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Üst Üriner Sistem

Rekonstrüktif Endoüroloji

Girifl

Üretero-pelvik bileflke obstrüksiyonu(UPBO), renal

toplay›c› sistemin ilerleyici dilatasyonuna yol açan üst

üriner sistem obstruksiyonunun en s›k görülen konjeni-

tal sebebidir (1). Üretero-pelvik bileflke obstruksiyonu-

nun klinik belirtileri; yan a¤r›s›, renal kolik ve enfeksi-

yondur ve renal fonksiyonun ilerleyici kayb› ile sonuç-

lanabilir (1). UPBO’nun alt›n standart tedavisi %90’›n

üzerindeki baflar› oran› ile aç›k pyeloplastidir (2,3). 

UPBO’nun perkütan antegrad ya da üreteroskopik ret-

rograd endopyelotomi ile tedavisinin bildirilmesini taki-

ben (4-6), 1993 y›l›nda ilk laparoskopik pyeloplasti olgu-

su yay›mlanm›flt›r (5-8). O zamandan beri UPBO’nun te-

davisinde önemli de¤ifliklikler olmufl ve endoüroloji ve

laparoskopi en s›k uygulanan metodlar haline gelmifltir

(9-24). Laparoskopik endikasyonlar›n ablatiften sütür ih-

tiyac› gerektiren rekonstruktif ifllemlere genifllemesi ne-

deniyle birçok merkez ö¤renme e¤risi aç›s›ndan plato çiz-

mifltir (19-24). Bu derlemede yaklafl›k 200 olgu ile dene-

yimlerimiz temelinde laparoskopik pyeloplastinin komp-

likasyonlar›n› ve ö¤renme e¤risini inceledik.

Materyal ve Metod

Kendi Deneyimlerimiz
fiubat 1995 ile Aral›k 2007 tarihleri aras›nda merke-

zimizde toplam 189 laparoskopik pyeloplasti yap›ld›

(Tablo 1). Olgular›n büyük k›sm›n› (%84) YV plasti ve

dismembered Anderson-Hynes pyeloplasti oluflturuyor-

du. 2001’den bu yana üreterolizis ve Fenger-plasty ta-

mam›yla b›rak›ld› (23).

Laparoskopik Pyeloplasti Endikasyonlar› 
Baz› merkezler UPBO’nun intrensek ve ekstrensek se-

bepleri aras›nda ay›r›m yapmak için bir algoritma kullan-

maktad›r (11-14). ‹ntrensek obstruksiyon endopyelotomi

ile tedavi edilmektedir. Ekstrensek UPBO olan olgulara la-

paroskopik ya da retroperitoneoskopik olarak yaklafl›l-

maktad›r (17,23,25). Üreterin iliflkili oldu¤u çaprazlayan

damar ile transpozisyonu gerekmeyen durumlarda non-

dismembered YV-plasti (Foley) yap›l›r (26). Cerrahi ola-

rak küçültülmesi gereken afl›r› derecede genifl pelvisi olan

hastalar›n da dahil oldu¤u, geriye kalan tüm hastalar dis-

membered Anderson-Hynes pyeloplasti ile tedavi edilir.

Di¤er merkezler tüm endikasyonlar için dismembered

pyeloplastiyi tercih etmektedir (15,16,19,20).

Ameliyat Aletleri
Biz rutin olarak retroperitoneal alanda s›n›rl› çal›flma

sahas›n›n optimal görüntülenmesini sa¤layan 30°-teles-

kop tercih ediyoruz. Çap düflürücü ile birlikte çok kulla-

n›ml›k metal trokarlar kullan›yoruz (1x12/13 mm,

1x10/11mm, 2x5 mm). Retroperitoneoskopi’de, trans-

peritoneal giriflimde güvenli girifl için kullan›lan Veress

i¤nesi ya da tek kullan›ml›k trokarlara gerek yoktur

(14,20,22,24,27).

Diseksiyon ve hemostaz, üreterin yaralanmas›ndan

kaç›nmak için bipolar koagülasyon (50 W) kullan›larak

yap›l›r. Küçük venler titanyum 5 mm klipler ile kliple-

nebilir. Endoskopik sütür için; düflük a¤›rl›¤›, ince ucu,

sap›n›n makas gibi olmas› ve kolay döndürülebilmesi

nedeniyle Dufner i¤ne tutucuyu tercih ediyoruz (28).

Teknik
Üreteral stent
Birçok cerrah, DJ-stentin, preoperative tan›sal retrog-

rad pyelogram sonras›nda yerlefltirilmesini tercih etmek-

tedir (19,20,23). Ancak bu durum, renal pelvisin sönme-

sine neden olmaktad›r. Di¤er taraftan baz› yazarlar ise; di-

seksiyon esnas›nda genifllemifl pelvis anatomisini görmek

Laparoskopik pyeloplasti komplikasyonlar› 
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Tablo 1. Retroperitoneoskopik pyeloplasti

Cerrahi ‹fllem n (%)

Laparoskopi 189
- Üreterolizis 16 (7.9)
- Fenger pyeloplasti 15 (7.9)
- YV-pyeloplasti 93 (49.2)
- Anderson-Hynes 66 (35.0)
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istemektedirler. Bu amaçla cerrahi öncesi mesane 300 cc

normal salin ile doldurulur ve renal pelvis insize edilince-

ye kadar klemplenir (15). Di¤er baz› yazarlar ise anasto-

mozun (Anderson-Hynes) posterior k›sm› tamamland›k-

tan sonra, DJ-stentin antegrad yerlefltirilmesini önermek-

tedir. Bu durumda stent, posterior duvar›n dikilmesi s›ra-

s›nda rahats›zl›k yaratmayacakt›r (21). Önceden perkütan

nefrostomi yerlefltirildiyse, bu operasyon s›ras›nda tutul-

mal›d›r. Perkütan nefrostomi, trakt çevresinde yap›fl›kl›k-

lar hariç, genellikle diseksiyonu ciddi anlamda zorlaflt›r-

maz. Bu durumda ek olarak, aç›k cerrahide oldu¤u gibi,

antegrad üreteral stent kullan›labilir. Stent, bir port ya da

ek bir perkütan delikten yerlefltirilir (23).

