevcuttu. Renal pelvis dışında alt polde de taşları olması nedeniyle hastaya 

uygulanacak en uygun cerrahi yöntemin laparoskopi yardımlı perkütan nefrolitotomi olacağına karar verildi. 

           Hastamızın  steril boyama ve örtüm sonrası litotomi pozisyonunda sağ pelvik böbreğine skopi eşliğinde 

üreter katateri yerleştirildi. Daha sonra supin pozisyonunda veress iğnesi ile girilip pnömoperitoneum 

oluşturuldu. Ardından umblikus superolateraline 2 adet 10’ luk ve umblikus sol inferolateraline 1 adet 5’ lik 

port kondu. Ardından batına girildi ve pelvik böbreğe ulaşıldı, komşu kolon ansları keskin ve künt diseksiyon 

ile serbestlendi. Ardından pelvik böbrek lokalizasyonundan posterior periton yaprağı kesildi, çevre dokular 

disseke edilerek pelvise ulaşıldı, ardından pelvisin kranial ve kaudalinden 2 adet askı sütürü konuldu ve cilde 

çıkarıldı. Sonrasında perkütan iğnesi ile suprapubik bölgede orta hattan batına girildi. Laparoskopik görüntü 

eşliğinde iğne ile pelvise girildi. Sensör gönderildi ve trakt amplatz ile 30 FR’e kadar dilate edildi. Renal 

pelvise girildi. Pelvisteki ve alt kaliksteki taşlar pnömolitotriptör ile fragmanlara ayrıldı ve forceps ile alındı. 

Daha sonra üreter katateri içerisinden retrograd sensör gönderildi ve üzerinden retrograd 4,7 FR JJ stent tatbik 

edildi. Ardından PNL operasyonu sonlandırıldı ve renal pelvis laparoskopik olarak 4/0 vicryl ile sütüre edildi. 

Hemostaz kontrolü ardından loja 1 adet nelaton dren konuldu, port giriş yerleri 2/0 rapid vicryl ile sütüre 

edilerek işlem sonlandırıldı. 

       Hastamızda herhangi bir postoperatif komplikasyon yaşanmadı. Postoperatif 2. günde dreni alınan 

hastamız postoperatif 3. günde taburcu edildi. Postoperatif 1. ayda kontrol direkt üriner sistem grafisi çekilen 

hastada rezidü taş saptanmadı. Hastanın JJ stenti lokal anestezi altında flexible sistoskop ile çekildi. 

Anahtar Kelimeler : Perkütan nefrolitotomi, Pelvik ektopik böbrek, Laparoskopi 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Port ve Sheath Yerleşimi 
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VS - 021 
ÜRETER TÜMÖRÜNDE THULİUM LAZER ABLASYON 

Erdem Bülent1, Mehmet Umut Kütükoğlu1, Tarık Emre Şener1, Yılören Tanıdır1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

GİRİŞ 

Multifaktöriyel ve nadir bir patoloji olan üst üriner sistemin ürotelyal kanserleri (ÜÜSK) daha çok ileri yaşta 

görülür. Standart tedavisi radikal nefroüreterektomi (RNU) ve mesaneden cuff çıkarılmasıdır ancak 

hem tanısında hem de minimal invaziv tedavisinde üreterorenoskopi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

videoda ÜSSK’lı bir hastaya yaklaşımımızı paylaştık. 

OLGU 

Elli yedi yaşında hematüri ve dizüri şikayetiyle başvuran erkek hastanın sorgulamasında ek hastalığı 

olmadığı ve 30 paket-yıl sigara öyküsü olduğu öğrenildi. Fizik muayenede sol kostovertebral açı hassasiyeti 

saptandı. Tetkiklerinde kreatinin 1,22 mg/dl ve hemogram değeri 13,2 g/dl saptandı. Kontrastsız bilgisayarlı 

tomografi görüntüleme raporu “bilateral grade 3 hidronefroz ve taşlar, sol orta üreterde 4 mm taş ve sol 

böbrek üst kaliksinin içerisi dens karakterdedir” şeklinde, manyetik rezonans ürografi görüntüleme raporu 

“bilateral böbreklerde signal void yapılar, sol böbrekte signal voidlerin eşlik ettiği T1 ağırlıklı incelemede 

yüksek intensiteli içerik, kontrast tutan kitle ayırt edilememiştir” şeklinde sonuçlandı. DMSA 

sintigrafisinde böbreklerin total fonksiyonel kortikal kitleye katkıları sağ için %44 sol için %56 olarak 

sonuçlandı. Hastanın sistoskopisinde patoloji izlenmedi, “Michael Grasso”nun tariflediği no-touch tekniği 

ile 6,4/7,8 Fr 430 mm 4,2 Fr çalışma kanallı semirijit üreteroskopla sol üretere girildi, sol distal üreterde 1x1 

cm boyutunda papiller lezyon saptandı ve Thulium lazer ile 1 J 10 Hz toplam 10W güçle ablasyon yapıldı. 

Patoloji için örnek basket kateter ile alındı. Retrograd pyelografide orta üreter ve böbrekte dolum defektleri 

izlendi. Orta üreterde 1x1 boyutunda geniş tabanlı tümöral lezyona aynı ayarlarda ablasyon yapıldı, patoloji 

için örnek basket kateter ile alındı. Sonrasında kılavuz teli ve akses kılıf kullanılmadan 7,5Fr çaplı Flex-X2S 

fleksible üreterorenoskop ile sol böbrek pelvisine ulaşıldığında yaygın papiller tümöral oluşumlar izlendi ve 

işleme son verildi.  Toplam lazer süresi 16 dk ve toplam enerji 9,60 kJ ölçüldü. Floroskopi süresi 18 saniye 

ve toplam floroskopi dozu 8,2750 mGy/ 1,5739 Gy*cm2 ölçüldü. Patolojisi “düşük dereceli, papiller 

ürotelyal karsinom, subepitelyal alan invazyonu yoktur (pTa)” olarak raporlandı. Hastanın sol böbrek pelvis 

içerisinde papiller oluşumlar olması nedeniyle hastaya sol RNU ve mesane cuff eksizyonu yapıldı, 

patolojisi; infiltratif üretelyal karsinom, 5 adet tümör negatif lenf nodu olarak raporlandı (pT3N0). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Özellikle düşük riskli ÜÜSK hastalığında böbrek koruyucu minimal invaziv tedaviye yönelik ilgi giderek 

artmaktadır, yüksek riskli hastalarda ise doğru tanıya ulaşma konusunda bizlere yardımcı olmaktadır. 

Minimal invaziv yöntemler, seçili olgularda nüks olasılığı göz önünde bulundurularak, güvenle 

uygulanabilmektedir.    

Anahtar Kelimeler : THULIUM,LAZER,TCC,ÜRETER,TÜMÖR,ÜÜSK 
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VS - 022 
İLEAL LOOP ÜROSTOMİSİ OLAN BÖBREK TAŞI HASTASINA UYGULANAN ZORLU SUPİN PERKÜTAN 

NEFROLİTOTOMİ OPERASYONU 

Ender Cem Bulut1, Serhat Çetin1, Murat Yavuz Koparal1, Uğur Aydın1, Ali Ünsal1, Fazlı Polat1 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı 

GİRİŞ 

73 yaşında erkek hastaya 1 yıl önce yüksek grade mesane kanseri nedeni ile radikal sistoprostatektomi ve 

ileal loop ürostomi yapılmıştır. 

Hastanın sağ böbrek alt kaliks ve renal pelvise uzanım gösteren 3 cm büyüklüğünde taşı mevcuttu. 

Hastaya perkutan nefrolitotomi operasyonundan yaklaşık 2 ay önce antegrad 6f D/J takılmıştır. 

Hastaya RSP+ileal loop ürostomi öyküsü olan hasta sağ böbrek taşı nedeni ile supin perkütan nefrolitotomi 

operasyonu uygulanmıştır 

MATERYAL-METOT 

Hastaya modifiye valdivia pozisyonu verildikten sonra uygun saha temizliği ve örtümü gerçekleştirilmiştir. 

İleostomisinden manuel olarak daha önce takılmış olan 6f DJ kateterin distal ucu dışarı alınmıştır. DJ 

kateterin içinden 0.035 guidewire gönderilmiştir. DJ çekilerek bunun üzerinden açık uçlu 6f üreter kateteri 

gönderilmesi planlanmış, ancak DJ kateter çekilememiştir. Bunun üzerine alt kaliks ve pelvise uzanım 

gösteren taşa doğrudan access sağlanmış, 30f e kadar access dilate edilmiştir. 30f amplatz içinden 24f 

nefroskop ve pnömotik litotriptör ile renal taşa litotripsi uygulanmış, taşlar ekstrakte edilmiştir. Taşsızlık 

sağlanan hastada DJ kateter güç uygulanarak retrakte edilmiş ve çıkarılmıştır. İleal loopa antegrad DJ ve 

guidewire gönderilememesi üzerine fleksible renoskop ile anastomoz bölgesine kadar inilmiş, daha önce 

takılan DJ’nin anastomoz bölgesinden üreteri delerek loopa ulaştığı görülmüştür. Hastaya 16f nefrostomi 

takılarak operasyona son verilmiştir. Postop 2. gün çekilen antegrad pyelografisinde distale geçiş görülmesi 

üzerine hastanın 2. gün nefrostomisi klemplenerek 3. gün nefrostomisi çekilmiştir. 

SONUÇ 

Daha kolay uygulanma, komplikasyon oranlarının nispeten daha düşük olması, operasyon esnasında 

pozisyon değiştirme gerekliliği olmaması ve kısa ameliyat süresi ile supin perkutan nefrolitotomi güncel 

yaklaşımda daha tercih edilebilir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. İleal loop ürostomisi olan hastalarda 

ürostomiden yapılacak manevralara da fırsat verdiğinden bu hastalarda tercih edilebilir. 

Anahtar Kelimeler : supin,perkütan,nefrolitotomi,ilael,loop 
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VS - 023 
DALAK VE KOLONUN RETRORENAL OLDUĞU ÜLSERATİF KOLİT VE CROHN TANILI HASTADA 

SUPİN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ UYGULAMASI 

Elbay Bayramlı1, Ender Cem Bulut1, Ahmet Bora Küpeli1, Çağrı Coşkun1, Uğur Aydın1 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı 

GİRİŞ 

29 yaşında erkek hasta 2014’ten itibaren ülseratif kolit tanısı ile takip edilmektedir. 2020’de de Crohn 

hastalığı tanısı da alan hastaya 2019 tarihinde kolektomi ve kolostomi açılması operasyonu yapılmıştır. 

Hastada halen kolostomisi mevcut. 2014’ten itibaren 10 kez anal fistül onarım öyküsü olan hastanın yıllardır 

taş düşürme öyküsü mevcut. Hasta dış merkezde sol böbrek taşı nedeni ile takipli. 

Sol alt ve orta kaliksten renal pelvise uzanım gösteren yaklaşık 3,5 cm liktaşa supin peruktan nefrolitotomi 

planlandı. Retrorenal kolon ve dalak yerleşiminden dolatı Access esnasında skopi ve ultrasonografinin. 

(USG) kombine kullanımı planlandı. 

MATERYAL-METOT 

Hastaya modifiye valdivia pozisyonu verildikten sonra uygun saha temizliği ve örtümü gerçekleştirilmiştir. 

17f sistoskop ile mesaneye girilerek açık uçlu 6f üreter kateteri sol üreter orifisinden gönderilmiştir.  USG 

ile bağırsak ve dalağın cilt ile böbrek arasında olmadığı segment belirlenip, üreter kateterinden kontrast 

madde verilerek orta kaliksten access sağlanmıştır. Balon dilatatör set ile 30f e kadar access dilate edilmiştir. 

30f amplatz içinden 24f nefroskop ve pnömotik litotriptör ile renal taşa litotripsi uygulanmış, taşlar ekstrakte 

edilmiştir. Taşsızlık sağlanan hastada DJ kateter antegrad olarak takılmıştır. Hastaya 16f nefrostomi 

takılarak operasyona son verilmiştir. Hastanın postop 1. gün nefrostomisi sonrasında da üretral sondası 

çekilmiştir. Postoperatif şikayeti olmayan hasta taburcu edilmiştir. 

SoNUÇ 

Daha kolay uygulanma, komplikasyon oranlarının nispeten daha düşük olması, operasyon esnasında 

pozisyon değiştirme gerekliliği olmaması ve kısa ameliyat süresi ile supin perkutan nefrolitotomi güncel 

yaklaşımda daha tercih edilebilir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Retronal alanda access yapılacak 

alanın dar olması durumunda floroskopinin usg ile kombine edilmesi, supin peruktan nefrolitotomide 

access’e bağlı komplikasyon riskini azaltabilir. 

Anahtar Kelimeler : supin,perkütan,nefrolitotomi,ülseratifkolit,crohn 
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VS - 024 
TRANSPLANTASYON YAPILMIŞ BÖBREKTE AKUT BÖBREK HASARINA YOL AÇAN PROKSİMAL 

ÜRETER TAŞININ TEDAVİSİ 

Kayhan Tarım1, Emre Arpalı2, 3, Murat Can Kiremit1, Ahmet Furkan Sarıkaya1, Berna Yelken3, Yakup 

Kordan1, Burak Koçak1, 3 
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 
2Koç Üniversitesi Hastanesi, Üroloji Kliniği 
3Koç Üniversitesi Hastanesi, Organ Nakli Bölümü 
Giriş: Allograft böbrek ve üreterde kalkül, renal transplantasyon sonrası nadir görülen (% 0,17 - 1,8) bir 

durumdur. Klinik olarak sessiz de seyredebileceğinden obstrüksiyon varlığında akut böbrek hasarı ve hatta renal 

allograft kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu olguların tedavisi, hem hastaların çoğunlukla medikal 

açıdan kompleks yapıda olması hem immunsupresyon altında tutulmaları hem de böbreğin ekstra-anatomik 

yerleşimli olması sebebiyle zaman zaman oldukça zorlu olabilmektedir. Biz bu video sunumu ile transplantasyon 

sonrası 2. yılında allograft proksimal üreter yerleşimli kalkül sebebiyle akut böbrek hasarı gelişen hastamızın 

tedavi ve takip sürecini paylaşmayı amaçladık. 

Olgu: 31 yaşındaki kadın hasta genel durum bozukluğu, iştahsızlık, bulantı-kusma ve idrar çıkışı olmaması 

şikayetleri ile acil servisimize başvurmuştu. Hastanın özgeçmişinde 2 sene evvel membranoproliferatif 

glomerulonefrit (MPGN) tip 1 hastalığına bağlı gelişen son dönem böbrek hastalığının tedavisi amacıyla 

kliniğimizde yapılmış renal transplantasyon mevcuttu. Donör’ün preoperatif değerlendirmesinde böbrek alt 

polünde 7x9 mm boyutlarında, obstrüksiyon yapmayan kalkül saptandığı ve aktif tedavi uygulanmadan bu 

böbreğin transplante edildiği anlaşıldı. Hastanın ayrıca 3 ay evvel doğum yaptığı öğrenildi. Fizik muayenesinde 

insizyon skarı dışında anormallik saptanmayan hastanın serum kreatinin seviyesi 15 mg/dL ölçüldü. Kontrastsız 

bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde sağ proksimal üreterde 7x11 mm boyutlarında, Grade 3 

hidroüreteronefroza yol açan, max 1300 HU dansitede kalkül saptanarak acil şartlarda perkütan nefrostomi 

kateteri yerleştirildi. Alınan idrar kültürü örneğinde üreme saptanmadı. Drenaj sonrası serum kreatinin seviyesi 

1,3 mg/dL’ye gerileyen hastaya elektif şartlarda retrograd ve/veya antegrad üreterorenoskopi planlandı. İlk 

olarak antegrad pyelografi çekildi ve güvenlik teli retrograd yolla sağ böbrek toplayıcı sisteme yerleştirildi. 

Ardından 4,5 Fr üreteroskop ile girilerek sağ üreterde ek patoloji olmadığı görüldü. Kılavuz tel üzerinden 9.5-

11.5Fr 20 cm üreteral erişim kılıfı proksimal üretere yerleştirildi. 7,5 Fr Pusen marka tek kullanımlık flexible 

üreterorenoskop ile girilerek proksimal üreterde görülen kalkül yüksek enerjili HoYAG lazer ile 0.2 J / 50 Hz / 

uzun atım ayarları ile fragmante edildi. Tüm fragmanlar 1,7 Fr nitinol basket kateter ile ekstrakte edildi. 

Endoskopik ve floroskopik olarak taşsızlık sağlandığı görüldükten sonra 4.8 Fr 16 cm double J (JJ) stent 

yerleştirildi. Ameliyatın toplam süresi 75 dakika idi. Postoperatif erken dönem kreatinin 1,1 mg/dL ve günlük 

idrar çıkışı 3000 mL idi. 2. gün sondası, 5. gün nefrostomi kateteri alınan hasta komplikasyonsuz taburcu edildi. 

Ameliyatın 30. gününde JJ stenti alındı. FTIR spektroskopisi yöntemi ile yapılan taş analizi sonucu whewellite 

olarak raporlanan hastaya metabolik değerlendirme yapıldı ve diyet-medikal tedavi planlandı. Postoperatif 3. 

ayda yapılan BT’de taşsızlık sağlandığı görüldü. 

Sonuç: Renal transplantasyon donör adaylığı amacıyla değerlendirilirken böbreğinde kalkül saptanan kişilerin 

başta ex-vivo üreterorenoskopi olmak üzere minimal invaziv yöntemlerle tedavi edilmesi önemlidir. Transplante 

edilmiş böbrekte akut böbrek hasarına yol açan proksimal üreter taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal 

cerrahi ile litotripsi etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemi alternatifidir.  

Anahtar Kelimeler : renal transplantasyon, üreter taşı, flexible üreteroskopi 
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VS - 025 
ECIRS (ENDOSCOPİC COMBİNED İNTRARENAL SURGERY) İLK DENEYİMLERİMİZ 

Yunus Emre Göger1, Eren Erol1, Harun Uçmak1, Giray Karalezli1 
1Meram Tıp Fakültesi 

ECIRS (ENDOSCOPİC COMBİNED İNTRARENAL SURGERY)  KOMPLEX UROLİTİYAZİSTE 

KULLANIMI SON YILLARDA YAYGINLAŞAN BİR YÖNTEM OLARAK 

KULLANILMAKTADIR.ECIRS GELENEKSEL PERKUTAN NEFROLİTOTOMİYE EK OLARAK 

RETROGRAD URETERORENOSKOPİDEN FAYDALANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN KOMBİNE 

TEDAVİYİ İFADE ETMEKTEDİR.KLİNİĞİMİZDE SON 18 AY İÇERİSİNDE 8 HASTAYA ECIRS 

UYGULANMIŞTIR.BU SUNUMUZDA KLİNİĞİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK ECIRS 

VAKASINI SUNMAYI PLANLIYORUZ. 

Anahtar Kelimeler : ECIRS,ENDOSCOPİC COMBİNE İNTRARENAL SURGERY,PERKUTAN 

NEFROLİTOTOMİ,RETROGRAD INTRARENAL SURGERY 
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ROBOTİK PROSTAT ADENOMEKTOMİ (RAPA) AMELİYATINDA KOMPLET SİRKÜLER 

ÜRETROVEZİKAL ANASTOMOZ TEKNİĞİ 

Özgür Çakmak1, İlker Akarken2 
1Medicana International İzmir Hastanesi, Üroloji Bölümü 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı 

ROBOTİK PROSTAT ADENOMEKTOMİ (RAPA) AMELİYATINDA KOMPLET SİRKÜLER 

ÜRETROVEZİKAL ANASTOMOZ TEKNİĞİ 

Giriş: 

Prostat hacmi 80 cc’den daha büyük olan ve cerrahi gereken hastalarda Avrupa Üroloji Rehberi ilk basamak 

tedavi seçeneği olarak Açık prostatektomi, HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate) ve Bipolar 

Enükleasyon yöntemlerini önermektedir (1). İlk kez 2008 yılında Sotelo ve ark. tarafından tarif edilen 

Robotik Prostat Adenomektomi (Robotic Assisted Prostate Adenomectomy-RAPA) son dönemlerde 

yaşanan robotik cerrahi teknolojisindeki gelişmeler neticesinde daha fazla sayıda merkezde uygulanmaya 

başlamıştır (2). 

RAPA ameliyatı büyük hacimli prostat cerrahileri arasında en etkili yöntemlerden birisi olarak kabul edilen 

Açık prostatektomiyi teknik olarak duplike edebilmesi, üretranın operasyon boyunca minimal travmatize 

edilmesi ve iyi huylu prostat büyümesine eşlik edebilen özellikle büyük hacimdeki mesane taşları ve/veya 

mesane divertikülü gibi patolojilerin eş zamanlı tedavi edilebilmesine imkan sağlaması gibi bir takım 

avantajlara sahiptir. 

Cerrahi Teknik: 

Cerrahi boyunca da Vinci Si cerrahi robot (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA, USA) litotomi ve 30 derece 

Trendelenburg pozisyonunda kullanıldı. 5 port tekniği ile transperitoneal olarak pnömoperitonium 

oluşturulduktan sonra mesane 200 mL salin ile dolduruldu. Mesane kubbesi vertikal olarak insize edildi. 

Mesane lateral duvarları keith iğnesi yardımı ile batın duvarına her iki taraftan asılarak intravezikal 

eksposure sağlandı. Her iki üreteral orifis identifiye edildikten sonra mesane mukozası median lob 

hizasından başlanarak sirküler olarak insize edildi. Prostat adenomuna ulaşıldıktan sonra adenom ile prostat 

kapsülü arasındaki plandan robotik tenekulum trakisyonu yardımıyla da keskin ve künt diseksiyonlar ile 

ilerlendi. Prostat apeksinden mediale doğru ilerlenilerek prostatik üretra bulundu ve insize edilerek 

prostatektomi tamamlanmış oldu. Prostatik fossadaki hemorajik alanların bipolar enerji yardımıyla 

koterizasyonu sonrası spesmen torba içerine alındı. Üretrada saat 6 hizasından başlanarak 3-0, 26 mm, V-

Loc sütür ile mesane mukozası-üretra anastomozu saat yönünde olacak şekilde 360 derece sirküler ve 

komplet olarak tamamlandı. 22 fr 3 yollu sonda yerleştirilmesi sonrası mesane iki tabaka halinde yine 3-0 V-

Loc sütür ile kapatıldı. Sızdırmazlık kontrolü sonrası loja dren yerleştirilerek operasyon tamamlandı. 

Komplet-Sirküler Üretrovezikal Anastomoz: 

Robotik İyi Huylu Prostat cerrahisi sırasında komplet üretrovezikal rekonstruksiyon ilk kez Ashok K. Hemal 

tarafından 2012 yılında tarif edilmiştir (3). Prostatik fossanın komplet olarak oblitere edilmesi sadece 

üretranın posteriorunun mesane trigonuna sütürasyonu olarak bilinen ‘Trigonizasyon’ tekniğinden ve 

posterior prostatik kapsülün plikasyonundan farklı olarak prostat kavitenin total ve anatomik olarak 

kapatılmasına olanak sağlayarak daha etkili hemostaz elde edilmesine, post operatif irrigasyona minimal 

ihtiyaç duyulmasına ve ihtiyaç halinde de üretral kataterin anatomik bir engel ile karşılaşmadan çok daha 

rahat takılabilmesine olanak sağlar. 
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VS - 027 
PROSTAT BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ VE 

BİLATERAL LENF NODU DİSEKSİYONU 

Ertuğrul Köse1, Ahad Safaraliyev1, Mehmet Necmettin Mercimek2, Ender Özden1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; Liv Hospital Samsun Üroloji 

Kliniği, Samsun, Türkiye 

Amaç: Bu videoda prostat bazal hücreli karsinom tanılı hastada gerçekleştirdiğimiz laparoskopik radikal 

prostatektomi (LRP) ve bilateral lenf nodu diseksiyonu (BLND)  deneyimimizi sunmayı amaçladık. 

Hasta ve Yöntem: 53 yaşında erkek hasta, başka bir merkezde yapılan transüretral prostat rezeksiyonu 

patolojisinin bazal hücreli karsinom olarak raporlanması üzerine tarafımıza refere edildi. Yapılan 

multiparametrik manyetik rezonans görüntülemesinde transizyonel zonda anterior ve sol lateralde apeksten 

tabana kadar en geniş aksiyel çapı 23 mm olan, operasyon kavitesi ile komşu diffüzyon kısıtlayan oval alan 

izlendi. Kemik sintigrafisi ve toraks bilgisayarlı tomografi incelemesinde metastatik odak saptanmadı. 

Dijital rektal inceleme grade 1, sağ lob sert olarak kaydedildi ve total  prostat spesifik antijen düzeyi 0,193 

ng/mL olarak raporlandı. Hastaya LRP ve BLND planlandı. 

Umblikustan “Hasson” yöntemi ile preperitoneal alana girilerek 12 mm optik port yerleştirildi. 0 derece 

optik lens eşliğinde, direkt görüş altında her iki pararektal bölgeden 10 mm ve her iki krista iliaka medialine 

5 mm çalışma portları yerleştirildi. Önce sağ taraftan başlanarak her iki tarafta iliak ve obturator lenf nodu 

diseksiyonu yapıldı. Her iki endopelvik fasya ultrasonik bipolar enerji yardımıyla açıldı. Periprostatik yağ 

dokusu uzaklaştırıldı. Takiben desendan tekniğe uygun olarak anteriordan mesane boynundan ultrasonik 

bipolar enerji ile diseksiyona başlandı. Mesane boynu serbestlendikten sonra her iki vaz deferens kesildi ve 

seminal veziküller serbestlendi. Denonvillier fasyası açılarak pararektal yağ dokusuna ulaşıldı ve soğuk 

makas yardımı ile prostatın posterior diseksiyonuna başlandı. Her iki tarafta bulunan prostatik pediküller 

Hem-o-lok klipler ile kontrol edilip kesildi. Posterior diseksiyon apekste yeterli seviyeye ulaştıktan sonra, 

anteriorda dorsal ven kompleksi 2/0 37 mm V-loc sütur ile kontrol edildi ve soğuk makas yardımı ile 

kesilerek üretraya ulaşıldı. Üretra kesildikten sonra radikal prostatektomi gerçekleştirilmiş oldu. Prostat 

endobag içerisine alındı ve loj hemostazı sağlandıktan sonra, perioperatif yerleştirilen rektal kateterden hava 

verilerek rektum bütünlüğü kontrol edildi. Ardından anostomoz aşamasına geçildi. 17 mm 3/0 monofilaman 

absorbable sütur kullanılarak, Van-Velthoven yöntemi ile üretrovezikal anastomoz gerçekleştirildi. Üretral 

kateterden 150 cc serum fizyolojik verilerek kaçak olmadığı görüldükten sonra, balon 15 cc şişirildi. 

Bulgular: İlk portun girişinden kitlenin vücut dışına alınmasına kadar geçen süre 120 dakika, anostomoz 

süresi 13 dakika, ortalama kan kaybı 200 cc olarak kaydedildi. Postoperatif 7. günde yapılan sistogramda 

ekstravazasyon izlenmedi ve foley sonda çekildi. Patoloji sonucu bazal hücreli karsinom, pT2, 12 adet 

reaktif lenf nodu, cerrahi sınırlar negatif olarak raporlandı. Postoperatif 9.ay değerlendirmesinde total prostat 

spesifik antijen düzeyi 0,006 ng/mL olarak ölçüldü, kontrol görüntülemede nüks veya metastaz izlenmedi. 

Sonuç:  Prostat bazal hücre hiperplazisi nodüler hiperplazinin bir komponeneti olsa da bazal hücreli 

karsinom son derece nadirdir. Tedavi konusunda net bir konsensus olmamakla birlikte en sık kabul gören 

görüş radikal retropubik prostatektomidir. Bu vakadaki gibi non-metastatik olgularda radikal prostatektomi, 

yeterli tecrübe ile minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : laparoscopy, radical prostatectomy, basal cell carcinoma 
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LAPAROSKOPİK ADENOMEKTOMİ 

Ertuğrul Köse1, Ender Özden1, Onur Kalaycı1, Yakup Bostancı1, Yarkın Kamil Yakupoğlu1, Şaban Sarıkaya1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

Amaç: Bu videoda kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz alt üriner sistem semptomu (AÜSS) olan benign protat 

hiperplazisi (BPH) öntanılı hastada gerçekleştirdiğimiz laparoskopik adenomektomi deneyimimizi sunmayı 

amaçladık. 

Hasta ve Yöntem: 58 yaşında erkek hasta, medikal tedaviye dirençli ağır AÜSS ile başvurdu. Dijital rektal 

inceleme grade 2 boyutta ve benign kıvamda palpe edildi ve total prostat spesifik antijen düzeyi 7,58 ng/mL 

olarak raporlandı. Uroflowmetride maksimum akış hızı  7,3 ml/s ve PVR: 120 cc olarak izlendi. Uluslararası 

Prostat Semptom Skoru skoru 27+6 idi. Yapılan multiparametrik manyetik rezonans incelemede; prostat 135 

cc, orta lob mesaneye indante izlenirken, periferik zon için PIRADS skoru 3, transizyonel son için 2 olarak 

raporlandı. Hastaya laparoskopik adenomektomi planlandı. 

Perioperatif yapılan sistoskopide prostat trilober hipertrofik izlenirken tümöral oluşum saptanmadı. 

Umblikustan “Hasson” yöntemi ile preperitoneal alana girildi. Buradan 12 mm optik port yerleştirildi.0 

derece optik lens eşliğinde, direkt görüş altında her iki pararektal bölgeden 10 mm ve her iki krista iliaka 

medialine 5 mm çalışma portları yerleştirildi. Mesane boynundan mesane transvers olarak açıldı. Mesane 

laterallerden 1 no Monocryl sütur ile batın ön duvarına asıldı. Orta lobun altından ultrasonik bipolar enerji 

yardımıyla sınırlar çizildi ve adenom diseke edilmeye başlandı. Daha iyi traksiyon elde etmek için adenoma 

askı süturu konuldu. Diseksiyon sonrası traksiyon yetersiz kalınca ikinci bir askı süturu konuldu. Adenom 

çepeçevre diseke edildi ve enükle edildi. Kanama kontrolü sonrası mesane boynu saat 5 ve 7 hizası arası 3-0 

Monocryl sütur ile kontinü süturize edildi. Mesane 2-0 V-loc sütur ile kontinü olarak süturize edildi. Mesane 

onarımı sırasında ilerletilen 22 Fr üç yollu foley sondanın balonu 35 cc şişirildi. Mesane kapatıldıktan sonra 

150 cc serum fizyolojik verilerek kaçak kontrolü yapıldı. Loja dren konuldu ve spesmen optik trokar 

girişinden çıkarılarak vaka sonlandırıldı. 

Bulgular: İlk portun girişinden kitlenin vücut dışına alınmasına kadar geçen süre 70 dakika, ortalama kan 

kaybı 100 cc idi. Postoperatif 24. saat mesane irigasyonu kesilen hasta, 2. gün dreni çekilerek taburcu edildi. 

Patoloji sonucu nodüler hiperplazi olarak raporlanan hastanın postoperatif 3. ay kontrolünde üroflowmetride 

Qmax: 28,9 ml/s , ve rezidü 40 cc olarak raporlandı. IPSS skoru 7+1 idi ve inkontinans olmadığı kaydedildi. 

Sonuç: Minimal invaziv basit prostatektomi etkinlik ve güvenlik açısından ve Qmax ve IPSS’de benzer 

iyileşme düzeyi sağlamasıyla açık prostatektomi ile karşılaştırılabilir görünmektedir. EAU klavuzlarında 

prostat büyüklüğü 80 mL üzeri olan ve cerrahi tedavi ihtiyacı olan hastalarada minimal invaziv basit 

prostatektomi kanıt düzeyi 1a olarak önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : laparoscopy, adenomectomy, prostate 
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VS - 029 
ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKE DARLIĞI TEDAVİSİNDE ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK CERRAHİ: 

MODİFİYE LİCH GREGOİR TEKNİĞİ 

Bülent Önal1, Elif Altınay Kırlı1, Sami Berk Özden1, Ahmet Vural1, Ahmet Erözenci1 
1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Giriş:  

Üreterovezikal bileşke (ÜVB) darlığında ekstravezikal Modifiye Lich Gregoir üreteral reimplantasyon 

tekniği, çocuklarda tanımlanan teknikler arasında sık uygulanandır. Bu video sunumunda ÜVB darlığına 

ikincil hidroüreteronefroz ve üriner sistem taşı saptanan bir olgu ile robot yardımlı laparoskopik 

reimplantasyon tekniğini (RALUR) sunmayı amaçlıyoruz.  

Gereç-Yöntem:  

Anterior süperior iliak spinelar arası mesafe (>13 cm) ve puboxsifoid mesafe (>15 cm) ölçümü yapılarak 

hastanın anatomik olarak RALUR’a uygun olduğu kararı verildi. Prosedür 8 mm’lik portları ve 30° görüş açısı 

sağlayan optik aletleri kullanılarak transperitoneal yaklaşımla yapıldı. robotik kollar transvers düzlemde 8 cm 

aralıkla yerleştirildi. Kamera portu Hasson yöntemi ile umblikusun süperiorundan, çalışma portu girişleri 

abdominal sling sütür tekniği ile direk görüş altında yapıldı. Modifiye Lich Gregoir reimplantasyon tekniği 

basamaklarına uygun olarak, mesane asıldı ve üreter iliak çapraz düzeyinden ÜVB’ye kadar serbestlenerek 

askıya alındı. ÜVB düzeyinde görülen taş asistan portundan dışarıya alındı. Submukozal tünel oluşturuldu 

sonrasında üreter ÜVB düzeyinde mesaneden ayrıldı. Double J stent antegrad olarak yerleştirilmesi sonrasında 

üreter mesane mukozasında oluşturulan yeni orifis açıklığına anastomoz edildi.  

Bulgular:  

Toplam ameliyat süresi 90 dakika peroperatif kanama miktarı 5 cc’dir. Dren postoperatif 1. günde gelenin 

olmaması üzerine çekildi ve postoperatif 2. günde hasta taburcu edildi. Double J stent 1. ayda genel anestezi 

altında çekildi. Post operatif 6. ay kontrolde hastanın böbrek fonskiyonları biyokimyasal olarak normaldir. Sol 

böbrek ve üreter radyolojik görüntülemesi stabildir. MAG-3 dinamik sintigrafik incelemede sol böbrek 

fonksiyonu aynı olduğu ancak drenaj eğrisinin öncesine göre düzeldiği gözlendi.  

Sonuç:  

Çocuk hastalarda gözlemimiz RALUR’un üreterovezikal bileşke cerrahisinde minimal invaziv, güvenli ve 

etkili bir tedavi yöntemi olduğu yönündedir.  

Anahtar Kelimeler : RALUR, Üreterovezikal bileşke darlığı, çocuk, modifiye Lich Gregoir Tekniği 
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VS - 030 
LAPAROSKOPİK EKSTRAPERİTONEAL RADİKAL PROSTATEKTOMİ'DE İLK 10 VAKA DENEYİMİMİZ 

Muhammet Yaytokgil1, Cemil Aydın1, Mehmet Murat Baykam1, Musa Ekici1, Bilal Çelikörs1, Muhammet 

İhsan Öztürk1 
1Hitit Üniversitesi Üroloji Ad 
Radikal prostatektomi organa sınırlı prostat kanserinin etkili tedavisi olarak kabul edilmektedir. Laparoskopik radikal 

prostatektomi (LRP) komplikasyonlar, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar dikkate alındığında kabul edilebilir görünmektedir 
ve sonuçlar açık cerrahi ile benzerdir. 

Kliniğimizde daha çok açık radikal prostatektomi operasyonu yapılmakta ancak son 6 aydır bu operasyonu 
ekstraperitoneal laparoskopik olarak kliniğimizde yapmaya başladık.İlk 10 vakamızı değerlendirdiğimizde operasyon 
süresini 260 dakikadan 200 dakikaya indirdik. Ortalama kanama miktarımız 335cc, hastanede yatış süresi 4,7 gün idi. 

Tüm hastalarımızda 1.hafta sonunda sistografi sonrası foley kateterleri çektik. 1 hastamızda üretrovezikal anastomozu 
açık olarak tamamladık bu hastayı ortalamaya dahil etmedik. 

OLGU: 47 E hastanın, PSA:3,6 olması üzerine alınan Trus-Bx de 3/12 gl3+3 adeno ca ve 1/12 hg-pin tespit edildi. Aktif 
izlemi kabul etmeyen hastaya Laparoskopik radikal prostatektomi planlandı.Postoperatif komplikasyon olmayan hastanın 
PO3. günde dreni, PO 7. günde ise sondası alndı.  

Postoperatif ağrının az olması, komplikasyon oranlarının düşüklüğü, nekahat döneminin kısalığı ve daha iyi kozmetik 
sonuçlar LRP'nin belirgin avantajlarıdır.  