Girifl
Temelde retroperitoneal ya da transperitoneal girifl

tercih edilebilir. Baz› yazarlar mezokolon üzerinden

transperitoneal girifli tavsiye etmektedir, böylece kolo-

nun devrilmesine gerek kalmaz (19). Transperitoneal

yaklafl›m›n ana avantaj› özellikle endoskopik sütür s›ra-

s›nda genifl çal›flma alan› sa¤lamas›d›r. Retroperitoneos-

kopi, kolonu devirmeden üreter ve renal pelvise çabuk

ve direkt ulafl›lmas›na olanak sa¤lar ve idrar ekstravazas-

yonu durumunda avantajl› olabilir.

Anatomik Diseksiyon
Giriflten ba¤›ms›z olarak üst üreter ve pelvisin tam

diseksiyonu yap›larak UPB obstruksiyonunun sebebi de-

¤erlendirilmelidir. Sebepler;

- posteriorda (kaudalde) çaprazlayan alt pol arteri,

- anteriorda (ventralde) çaprazlayan alt pol arteri

- UPB seviyesinde üreteri çevreleyen küçük ek arte-

rial dallar 

- Üreteri çaprazlayan küçük lumbar ya da gonadal

venler.

Ard›ndan diseksiyon UPB seviyesinde tam üreteroli-

zis ve çaprazlayan damar›n izolasyonunu içermelidir.

Pyeloplasti
Non-dismembered pyeloplasti 

UPB’nin longitudinal insizyonu ve vertikal sütürü ile

Heineke-Mikulicz prensibine göre yap›lan Fenger-plasti

düflük uzun dönem baflar› oranlar› nedeniyle terk edil-

mifltir (12,23). Buna karfl›l›k renal pelvisin V fleklinde

insizyonu, üreter spatülasyonu ve darl›k bölgesinin 2

cm’lik insizyonu ile yap›lan YV plasti üreterin transpo-

zisyonu gerekmiyorsa benzer baflar› oranlar›n› sa¤lamak-

tad›r (23). YV-pyeloplasti renal pelvisin insize edilen

stenozla birlefltirilmesi ile dismembered pyeloplastiye

%75 oran›nda benzemektedir. Bu yaklafl›m ile pyeloplas-

tinin her iki stratejik hedefi de yeterince gerçekleflmekte-

dir; stenozun düzeltilmesi ve yeni UPB’nin distal/kaudal

transpozisyonu. Birçok yazar devaml› 3/0 monofilament

sütürler tercih etmektedir. Spatüle edilen üreterin son

k›sm›n›n V’nin apeksine adaptasyonu yerine V’nin distal

ucundan sütüre bafllanmas› önemlidir. Böylece her iki uç

(renal pelvis ve üreter) optimal olarak aç›¤a ç›kar. Üste-

lik sütür hatt›ndaki gerilim kademeli olarak azal›r.

“Dismembered” pyeloplasti

“Dismembered” pyeloplastide stenotik segment ek-

size edilir ve gerekirse renal pelvis küçültülür. Baz›

yazarlar pelvise transkutanöz ask› sütürü kullan›lmas›n›

önermektedir. Üreteropelvikostomi posterior duvardan

bafllayan iki devaml› sütür ile yap›l›r. Bu aflamada ipin

pelviste d›fltan içe al›nmas› devaml› sütürün at›lmas›n›

kolaylaflt›rmada yard›mc›d›r. Fazla olan pelvisin düzeltil-

mesine gerekirse pelvisin rekonstruksiyonu ile bafllan-

mal›d›r. Bu k›salm›fl mesafe anastomoz ile birlefltirilir.

Spatüle edilmifl üreterin distal ucuna at›lan iki ek tek dü-

¤üm anastomozu sa¤lamlaflt›rabilir (15,24).

Postoperatif bak›m
Birçok yazar rutin dren konmas›n› önermektedir. Fo-

ley kateter 2 ya da 3 gün tutulmal›d›r. Dren kateter al›n-

d›ktan sonra ekstravazasyon olmad›¤› takdirde çekilir.

DJ-stent, ifllemden 3-4 hafta sonra çekilir. Üç ay sonra

izotop renogram yap›l›r.