Anahtar Kelimeler : laparoskopi, prostat kanseri, radikal prostatektomi 
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VS - 031 
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE ROBOTİK CERRAHİNİN YERİ 

Yakup Kordan1, Kayhan Tarım1, Mert Kılıç2, Murat Can Kiremit1, Ahmet Furkan Sarıkaya1, Ersin Köseoğlu1, 

Arif Özkan3, A. Erdem Canda1, Tarık Esen1 
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 
2Vkv Amerikan Hastanesi, Üroloji Kliniği 
3Koç Üniversitesi Hastanesi, Üroloji Kliniği 

Üriner sistem taş hastalığının tedavisi; kullanılan enstrümanların minyatürize olması, gelişen lazer 

teknolojisi, artan cerrah tecrübesi ve kullanılan yardımcı ekipmanların gelişimi ile oldukça değişmiş, açık 

cerrahinin yerini semi-rigid / flexible üreterorenoskopi (URS), perkütan nefrolitotomi (PNL) ve kullanımı 

son yıllarda azalsa da beden dışı ses dalgası ile taş kırma (SWL) almıştır. Fakat büyük impakte proksimal 

üreter ve/veya renal pelvis taşlarının tedavisinde nadiren de olsa yukarıda bahsedilen minimal invaziv tedavi 

yöntemleri yeterli olmayabilir. Ayrıca, cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken eş zamanlı konjenital/edinsel 

patolojilerin veya tümöral oluşumların varlığında, tek seansta tedavi planlaması yapmak gerekebilir. Bu gibi 

durumlarda yine geçmişte uyguladığımız açık cerrahinin yerini önce laporoskopik cerrahi almıştır. Son 

yıllarda ise robotik cerrahi, her ne kadar kendine has dezavantajları olsa da hem artan manevra kabiliyeti 

hem de daha iyi görüntü sağlaması ile açık ve laparoskopik cerrahinin dezavantajlarını azaltmaya adaydır. 

Ayrıca zorlu kompleks taşların tedavisinde tek seansta taşsızlık oranlarının URS-PNL ve SWL’ye göre daha 

yüksek olması gibi bir avantaja da sahiptir. Tüm bu olumlu faktörlere rağmen gerek maliyet gerekse 

yaygınlığının sınırlı olması sebebiyle üriner sistem taş hastalığının tedavisinde robotik cerrahi kullanımı 

nispeten yeni ve gelişime açık bir yaklaşımdır.  

Bu video bildiride Ağustos 2018 – Ekim 2021 döneminde farklı endikasyonlar ile robotik pyelolitotomi veya 

üreterolitotomi uyguladığımız 4 hastanın cerrahi tekniklerini ve kısa dönem sonuçlarını sunmayı 

amaçlıyoruz.  

Anahtar Kelimeler : böbrek taşı, üreter taşı, böbrek tümürü, robotik pyelolitotomi, robotik üreterolitotomi 
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VS - 032 
BÜYÜK PROSTAT BOYUTLARINDA ETKİN BİR YÖNTEM: LAPAROSKOPİK BASİT PROSTATEKTOMİ 

Kaan Gökçen1, Feyzi Mutlu Kanat1, Murat Bağcıoğlu1 
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Göztepe Hastane Kompleksi, Üroloji Bölümü 

Amaç: Kliniğimizde uygulanan Laparoskopik basit prostatektomi vaka serilerinin datalarının paylaşılması. 

  

Method ve Yöntem: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Göztepe Hastane kompleksi 

Üroloji bölümünde Eylül 2019 ve Ocak 2022 tarihleri arasında, 27 hastaya yapılan Laparoskopik basit 

prostatektomi vakalarının bilgileri tarandı.  Hastaların ameliyat öncesi, ameliyat sırasındaki ve postoperatif 

dönemdeki verileri analiz edildi. 

  

Bulgular: Opere edilen 27 hastadan 6’sı akut üriner retansiyon nedeniyle kataterizeydi. Ortalama prostat 

boyutu 164 cc (130-240) olarak hesaplandı. Ortalama total PSA değeri 4.8 ng/dl (2,4-8,3), kataterize 

olmayan 21 hastada operasyon öncesi yapılan üroflowmetride ölçülen Qmax değerleri de ortalama 6.7 ml/sn 

(5-9) olarak hesaplandı. Operasyon süresi ortalama 112 dakika (90-160), kanama miktarı 140 ml (45-300), 

hastanede kalış süresi 3,4 gün (3-5) olarak hesaplandı. Operasyonların hiçbirinde intraoperatif komplikasyon 

gözlenmedi ve transfüzyon gerektiren kanama görülmedi. Erken postoperatif dönemde 3 hastada 1 ünite 

eritrosit süspansiyonu replasmanı yapıldı. Bir hastada   38 C dereceyi geçen ateş gözlendi.  Tüm hastaların 

foley kataterleri postoperatif 7. günde çekildi. Hastaların hiçbirinde medikal ya da cerrahi girişim gerektiren 

inkontinans gözlenmedi. Hastaların  birinci ay sonunda yapılan amliyat sonrası kontrollerinde ölçülen Qmax 

değerleri 25.2 ml/sn (18-43) olarak tespit edildi. 

  

Sonuç: Laparoskopik Simple Prostatektomi  (Adenomektomi) ; büyük hacimli prostat boyutu olan 

hastalarda postoperatif fonksiyonel sonuçları ve intraoperatif düşük komplikasyon oranları ile etkinliği 

kanıtlanmış bir yöntemdir. Özellikle 150 ml ve üzeri boyuta sahip olan  BPH hastalarında güvenle 

uygulanabilen minimal invaziv ve  etkili bir tedavi yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler : laparoskopi, basit prostatektomi, adenomektomi 
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VS - 033 
LAPAROSKOPİK RETROPERİTONEAL BASİT PROSTATEKTOMİ (MILLIN) 

Kemal Kayar1, Konuralp Karbeyaz1, Çağatay Tosun1, Emre Karabay1, Mehmet Fatih Gülçer1 
1Sbü Haydarpaşa Numune Suam 
Amaç: Laparaskopik ektraperitoneal basit prostatektomi operasyonunun video sunusunun meslektaşlarla 
paylaşılması  
 
Yöntem: Medikal tedaviye rağmen orta-şiddetli alt üriner sistem şikayetleri devam eden veya benign prostat 
hiperplazisi nedeniyle kesin cerrahi endikasyonu bulunan hastalarda > 80 gr prostat hacmi olduğunda prostat 
adenektomi tedavi seçeneklerinden biridir. BPH nedeniyle alfa bloker kullanan ve medikal tedaviye rağmen orta-
ciddi alt üriner sistem şikayeti olan hastaya laparaskopik ektraperitoneal adenemektomi uygulandı.  
 
Bulgular: Preoperatif değerlendirmede hastanın prostatı parmakla rektal muayenede benign natürdeydi, PSA: 
6,73 ng/mL ve prostat hacmi 125 cc olarak hesap edildi. Toplam operasyon süresi 130 dk ve kanama miktarı 
100 mL olarak hesap edildi. Hasta postoperatif 2. gün sorunsuz olarak taburcu edildi. Postoperatif 4. gün üretral 
katateri çekildi. Prostatektomi spesimeni patolojisinde benign prostat hiperplazisi izlendi.  
 
Sonuç: Bu video güncel ekstraperitoneal basit prostatektomini uygun hastalarada güvenli ve etkin şekilde 
uygulanabileceğini göstermektedir. 
... 

Anahtar Kelimeler : PROSTATEKTOMİ ; RETROPERİTONEAL ; LAPAROSKOPİ 
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VS - 034 
ADRENAL VEN VARYASYONLU TRANSPERİTONEAL LAPAROSKOPİK SOL SÜRRENALEKTOMİ 

VAKASI 

Serkan Yenigürbüz1, Cumhur Yeşildal1, Adem Alçın1, Hasan Hüseyin Tavukçu 1 
1S.b.ü. Sultan 2. Abdülhamid Han Eah 

GİRİŞ: ADRENAL TÜMÖRLERE LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM GÜNÜMÜZDE ALTIN STANDART 

OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR. BÖBREK DAMARLARINA GÖRE SÜRRENAL DAMAR 

VARYASYONLARI ÇOK YAYGIN DEĞİLDİR. 

AMAÇ: BU VİDEOMUZDA SOL TRANSPERİTONEAL LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ 

PLANLANAN OLGUMUZDA SOL ADRENAL VENİN DİREKT VENA KAVAYA AÇILDIĞI 

PEROPERATİF TESPİT EDİLEN HASTA VİDEOMUZU PAYLAŞMAYI AMAÇLADIK. 

METOD: 76 YAŞINDA KADIN HASTA PANDEMİ DÖNEMİNDE İNSİDENTAL OLARAK 

SAPTANAN SOL BÖBREKTE 47X45 MM BOYUTUNDA SOLİD LEZYON İLE DIŞ MERKEZDEN 

BAŞVURDU.  HİKAYESİNDE İKİLİ ANTİHİPERTANSİF İLAÇ KULLANIMI VE DİABETES 

MELLİTUS DIŞINDA ÖZELLİK YOKTU. PREOPERATİF ENDOKRİNOLOJİ 

DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE HASTA STEROİD PROTOKOLÜ İLE OPERASYONA ALINMASI 

PLANLANDI. SAĞ YAN YATIŞ-SOL FLANK POZİSYONDA VERESS GİRİŞİ İLE 

PNÖMOPERİTONEUM SAĞLANDI.  KAMERA PORTU 12 MM TROKAR MİDKLAVİKÜLER HAT 

DÜZEYİNDE, SAĞ 12MM TROKAR ANTERİOR AKSİLLER HAT HEMEN ALTI VE SOL ÇALIŞMA 

PORTU 5 MM TROKAR MİDKLAVİKÜLER DÜZEYİ SOL TARAFA YERLEŞTİRİLDİ.STANDART 

SOL TOLDT HATTI DİSSEKSİYONU İLE SOL BÖBREK HİLUSUNA ULAŞILDI. SOL RENAL VENE 

AÇILAN İNCE BİR ADRENAL VEN DALI GÖRÜLDÜ VE HEMOKLİPLER KLİPLENİP KESİLDİ. 

ARDINDAN BÖBREK ÜST POLÜ VE DALAK-PANKREAS ALTINDAN ADRENAL KİTLE 

MÜMKÜN OLDUĞUNCA DİĞER LAPAROSKOPİK ALETLER İLE TUTULMADAN HARMONİC® 

İLE DİSSEKE EDİLDİ. MEDİAL DİSSEKSİYON SIRASINDA OLDUKÇA DOLGUN GÖRÜNÜMDE 

DİSTALDE VENA KAVAYA DRENE ETTİĞİ GÖZLENEN ASIL SOL ADRENAL VEN GÖRÜLDÜ. 

HEMOLOK BÜYÜK BOY KLİP İLE BAĞLANDI VE KESİLDİ. SOL ADRENAL BEZ TAMAMEN 

ETRAF DOKULARDAN HARMONİC® VE LİGASURE® KULLANILARAK DİSSEKE EDİLDİ. 

OPERASYON SÜRESİ 90 DK, 10-20 ML KANAMA GÖZLENDİ.  HASTANIN FOLEYİ 

POSTOPERATİF 1. GÜN, DRENİ POSTOPERATİF 2. GÜN ÇEKİLİP POSTOPERATİF 3. GÜN 

TABURCU EDİLDİ. HASTANIN PATOLOJİ RAPORU ADRENAL ADENOM OLARAK RAPOR 

EDİLDİ. 

SONUÇ-YORUM: ADRENAL DAMARLARIN VARYASYONLARI NADİR OLSA DA OPERASYON 

ÖNCESİ BT ANGİO YAPILMASI OLASI DAMAR VARYASYONLARININ TESPİTİ, OPERASYON 

GÜVENLİĞİ VE PLANLAMASI AÇISINDAN ÖNERİLİR. 

Anahtar Kelimeler : Adrenalektomi, Adrenal Ven Varyasyonu, Adrenal Adenom 
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VS - 035 
RENAL VASKÜLER YAPILARA İNFİLTRE İZOLE ADRENAL METASTAZDA LAPAROSKOPIK 

ADRENALEKTOMI 

Ertuğrul Köse1, Ender Özden1, Emre Fatih Karadeli1, Yakup Bostancı1, Yarkın Kamil Yakupoğlu1, Şaban 

Sarıkaya1, Ali Faik Yılmaz1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

Amaç: Bu videoda kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz renal vasküler yapılara infiltre izole adrenal metastatik 

kitlede uyguladığımız laparoskopik sol adrenalektomi deneyimimizi sunmayı amaçladık. 

  

Hasta ve Yöntem: 60 yaşında erkek hastaya akciğer kanseri ön tanısıyla akciğerden wedge rezeksiyon 

operasyonu yapılan ve patolojisi akciğer adenokarsinom olarak raporlanan hastanın preoperatif yapılan 

bilgisayarlı tomografi ve pozitron emisyon tomografisinde sadece sol adrenalde 3 cm boyutunda metastaz ile 

uyumlu görünüm nedeniyle multidisipliner konseyde görüşülen hastaya lezyonun soliter metastaz olarak 

değerlendirilmesi üzerine sol adrenalektomi operasyonu planlandı. 

Sol 90 derece lateral dekübit pozisyonunda Veress iğnesi ile pnömoperitonium oluşturulduktan sonra 1 adet 

12 mm optik port subkostal hattan girildi. Direk görüş altında 1 adet 10 mm çalışma portu ön aksiller hattan 

ve 1 adet 5 mm çalışma portu pararektal alandan girildi. Lienorenal ligaman kesilerek dalak süperiora deviye 

edildi. Kitle Gerota fasyası açılarak böbrek üst polü ve segmental arter dallarından diseke edilmeye başlandı. 

Kitlenin renal venle yakın ilişkisi nedeniyle adrenal ven renal venden izole edilemedi. Laparoskopik 

ultrasonografi yardımıyla kitlenin vasküler yapılarla ilişkisi ortaya konuldu. Renal venin proksimal ve distal 

kesimi serbestlenerek vasküler tape ile askıya alındı. Bu sırada gonadal ven metal klipler ile kontrol edildi 

ve kesildi. Kitle renal venden diseke edildi. Renal venin proksimal ve distaline bulldog klempler koyuldu. 

Potts makası ve soğuk makas yardımıyla kitle renal venden uzaklaştırıldı. Kitle renal arterden de 

uzaklaştırılarak tamamen serbestlenmiş oldu. Defekt 5-0 Gore-Tex sütur ile kontinü şekilde onarıldı. 

Bulldog klempler alındı ve kaçak kontrolü yapıldı. Loja Floseal® uygulandı. Kitle endobag içerisine alınarak 

modifiye gibson insizyonundan vücut dışına alındı. 

Bulgular: İlk portun girişinden kitlenin vücut dışına alınmasına kadar geçen süre 120 dakika, kitlenin 

venden rezeksiyon süresi 12 dakika ve ortalama kan kaybı 50 cc olarak kaydedildi. Postoperatif dönemde 

komplikasyon gelişmeyen hastanın 2. gün dreni çekildi ve taburcu edildi. Patoloji sonucu adenokarsinom 

metastazı, cerrahi sınırlar negatif ve 4 adet reaktif lenf nodu olarak raporlandı. 

Sonuç: Rutin pratiğin dışında bu olguda olduğu gibi kompleks kitlelerde de uygun diseksiyon ve 

süturizasyon teknikleri ile adrenalektomi açığa geçilmeden minimal invaziv olarak tamamlanabilir. 

Anahtar Kelimeler : laparoscopy, adrenal mass 
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VS - 036 
NADİR GÖRÜLEN ADRENAL KİTLE: GANGLİNÖROMA(LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ) 

Muhammet Yaytokgil1, Cemil Aydın1, Musa Ekici1, Mehmet Murat Baykam1, Muhammet İhsan Öztürk1 
1Hitit Üniversitesi Üroloji Ad 

Ganglionöroma nöral krest hücrelerinden köken alan ve adrenal bezde oldukça nadir görülen bir tümördür. 

Klinik olarak genellikle sesiz seyerder. Hormonal olarak genellikle aktif değillerdir. 

Bizim hastamız 24 yaşında bayan hastaydı.Fizik muayene,laboratuar ve hormonal testleri normaldi. 

MR incelemesinde ; Sol sürrenal lojda AP çapı yaklaşık 47 mm ölçülen tüm sekanslarda normal yağlı 

dokuya göre hiperintens görünümle karakterize post kontrast serilerde heterojen tarzda kontrastlanan 

yumuşak doku lezyonu izlendi. 

Hastaya Sol transperitoneal laparoskopik adrenelaktomi operasyonu uygulandı.Postoperatif komplikasyonu 

olmayan hastanın batın dreni po2. günde alınıp taburcu edildi. 

Histopatolojik tanı:adrenal ganglinöroma olarak rapor edildi. 

Ganglionöroma 20 yaş sonrası ender görülür veasemptomatik olduğu için tanısı güçtür. Adrenal kitlelerde 

nadir bir tümör olarak akılda tutulması gerekir. 

Anahtar Kelimeler : Ganglionöroma, Adrenal bez, laparoskopik adrenalektomi 
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VS - 037 
LAPAROSKOPİK SAĞ RADİKAL NEFREKTOMİ SIRASINDA OLUŞAN DİYAFRAGMA RÜPTRÜNÜN EŞ 

ZAMANLI PRİNER ONARIMI 

Muhammet Yaytokgil1, Cemil Aydın1, Musa Ekici1, Mehmet Murat Baykam1, Mücahit Doğan1 
1Hitit Üniversitesi Üroloji Ad 
Laparokopi sırasında iyatrojenik diafragma yaralanması çok nadir görülmektedir. En geniş böbrek ve adrenal 
cerrahi serilerinde bile %0.6'yı geçmemektedir.Bu komplikasyondan kaçınmanın en iyi yolu diafragma ve böbrek 
arasındaki planın iyi ortaya konulmasıdır. 

Hastamız 67 yaşında erkek hasta ve solrenal kolik nedeniyle çekilen BT de sağ bb orta üst polde endofitik 4*5 cm 

kitle tespit edilip, laparoskopik radikal nefrektomi planlandı. Radikal nefrektomi sırasında üreterin asılması ve renal hilus 

diseksiyonu ve renal damarların kapatılmasında problem olmadı , ancak böbrek üst polün ayrılması esnasında diafragmanın 

açıldığı görüldü.Nefrektomi sonrası intraoperatif göğüs cerrahisi konsultasyonu yapılıp, diafragmadaki defekt prolen stür ile 

primer onarıldı. Postoperatif 1. günde Akciğer grafisinde patoloji olmayan hasta, po2. günde taburcu edildi. 