Komplikasyonlar›n S›n›fland›r›lmas›
Cerrahinin zorlu¤u ve hastanede yat›fl süresinin

uzunlu¤u ile anlaml› korelasyon gösterdi¤i kan›tlanm›fl

olan (27,31) Satava s›n›fland›rmas› (29) ve modifiye

Clavien s›n›fland›rmas› (30) s›ras›yla intraoperatif olay-

lar ve postoperatif komplikasyonlar›n de¤erlendirilme-

sinde kullan›ld› (Tablo 2).
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Sonuçlar

“Heilbronn” Serisi
Retroperitoneal laparoskopik pyeloplasti için ortala-

ma operasyon zaman› 123 (37-368) dakika, postopera-

tif komplikasyon oran› %7.9 idi; 6 hastada hematom, 4

hastada idrar ekstravazasyonu, 2 hastada stent obstruksi-

yonu, 2 hastada fliddetli üriner sistem enfeksiyonu (pse-

udomonas) gözlendi. ‹lk bafllarda yap›lm›fl olan hema-

tomlu bir hastada pulmoner emboli geliflti. Ortalama

hastanede yat›fl süresi 5 (3-10) gündü. Yeniden tedavi

189 hastan›n 9’unda (%4.8) gerekti; 5’ine (%2.6) lazer

endopyelotomi, 3’üne (%1.6) aç›k pyeloplasti ve 1’ine

(%0.6) aç›k nefrektomi yap›ld› (Tablo 3).

Laparoskopinin toplam baflar› oran› %95.2 idi. ‹ntren-

sek ve ekstrensek sebepler (%100 ve %93.8) için baflar›

oranlar› aç›s›ndan anlaml› bir farkl›l›k gözlenmedi. Buna

karfl›l›k tedavi modalitelerine göre bak›ld›¤›nda baflar›

oranlar›; üreterolizis için %75, Fenger-pyeloplasti için

%86.7, YV-non-dismembered pyeloplasti için %96.8,

dismembered pyeloplasti için %98.5 idi. YV-non-dis-

membered pyeloplasti ile Anderson-Hynes-dismembered

pyeloplasti aras›nda anlaml› farkl›l›k yoktu (Tablo 4).

Yay›nda komplikasyonlar›n de¤erlendirilmesi
Burada a¤›rl›kl› olarak 3 en büyük seri ve son dö-

nemde yay›nlanmam›fl daha küçük 2 serinin oluflturdu-

¤u 601 hastal›k grubu de¤erlendirildi (Tablo 5, 6). Üç

büyük seride de komplikasyonlar cerrahi ifllemin yap›l-

maya baflland›¤› ö¤renme e¤risi dönemine aitti.

‹ntraoperatif olaylar
Büyük serilerde rekürren UBPO d›fl›nda intraoperatif

komplikasyon oran› %2-2.3 idi. Bafllang›çta uzun operas-

yon zaman› morbiditeyi artt›rm›fl olmakla birlikte, günü-

müzde operasyon zamanlar› aç›k cerrahi ile benzerdir.

Satava-1. Derece
Hasta için çok ciddi sonuçlar› olmayan olaylar; isten-

meden alt pol arterinin kesilmesi, RB1 i¤nenin retrope-

Üst Üriner Sistem

Rekonstrüktif Endoüroloji

Tablo 2. Postoperatif komplikasyonlar için modifiye Clavien s›n›fland›rma sistemi (30)

Komplikasyon Derecesi Tan›m›

I Farmokolojik, radyolojik ya da cerrahi müdahale gerektirmeyen normal postoperatif gidiflten sapma

II Kan transfüzyonu ya da toplam parenteral nutrisyon gibi farmakolojik müdahale gerektiren minor komplikasyonlar

III Cerrahi, endoskopik ya da radyolojik giriflim gerektiren, ancak daha sonra düzelen komplikasyonlar
IIIa Genel anestezisiz müdahale
IIIb Genel anestezi ile müdahale

IV Yo¤un bak›m tedavisi gerektiren yaflam› tehdit eden komplikasyonlar
IVa Tek organ disfonksiyonu (dializ gibi)
IVb Multi-organ disfonksiyonu

V Komplikasyonlar sonucunda ölüm

Tablo 3. UPBO’nun minimal invaziv tedavisinin operasyon bil-
gileri 

Kriter n

Hasta Bilgisi
Hasta Say›s› 189

- Erkek/bayan 80/109
- Yafl (y›l) 35 (3-75)
- Sol/sa¤ 85/104
- Geçirilmifl üreteral cerrahi 7
- Geçirilmifl lap. pyeloplasti 1
- Geçirilmifl endopyelotomi 24
- Geçirilmifl ürolitiazis 9

Operasyona ait bilgi
- Operasyon zaman› (dak.) 123 (37-368)
- Aç›k cerrahiye geçifl 1
- ‹¤ne kayb› 1

Komplikasyonlar 15 (%7.4)
- Hematom 6
- Ürinom 4
- Stent obstruksiyonu 2
- Üriner sistem enfeksiyonu 2
- Pulmoner emboli 1

Yeniden Tedavi 9 (%4.8)
- Endopyelotomi 5
- Aç›k pyeloplasti 3
- Aç›k nefrektomi 1

Tablo 4. Ö¤renme e¤risine göre laparoskopik pyeloplastinin
baflar› oranlar› 

Kriter n (%)

Hasta say›s› 180/189 (95.2)
- Üreterolizis 12/16 (75)
- Fenger pyeloplasti 13/15 (86.7)
- YV-pyeloplasti 90/93 (96.8)
- Anderson-Hynes 65/66 (98.5)
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Tablo 5. ‹ntraoperatif olaylar›n Satava S›n›fland›rmas›na göre ayr›ld›¤› intraoperatif laparoskopik pyeloplasti komplikasyonlar›

Serimiz Moon 2006 Inagaki 2005 Shoma 2007 Soulie 2005
n=189 n=170 n=147 n=40 n=55

Önemsiz Olaylar (1. Derece)
- Alt pol arter yaralanmas› 1 - - - -
- ‹¤ne kayb› 1 - - 1 -
- Hiperkapni - - - - -

‹ntraoperatif Onar›lan Olaylar (2. Derece)
- DJ-stent kesilmesi 1 - - 1 -
- Üreteral stent migrasyonu - 1* - 1 -
- Kolon yaralanmas› - - 2 - -
- UPB diseksiyonunun yap›lamamas› - - - - 3*
- Üreter ve pelvisin yaklaflt›r›lamamas› 1* 1* - - -

Reoperasyon Gerektiren Olaylar (3. Derece)
- Kolonik yaralanma - 1 1 - -
- Port alan›ndan kanama - 1 - - -
- Tekrarlayan UPB darl›¤› 8 6 7 - 2

Toplam 12(%6.3) 10(%5.9) 10(%6.8) 4(%10) 5(%9.1)
Aç›k Cerrahiye Geçifl 1(%0.5) 2(%1.1) - - 3(%5.5)

*aç›k cerrahiye geçifl ile

Tablo 6. Modifiye Clavien s›n›fland›rmas›na göre ayr›lm›fl postoperatif laparoskopik pyeloplasti komplikasyonlar›

Serimiz Moon 2006 Inagaki 2005 Shoma 2007 Soulie 2001
n=189 n=170 n=147 n=40 n=55

I. Derece 3 (%1.6) 1 (%0.6) 1 (%0.7) 2 (%5) 0
- Subkutanöz amfizem 1 - - 1 -
- Geçici nöropati - - - - -
- Geçici hematüri 2 1 1 1 -

II. Derece 6 (%3.2) 5 (%2.9) 6 (%4.1) 3 (%7.5) 4 (%7.2)
- Kan transfüzyonu 1 - 2 - -
- Geçici ileus - - 1 - -
- Uzam›fl idrar drenaj› 1 1 1 2 -
- Port alan› enfeksiyonu 1 1 - - 3
- Yüksek atefl 1 2 - 1 1
- Üriner sistem enfeksiyonu 2 1 - - -
- Pnömoni - - 1 - -
- Tromboflebit - - 1 - -

III a Derece 2 (%0.1) 1 (%0.2) 1(%0.2) 0 1(%1.8)
- Ürinom oluflumu 2 1 1 - 1

III b Derece 18 (%9.5) 12 (%7) 10 (%7) 4 (%10) 2 (%3.6)
- ‹drar kaça¤› 2 1 1 - -
- Hematom, kanama 6 1 1 - -
- Kolon lezyonu - 1 1 - -
- Tafl oluflumu 1 3 - 4 -
- Tekrarlayan UPB-darl›¤› 9 (%4.8) 6 (%3.5) 7 (%4.4) - 2 (%3.6)

IV. Derece 1 (%0.1) 1(%0.1) 1(%0.1) 0 0
- Pulmoner emboli 1 - - - -
- Kardiak enfarktüsü - 1 - - -
- Konjestif kalp yetersizli¤i - - 1

V. Derece (ölüm) 0 0 0 0 0
TOPLAM 30 (%15.8) 22 (%12.9) 19 (%12.9) 9 (%22.5) 7 (%18.2)
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ritonda kaybolmas› ve hiperkapni.

Önlem: Hiperkapni ve cilt amfizemi geliflim riski

maksimal CO2 bas›nc› 10-12 mm Hg’da tutularak azal-

t›labilir. Alt pol arterinin istenmeden kesilmesi bir da-

mar›n kesilmesine karar vermeden önce tüm ana yap›lar

(üreter, aberran arterler ve venler, gonadal ven) tam

olarak izole edilerek önlenebilir. ‹¤ne kayb› i¤ne al›n›r-

ken k›l›f kullan›larak ve olgu s›ras›nda kullan›lan i¤ne sa-

y›s› tam olarak kay›t alt›na al›narak azalt›l›r.

Satava-2. Derece
‹ntraoperatif olarak saptanan ve tamir edilen olaylar;

DJ-stentin kesilmesi ya da migrasyonu, kolon yaralan-

mas›, UPB diseksiyonunun ya da üreter ve renal pelvis

yaklaflt›r›lmas›n›n yap›lamad›¤› durumlard›r. Bu prob-

lemlerden baz›lar› laparoskopik olarak tedavi edilebilir

(DJ-stentin de¤ifltirilmesi ve antegrad yerlefltirilmesi,

kolondaki lezyonun dikilmesi). Bununla birlikte bu

olaylar aç›k cerrahiye geçifli gerektirebilir (renal pelvise

ulafl›lamamas› ya da yaklaflt›rman›n yap›lamamas›).

Önlem: Baz› yazarlar intraoperatif DJ-stent yerlefltir-

meyi önermektedir (Anderson-Hynes-pyeloplastinin

posterior k›sm›n›n bitirilmesinden sonra). Baz› olgular-

da stent mesane içine kadar ilerletilemeyebilir. Bu afla-

mada floroskopik kontrol neredeyse imkâns›zd›r. Bu ne-

denle stentin üreteroskopik olarak tekrar yerlefltirilmesi

gerekebilir. Özellikle sekonder olgularda (aç›k ya da en-

doskopik pyeloplasti sonras›) hasta nadir de olsa aç›k

cerrahiye geçiflin olabilece¤i konusunda bilgilendirilme-

lidir.