Nadir olsa da meydana gelebilecek bir komplikasyon olan diafragma ve pelvra rüptüleri, intrakorporeal stür tekniklerinin 

iyileşmesiyle genellikle kolayca tamir edilebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler : pnömotoraks, diafragma yaralanması, laparoskopik komplikasyonlar 
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VS - 038 
RENAL ARTER, RENAL VEN, VENA KAVA ÜÇGENİNDEKİ PARAGANGLİOMA KİTLESİNİN 

LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL REZEKSİYONU 

Cevper Ersöz1, Abdullah İlktaç1 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı 
Paragangliomalar nadir nöroendokrin tümörlerdir.  Adrenal dışı otonomik paraganglialardan 
kaynaklanan,  embriyonik nöral krestten türeyen ve katekolamin salgılama yeteneğine sahip, esas olarak 
nöroendokrin hücrelerden oluşan küçük organlardır. Paragangliomlar feokromositomalarla yakından ilişkilidir. 
Sempatik paragangliomlar genellikle katekolaminler salgılarlar ve toraks, karın ve pelvisin sempatik paravertebral 
ganglionlarında bulunurlar (1).  

Olgu:   

45  yaşında kadın hasta ani tansiyon yükselmeleri ve baş ağrısı ile kardiyoloji polikiniğine başvuruyor. Ardışık olarak 
başlanan üçlü antihipersensitif tedaviye rağmen sepmtomları devam eden hasta nefroloji ve endokrinoloji 

polikliniğine yönlendiriliyor. Yapılan idrar ve kan tetkiklerinde , İdrar Noradrenalin 658 µg/ 24 saat, diğer idrar 
ve kan katekolamin düzeyleri normal olarak geliyor.  

4 yıl önce kolesistektomi ameliyatı ve  DM hikayesi olan hastanın yapılan görüntülemelerinde, Kontrastlı BT: Sağ 
Böbrek anterosuperiorda 35x21 mm nekrotik lenf nodu? Paraganglioma? Kistik Schvannoma? Sol adrenal adenoma 
13 mm.  MIBG sintigrafi: Batın sağ böbrek superoanteriorda komşuluğunda artmış tutulum gösteren 
lezyon  (Paraganglioma?) olarak raporlanıyor. Hastaya alfa ve beta bloker başlanarak üroloji polikiniğimize 
yönlendiriliyor. Üroonkoloji konseyinde paraganglioma kitle eksizyonu kararı alınıyor.  Vücut Ağırlığı: 80 kg, Boy: 154 
cm, V. K.İ(kg/m2): 33,73  

Preop medikasyonda ameliyat  öncesi ̇1-3 gün süre ile %0.9 Nacl il̇e hiḋrasyon ve ameliyat sabahı alfa ve beta bloker 
ilaçlarını alması önerildi.   

Ameliyat tekniği: Laparoskopik transperitoneal kitle eksizyonu için hasta ameliyata alınıyor. Lateral dekübit 
pozisyonda batına veres iğnesi ile girilmesi sonrasında batın C02 ile insüfle edildi. 2 adet 5 mm, 1 adet 10 mm torakar 
yardımıyla daha önce kolesistektomi hikayesi olan hastanın batın içi ileri derecedeki yapışıklıları ligasure yardımıyla 
açıldı ve karaciğerin infrarenal düzeye kadar inerek böbreği tamamen kapattığı gözlendi. Karaciğer ekartasyonu için 
nathanson ekartör batına ilerletilerek tespit edildi. Kitlenin renal venin posteriorunda, renal arter ve vena kava 
arasında lokalize olduğu gözlendi. Böbreğin serbestlenmesini takiben, superiorda morrison poşuna girildi, renal ven 
altında disseksiyon ilerletildi ve renal pelvis altından psoas major' a ulaşıldı. Renal arter ve kitle arasına girildikten 
sonra vena kava kitle arası diseksiyon yapılarak kitle serbestlendi.  400 cc ek kanama dışında bir komplikasyon 
yaşanmadan 130 dk ameliyat süresiyle kitle organ torbasına alınarak 10 mm torakar insizyonu genişletilerek dışarı 
alındı.   

Patoloji: Paraganglioma. Tümör çapı: 5 cm. Mitoz: 1/50 BBA, Atipik mitoz: Görülmedi. Nekroz: Görülmedi. Lenfatik 
invazyon: Görülmedi. Vasküler invazyon: Görülmedi. Kapsül invazyonu: Görülmedi. Çevre yağlı doku invazyonu: 

Görülmedi. Cerrahi sınır: Tümör görülmedi.  

Ameliyat sonrası 3. ay, 6. ay ve 1. yıl kontrollerinde görüntülemede ve idrar kan katekolaminlerde patoloji bulgu 
saptanmayan hasta antihipertansif tedavi almadan takiplerine devam ediliyor. 

Anahtar Kelimeler : Paraganglioma, laparoskopi, tümör, nöroendokrin 
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VS - 039 
KOMPLET TOPLAYICI SİSTEM DUPLİKASYONU OLAN BÖBREKTE LAPAROSKOPİK ALT POL 

HEMİNEFREKTOMİ 

Mustafa Gürses1, Mehmed Emin Kayacan1, Volkan Şen1, Ozan Bozkurt1, Ömer Demir1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

AMAÇ: 

Bu olgu sunumunda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ile başvuran hastada sağ böbrekte komplet toplayıcı 

sistem duplikasyonu ve sağ alt polde atrofi ve fonksiyon kaybı saptanması durumunda uyguladığımız 

laparoskopik heminefrektomi sunulmaktadır. 

  

OLGU SUNUMU: 

35 yaş kadın hasta, yaklaşık 5 yıldır tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve antibiyotik kullanımı öyküleri 

mevcut. Yapılan görüntülemelerde ve retrograd pyelografide her iki böbrekte komplet duplikasyon ve sağ 

böbrek alt polde milimetrik taşlar ve atrofi saptandı. Yapılan DMSA böbrek sintigrafisinde sağ böbrek alt 

polde hipoaktivite görüldü. Sağ böbreğin böbrek fonksiyonlarına katkısı %32 olarak saptandı. Hastanın sağ 

böbrek alt polüne yönelik laparaskopik heminefrektomi gerçekleştirildi. Hastanın patolojisi onkositoz, reflü 

nefropatisi olarak geldi. 

  

SONUÇ: 

Anomalili böbreği olan hastalarda atrofik böbrekte heminefrektomi operasyonu minimal invaziv cerrahi 

seçeneği olarak tecrübeli merkezlerde, deneyimli ekiplerce kullanılabilecek bir tedavi yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler : Laparoskopik heminefrektomi, Toplayıcı sistem duplikasyonu 

 

 

Resim Açıklaması: RGP de sağda komplet duplike toplayıcı sistem 
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Resim Açıklaması: BT sağ böbrek alt polde atrofik alan 

 

 
 

Resim Açıklaması: DMSA sintigrafisinde sağ böbrek alt poldeki hipoaktivite 
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VS - 040 
LAPAROSKOPİK DEV ADRENALEKTOMİ YAPILAN HASTA VİDEO SUNUMU 

Mutlu Değer1, Nebil Akdoğan1, Mert Evirgen1, Volkan İzol1 
1Çukurova Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı 

Amaç 

Laparoskopik adrenalektomi bilateral adrenal hiperplazi, neoplazm veya Cushing sendromunda 

uygulanabilir. Adrenal kitlenin >6 cm olması durumunda malignite potansiyeli bulunduğu için 

adrenalektomi endikasyonu vardır. Feokromasitomada ise son yıllara kadar laparoskopik adrenalektomi 

göreceli kontrendikasyon olarak kabul edilmiştir. Ancak laparoskopik adrenalektomi öncesi uygun medikal 

hazırlık (alfa bloker tedavi sonrası beta bloker veya kalsiyum kanal blokeri) ile feokromositoması olan 

hastalara da laparoskopik adrenalektomi güvenle uygulanabilmektedir. Bu videoda dev adrenal kitlenin 

laparoskopik yöntemle çıkarılma görüntüleri sunulmaktadır 

Vaka Sunumu 

HT atakları sebebiyle hastaneye başvuran ve son 3 aydır 15-20 dk süren çarpıntı, baş ağrısı, el ve ayaklarda 

titreme şikayetleri mevcut olan hasta yapılan bilgisayarlı tomografi tetkikinde sağ sürrenal gland lojunda 

sürrenalden köken aldığı düşünülen, KC ile arasında doku planlarının silindiği, böbrek üst pol 

komşuluğunda sonlanan 90x82 mm boyutlarında içerisinde kistik / nekrotik alanlar barındıran kitle 

izlenmesi ve yapılan tetkiklerinde idrar katekolaminlerinin yüksek (vma:16.2 normetanefrin:666.2) 

saptanması üzerine üzerine laparoskopik adrenalektomi planlandı. 

Preop kan basıncı kontrolü Ca kanal blokörleri ile sağlandı.Genel anestezi altında sağ lomber 800  pozisyonda 

göbek hizası pararektalden veres iğnesi ile girilerek pnömoperitonum oluşturulduktan sonra sırasıyla 11, 11, 

5, 5 mm lik portlarla girildi. 300 lens ile vizualizasyon oluşturuldukan sonra Transperitoneal yaklaşımla 

kolon medialize edildikten sonra sağ renal arter ve ven bulundu. Kitle, arter ve venden ligasure ve harmonik 

makas yardımıyla serbestlenip eksize edildi. Loja 1 adet dren konulup işleme son verildi. İntraoperatif 

komplikasyon görülmedi. Operasyon 125 dk sürdü.Kan kaybı minimaldi. Postoperatif dönemde 

komplikasyon görülmeyen hasta, 3. gün dreni çekilip taburcu edildi. Histopatolojik incelemede 

feokromositoma saptandı. 

Sonuç 

Artan deneyimle beraber teknik açıdan zor yerleşimli ve büyük boyutlu tümörlerde de laparoskopik 

yaklaşım güvenilir şekilde uygulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : DEV ADRENAL KİTLE 
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VS - 041 
RETROKAVAL ÜRETER VE EŞLİK EDEN ÜRETER-BÖBREK TAŞLARININ MİNİMAL İNVAZİV TEDAVİSİ 

Yakup Kordan1, Murat Can Kiremit1, Ersin Köseoğlu1, Kayhan Tarım1, Ahmet Furkan Sarıkaya1, Arif 

Özkan2, A. Erdem Canda1, Tarık Esen1, 3 
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 
2Koç Üniversitesi Hastanesi, Üroloji Kliniği 
3Vkv Amerikan Hastanesi, Üroloji Kliniği 

Amaç: Retrokaval yerleşimli üreter nedeniyle hidroüreteronefrozu olan hastanın eşlik eden distal üreter ve 

böbrek taşlarının minimal invaziv yaklaşım ile tedavi ve takip sürecini sunmak 

Olgu: Kırkbir yaşındaki erkek hasta yeni başlayan sağ yan ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile Üroloji 

Polikliniği’ne başvurdu. Yapılan laboratuvar analizlerinde böbrek fonksiyon testleri ve tam kan sayımı 

normal sınırlarda idi. İdrar kültüründe üreme olmadı. Bilgisayarlı tomografi ürografisinde sağda grade 3 

hidroüreteronefroz saptandı. Sağ üreter retrokaval yerleşimli idi. Sağ üreter distal uçta 5.5 mm taş gözlendi. 

Ayrıca proksimal üreter ve sağ böbrek alt polde multiple milimetrik kalküller mevcuttu. Teknezyum 99 m 

dimerkaptosüksinik asit (Tc 99m-DMSA) sintigrafisinde sol ve sağ böbreğin göreceli fonksiyonları sırası ile 

%43 ve %57 olarak raporlandı. Bunun üzerine hastaya aynı seansta üreteroskopik litotripsi ve laparoskopik 

üreteroüreterostomi planlandı. İlk olarak, litotomi pozisyonunda 8 Fr rigid URS ile sağ üreter alt uç taşına 

yönelik lazer litotripsi yapıldı. Çekilen retrograd pyelografide (RGP) üreterin tortiyoze olduğu, sağ tarafta 

grade III hidroüreteronefroz olduğu görüldü. Proksimal üreterdeki kink (üreterin vena kava posterioruna 

geçtiği lokalizasyonda) nedeni ile sağ renal pelvise dek kılavuz tel ilerletilemedi. Üreter orta kesimine dek 

ilerletilen 6 Fr açık uçlu üreter kateteri sonda ile tespitlenerek hastaya sağ flank pozisyon verildi. İki adet 10 

mm, 2 adet 5 mm trokar ile batın insüfle edildi. Sağ dilate üreter proksimalde renal pelvise, distalde iliak 

çapraza dek künt ve keskin disseksiyonlarla ayrıldı. Proksimal üreterin kink yaparak seyrettiği, vena kanayı 

posteriordan çevreleyerek distale ilerlediği gözlendi. Takiben, üreterdeki kink proksimalinden insizyon 

üretere insizyon yapıldı. Trokardan ilerletilen fleksible nefroskop ile proksimal üreter ve sağ böbrek 

toplayıcı sisteminde klinik anlamlı taş olmadığı görüldü.  Takiben vena kavanın distalinde kalan üreter 

segmenti, vena kava altından künt ve keskin disseksiyonlar ile serbestlenerek vena kava anterioruna alındı. 

Üreter distalinin proksimal segmente rahatlıkla eriştiği görüldü. Takiben üreter uçları spatüle edildi. 4/0 

vicryl ile 4.8 Fr double J (JJ) stent üzerinden uç uca anastomoz yapıldı. Ameliyatın toplam süresi 240 

dakika, kanama miktarı 50 ml idi. Postoperatif 3. gün sondası, 5. gün dreni alındı ve sorunsuz olarak taburcu 

edildi. Ameliyatın 2. ayında JJ stenti alındı. Aynı seansta çekilen RGP’de üreter kinkleşmesinin düzeldiği, 

sağ hidroüreteronefrozun azaldığı izlendi. Takiplerinde ek sıkıntısı olmayan hastanın 6. ay kontrolünde 

yapılan merkaptoasetil triglisin (MAG3) sintigrafisinde sol ve sağ böbreğin göreceli fonksiyonları sırası ile 

%45 ve %55 olarak bildirildi. Sağda diüretik yanıtı pozitif idi. Obstruktif patern saptanmadı. Hastanın 18 

aylık takip sürecinde ek sorun gözlenmedi.  

Sonuç: Nadir bir konjenital anomali olan retrokaval üreter ve eşlik eden üreter-böbrek taşları, minimal 

invaziv yaklaşım ile etkin ve güvenilir olarak tedavi edilebilir.  

Anahtar Kelimeler : retrokaval üreter, laparoskopi, ürolitiyazis, üreteroüreterostomi 
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VS - 042 
ADRENOKORTİKAL KARSİNOM OLGUSUNDA TRANSPERİTONEAL LAPAROSKOPİK 

ADRENALEKTOMİ 

Mehmed Emin Kayacan1, Muzaffer Doğu Taşdemir1, Volkan Şen1, Ozan Bozkurt1, Ömer Demir1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

AMAÇ 

   Sağ adrenal bezde tespit edilen 9 cm onkositik adrenokortikal karsinom (ACC) nedeniyle 

transperitoneal laparoskopik adrenalektomi yapılan olgu sunulmaktadır. 

OLGU SUNUMU 

 70 yaş kadın hasta, eşlik eden komorbid hastalıkları nedeniyle dış merkezde yapılan tetkiklerinde sağ 

adrenal bezde 7,5 x 6,5 x 9 cm kitlesel lezyon saptanması üzerine kliniğimize yönlendirilmiş. Yapılan 

endokrinolojik değerlendirmede kitlenin hormon aktif olmadığı tespit edildi. Açık appendektomi, 

laparoskopik kolesistektomi ve omentopeksi geçirildiği öğrenilen hastada saptanan non-fonksiyonel 

adrenal tümör için transperitoneal laparoskopik sağ adrenalektomi yapılması planlandı. Hastaya sağ 

70 derece flank pozisyon verildi. Abdominal basınç 15 mmHg olacak şekilde pnömoperitoneum 

oluşturularak çalışma portları yerleştirildi (Resim 1). Sağ adrenal bezdeki 9 cm 'lik kitlesel lezyon 

gözlendi. Peritümöral yapışıklıklar ve kitlesel lezyonun retrokaval parçasının disseksiyonu için uygun 

görüş açısı elde edilememesi nedeniyle açık cerrahiye geçilmesine karar verildi. Sağ subkostal insizyon 

yapılarak anatomik katlar geçildi ve operasyon lojuna ulaşıldı. Kitlenin retrokaval parçası çevre 

dokulardan keskin disseksiyon ile serbestleştirilerek tümöral doku anblok eksize edildi. Kanama 

kontrolünü takiben loja bir adet dren yerleştirildi. Toplam süre 240 dakika, peroperatif total aspirat ise 

400 mL idi. Postoperatif 1. gün hasta mobilize edildi ve hastanın oral beslenmesi başlatıldı. 4. gün dreni 

çıkarılan hasta komplikasyonsuz taburcu edildi. Patolojisi onkositik tip adrenkortikal karsinom, pT2, 
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cerrahi sınır negatif olarak değerlendirilen hastada sistemik metastaz saptanmadı. Hastanın takibi ve 

tedavisi multidisipliner olarak devam etmektedir. 

 

SONUÇ 

Adrenokortikal tümörler benign adrenal tümörlere kıyasla nadiren görülmektedir. Bu tümörlerde 

tercih edilmesi gereken operasyonun minimal invaziv mi yoksa açık prosedür mü olduğu konusunda 

henüz fikir birliğine varılamamıştır. Adrenokortikal tümörlerde tedavi planı ve takip sürecinin tecrübeli 

merkezlerde deneyimli cerrahi ekipler tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler : Adrenokortikal Karsinom, Adrenalektomi, Sürrenalektomi, Adrenokortikal Tümör 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 1. Adrenal kitlenin çevre organlar ve majör vasküler yapılar ile ilişkisini 

gösteren ameliyat öncesi çekilmiş MRI görüntüsü 
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VS - 043 
10 CM'LİK SOL BÖBREK KİTLESİNDE LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ 

Muhammed Selçuk Özer1, Can Sinirsiz1, Volkan Şen1, Ozan Bozkurt1, Ömer Demir1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı 

73 yaş kadın hasta. 2'li antihipertansif tedavi kullanımına rağmen kontrolsüz hipertansiyon nedeniyle yapılan 

tetkiklerinde sol böbrek alt pol inferiorda 100x93x70 mm lik solid kitlesel lezyon tespit edildi. Nefrometri 

skoru 9X olarak değerlendirildi. Sol renal vende thrombüs tespit edilmedi. Hastaya 70 derece  sol flank 

pozisyonda transperitoneal laparoskopik radikal nefrektomi yapıldı. Ameliyat 45 dakika sürdü. Ameliyat 

sonrası kanama veya komplikasyon gözlenmedi. Alınan kitlenin patolojisi pT2a berrak hücreli renal hücreli 

karsinom olarak sonuçlandı. 

Anahtar Kelimeler : Böbrek kitleleri, Nefrektomi, Laparoskopi 
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VS - 044 
NÜKS RENAL KİTLEDE LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ 

Muhammed Selçuk Özer1, Mustafa Gürses1, Volkan Şen1, Ozan Bozkurt1, Ömer Demir1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı 

56 yaş kadın hasta. 2017'de sol böbrek orta kesimde bulunan 22 mm'lik kitlesel lezyona laparoskopik 

parsiyel nefrektomi yapıldı. Patolojisi T1 berrak hücreli renal hücreli karsinom olarak sonuçlandı. Cerrahi 

sınır negatifti. Hasta 2021'e kadar nüksüz takip edildi. 2021'de yapılan kontrol tomografisinde operasyon 

lojunda lokal nüks ile uyumlu 9 mm'lik hipervasküler nodüler lezyon tespit edildi. Hastaya 70 derece sol 

flank pozisyonda transperitoneal laparoskopik radikal nefrektomi yapıldı. Ameliyat 55 dakika sürdü. 

Ameliyat sonrası kanama veya komplikasyon gözlenmedi. Alınan kitlenin patolojisi pT1a berrak hücreli 

renal hücreli karsinom olarak sonuçlandı. 

Anahtar Kelimeler : Böbrek kitlesi, Nefrektomi, Laparoskopi 

 

 

  



 

Sayfa 297 / 338 
 

VS - 045 
SANTRAL YERLEŞİMLİ RENAL EPİTELOİD ANJİOMYOLİPOMDA SOL LAPAROSKOPİK RADİKAL 

NEFREKTOMİ 

Ertuğrul Köse1, Emre Fatih Karadeli1, Mehmet Necmettin Mercimek2, Ender Özden1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; Liv Hospital Samsun Üroloji 

Kliniği, Samsun, Türkiye 

Amaç: Renal epiteloid anjiomyolipom (ReAML) oldukça nadir tümördür(1/100000). Tanı histolojik olarak 

tipik AML hücreleri arasında epiteloid hücre komponentinin görülmesiyle koyulur. Bu tümörler perivasküler 

epiteloid hücrelerin tümörü (PEComa) derivesidir. Benign, potansiyel agresif ve malign PEComa’lar vardır. 

Malign PEComa’ların çoğu ReAML’dir. ReAML’lerin üçte biri bölgesel ve uzak metastazlara yol açıp 

ölüme neden olabilecek malign lezyonlardır. Görüntülemede renal hücreli karsinom ile karışabilir. Bu 

videoda kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz, patolojisi PEComa olarak raporlanan santral yerleşimli endofitik 

renal kitledeki sol laparoskopik radikal nefrektomi (LRN) deneyimimizi sunmayı amaçladık. 

Hasta ve Yöntem: 41 yaşında kadın hasta insidental sol renal kitle saptanması üzerine tarafımıza refere 

edildi. Bilgisayarlı tomografide sol böbrek üst-orta zonda, 50 mm boyutlu, tamamen endofitik, geniş kistik 

alanların da bulunduğu kontrastlanan semisolid alanlar içeren anjiomiyolipom veya renal hücreli karsinom 

ayrımı yapılamayan kitle olarak raporlandı.  Hastaya laparoskopik sol parsiyel/radikal nefrektomi planlandı. 

Veress iğnesi ile pnömoperitoneum oluşturulduktan sonra, 12 mm optik port sol rektus kası lateralinden 

girildi ve direkt görüş altında 1 adet 12 mm ve 2 adet 5 mm çalışma portları girildi. İnen kolon mediale 

deviye edildi. Gonadal venin lateralinden üreter bulundu,askıya alındı ve takip edilerek hilusa ulaşıldı. Tek 

renal arter ve ven ayrı ayrı diseke edilerek askıya alındı. Böbrek çevre dokulardan tümüyle serbestlendi. 

Laparoskopik ultrasonografi yardımıyla kitle sınırları ve derinliği belirlendi. Kitlenin konumu nedeniyle 

remnant böbrek dokusunun sadece üst ve alt polde yaklaşık 2 cm kalacağı ve ayrıca tümörün hilus 

seviyesinde çok yumuşak olması nedeniyle parsiyel nefrektomi yapılırsa tümör bütünlüğünün 

korunamayacağı düşünülerek radikal nefrektomiye karar verildi. Önce renal arter, ardından da renal ven 

Hem-o-lok ve metal kliplerle kontrol edildi ve kesildi. Üreter metal klipler ile kontrol edildi ve 

kesildi.Kanama kontrolünün ardından kitle endobag içine konularak sol modifiye gibson insizyonundan 

dışarı alındı. 

Bulgular: İlk portun girişinden kitlenin vücut dışına alınmasına kadar geçen süre 70 dakika ve ortalama kan 

kaybı 30 cc idi. Postoperatif dönemde komplikasyon gelişmeyen hasta, 2.gün dren çekilerek taburcu edildi. 

Patoloji sonucu epiteloid anjiomyolipom, T1b, cerrahi sınırlar negatif olarak raporlandı. 

Sonuç: Oldukça nadir görülen PEComa’lar renal kitlelerde öntanı olarak akılda tutulmalıdır. PEComa’ların 

tedavisi tıpkı diğer renal kitleler gibi tümör özellikleri, cerrahın deneyim ve tercihine göre minimal invaziv 

yöntemlerle gerçekleştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler : laparoscopy, renal mass, PEComa 
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VS - 046 
LAPAROSKOPİK NEFROÜRETEREKTOMİ(ENDOSKOPİK TRANSÜRETRAL MESANE CUFF 

EKSİZYONU) 

Bedreddin Kalyenci1, Mehmet Özgür Yücel1 
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı 

Minimal invaziv enstrümantasyon ve teknikteki gelişmeler, perioperatif morbiditeyi azaltan, hastanede kalış 

sürelerini kısaltan ürolojik prosedürlerin uygulanmasına ivme kazandırmıştır.Laparoskopik 

nefroüreterektomi üst üriner sistem tümörlerinde ve özellikle üreter tümörlerinde  standart haline 

geldi.Distal üreter ve mesane cuff eksizyonu ile birlikte transperitoneal veya retroperitoneal yaklaşım 

yoluyla gerçekleştirilebilmektedir.Açık tekniklerle karşılaştıran günümüz çalışmalarının analizi, eşdeğer 

onkolojik sonuçları göstermektedir. Ayrıca bu hastaların hastanede kalış, analjezik gereksinimleri ve 

nekahet dönemi açısından açık cerrahi geçiren muadillerinden daha iyi sonuçlar bildirilmektedir.Bunun 

yanında Mesane cuff eksizyonunda teknik seçiminde bir fikir birliği kurulamamıştır. 

Sağ yan ağrısı ile başvuran 65 yaşındaki erkek hastada skuamöz hücreli distal üreter tümörü saptanması 

üzerine endoskopik cuff eksizyonu ve transperitoneal laparoskopik nefroüreterektomi operasyonu yapıldı. 

Anahtar Kelimeler : MESANE CUFF EKSİZYONU, NEFROÜRETEREKTOMİ 
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VS - 047 
RENAL VEN TROMBÜSLÜ SAĞ BÖBREK TÜMÖRÜNE LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ 

Hüseyin Eren1 
1Uroeren Klinik, Rize 

Giriş: 75 yaş, kadın hasta. Göğüs hastalıkları servisinde plevral effüzyon nedeni ile araştırılırken yapılan 

torasentezde eksuda gözlendi. Toraks BT’nin alt kesitlerine giren görüntüde sağ böbrekte kitle tespit edildi. 

Hastaya kontrastlı üst abdomen MRG istendi. MRG’de “sağ böbrek alt polde 102x65x65 mm ebatlı T2A'da 

heterojen hiperintes, diffüzyon ağırlıklı görüntülerde anlamlı kısıtlanma göstermeyen IVKM sonrası 

arteriyal fazda yoğun heterojen kontrast tutulumu gösterip geç fazlarda wash out izlenen ve ayrıca inferior 

renal vene uzanım gösteren kitlesel lezyon” izlendi. Hastaya konsey kararı ile sağ radikal nefrektomi 

operasyonu kararı alındı. Sağ laparoskopik radikal nefrektomi planı yapıldı. Daha önce geçirilmiş kolon op 

öyküsü olan hastanın karın içine Hasson kesi ile girildi ve pnomoperitoneium oluşturuldu. Sağ radikal 

nefrektomi işlemi başarı yapıldı. Operasyon süresi 73 dakika olarak kaydedildi. İntraoperatif kanasma 

miktarı 120 cc olarak ölçüldü. Postoperatif 2. gün dreni alınanan hasta 3. günde şifa ile taburcu edildi. 

Patoloji sonucu “Renal hücreli karsinom (şeffaf hücreli tip), sağ böbrek, sağ nefrektomi materyal. Nükleer 

grade (WHO/ISUP grade): G2 - Tümör nekrozu: İzlenmedi. Renal vende tümör trombüsü izlendi. Patolojik 

evre: pT3a No” olarak raporlandı. Hastanın 2 yıllık kontrollerinde böbrek tümörü açısından sorun izlenmedi. 

Akciğer tüberkülozu tanısı ile 4’lü tedavi aldı. 

Anahtar Kelimeler : Renal hücreli karsinom, renal ven trombüs, radikal nefrektomi, laparoskopi 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: SaĞ RCC aksiyel görüntü 
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Resim Açıklaması: Sağ RCC tranvsers görüntü 

 

 
 

Resim Açıklaması: Sağ renal ven trombüsü 
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VS - 048 
HIZLI BÜYÜYEN, RENAL VEN İNVAZYONLU İNFİLTRATİF RENAL KİTLEDE LAPAROSKOPİK 

RADİKAL NEFREKTOMİ 

Alper Ege Sarıkaya1, Muzaffer Doğu Taşdemir1, Volkan Şen1, Ozan Bozkurt1, Ömer Demir1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı 

AMAÇ 

Bu olgu sunumunda hematüri nedeniyle yapılan tetkiklerinde sağ böbrekte 4 ay içerisinde 3.5 cm’den 9 

cm’e progrese infiltratif kitlesi olan ve patolojisi pT3a berrak hücreli renal hücreli karsinom, renal ven 

invazyonu ve trombüsü mevcut olarak raporlanan hastamızda uyguladığımız minimal invaziv teknik 

sunulmaktadır. 

OLGU SUNUMU 

71 yaş kadın hasta, hematüri nedenli başvurusu sırasında dış merkezde yapılan tetkiklerinde Ağustos 

2021’de sağ böbrekte 37 mm’lik kitlesel lezyon saptanmış. Tarafımıza yönlendirilen hastanın Aralık 

2021’de yapılan görüntülemelerinde 94mm boyutunda infiltratif, perirenal yağ dokuya uzanım gösteren, 

sürrenal bez ile yağlı doku planlarının silinmesine sebep olan kitlesel lezyon saptandı ve abdomen MR 

görüntülemesinde sağ renal ven tanımlanamadı. Hastaya laparoskopik radikal nefrektomi yapılmasına karar 

verildi. Hasta sağ 70 derece flank pozisyonunda umblikusun hemen superiorundan 2 cm’lik insizyon 

hattından Veress iğnesi ile periton geçilerek insuflasyona başlandı. İntraabdominal basınç 15 mmHg olacak 

şekilde CO2 insuflasyonu ardından trokarlar resim 1’ de belirtildiği konfigürasyonda yerleştirildi. Çıkan 

kolon disseksiyonla ekarte edildikten sonra sağ böbrekteki 9 cm’lik kitlesel lezyon görüldü. Böbrek 

medialde ve süperiorda çevre dokulardan disseke edildi. Aberan renal ven ve renal arter kliplenerek kesildi. 

Renal venin vena cava ostiumunun hemen sonrasında renal parankime giriş yaptığı görüldü. Disseksiyon 

sonrası renal ven kliplenerek kesildi. Böbrek en-blok dışarı alındı. Toplam süre 120 dakika, kanama ise 100 

mililitreydi. Postoperatif 1. gün hasta mobilize edildi ve hastanın oral alımı başlatıldı. Postoperatif 3. gün 

dreni çıkarılan hasta komplikasyonsuz taburcu edildi. Patolojisi T3a berrak hücreli renal hücreli karsinom 

olarak gelen hastada cerrahi sınır ve renal ven duvar invazyonu pozitif saptandı. 

Anahtar Kelimeler : Renal kitle, trombektomi, laparoskopik nefrektomi 
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VS - 049 
EKTOPİK TAŞLI BÖBREK HASTASINDA LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ VİDEO SUNUMU 

Mert Evırgen1, Nebil Akdoğan1, Mutlu Değer1, Volkan İzol1, Atilla Arıdoğan1 
1Çukurova Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı 

  

Amaç 

Embriyonel dönemde böbreklerin normal lokalizasyonuna ulaşamaması neticesinde ektopik yerleşim 

meydana gelir. Bu anomalinin en sık görülen şekli, pelvik yerleşim olup sıklıkla sol böbrekte izlenir. 

Fonksiyonlarını kaybetmiş, semptomu olan ektopik taşlı böbrekli hastalarda nefrektomi uygulanabilir. Bu 

videoda hastanın yaşam kalitesini bozan batın pelvik girim düzeyinde ektopik yerleşimli atrofik böbreğin 

laparoskopik yöntemle çıkarılma görüntüleri sunulmaktadır 

Vaka Sunumu 

  

Sık idrar yolu enfeksiyonu, ve son 4 aydır artan yaygın karın ağrısı olan, ağrıları sebebiyle günlük aktivitesi 

kısıtlanan hastanın yapılan tetkiklerinde pelvik girim düzeyinde, venöz drenajı inferior vena cavaya olan, 

konturları lobüle, parankimi incelmiş, içerisinde multiple taş dansiteleri olan ektopik yerleşimli böbrek 

saptanması üzerine transperitoneal yöntemle laparoskopik nefrektomi planlandı. 

Genel anestezi altında sol 200  tradelenburg pozisyonda göbek altı 2 cm pararektalden veres iğnesi ile 

girildi.Pnömoperitonum oluşturulduktan sonra 300 lens ile vizualizasyon oluşturuldu.Sırasıyla göbek hizası 

ve göbek üstü 6 cm pararektalden 10 mmlik portlarla girildi.Aspiratör, dissektör, ultrasonik makas 

yardımıyla böbrek ve üreter ince disseksiyonlarla etraf dokulardan serbestlendi.Böbrek uterus ve overlere 

yakın yerlişimli görüldü.Pedikül bulunarak ana renal arter ve ven vec klipslerle tutturularak kesildi.Böbrek 

çepeçevre serbestlendikten sonra üreter ultrasonik makasla kesilerek nefrektomi uygulandı.Loja 1 adet dren 

konularak işleme son verildi.Operasyon 90 dk sürdü.Kan kaybı minimaldi.Postoperatif  2. Gün dreni 

çekilerek taburcu edildi. 

  

Sonuç 

Artan deneyimle beraber teknik açıdan zor yerleşimli non-fonksiyone ektopik taşlı böbreklerde laparoskopik 

nefrektomi güvenle uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler : EKTOPİK BÖBREK,EKTOPİK TAŞLI BÖBREK,LAPAROSKOPİK 

NEFREKTOMİ,EKTOPİK NEFREKTOMİ 
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VS - 050 
ENDOFİTİK HİLER KİTLEDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ 

Onur Kalaycı1, Murat Gülşen2, Mehmet Necmettin Mercimek3, Ertuğrul Köse1, Ender Özden1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 
2Gazi Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği 
3İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 

Amaç: Bu videoda hiler yerleşimli endofitik kitlede uyguladığımız laparoskopik parsiyel nefrektomi (LPN) 

deneyimimizi sunmayı amaçladık. 

Hasta ve Yöntem: 58 yaşında erkek hastanın idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle yapılan incelemelerinde sağ 

böbrek orta zon anteriorda hiler yerleşimli 3 cm’lik yoğun kontrastlanan, RENAL nefrometri skoru 11 olan 

kitle tespit edildi. Özgeçmişinde herhangi bir sistemik hastalığı veya operasyon öyküsü olmayan hastaya 

radikal nefrektomi olaslığı da anlatılarak sağ LPN planlandı. 

Sağ 60 derece yan pozisyonda Veress iğnesi ile pnömoperitoneum oluşturuldu. Umblikusun üzerinden 

pararektal 12 mm’lik optik port yerleştirildi. Direk görüş altında ön aksiller hattan 5 mm, midklaviküler 12 

mm’lik çalışma portları ile ksifoidin altından 5 mm’lik asistan portu girildi. Kolon ve duodenumun 

medializesyonu sonrasında vasküler diseksiyon ile bir adet arter ve ven izole edilerek silikon teypler ile 

askıya alındı. Hiler yerleşimli endofitik kitlenin sınırlarının ortaya konulması için öncelikle perirenal yağlı 

doku uzaklaştırıldı. Sonrasında intraoperatif ultrason (IU) yardımı ile kitle sınırlarına hook koter ile işaretler 

konuldu. İskemi oluşturulmadan önce parankim ile vasküler yapılar keskin ve künt diseksiyonlar ile 

mümkün olduğunca ayrılmaya çalışıldı. Segmental arterde kanama olması üzerine endo bulldog klempler ile 

global iskemi oluşturuldu. Kitle etrafındaki parankim ile birlikte soğuk makas ile eksize edilmeye başlandı. 

Rezeksiyon sırasında gözlenen arterlere metal klipler konuldu. Rezeksiyon sırasında segmental ven dalları 

ve toplayıcı sistem de açıldı. Rezeksiyon tamamlandıktan hemen sonra kitle endobag içerisinde alındı. 

Medüller renorrafide, defektin geniş olması sebebiyle dikenli sütürler yerine 3/0 monofilaman emilebilir 

süturler kullanıldı. Tabandaki vasküler yapılar ve toplayıcı sistem kontinü kapatıldı. Kortikal renorrafide ile 

2/0 poliglaktin sütur ve kayan klip tekniği ile parankim uçları yaklaştırıldı. Endo bulldoglar alınarak kanama 

kontrolü yapıldı. Defekt üzerine perirenal yağlı doku kapatıldı ve spesmen sağ alt kadrandan modifiye 

Gibson insizyonu ile vücut dışına alındı. 

Bulgular: Cerrahi süre 90 dk, sıcak iskemi süresi 24 dk ve tahmini kan kaybı 150 cc idi. Patoloji sonucu 

kromofob renal hücreli karsinom, pT1a, cerrahi sınır negatif olarak raporlandı. Takiplerinde 6. ay 

kontrollerinde nüks veya metastaz saptanmadı. 