Satava-3. Derece
Kolon yaralanmas› ya da port alan›ndan masif kana-

ma gibi postoperatif yeniden müdahale gerektiren olay-

lar genellikle intraoperatif olarak fark edilemez. Kurum-

sal olarak tekrar tedavi gerektiren tüm tekrarlayan ya da

persistan UPBO’lar› bu grubun içine al›nmal›d›r.

Önlem: Kolon yaralanmas› nadir bir olayd›r. Trans-

peritoneal, hatta bazen trans-mezenterik girifl kullan›ld›-

¤›nda bu risk daha yüksektir. Bununla birlikte retroperi-

toneal giriflle bu komplikasyon tamamen engellenemez.

En önemlisi herhangi bir flüpheli lezyon ifllem esnas›nda

kontrol edilmelidir. Tekrarlayan ya da persistan UPBO

oran› endikasyona (renal fonksiyon >%20), pyeloplasti

tekni¤ine (Anderson-Hynes ya da Fenger) ve sütür tek-

ni¤ine ba¤l›d›r. 

Aç›k Cerrahiye Geçifl
Aç›k cerrahiye geçifl oran› ço¤unlukla UPB’ye ulafl›-

lamamas› ya da anastomozun tamamlanamamas› nede-

niyle olur ve %0.5-5.5 aras›ndad›r.

Postoperatif komplikasyonlar
Postoperatif komplikasyonlar büyük serilerde

%12.9-15.8 aras›nda, küçük serilerde ise %22.5’e kadar

olan oranlarda gözlenmektedir (Tablo 6).

Clavien-1. Derece
Minör komplikasyonlar (% 0.5-5) geçici cilt alt› am-

fizemi, kendili¤inden kaybolan hematüri ve nöropati-

dir.

Clavien-2. Derece
Bu grup komplikasyonlar (%2.9-7.5) kan transfüz-

yonu gerektiren kanama, geçici ileus, uzam›fl idrar dre-

naj›, port alan› enfeksiyonu ya da kanama, yüksek atefl,

üriner sistem enfeksiyonu, pnömoni ve tromboflebittir.

Bu yan etkiler ilaç tedavisi ya da di¤er önlemlerle tedavi

edilebilir.

Clavien-3. Derece
Üçüncü derece komplikasyonlar›n (%5.4-10) ço-

¤unlu¤unu idrar kaça¤›, hematom, kolon lezyonu ve tafl

oluflumu oluflturur.

Önlem: En ciddi komplikasyonlar hematom ve üri-

nomad›r. Bipolar koagülasyon ile titiz hemostaz kesin-

likle flartt›r, buna karfl›l›k renal pelvis damarlar›ndan

toplay›c› sistem içine kanama olabilir. Bu durum, pelvis

içinde p›ht› oluflumuna ve stent obstruksiyonuna yol

açabilir. ‹lk olgularda yeterli idrar drenaj›n› sa¤lamak

amac›yla perkütan nefrostomi koymak zorundayd›k. Ya-

k›n zamandaki olgularda ise DJ stenti de¤ifltirebiliyoruz. 

Tek tek sutür kullan›ld›¤›nda ya da devaml› sutürler-

deki gerilim yetersizse, erken dönemde idrar ekstrava-

zasyonu olabilir. Biz, ince monofilament materyal ile

devaml› sütürü tercih ediyoruz. Bu sütür materyali, sü-
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türün çekilmesi ile renal pelvis ve üreterin karfl›l›kl› gel-

mesine olanak sa¤lar. DJ stent t›kan›r ya da migrate olur-

sa idrar ekstravazasyonu olabilir. Böbrek ultrasonografi-

si ile yetersiz üriner drenaj› gösteren dilate renal pelvis

görülebilir. Bir direkt grafi ile DJ-stentin pozisyonu sap-

tanabilir. DJ-stentin de¤ifltirilmesi anastomoz üzerinde-

ki travmay› en aza indirmek için hidrofilik guide-wire

kullan›larak yap›lmal›d›r. Foley kateterin al›nmas›ndan

sonra ekstravazasyon olmas› miksiyon s›ras›nda toplay›-

c› sisteme idrar reflüsü nedeniyle olabilir. Bu durum

e¤er dren al›nm›flsa perkütan drenaj› gerektirebilir. Bu

nedenle biz rutin olarak Foley kateter çekilene kadar

dreni yerinde tutuyoruz.

Tekrarlayan tafl oluflumu birkaç sebeple olabilir. Has-

ta tafl oluflumuna yatk›n olabilir, idrar drenaj› anastomoz

alan›ndaki ödem nedeniyle geçici olarak k›s›tlanabilir ya

da tekrarlayan UPBO nedeniyle tafl oluflabilir. DJ-stent

parçac›klar›n›n kayb›na ya da klips veya sütür materyali-

nin migrasyonuna ba¤l› tafl oluflumu bildirilmemifltir.

Clavien-4. Derece
Pulmoner emboli, myokard enfarktüsü ya da konjes-

tif kalp yetmezli¤i gibi ciddi komplikasyonlar oldukça

nadirdir (%0.1) ve ço¤unlukla hastan›n komorbiditesi

ile iliflkilidir. Ölüm bildirilmemifltir (Clavien-5. Derece)

Tekrarlayan Darl›klar›n Yeniden Tedavisi
Tekrarlayan darl›k nedeniyle hastalar›n yeniden teda-

visi Satava-3 ya da Clavien-3b derece s›n›flar›na dahil

edilebilir. Yeni bir operasyonu gerektiren tekrarlayan

UPBO %3.5-4.8 oran›nda görülmektedir. Üreterolizis ve

Fenger-plasti olgular› d›flar›da b›rak›l›rsa laparoskopik

pyeloplasti sonras› tekrar tedavi oranlar› oldukça düflük-

tür (Tablo-4). Endoskopik sütür atmadaki deneyimin

ciddi derecede artmas› ile birlikte Fenger-plasti hatta tek

bafl›na üreterolizis gibi daha basit teknikler terk edilmifl-

tir. YV-pyeloplastinin uygun olmad›¤› her durumda

(uzun segmentte darl›k gibi) dismembered pyeloplasti

tercih edilmelidir.