Sonuç: Endofitik kitlelerde LPN tecrübeli ellerde, IU’nun uygun kullanımı, dikkatli rezeksiyon ve renorrafi 

ile özellikle T1a kitlelerde radikal cerrahi yerine güvenle uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler : Böbrek Tümörü; Endofitik Kitle; Laparoskopi; Parsiyel Nefrektomi 
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VS - 051 
SANTRAL YERLEŞİMLİ KİTLEDE SAĞ LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ 

Mehmet Özen1, Turgut Serdaş1, Reha Ordulu1 
1Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 

56 yaşında erkek hastanın yapılan tetkiklerinde santral yerleşimli 43 mm kitle izlenmesi üzerine 

laparoskopik sağ parsiyel nefrektomi  kararı alındı. Kitlenin R.E.N.A.L skorlama sistemine göre puanı 10 

olarak belirlendi. Hasta 45 derece sağ yan pozisyona alındıktan sonra, Veress iğnesi ile sağ pararektal 

alandan girildi ve pnomoperitoneum oluşturuldu. Ardından sağ pararektal alandan 11 mm optik port ve 

görüntüleme eşliğinde 2 adet 5 mm ile bir adet 11 mm çalışma portları girildi. Çıkan kolon ve duodenum 

medialize edildikten sonra üreter takip edilerek renal hilusa ulaşıldı. Ardından kitleye ulaşıldı. Kitle etrafı 

"hook koter" ile çizildi. Arter ve vene "Bulldog" klempler konulduktan sonra kitle soğuk makas ile kitle 

eksize edildi. Oluşan defekt  3-0 V-loc ve 3-0 vciryl ile onarıldı. Kanama kontrolunu takiben loja bir adet 

sump dren konularak işleme son verildi. İşlem esnasında kanama yaklaşık 100 cc, sıcak isekmi süresi 31 dk 

idi. Post operatif birinci gün foley sondası, üçüncü gün sump dreni çekildi.  

  

Anahtar Kelimeler : böbrek tümörü, parsiyel nefrektomi, Laparoskopi 
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VS - 052 
RENAL EWİNG SARKOM: LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ VE TROMBEKTOMİ 

Muzaffer Doğu Taşdemir1, Anıl Öcal1, Volkan Şen1, Ozan Bozkurt1, Ömer Demir1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

AMAÇ 

   Primitif Nöroektodermal Tümörler (PNET) içerisinde yer alan ewing sarkomuna kemik dokuda daha 

sık rastlanmakla birlikte renal ewing sarkomu oldukça nadir görülür. Sıklıkla genç erişkinlerde görülür. 

Agresif seyirli ve kötü prognoza sahip bir tümördür. 7,5 cm renal kitle ve renal ven trombüsü 

saptanması nedeniyle laparoskopik radikal nefrektomi ve trombektomi yapılan olgu sunulmaktadır. 

OLGU SUNUMU 

   27 yaşında erkek hasta, aralıklı sol yan ağrısı şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde 

sol böbrek orta kesim posteriorda renal sinüs yağına ve sinüs seviyesinde renal vene invaze olan, 

perirenal alana uzanım gösteren en büyük aksı 7,5 cm ölçülen kitlesel lezyon tespit edildi. Sol renal hilus 

seviyesinden itibaren süperior mezenterik arteri çaprazlama seviyesine dek, sol renal ven lümeninde 

tümör trombüsü ve perirenal yağ doku içerisinde kollateral vasküler yapılar olduğu saptandı. R.E.N.A.L 

nefrometri skoru 12H-P, PADUA skoru 14-P olarak hesaplandı. Hastaya laparoskopik radikal 

nefrektomi ve trombektomi yapılması planlandı. Renal ven ve sinüs invazyonu gösteren cerrahi sınırı 

negatif olan küçük yuvarlak hücreli tümörün, FISH sonucunda 22q12 pozitif saptanması ve diğer 

immünohistokimyasal belirteçlerle birlikte değerlendirildiğinde ewing sarkomu ile uyumlu olduğu 

tespit edildi. FDG-PET-BT ile yapılan sistemik evrelemesinde uzak metastaz saptanmayan hasta lokalize 

hastalık olarak kabul edildi. Hastaya vinkristin, doksorubisin, etoposid, siklofosfamid, ifosfamid ve 

mesna kemoterapi protokolü başlandı. Hastanın takip ve tedavi protokolü devam etmektedir. 
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SONUÇ 

   Kemik dışı yerleşimli ewing sarkomu nadiren renal orijinli görülebilmektedir. Agresif seyirli ve kötü 

prognoza sahip olan bu tümörlerde metastatik olmayan olgularda dahi agresif tedavi gerekmektedir. 

Bu nedenle bu tür hastaların multidisipliner yaklaşımla tecrübeli merkezlerde tedavi ve takiplerinin 

düzenlenmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler : Ewing Sarkom, Primitif Nöroektodermal Tümör, PNET, Nefrektomi, Trombektomi, 

Renal Ewing Sarkom 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 1. Preoperatif çekilen MRI aksiyel kesitlerde kitlesel lezyonun çevre yapılar ile 

ilişkisi 
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PS - 001 
DOUBLE-J-STENT ÇEKİLMESİ SONRASINDA RENAL PELVİS VE ÜRETERDE HEMATOM , BASİT BİR 

GİRİŞİM CİDDİ KOMPLİKASYON 

Ercan Kazan1, Abdullah Akkurt2 
1Antalya Atatürk Devlet Hastanesi 
2Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

Bu poster asılmadı.  
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PS - 002 
SEKONDER UP DARLIK NEDENİYLE METALİK ÜRETERAL STENT TAKILMASI OLGU SUNUMU 

Mehmet Vehbi Kayra1, Barış Kuzgunbay2 
1Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
2Urocentre Üroloji Kliniği 

GİRİŞ: Üreteropelvik (UP) bileşke obstrüksiyonlarının tedavisinde Avrupa Üroloji Derneği kılavuzlarında 

piyeloplasti (açık, laparoskopik, robotik) önerilmektedir. Cerrahi girişimin mümkün olmadığı hastalarda 

double J stent (DJS) ve perkütan nefrostomi (PN) ile geçici tedavi yapılabilmektedir. DJS’in uzun süreli 

kullanımı mesane irritasyonuna neden olabilmekte ve DJS’e rağmen obstrüksiyon devam edebilmektedir. 

PN’nin harici yerleştirilmesi ve her iki uygulamada da periyodik değişim gerekliliği hastaların yaşam 

kalitesini belirgin olarak düşürmektedir. Bu yöntemlerin dezavantajları nedeniyle metalik üreteral stentler 

tercih edilebilmekte fakat bunların kullanımı ile ilgili klinik çalışmalara kısıtlı olarak rastlanmaktadır. Biz 

sekonder UP darlık ve intrarenal pelvis nedeniyle metalik üreteral stent kullandığımız vakayı sunmayı 

amaçladık. 

MATERYAL-METOD: 46 yaşında kronik hastalık ve cerrahi öyküsü olmayan kadın hastaya 2010 yılında 

sağ UP darlık nedeniyle açık piyeloplasti operasyonu yapıldı. Periyodik olarak teknesyum-99m 

mercaptoacetyltriglycine (Tc-99m MAG3) sintigrafisi, kontrastsız + kontrastlı abdomen bilgisayarlı 

tomografi (BT) ile takip edilen hastada obstrüksiyon düşündürmeyen staz ve sekel hidronefroz bulguları 

mevcuttu.  2019 yılında sağ renal kolik ve sık tekrarlayan üriner enfeksiyon bulguları sonrası yapılan 

retrograd piyelografi (RGP) sonucunda UP darlığın nüks ettiği tespit edildi. Bunun üzerine UP bileşkeye 

balon dilatasyonu yapılarak DJS takıldı. Aralıklı olarak RGP yapılıp darlığın devam ettiği tespit edilerek 

DJS değişimine devam edildi. UP darlığın DJS değişimleri sonrası sebat ettiği görüldü. Sekonder 

piyeloplasti ve önceki operasyondan bilinen intrarenal pelvis nedeniyle cerrahi komplikasyon riski 

mevcuttu. Bu nedenle hastaya genel anestezi altında, skopi eşliğinde Allium® Çapasız 10f 100mm metalik 

üreteral stent takıldı. 

BULGULAR: Hastada operasyon esnasında UP bileşke açılarak pürülan idrar deşarjı olduğu gözlemlendi. 

Operasyon sonrası 3. ayda yapılan kontrol ultrasonografi (USG) sonucunda sağ böbrekte hidronefrozda 

gerileme tespit edildi.  BT ürografi kontrolünde UP’den proksimal üretere uzanan metalik üreteral stent 

mevcuttu. Kontrast maddenin pelvikaliksiyel sistemden mesaneye drene olduğu görüldü. Bu aşamada 

obstrüksiyon bulgusu izlenmedi. Takiplerde sağ renal kolik şikayetinde belirgin azalma görüldü. Üriner 

enfeksiyon tekrarlamadı. 

SONUÇ: Metalik üreteral stent, üreteral obstrüksiyonların tedavisinde minimal invaziv, kolay uygulanabilir, 

efektif bir tedavi seçeneğidir. Uzun süreli DJS veya PN ile drenaj gerektiren durumlarda ve morbiditesi 

yüksek olan hastalarda piyelplasti cerrahisine alternatif olarak hastalara sunulabilir. 

Anahtar Kelimeler : Sekonder UP darlık, metalik üreteral stent 
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PS - 003 
ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI SONUCU GELİŞEN RENAL ARTER PSÖDOANEVRİZMASININ 

ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ 

Berk Yasin Ekenci1, Mehmet Altan1, Görkem Özenç1, Şerafettin Kaymak1, Ahmet Emin Doğan1, Azad 

Hekimoğlu2, Sertaç Çimen1, Azmi Levent Sağnak1 
1Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 
2Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği 

Psödoanevrizmalar(PA), türbülanslı kan akımına ve hematoma yol açan vasküler duvardaki 

yaralanmalardır(1). Gerçek anevrizma arter duvarının üç katmanını içerirken, PA daha azını içerir(2). PA 

renal travma, enfeksiyon veya iyatrojenik nedenlerden kaynaklanabilir(1,3,4). Renal arter 

psödoanevrizması(RAP) sıklıkla böbrek biyopsisi, perkütan nefrostomi, açık veya endoskopik ameliyatlar 

gibi prosedürlerin komplikasyonu olarak veya künt, penetran travmanın bir sonucu olarak ortaya 

çıkar(4). Zayıf arter duvarları nedeniyle, PA'ların büyüme ve yırtılma riski vardır. Hayatı tehdit eden 

kanama ve ölümlere yol açabilir. PA'ların endovasküler tedavisi(ET) mevcut embolik ajanlardaki 

gelişmelerle yaygınlaşmıştır(5,6,7). Sunumumuzun amacı penetran yaralanma sonrası gelişen RAP’ın tanı 

ve ET yönetimini ortaya koymaktır. Ateşli silah yaralanması ile getirilen 26 yaş erkek hastanın fizik 

muayenesinde batında defans, rebound saptanmadı. Bilateral hemopnömotoraks saptanması üzerine 

torakostomi takıldı. Sondadan hematürik idrar çıkışı izlendi. İlk hemoglobin değeri(Hb) sonucu 12,6g/dl 

saptandı. Hemodinamisi stabil seyreden hastaya BT çekildi. BT’de extremitelerde, toraksta ve batında 

birçok kurşun saptanan hastanın karaciğerinde minimal laserasyon alanı izlendi. Sol retroperitoneal  alanda 

hematom olduğu, böbreklerde laserasyon olmadığı, sol renal arter(RA) komşuluğunda mermi çekirdeği(MÇ) 

olduğu izlendi. Çekilen BT anjiyografide(BTA) sol RA orta segment trasesinde MÇ ve yaklaşık 4mm’lik 

RAP saptandı(Resim-1). 3 saat sonra hastanın hemodinamisin bozulduğu izlendi. Kontrol Hb 10g/dl 

saptandı. 2 ünite eritrosit süspansiyonuna(ES) ve hidrasyona rağmen arteriyal tansiyon(TA) 70/50mmHg, 

nabız 132/dk saptandı. Tanısal laparotomi planlandı. Laparotomide batın içerisinde 200cc kadar hemorajik 

mayii izlendi. Karaciğerde sızma şeklinde hemoraji izlendi. Hemostaz sağlandı. Sol retroperitoneal alanda 

genişleme göstermeyen hematom ile uyumlu alan izlendi. Pulsasyon saptanmadı. Vitalleri stabil seyreden, 

hematom alanı genişlemeyen hastada böbreği korumak adına konservatif takip kararı alındı. Hastanın 

postoperatif(PO) takiplerinde hematürisi devam etti. Vitalleri stabil seyretti. Takiplerinde  Hb 8.2g/dl’ye 

kadar gerileyen hastaya yattığı süre boyunca 3 ünite ES replasmanı yapıldı. Hasta PO-1.gününde RAP 

sebebiyle girişimsel radyoloji doktorlarına(GRD) danışıldı. 1 ay sonra BTA çekilmek üzere takip önerildi. 

PO-4.gününde batın dreni, torakostomileri ve sondası çekildi. Hasta PO-10. gününde taburcu edildi. 3 hafta 

sonra BTA ile tekrar değerlendirildi. Sol RAP’ın genişlemiş olduğu(Resim-2) izlenmesi üzerine hastaya 

GRD tarafından girişim planlandı. Sol RA kateterize edilerek anjiogram elde edildi. Sol RA orta kesimde 

6x3mm boyutlarında RAP’a ait doluş izlendi. RAP’sı kateterle geçildi. Ardından RAP’ı içerecek şekilde 

6x22mm boyutlu kaplı stent yerleştirildi ve balon ile ekspansiyonu sağlandı. Kontrol görüntülerde RAP’ın 

dolaşım dışı bırakıldığı, stentin patent olduğu görüldü(Resim-3). İşlem sonrası hastanın hemodinamisi stabil 

seyretti. Hb düşüşü saptanmadı. Hasta PO-2.gününde klopidogrel 75mg ve aspirin 100mg başlanarak 

taburcu edildi. 3. ve 6. ay kontrollerinde şikayeti olmayan hastanın kontrol tetkik ve görüntülemelerinde 

patoloji saptanmadı. Sonuç olarak ana RA’de yaralanması olan genç stabil travma hastasında ET ile böbrek 

korunmuştur. Olgumuz özellikli travma hastalarında veya iyatrojenik sebeplerle yaralanan hastalarda ET 

rolünün önemini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Endovasküler Tedavi, Psödoanevrizma, Renal Travma 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: 1. ay kontrol BT anjiyografide genişlemiş RAP ve mermi çekirdeği 

 

 
 

Resim Açıklaması: İlk çekilen BT anjiyografide sol RA orta segment trasesinde mermi çekirdeği ve RAP 
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Resim Açıklaması: Sol RA orta kesimde 6x3mm boyutlarında RAP’a ait doluş ve sol renal artere takılan 

stent 
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PS - 005 
KOMPLET UNİLATERAL DUPLİKE ÜRETER VE PROKSİMAL ÜRETER TAŞI ; OLGU SUNUMU 

Hüseyin Mert Durak1, Berk Yasin Ekenci1, Ömer Akın Özkan1, Alihan Kokurcan1, Hilmi Sarı1, Fatih 

Yalçınkaya1 
1Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 

Üreteral duplikasyon üriner traktın konjenital anomalileri arasında yaygın görülmekte ve tüm popülasyonda 

sıklığı  %0,8’dir(1). Komplet duplike üreter çok daha nadir izlenmektedir(2). Bu durum tek bir mezonefrik 

kanaldan ayrı olarak iki üreteral tomurcuğun gelişmesiyle meydana gelir(3). Genellikle asemptomatik 

seyreder ve insidental olarak fark edilir(4). Bu olgu sunumunda, yan ağrısı şikayetiyle tarafımıza başvuran 

ve tetkiklerinde tek taraflı komplet duplike üreteri olan ve  üreterlerden birinde proksimal üreter taşı bulunan 

hasta sunulacaktır.26 yaşında erkek hasta sağ yan ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın 

özgeçmişinde ek özellik izlenmedi. Fizik muayenesinde sağ kostovertebral açı hassasiyeti mevcuttu. Vücut 

sıcaklığı normaldi. Kan tetkiklerinde Hgb : 16,5 g/dL , Wbc: 7.600 , Üre: 25,3 mg dL ve Kreatinin 0,82 

mg/dL olarak saptandı. Tam idrar tetkikinde eritrosit :11/HPF, lökosit 40/HPF, lökosit esteraz(+) ve nitrit(-) 

olarak saptanan hastanın idrar kültüründe bakteri üremesi olmadı. Hastanın ultrasonografisinde sağ 

proksimal üreterde yaklaşık 15mm boyutunda taş ile uyumlu opasite izlendi. Hastanın bakılan kontrastsız 

tüm abdomen bilgisayarlı tomografisinde sağ böbrek üst polünü drene eden üreterin dilate olduğu, proksimal 

kesiminde 15mm’lik taş ve üreterin lateralinde böbrek alt polünü drene eden tamamen ayrı olarak mesaneye 

açılan ikinci bir üreter izlendi(Resim 1).Hastanın sağ medial üreterindeki taşı nedeniyle hastaya sağ 

üreterorenoskopik taş cerrahisi planlandı. Cerrahi sırasında yapılan sistoskopisinde mesane trigonunun sağ 

yarısında birbirinden ayrı olarak mesaneye açılan iki adet üreter orifisi görüldü(Resim 2). Medialdeki üreter 

orifisinden girilerek üreter lümenindeki taş holmium lazer litotripsi ile fragmante edildi. Üretere retrograd 

olarak 26cm 4,7Fr JJ katater yerleştirildi. Postoperatif(PO) dönemde ateşi ve hematürisi olmayan hasta PO 

1.günde taburcu edildi. PO 21.günde düz karın grafisinde rezidü taş izlenmeyen hastanın JJ katateri alındı. 

Dubleks sistem, iki piyelokaliksiyel sistemi olan ve tek, bifid (parsiyel üreteral duplikasyon) veya komplet 

olarak mesaneye ayrı ayrı giren iki ayrı üreteri olan böbrek olarak tanımlanabilir. Weigert-Meyer’in 

tanımladığı kurala uygun olarak olgumuzda böbreğin üst polünü drene eden üreter orifisi daha trigon sağ 

tarafında daha inferiora açılırken , böbrek alt polünü drene eden üreter orifisi daha süperiorda yer 

almaktaydı(6). Dubleks sistem genitoüriner sistemin en sık konjenital anomalilerinden biri olup böbreğin üst 

ve alt pollerinin füzyon anomalisi sonrası meydana gelir. Komplet üreter duplikasyonları daha nadir olup 

inkomplet duplikasyonlara göre üç kat daha az görülür. Genellikle asemptomatik seyreden üreter 

duplikasyonlarına insidental olarak tanı konulur. Üriner sistem taşları, üriner sistem enfeksiyonu, 

vezikoüreteral reflü, üreterosel duplike sistemli hastalarda görülen olası komorbiditelerdendir(7). Her ne 

kadar bizim olgumuzda herhangi bir komplikasyon olmasa da komplet duplike üreter komplikasyon 

oranlarını arttırabilir. Bu durumdan dolayı klinisyenler cerrahi öncesinde üriner sistemin nadir anomalileri 

konusunda dikkatli olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Komplet Üreteral Duplikasyon, Üreterorenoskopi, Üreter Taşı 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 2: Sistoskopi sırasında görülen iki ayrı üreter orifisi ve üreterde görülen taşın 

cerrahi sırasındaki görüntüsü Sistoskopi sırasında görülen iki ayrı üreter orifisi ve proksimal üreterde 

görülen taşın üreterorenoskopi görüntüsü 
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Resim Açıklaması: Resim 1: Duplike sistemin BT görüntüsü; 1) Üst polü drene eden dilate üreter, 2) Üst 

polü drene eden üreterdeki taş ve alt polü drene eden üreter, 3) Üst ve alt polü drene eden iki ayrı üreterin 

seyri, 4) Üst polü drene eden üreterdeki taş 
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PS - 006 
ASYMPTOMATIC GIANT RENAL CALCULI: SINGLE SESSION PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY 

CASE REPORT 

Yunus Erol BOZKURT1, Gökhan TEMELTAŞ2, Oktay ÜÇER2, Talha MÜEZZİNOĞLU2 
1Manisa Merkez Efendi State Hospital 
2Manisa Celal Bayar University Hafsa Sultan Hospital 

Bu poster asılmadı.  
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PS - 007 
KÜÇÜK HÜCRELİ PROSTAT KANSERİ: NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU SUNUMU 

Cemil Aydın1, Mücahit Doğan1, Muhammet Yaytokgil1, Musa Ekici1, Mehmet Murat Baykam1 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.d 

Giriş: 

Prostat kanseri dünyada erkek popülasyonda en sık görülen kanser olup, prostat kanserlerinin yaklaşık %95’i 

adenokanserlerdir. Küçük hücreli prostat kanseri nadir görülür ve oldukça agresif seyirlidir, tüm prostat 

kanserlerinin %0,5- 2’sini oluşturmaktadır. Primer olarak tek başına görülebileceği gibi ileri evrelerdeki 

prostat adenokanseri ile birlikte de görülebilmektedir. Prostat adenokanserleriyle birlikte görülen küçük 

hücreli tümörlerin en sık tipi fokal nöroendokrin farklılaşma şeklinde olanıdır. Adenokarsinomların aksine 

prognozu oldukça kötüdür. Androjen reseptörlerine sahip değildirler, dolayısıyla bu tümörler hormonal 

tedaviye cevapsızdır. Kliniğimize alt üriner sistem semptomları, halsizlik ve bel ağrısı şikayetleri ile 

başvuran dış merkezde glob vezikale nedeniyle sonda takılan 63 yaşında bir hastaya yaptığımız transrektal 

biyopsi ile tespit edilen prostat küçük hücreli karsinomu olgusu sunulmuştur. 

Olgu: 

Altmış üç yaşında erkek hasta yaklaşık 2 aydır artan sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, halsizlik, sağ 

yan ve pelvik ağrı şikayetleri ile acil servise başvurdu. Hastanın parmakla rektal muayenesinde, prostat +++ 

sağ lob sert, fikse, prostat konturları düzensiz izlendi. PSA: 1.060 ng/ml, üriner USG’de; sağ böbrek 

toplayıcı sistemde G3 dilatasyon, sol böbrekte G1 dilatasyon + sol orta üreterde 7 mm taş, prostat 86 cc ve 

parankim yapısı heterojen olduğu tespit edildi. Cr: 1.6 olan hastaya acil bilateral nefrostomi konuldu. BT: 

Sağ üreter proksimal   1/3 düzeyinden geçen kesitlerden başlayarak mesaneye uzanım gösteren üreteri 

çevreleyen yumuşak doku görünümü izlendi. Tarif edilen kitlenin en büyük komponentinin mesane 

komşuluğunda yaklaşık   84x83 mm olduğu izlenmiştir. Mesanede en kalın yerinde 34 mm çapında belirgin 

duvar kalınlaşması ve kitlesel görünüm izlenmiştir. MR görüntülemede: Batın sağ kadranda sağ renal sinüs 

düzeyinden başlayıp sağ üreter trasesi boyunca kaudal yönde psoas kası anteriorunda ve vena kava süperior 

ve abdominal aorta sağ lateral komşuluğu boyunca kaudal yönde bant şeklinde uzanım gösteren pelvik 

bölgeye kadar uzanan yaklaşık 146x45x50 mm boyutlu T2 de hafif hiperintens, T1 de hipointens, kontrastlı 

serilerde diffüz kontrast tutulumu gösteren kitle lezyon izlendi. Kitle lezyonu pelvik bölgede mesane 

lümenine, prostat bezine ve seminal veziküllere invazyon göstermektedir (mesane ve üreter kaynaklı malign 

tm?). Hastaya transrektal biyopsi ve GAA-endoskopi yapıldı, prostat oldukça düzensiz, orifisler izlenmedi, 

prostat kaynaklı olduğu düşünülen mesane sağ yan duvar trigona ulaşan sert hemorajik oluşum izlendi, işlem 

sonlandırıldı. Hastanın patoloji sonucu, Prostat Küçük Hücreli Nöroendokrin Karsinom ile uyumlu geldi. 

Hasta medikal onkoloji ile konsulte edildi, Etoposit/Cisplatin protokolüne alındı. Küçük hücreli prostat 

kanserleri, adenokanserlerin aksine oldukça agresiftirler. Cohen ve ark. çalışmalarında, adenokanserlerin 2 

yıllık sağ kalım oranını %97, küçük hücreli prostat kanserlerinde 2 yıllık sağ kalım oranını ise %35 

bulmuşlar ve bu tümörlerin hızlı metastaz yaptığını bildirmişlerdir. 

Sonuç olarak; küçük hücreli prostat kanseri tanı anında büyük oranda metastatik olan ve prognozu 

adenokanserlerin aksine kötü seyirli olan prostatın nadir görülen bir tümörüdür. Henüz standart bir tedavi 

şekli olmamasına rağmen kemoterapi günümüzde kabul edilen tedavi şeklidir.  

Anahtar Kelimeler : Prostat kanseri, küçük hücreli tip, nöroendokrin tümör 

 

 

  



 

Sayfa 318 / 338 
 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: MR görüntü 

 

 
 

Resim Açıklaması: Endoskopik görüntü 

 

 
 

 

  



 

Sayfa 319 / 338 
 

PS - 008 
DUPLİKE TOPLAYICI SİSTEMDE MULTİPL TAŞ SAPTANAN OLGUDA ÇİFT ACCESS PERKÜTAN 

NEFROLİTOTOMİ 

Muzaffer Doğu Taşdemir1, Mehmed Emin Kayacan1, Volkan Şen1, Ozan Bozkurt1, Ömer Demir1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı 

AMAÇ 

  Bu olgu sunumunda bilateral çift toplayıcı sistemi olan ve her iki toplayıcı sisteminde böbrek taşı tespit 

ettiğimiz hastada gerçekleştirdiğimiz çift access perkütan nefrolitotomi sunulmaktadır. 

OLGU SUNUMU 

    36 yaşında erkek hasta, sağ yan ağrısı nedeniyle tarafımıza başvurdu. Hastadan idrar yolu 

enfeksiyonu geçirmediği, tekrarlayan taş düşürme öyküsünün olduğu ve son zamanlarda yan ağrısının 

arttığı öğrenildi. Hastanın yapılan değerlendirmesinde her iki böbrekte çift toplayıcı sistemin bifid 

üreter ile seyrettiği ve üreterovezikal bileşkede füzyone olduğu, sağ böbrek üst toplayıcı sistemin renal 

pelvisini dolduran, kaliks içlerine uzanım gösteren en büyüğü 24x22 mm multipl taşlar, alt toplayıcı 

sistemin renal pelvisinde, kaliks içlerine uzanım gösteren en büyüğü 15 x 18 mm boyutlarında multipl 

taşlar tespit edildi. 

     Hastaya perkütan nefrolitotomi yapılmasına karar verildi. Litotomi pozisyonunda her iki toplayıcı 

sistem üreterorenoskop eşliğinde kılavuz tel kullanılarak sırayla kataterize edildi ve retrograd 

piyelografi ile anatomik değerlendirme yapıldı. Üreterovezikal bileşke darlığı nedeniyle hastanın her 

iki toplayıcı sistemi aynı anda kataterize edilemedi. Üst toplayıcı sistem içinde radyoopak kontrast 

verilerek katater çıkarıldı ve kılavuz tel bırakıldı. Alt toplayıcı sistem ise kataterize edilerek hastaya 

prone pozisyon verildi. Uygun giriş lokasyonu belirlendikten sonra ciltten 2 cm insizyon yapılarak 

interkostal access ile üst duplike toplayıcı sistem posterior kaliksten dilate edildi. Taşlar ultrasonic ve 
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pnömotik litotriptör yardımı ile fragmante edilerek toplandı. Ardından aynı insizyon hattı kullanılarak 

subkostal access ile alt duplike toplayıcı sistem posterior kaliksten dilate edildi.  

 

Taşlar pnömotik litotriptör yardımı ile fragmante edilerek toplandı. Her iki toplayıcı sisteme malecot 

re-entry katateri takılarak antegrad piyelografi yapıldı. Ekstravazasyon izlenmeyen hastanın 

operasyonu sonlandırıldı. Toplam süresi 120 dakika olan operasyon sırasında herhangi bir 

komplikasyon gelişmedi. Hastaya postoperatif 1. gün akciğer grafisi, 3. gün direkt üriner sistem grafisi 

çekildi. Patoloji saptanmayan hastanın bir gün ara ile nefrostomileri çekilerek 4. gün komplikasyonsuz 

taburcu edildi. 

     Hastanın kontrol başvurusunda CDK-EPI GFR değerinde regresyon olmadığı görüldü. Tekrarlayan 

taş hastalığı nedeniyle tetkik ve tedavisi düzenlenen hastanın takip süreci devam etmektedir. 

SONUÇ 

   Bilateral çift toplayıcı sistem genel popülasyonda %0,7-1 arasında değişen oranlarda görülebilen ve 

sıklıkla kadınlarda saptanan anatomik bir varyasyondur. Bu hastalarda gelişen üriner sistem taşlarında 

çift toplayıcı sisteme tek insizyon hattından çift giriş yapılarak perkütan nefrolitotomi deneyimli 

merkezlerde yapılabilmektedir. 
Anahtar Kelimeler : Çift Toplayıcı Sistem, Bifid Üreter, Böbrek Taşı, Üriner Sistem Taş Hastalığı, 

Perkütan Nefrolitotomi. 
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Resim Açıklaması: Resim 2: Operasyon sırasında hastanın C kollu floroskopi ile çekilen görüntüleri 

 

 
 

 

  



 

Sayfa 322 / 338 
 

Resim Açıklaması: Resim 1: Hastanın çift toplayıcı sistem içerisindeki taşlarının konumları 
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PS - 009 
ENDOSKOPİK KOMBİNE İNTRARENAL CERRAHİ 

Ahad Safaraliyev1, Ender Özden1, Ertuğrul Köse1, Yakup Bostancı1, Yarkın Kamil Yakupoğlu1, Şaban 

Sarıkaya1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

Giriş: Günümüzde perkütan nefrolitotomi (PNL), cerrahi tecrübenin artması ve teknolojideki gelişmelere 

paralel olarak önemli bir evrim geçirmiştir. Supin ve modifiye supin (Galdakao modifiye supine Valdivia) 

pozisyonlarının tanıtılması ve endoskopi kombine intrarenal cerrahi (ECIRS) de bu evrimin bir parçasıdır. 

ECIRS işleminde hem PNL hem de fleksible üreterorenoskopi (RIRC) işlemleri birlikte uygulanmaktadır. 

Bu yöntem, modern taş cerrahisinde özellikle komplike olgularda önemli avantajlar sunar. ECIRS ile eş 

zamanlı üreter taşları tedavi edilebilir, birden fazla kalikste taş olması ve staghorn taşlarda çoklu perkütan 

girişler engellenmiş olur, perkütan yol ile güvenli bir şekilde ulaşılması mümkün olmayan kalikslere ulaşım 

sağlanabilir. Bu sayede böbreğe minimal zarar verilerek tam taşsızlığın elde edilmesi amaçlanır ve anestezik 

açıdan da rahat ve güvenli bir prosedürdür. 

Olgu: 72 yaşında erkek hasta, kliniğimize sol yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinde 

rekürren üriner sistem taş hastalığı olduğu ve daha önce sağ PNL öyküsü olduğu öğrenildi. Kontrassız 

bilgisayarlı tomografide sol böbrekte dağınık yerleşimli büyüğü alt polde 13 mm olan çok sayıda taş izlendi, 

ECIRS planlandı. 

Hastaya Galdakao modifiye supin Valdivia pozisyonu verildi. Sistoskopide mesanede patoloji izlenmedi. 

Hidrofilik guide klavuzluğunda 4,5/7,5 Fr semirijit üreterorenoskop ile sol böbreğe kadar çıkıldı, patolojiye 

rastlanmadı. 8,7/9,3 Fr disposable fleksibl üreterorenoskop (AnQing EU-scope) ile guide klavuzluğunda ve 

skopi kontrolünde sol böbreğe girildi.  Sol böbrek alt, orta ve üst pol kaliksiyel sistemde dağınık yerleşimli 

multipl taşlar mevcuttu. Posterior aksillar hat, krista iliaka ve 12. kosta arasında kalan alandan posteriordan 

böbreğe 18 Gauge iğne ile akses yapıldı. Guide eşliğinde akses hattı 15/16 Fr sheat dahil dilate edildi. 12 Fr 

nefroskop ile böbreğe girildi (KARL STORZ MIP System). Böbrekte bulunan dağınık taşlar fleksibl 

üreterorenoskop ve nefroskop ile kombine şekilde Holmium YAG lazer ile fragmante edildi. Endoskopik ve 

skopik olarak stone free kabul edildi. Ardından retrograd olarak üreteral 6/26 DJ stent ve anterograd olarak 

16 Fr malekot kateter yerleştirilerek işlem sonlandırıldı. 

Hastanın postoperatif 1. gün malekot kateteri, 2. gün foley sondası çekilerek taburcu edildi, postoperatif 14. 

gün sol DJ stenti çekildi. 

Sonuç: ECIRS; kompleks, multipl taşlar ve anormal böbrek anatomisine sahip böbrek taşı vakalarında etkili 

ve güvenli bir minimal invaziv tedavi yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler : endourology, ECIRS, kidney stone 
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PS - 010 
ÜRETRAL KATETER DEĞİŞİMİ SIRASINDA OLUŞAN İATROJENİK ÜRETER YARALANMASI 

Onur Kalaycı1, Yakup Bostancı1, Ertuğrul Köse1, Ender Özden1, Yarkın Kamil Yakupoğlu1, Ali Faik Yılmaz1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

Giriş: İatrojenik üreter yaralanmaları cerrahinin potansiyel bir komplikasyonudur. İatrojenik yaralanmalar; 

endoürolojik girişimler, jinekolojik ve batın içi cerrahileriyle birlikte olabilmektedir. Ancak üretral foley 

kateter takılmasına bağlı üreter yaralanması ile ilgili literatürde sınırlı sayıda vaka bildirimi mevcuttur. 

Olgu: Trafik kazası sonrası 20 yıldır paraplejik olan ve daimi sonda ile takip edilen 79 yaşında kadın hasta, 

sonda değişimi sonrası makroskopik hematüri ile başvurduğu merkezde yapılan bilgisayarlı tomografide 

foley sondanın sağ üreter orifisi içerisinden üretere ilerlediği ve distal üreteri perfore ederek sonda 

balonunun presakral alanda olduğunun gözlenmesi üzerine ultrason kontrolü ile foley sonda revizyonu 

yapıldıktan sonra hematürisi devam etmesi üzerine tarafımıza refere edildi. Hastaya tarafımızca sistoskopi, 

sağ retrograd pyelografi (RGP) ve gerekli girişim planlandı. Sistoskopide mesane kapasitesinin ileri 

derecede azaldığı görüldü. Sağ RGP’de üreter distal kesimde ekstravazasyon olduğu gözlendi. 4,5/7,5 Fr 

semirijit üreterorenoskop ile sağ üreter orifisinden girilerek ekstravazasyonun proksimaline geçilerek 

hidroflik guide sağlam üreter lümeninden sağ böbrek pelvisine kadar gönderildi ve extravazasyonun 

proksimalinden RGP yapıldı, proksimalde bir ekstravazasyon gözlenmedi. Guide kılavuzluğunda ve skopi 

kontrolünde sağ üretere 6/26 DJ stent yerleştirilerek işlem sonlandırıldı. Kontrol görüntülemede 

ekstravazasyon olan bölgedeki koleksiyonun azaldığı gözlendi. 

Postoperatif 3. ay kontrolünde yapılan RGP ‘de ekstravazasyonun aynı bölgeden minimal de olsa devam 

ettiği gözlendi. Hastanın ek komorbiditeleri de göz önünde bulundurularak (Astım, diabetes mellitus, 

hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve morbid obezite) tekrar 6/26 DJ stent takılıp konservatif olarak 

izlenmesi ve 6 ay sonra tekrar RGP yapılması kararı alındı. 

Sonuç: Üretral foley kateter yerleştirilmesine bağlı üreter perforasyonu oldukça nadir olmasına karşın, 

daimi sondalı veya temiz aralıklı kateterizasyon uygulayan nörojen mesaneli hastalarda karşılaşılabilecek bir 

komplikasyon olduğu akılda tutulmalıdır. Potansiyel komorbiditeleri olan bu hastalarda invaziv 

girişimlerden önce minimal invaziv yaklaşımlar ön planda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : ureteral injury, retrograde pyelography, ureteroscopy 
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PS - 011 
GENÇ HASTADA MESANE LEİOMYOMU 

Ertuğrul Köse1, Şaban Sarıkaya1, Onur Kalaycı1, Yakup Bostancı1, Ender Özden1, Ali Faik Yılmaz1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 

Giriş: Leiomyoma, düz kas dokusunun benign karakterli tümörü olarak tanımlanır. Bu tümörler sıklıkla 

uterus ve gastrointestinal sistemde görülmekle birlikte, düz kas hücresinin bulunduğu her yerde görülebilir. 

Mesane leiomyomu tüm mesane tümörleri arasında yaklaşık %0,43 insidansa sahiptir. Klinik olarak 

asemptomatik olabileceği gibi, hematüri, dizüri ve obstrüktif alt üriner sistem semptomları görülebilir. 

Cerrahi, tedavide altın standart olmakla birlikte tümör büyüklüğü, lokalizasyonu ve mesane duvarı ile 

ilişkisine bağlı olarak transüretral rezeksiyon, segmental rezeksiyon ve parsiyel sistektomi seçenekleri 

uygulanabilir. 