Her fleye ra¤men baz› olgular›m›zda erken dönemde

baflar›s›zl›k gözledik ve bunlar endoskopik olarak tedavi

edilebildi. Postoperatif sonuçlar› de¤erlendirmek için stent

al›m› s›ras›nda (4 hafta sonra) retrograd grafi öneriyoruz:

Bu UPB’yi ve toplay›c› sistemin drenaj›n› göstermektedir.

S›kl›kla anastomoz hatt›nda ödem nedeniyle hafif uzam›fl

boflalma vard›r. Buna ek olarak Doppler renal ultrasonog-

rafi ile Resistivity Index (RI) tayini pelvis ektazisi ile obs-

truksiyon aras›nda ay›r›ma yard›mc›d›r (RI>0.70 olmas›

ciddi obstruksiyon göstergesidir). Bu durum renogram ile

ileri de¤erlendirme gerektirir. Böyle bir durumda ilk ön-

lem olarak DJ-stent yerlefltirilmeli, bir hafta sonra UPB

üreteroskopik olarak de¤erlendirilmelidir.

UPBO’nun geç rekürrensi genellikle skar oluflumu ile

olur ve intrensek bir darl›¤›n göstergesi oldu¤u için la-

zer endopyelotomi ile tedavi edilebilir.

Tart›flma

Laparoskopik pyeloplasti sonuçlar›n›n rapor edildi¤i

çeflitli merkezlerin deneyimleri laparoskopik yaklafl›m›n

standard aç›k cerrahi ile benzer sonuçlara sahip oldu¤u-

nu göstermektedir (24,32). ‹fllemin komplikasyon

oranlar› anlaml› derecede azalm›flt›r. Heilbronn’da iflle-

min baflar›s›zl›¤›na ba¤l› tekrar tedavi oran› erken seride

% 20 iken son 7 senede % 6.1’e gerilemifltir (23). Der-

lemeler komplikasyonlardan kaç›nmaya, hatta önceden

tahmin etmeye ve yeterli bir flekilde tedaviye yard›mc›

olabilir. Bunun yan› s›ra komplikasyonlar›n kurumsal

zeminini anlamak gerekmektedir (29).

Cerrahi Komplikasyonlar›n Kurumsal Temeli
Hatalar› yok etmek ya da en aza indirmek için, hata-

n›n kendisi ve hataya yol açan etkenlerin anlafl›lmas› ge-

rekir. fiüphesiz, giriflim ya da cerrahi ifllem s›ras›nda olu-

flan bu hatalar cerrah›n hatas›d›r. Üreterin kesilmesi gibi

kiflisel hatalar olabilir. Buna zemin haz›rlayan ya da kat-

k›da bulunan etkenler (dokular›n tam olmayan diseksi-

yonu, üreterin tan›nmas›n› engelleyen bu¤ulanm›fl lens-

ler) olabilmekle beraber bu, flüphesiz cerrah›n hatas›d›r.

Di¤er yandan, hastaya yanl›fl ilaç verilmesi gibi d›fl et-

menlerden kaynaklanan (kiflinin kontrol edebilece¤i ya

da edemeyece¤i) sistemik hatalar olabilir. Ancak bu tip

hata sadece k›smen cerrahi hatalar içine sokulabilir. Ha-

ta meydana geldi¤inde üç olas› sonuç vard›r:

Önemsiz bir hata (Satava-1) tespit edilemeyebilir ya

da edilebilir, ancak komplikasyonun sonucu aç›s›ndan
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önemli de¤ildir. Bu hatalar çok bildirilmemekle birlikte

nadirdir. Örnek olarak laparoskopik pyeloplasti s›ras›n-

da postoperatif herhangi bir sekel b›rakmayan alt pol ar-

terinin kliplenmifl olmas› verilebilir.

Hemen saptanan ve düzeltilen hata (Satava-2) hasta

için minimal ya da önemsiz sonuçlar› olan, hatan›n dü-

zeltilmesinin mümkün oldu¤u durumlard›r. Örne¤in la-

paroskopik pyeloplasti s›ras›nda kolonun kesilmesi ve

endoskopik sütür ile hemen kapat›lmas›. Hatan›n hemen

saptanmas› hastan›n tamamen iyileflmesine olanak sa¤lar.

Önemli hata (Satava-3) cerrah›n aç›k bir flekilde ha-

tal› oldu¤u durumlard›r: Hata olmas›n›n yan›nda sapta-

namaz ve böylece iyileflme de imkâns›zd›r. Cerrah›n son

flans› ilerleyen zamanda komplikasyonun saptanmas› ve

hasta için olabilecek en az zararla hatan›n düzeltilmesine

çal›fl›lmas›d›r. Örne¤in kolonun yaralanmas› ve posto-

peratif döneme kadar saptanamamas›. Durumun düzel-

tilmesi için geçici kolostomi ve yeterli antibiyotik teda-

visi ile birlikte üreterde uzun süre stent b›rak›labilir.