Olgu: 28 yaşında kadın hasta, hematüri ve alt üriner sistem semptomları ile değerlendirilirken üriner sistem 

enfeksiyonu saptanıp antibiyoterapi başlanmış. Şikayetlerinin devam etmesi üzerine hastaya sistoskopi 

yapılmış, mesane trigonda kitle tespit edilerek tarafımıza refere edilmiş. Merkezimizde yapılan manyetik 

rezonans görüntülemede mesane posteriorda lümene protrüde 32x28 mm boyutlu, iyi sınırlı, homojen, sinyal 

özellikleri olan leioyomu düşündüren kitle tespit edilen hastaya transüretral rezeksiyon planlandı. 

Sistoskopide mesane sol orifisin hemen medialinden başlayıp sağ orifisi laterale deviye eden trigon boyunca 

devam eden, üzeri ürotelyum ile örtülü yaklaşık 3 cm kitle görüldü ve transüretral rezeksiyon uygulandı. 

Rezeksiyon sonrası rezidü kitle kalmadığı ve her iki orifisin doğal olduğu görüldü. Hasta postoperatif ikinci 

gün taburcu edildi ve beşinci gün sondası çekildi. Patoloji sonucu leiomyoma olarak raporlandı. Postoperatif 

ikinci ayda yapılan ultrasonografi ve sistoskopide patolojik oluşum saptanmadı. 

Sonuç: Mesane leimyomu; mesanenin nadir, iyi huylu, mezenkimal bir tümörüdür ve tüm mesane tümörleri 

arasında insidansı %0,5’ten düşüktür. Kadın cinsiyette yaklaşık iki kat daha sık görülmektedir. Hastalar 

asemptomatik olabileceği gibi çoğunlukla obstrüktif semptomlar (%49), irritatif semptomlar (%38) ve 

hematüri (%11) ile başvururlar. Mesane leimyomunun tespitinde ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, 

manyetik rezonans görüntüleme ve sistoskopi kullanılabilir. Mesane koruyucu yaklaşım uygulanması 

gereken bu benign lezyonların mutlak tedavisi cerrahi olmakla birlikte seçenekler tümörün boyutu, 

lokalizasyonu ve mesane duvarı ile ilişkisine bağlı olarak değişmektedir. Transüretral rezeksiyon da uygun 

lezyonlarda altın standart yaklaşım olmaya devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : endourology, TURBT, leiomyoma 
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PS - 012 
MİNİMAL İNVAZİV ÇAĞDA ÜROLOGLAR VE PERKÜTAN NEFROSTOMİ UYGULAMALARI 

Mevlüt Keleş1, Erdal Benli1, Abdullah Çırakoğlu1, İbrahim Yazıcı1, Nurullah Kadim1, Ahmet Anıl Acet1 
1Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Üst üriner sistem obstrüksiyonu birçok farklı nedenlerle, günlük üroloji uygulamaları sırasında 

karşımıza çıkmaktadır. Bazen oldukca ciddi sonuçları olan bu patoloji, acil müdahale ihtiyacı doğurur. 

Ancak birçok hastanede hastaya bu işleminin yapılması mümkün olmamaktadır. Bu hasta açısından önemli 

sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı perkütan nefrostomi konusuna dikkat çekmek ve 

sonuçlarımızı sunmaktır. 

Metaryal ve Metot: Bu çalışmada 2020-2021 yılları arasında Ordu Tıp Fakültesi Üroloji kliniğine 

başvurmuş ve verilerine ulaşılan 42 hastanın sonuçları kullanıldı. İşlem ultrason eşliğinde, lokal anestezi 

altında yapıldı. Çalışmada başarı, işlem sonrası idrar torbasına idrar gelmesi ya da antegrat grafide 

pelvikaliksiyel sistemin görüntülenmesi olarak kabul edildi. Olguların yaşları, vücut kitle indeksleri, ek 

hastalıkları, nefrostomi takılma nedeni, başarı ve komplikasyonları kaydedildi. 

Bulgular:  Çalışmada 34 erkek (%79,1) ve 8 kadın (18,6) olmak üzere toplam 42 hasta değerlendirildi. 

Grubun yaş ortalaması 68,52±13,6 (32-86) yıl, BMI 25,93± 4,47 (19,05 -36,98) kg/m2 olarak bulundu. 

Hastaların %41,9 (18/42)’de ABY, %69,8 (30/42) de malignite vardı. Hastaların çoğu ürologların ve 

radyologların bulunduğu dış merkezlerden sevk edilmişti. Yapılan işlem sonrasında hastaların  %90,8 

(38/42) işlem başarı ile tamamlandı. İşlem sırasında ölümcül bir komplikasyon ile karşılaşılmadı (%0). 

Sadece bir vakada transfüzyon gerektiren ciddi kanama oldu ( %2,3;  1/42). Bu vakada embolizasyon ile 

sorunsuz olarak halledildi. 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda perkütan nefrostominin üroloji eğitimi alan kişilerce kabul edilebilir 

komplikasyon oranlarıyla, başarıyla yapılabilir bir işlem olduğu saptandı. Ayrıca birçok üroloji uzmanın bu 

işlemden çeşitli nedenlerle kaçındığı saptandı. Acil olarak çözülmesi gereken bu sorunla karşılaşan hastanın 

zor durumda kalmaması için, tüm ürologların basit ve güvenli olan bu işlem için gerekli eğitimi alması 

sağlanmalıdır. Minimal invaziv çağda önemli başarılar elde eden, böbrek anatomisine hakim olan 

ürologların, bu alana sahip çıkmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler : Üriner obstrüksiyon, perkütan nefrostomi, komplikasyon Urinary obstruction, 

percutaneus nephrostomy, complication 
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PS - 013 
İHMAL EDİLEN DJ STENTİN NEDEN OLDUĞU SORUNLAR 

İbrahim Yazıcı1, Mevlüt Keleş1, Erdal Benli1, Abdullah Çırakoğlu1, Nurullah Kadim1, Ahmet Anıl Acet1 
1Ordu Üniversitesi 

Amaç: Taş hastalığı ağrı, obstrüksiyon gibi çeşitli nedenlerle üroloji pratiğinde önemli yer tutar. Birçok 

hastanın tedavisinin çeşitli anlarında, double J (DJ) stent kullanılmaktadır. Bu stentin belli bir zaman 

sonunda alınması, unutulmaması önemlidir. Ancak bu hastalara, DJ stent ile ilgili yapılan tüm uyarılara 

rağmen, birçok sorun yaşanmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı 4 yıl önce üreter taşı nedeniyle 

URS sonrası D-J stent takılan hastayı sunmak ve bu konuya dikkat çekmektir. 

Vaka Sunumu:  37 yaşında D.Ç. isimli kadın hasta, birçok kez tedavi aldığı (Bazen yatarak) enfeksiyon 

hastalıkları kliniği tarafından komplike dirençli idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla kliniğimize konsülte edildi. 

Hastada şiddetli sağ yan ağrısı, yüksek ateş ve enfeksiyon parametrelerinde yükseklik vardı. Hastanın 

öyküsünde 4 yıl önce dış merkezde sağ üreter taşı nedeniyle URS yapıldığı ve üretere DJ stent takıldığı 

öğrenildi. Ayrıca hastane fobisi diğer yandan son zamanlarda ortaya çıkan Covid-19 hastalığı nedeniyle 

kontrole gitmediği öğrenildi. Laboratuar değerlerinde önemli patoloji vardı (Kreatinin:0,7mg/dL; CRP:16 

mg/L, WBC:17 bin 10^9/L HB: 9.7 gr/dl vb). DÜS grafisinde sağ böbrekte yaklaşık 3 cm, mesane içinde 

yaklaşık 7 cm çaplı opasitenin ayrıca DJ stent üzerinde tüm üreter boyunca devam ettiği izlendi (Şekil 1ve 

2). USG’de, böbrek parankimleri doğal, sağ böbrekte 30 mm taş mevcut, mesane içinde taş mevcuttu. 

DMSA sintigrafide sağ böbrek uptakeyi azalmış, kontur bütünlüğü bozulmuş skar ile uyumlu alanlar izlendi. 

Sağ böbreğin katkısı %39 ve sol böbrek fonksiyonları normal, katkısı % 61 izlendi. 

      Gerekli bilgilendirme ve onay sonrası, sağ böbreğe acil perkütan nefrostomi takılıp mevcut enfeksiyon 

halinin düzelmesi beklendi. Takibinde ilk seansta yapılan endoskopisinde mesanede 7 cm boyutunda tek 

parça taş, orifste ucu görülen j stent ve stent boyunca üreterde taşlar izlendi. Perkütan sistolitotomi ile 

mesanedeki taşı ve üreterorenoskopi ile üreterdeki stent üzerindeki taşlar fragmente edilip alıdı. İkinci 

seansta ise hastaya tekrar endoskopi yapıldığında sağ üreter alt ucunda taş yolu izlendi. Taşlar URS ile 

temizlendi. DJ stent yanında üst üreteropelvik bileşkeye kadar çıkıldı. Kalan taşlar da fragmante edilip stent 

alt ucu serbestlendi. Daha sonra PNL ile böbrekte kalan kısım temizlendi. Hasta yaklaşık 5 kez cerrahi 

işleme maruz kaldı. Sonuçta stent alındı, hasta taşsız hale geldi. Hasta sorunsuz olarak takip edilmektedir. 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda URS sonrası hastaya takılan DJ stentin unutulmasının/ihmal edilmesinin iş 

gücü kaybı, ekonomik kayıp başta olmak üzere birçok önemli soruna yol açabileceği saptandı. Bu nedenle 

DJ stent kullanılması düşünüldüğünde gereklilik mutlaka gözden geçirilmelidir. Kullanıldığı durumlarda, 

bizim hastada olduğu gibi, entelektüel durum iyi olsa bile unutulma ihtimali akılda olmalı ve bu hastaların 

takibi sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Taş, DJ stent, İhmal, komplikasyon 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: DUSG 
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Resim Açıklaması: BT ÜROGRAFİ 
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PS - 014 
BİLATERAL NON-PALPABL TESTİSLİ OLGUDA PERSİSTAN MÜLLER KANALI SENDROMU 

BİRLİKTELİĞİ 

Özlem Kara1, Şaban Sarıkaya2 
1Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

  

Bilateral Non-palpabl Testisli olguda Persistan Müller Kanalı Sendromu birlikteliği   

Özlem KARA, Şaban SARIKAYA 

                         ÖZET 

  Persistan müller kanalı sendromu( PMKS) nadir görülen 46,XY cinsiyet gelişim bozukluğudur ve klinik 

olarak normal fenotipe sahip erkeklerde inmemiş testis, uterus ve follop tüpleri gibi müller kanallarının 

varlığı ile karakterizedi. Sıklığı net olarak bilinmemekle birlikte, PMKS’nin ilk tanımlandığından bu yana 

literatürde yaklaşık 250 yi geçen olgu bulunmaktadır. Burada, bilateral inmemiş testis nedeni ile yapılan 

laparoskopik girişim sırasında müller yapılar (uterus) saptanan olan PMKS’li bir olgu sunulmuştur. 

        GİRİŞ 

  AMH ve AMHR2’deki fonksiyon kaybettirici mutasyonlar varlığında müllerian kanal gerilemeyerek 

uterus, fallop tüpleri, serviks ve vajen üst kısmına farklılaşmaktadır.Erkek cinsiyet gelişim bozukluğu olarak 

tanımlanan PMKS olgularının %85’lik kısmında AMH veya AMHR2 genlerinde mutasyon saptanabilirken, 

geri kalan kısmına ise bu genlerde mutasyon saptanmadığı bildirilmektedir.   

OLGU    

 Üç yaşında testislerinin yerinde olmaması ile polikliniğimize  başvurdu. Testisler fizik muayenede ele 

gelmedi skrotum gelişmiş ,penis ve eksternal  meatus normal  şekil ve yerinde sünnetsiz idi. Hipospadias 

yok idi.Ultrasonografide her 2 testis inguinal kanal proksimalinde izlendi. 

Genel anestezi altında sağ inguinal transvers kesi ile başlandı .İnguinal herni kesesi internal ring hizasına 

kadar sıyrıldı içine bakıldı ancak testis ve ekleri bulunamadı. Laparoskopiye karar verildi. Göbekten 5 mm 

post hudson ile girildi. Optik ile bakıldı ve sağ testis mesane posteriorunda internal ringin uzağında görüldü. 

Sol testis internal ring seviyesinde görüldü.(şekil 1) Her iki testisin spermatik kord yapısı orta hatta mesane 

posteriorunda yer alan üçgen şeklinde rudimenter uterin kalıntıya uzanıyordu. (Şekil 2) Mullerian remnant 

olduğu düşünülen yapı dikkatlice duktus deferensden laparoskopik diseksiyonla ayrılarak eksize edildi. 

Batın içinde yer alan her iki testis peritoneal yapılardan künt ve keskin diseksiyonlarla 

serbestleştirildi.inguinal kesiden sağ testis batın dışına alındı .Testisten cinsiyet gelişim bozukluğu açısından 

bx yapıldı ardından skrotumda hazırlanan dartos poşa tespit edildi.sol tarafa da aynı işlemler 

uygulandı.  Hastadan genetik ve endokrin konsültasyonu istendi.    

    TARTIŞMA   Testislerin skrotum dışında yerleştiği durumlarda, yaşamın altıncı ayından sonra tedrici 

olarak germ hücre kaybı gerçekleşmektedir.İnfant dönemde bu olguların testis ve müller kalıntı histolojisi 

normal iken erken müdahale edilmez ise zaman içinde malign değişim gösterebildiği bilinmektedir. Bu 

olgulardaki malign değişim sıklığının yaşla birlikte artmakla beraber, %5-18 arasında olduğu 

bildirilmektedir. Bu hastalarda embriyonel karsinom, seminom, yolk salk tümörü ve teratom geliştiği rapor 

edilmektedir. Bir çalışmada, inmemiş testis olgularındaki tümör geliştirme riskinin abdominal testis 

yerleşimli olgularında ingüinal yerleşimli olanlardan daha yüksek olduğu ve bu riskin testisin indirilmesi 

sonrasında da devam ettiği ileri sürülmektedir. Ameliyat sonrası testis tümörü gelişimi riski ortadan 

kalkmayacağından uzun süre izlem gereklidir. 
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 Anahtar Kelimeler : Persistan müller kanalı sendromu, unpalpabl Testis, transvers testiküler ektopi 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: uterus 
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Resim Açıklaması: sol intraabdominal testis 
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Resim Açıklaması: çıkarılan uterin remnant 
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MİNİMAL İNVAZİV YÖNTEMLERLE SOL BÖBREK STAGHORN TAŞ VE SOL ÜRETERDE TAŞ YOLU 

OLAN HASTANIN TAŞSIZ HALE GETİRİLMESİ 

Mustafa Ozan Ataçer1, Müslim Doğan Değer 1, Burak Bilir1, Tevfik Aktoz1 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 GİRİŞ 

Perkütan Nefrolitotomi (PNL) ve Semirijit Üreterorenoskopi ( URS)  taş cerrahisinde kullanılan minimal 

invaziv cerrahi yöntemlerdendir. Endoskopik teknolojideki gelişmelerle birlikte böbrek ve üreter taşlarının 

çoğu minimal invaziv yöntemler ile endoskopik olarak tedavi edilmekte olup açık cerrahi geri planda 

kalmıştır.  Kliniğimize sol böbrek staghorn taşı olan ve sol üreterde taş yolu ile başvuran taş yükü fazla olan 

hastamızın minimal invaziv cerrahi yöntemler ile tedavisini sunmak istedik. 

  

OLGU SUNUMU 

5 yıl önce dış merkezde sol PNL hikayesi olan 25 yaşında erkek hasta sol yan ağrısı ile dış merkeze başvuru 

sonrası çekilen batın tomografisinde pelvikaliksiyel sistem içerisinde büyüğü 33 mm çapında multiple 

kalküller ve sol üreter orta- distal kesimi boyunca büyüğü 15 mm çapında multiple kalkül imajları izlenmesi 

üzerine sol URS ve DJ stent takılması operasyonu sonrası kliniğimize yönlendirilmiş (Şekil 1). Hastaya 

çekilen Statik Böbrek Sintigrafisinde her iki böbreğin total böbrek fonksiyonlarına katılım oranları sağ böbrek 

%80,9 sol böbrek %19,1 olarak hesaplanmış olup sol böbrek parankimi diffüz incelmiş olarak görüldü. 

Yapılan Dinamik Böbrek Sintigrafisinde ise sol böbrek perfüzyonu ve ekstraksiyonu normal, parankimi 

incelmiş ve ekskresyonu uzamış olarak raporlanması üzerine hastaya öncelikle sol URS-L sonrasında ise Sol 

PNL operasyonu planlandı.  

01.06.2021 tarihinde semirijit üreteroskop ile sol URS operasyonu yapılan hastanın DJ stenti çıkarıldıktan 

sonra sol üreterde taş yolu oluşturan en büyüğü 15 mm boyutlarında 9 adet kalkül Ho: YAG lazer ile kırıldı 

ve üreterde taşsızlık sağlandıktan sonra yeni bir DJ stent takıldı (Şekil 2).  25.12.2021 tarihinde ise DJ stenti 

çıkarıldıktan sonra prone pozisyonda, balon dilatatör ile 30f e kadar dilatasyon sağlanarak, pnömotik litotriptör 

ve 26f nefroskop kullanılarak sol PNL operasyonu yapıldı ve renal pelviste  taşsızlık sağlandı (Şekil 3). 

İşlemler sırasında ve sonrasında komplikasyon izlenmedi. 

  

SONUÇ: 

Renal pelviste staghorn taş ve üreterde taş yolu olan, taş yükü fazla hastalarda PNL ve URS’nin aynı ya da 

farklı seanslarda kombine kullanımı gibi minimal invaziv cerrahi yöntemler ile hastalarda taşsızlık 

sağlanabilir.  

  

Anahtar Kelimeler : Perkütan Nefrolitotomi, Üreterorenoskopi, Staghorn Taş 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Şekil 1 
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Resim Açıklaması: Şekil 2 
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Resim Açıklaması: Şekil 3 
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ERİŞKİN DÖNEMDE SİRİNGOSEL: NADİR Mİ GÖRÜLÜYOR? GÖZDEN Mİ KAÇIRILIYOR? 

Ali Sezer1, Mustafa Bilal Hamarat1 
1Konya Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği 

Amaç: Siringosel, Cowper bezinin nadir görülen kistik genişlemesidir. Genellikle çocukluk döneminde tanı 

konur ancak nadiren erişkin dönemde de saptanabilir. Obstruktif veya irritatif semptomlara sebep olabilir. 

İnsidental olarak saptadığımız erişkin  siringosel olgularımızı sunmayı amaçladık. 

Bu bildiri geri çekilmiştir.  

 