Hatalar›n bu flekilde s›n›fland›r›lmas› (sekelsiz atlat-

ma, iyileflme, düzeltme) hatan›n sebebinin anlafl›lmas›

ve ifllemin içinde bahsedilmesi (e¤itim modelleri,

komplikasyon konferanslar›) öncelikle hatadan tama-

men kaç›n›lmas›, ard›ndan hatalar›n azalt›lmas› aç›s›n-

dan önemlidir. Böylece özellikle sekelsiz atlat›lan komp-

likasyonlar›n mekanizmas›n›n de¤erlendirilmesi ve ana-

lizi laparoskopi komplikasyonlar›n›n önlenmesinde

önemli bir rol oynamaktad›r.

Cerrahi E¤itim
fiüphesiz endoskopik cerrahiye bafllanmas› cerrahi

e¤itimde devrim yaratm›flt›r. Hem e¤iten hem de e¤iti-

lenin ameliyat alan›n› ayn› yoldan görmesi (video-TUR)

direk ö¤retim için üst düzeyde alan sunmaktad›r. Üste-

lik hayvan organlar› kullan›larak (perfüze organ, P.O.P.-

trainer) az ya da çok asl›na uygunlukta olan efl zamanl›

cerrahi simülatörler veya sanal insan anatomisinin gös-

terildi¤i modeller gelifltirilmifltir. Bu arada bu simülator

ve e¤itim programlar›ndan bir k›sm›n›n baflar›l› bir fle-

kilde valide edildi¤i gösterilmifltir (33).

- Olumlu validasyon: Bu model gerçek hayat› simü-

le etmektedir.

- Uyuflan validasyon: Bu model ifllem için faydal›d›r.

- Tahmin edici validasyon: Modelle çal›flan›n perfor-

mans› gerçek operasyon esnas›ndaki performans

ile orant›l›d›r.

Bu modeller damar yaralanmalar› gibi cerrahi komp-

likasyonlar›n tedavisini de (klempleme ve endoskopik

sütür) içerir. Sadece iyi e¤itim alm›fl bir tak›m laparos-

kopik cerrahiye bafllamal›d›r ve bunun onaylanm›fl bir

e¤itim program› olmas› gerekir. Yetersiz cerrahi e¤itim

ya da yol gösterici hemen ilk ad›mda hata olmas› anla-

m›na gelir (sistemik hata).

Çal›flma Ergonomisi
fiüphesiz da Vinci robot konsolu en iyi (hatta aç›k

cerrahiden de daha iyi) çal›flma ergonomisini sa¤lamak-

tad›r. Fakat böyle bir sistemin maliyetini herkes karfl›la-

yamayabilir ve bunun yan›nda dokunma hissinin olma-

mas› gibi kesin dezavantajlar› da vard›r. Laparoskopik

pyeloplasti gibi ileri düzey laparoskopik rekonstruktif

cerrahilere bafllan›rken laparoskopik geometrinin fark›n-

da olmak flartt›r (28):

Sütür için aletlerle aradaki aç› 25°-45° olmal›d›r.

Aletlerle çal›flma alan› aras›ndaki aç› <55° olmal›d›r.

Cerrah›n çal›flma yüksekli¤i dirse¤inin 90° oldu¤u

durumda olmal›d›r.

Yukar›da bahsedilen bu aç›lara dikkat edilirse cerrah

rahat bir flekilde çal›flabilir ve böylece verimli bir pozis-

yon sa¤lanm›fl olur. Son olarak k›smen oturma pozisyo-

nunda çal›flmak cerrah›n dizlerindeki bas›nc› azaltarak

daha faydal› olabilir. Ayr›ca yetersiz yükseklikte çal›flmak

ya da suboptimal trokar ayarlamas›, potansiyel kompli-

kasyonlar›n oluflumuna zemin haz›rlayabilir.

Operasyon esnas›nda yap›lmas› gerekenler
Daha önce bahsedildi¤i gibi komplikasyonlar›n bü-

yük bir k›sm› önceden tahmin edilebilir ve önlenebilir.

Her çeflit cerrahide genel prensipler her zaman takip

edilmelidir.

Anatomi kontrolü

Optimal görüfl sahas› sa¤lanmas› (ek bir trokar)

Derin diseksiyondan çok, genifl diseksiyon kullan›lmas›

‹yi görüfl sa¤lanmas›

Ameliyat s›ras›nda bunlardan birinin herhangi bir ne-

denle (beklenmeyen yap›fl›kl›klar, ciddi kanama, vb) yap›-
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lamam›fl olmas› aç›k cerrahiye geçifl efli¤ini büyük oranda

düflürür. Aç›¤a geçifl komplikasyon olarak kabul edilmez,

aksine genellikle düflük laparoskopik performans (kötü gö-

rüfl nedeniyle) sonucu olacak cerrahi hatalar› önler.

Sonuçlar

Laparoskopik pyeloplasti aç›k cerrahi ile karfl›laflt›r›-

labilir sonuçlara sahip, güvenli ve etkili oldu¤u kan›tlan-

m›fl bir ifllemdir. Komplikasyonlar›n insidans› ve tedavi-

si konusundaki öncü merkezlerin deneyimi ö¤renme

e¤risini k›saltmak amac›yla yeni nesil laparoskopik üro-

lojik cerrahlar taraf›ndan kullan›lacakt›r. Komplikasyon-

lar›n tedavisindeki kurumsal bilgilerin artmas›, simula-

tor kullan›m› ile cerrahi e¤itim imkân›n›n olmas›, cerra-

hi komplikasyonlar›n önlenmesi, özellikle kalite kontrol

programlar› taraf›ndan gözlenen merkezler olmak üzere

tüm cerrahi ünitelerin ana görevi olacakt›r.

Üst Üriner Sistem
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Alt üriner sistem fonksiyon bozukluklar›, üst üriner

sistemi ve yaflam kalitesini olumsuz etkileyen bir sa¤l›k

problemidir. Nörojenik afl›r› aktif mesane (NAAM) ve

idiyopatik afl›r› aktif mesane (IAAM) tedavisinde tercih

edilen ilk basamak oral antimuskarinik ajanlar olmakta-

d›r. Antimuskarinik ajanlara dirençli veya ilaçlar›n yan

etkisi nedeniyle tedaviye devam edemeyen olgularda in-

trakaviter tedaviler alternatif seçenek oluflturmaktad›r.

Günümüzde botulinum toksin-A (BoNT/A) ajan›n›n

endoskopik yöntemle detrüsör kas›n›n içine enjeksiyonu

intrakaviter tedavide gittikçe artan yayg›nl›kta kullan›m

alan› bulmaktad›r. Botulinum toksini ilk kez 1897 y›l›n-

da Van Ermengem taraf›ndan tan›mlanm›flt›r (1). A, B,

C1, D, E, F olmak üzere 7 serotipi vard›r (2). Botulinum

toksin-A (BoNT/A) etkisini nöronlarda bulunan nörot-

ransmitter veziküllerin özellikle asetilkolinin nöromus-

küler kavfla¤a sal›n›m›n› engelleyerek gösterir ve etkisi

geri dönüflümlüdür (3,4). Ayr›ca kapsaisin ve pürinerjik

reseptörler ve ATP, P maddesi gibi nörotransmitterler

üzerine de etkisi gösterilmifltir (5). Ürolojideki ilk uy-

gulama 1988 y›l›nda detrüsör sfinkter dissinerjisinde

Dykstra taraf›ndan yap›lm›flt›r (6). NAAM’de ilk uygula-

ma ise Schurch taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir (7). Biz bu

derlememizde botulinum toksininin özelliklerini, kulla-

n›m metodlar›n›, uygulama sonuçlar›m›z› inceleyece¤iz.

Botulinum toksininin ticari ve fiziksel özellikleri

BoNT/A’n›n Botox (100U/flk) ve Dysport (500U/flk),

BoNT/B’nin Myobloc (2500-5000-10000U/flk) ve Neu-

robloc (5000U/flk) ticari adlar›yla ikifler preparat› bulun-

maktad›r. Botox, Dysport kuru toz halinde bulunur, sulan-

d›r›ld›ktan sonra Botox 24 saat, Dysport 4 saat içinde kulla-

n›lmal›d›r. S›ras›yla raf ömürleri 36 ve 15 ayd›r. +2-8°C ara-

s›nda buzdolab›nda saklanabilirler. (8,9). 

Uygulama teknikleri

Anestezisiz (10,11), lokal (12,13), hafif sedasyon

(14), sedasyon (15), spinal (16,17) veya genel anestezi

(10,18,19) ile botulinum toksin enjeksiyonu uygulanabi-

lir. Fleksibl sistoskop erkeklerde, rijid sistoskop genellikle

kad›nlarda tercih edilmekle beraber, erkeklerde de kullan›-

labilir. Alberan ara parças›n›n kullan›m› enjeksiyon kolay-

l›¤› sa¤lar. Ancak yay›nda bu konuda görüfl birli¤i yoktur

(10,16,20). Rijid sistoskopta 3.7-5 Fr. çap›nda, i¤ne ucu

5 mm olan 23 G enjeksiyon i¤nesi, fleksibl sistoskopta ise

uzun enjeksiyon i¤neleri kullan›lmaktad›r (21). Enjeksi-

yon trigon korunarak veya korunmadan tüm mesaneye

uygulanabilir. Ayr›ca, DSD olan hastalarda sfinktere lokal,

genel veya sedasyon anestezisi alt›nda, perineal veya üret-

ral yol kullan›larak enjeksiyon uygulanabilir. Erkekte; en-

doskopik yöntemle, 4 eflit parçada eksternal üretral sfink-

tere saat 1-5-7-11 hizas›ndan, transperineal yoldan ise,

EMG kontrollü, toplam tek parça orta hatta veya eksternal

anal sfinkterin 2 cm üstü ve 1 cm sa¤ ve sol lateral k›sm›-

na 2 eflit parça halinde enjeksiyon yap›labilir. Kad›nda; li-

totomi pozisyonunda intraüretral duvara saat 2 ve 10 hi-

zas›nda 2 parça halinde, 2,5-3 cm derinli¤e, EMG kontro-

lü alt›nda 3.75 cm 30 G i¤ne ile enjeksiyon yap›labilir.

Mesane uygulamas›nda; Botox, genellikle 100U, 10ml se-

rum fizyolojik ile suland›r›larak 1ml/10U‘lik enjeksiyon

oran› ile kullan›lmaktad›r (13,14,16). Ancak 25U/ml

(22) ve 6.7 U/ml (10) enjeksiyon dozu uygulayan yazar-

lar da vard›r. NAAM’de 30 ayr› noktaya toplam 300U Bo-

tox enjeksiyonu yayg›n kullan›m fleklidir (10,16,23).

Toplam 200U-400U Botox 10-40 ayr› noktaya enjeksiyon

fleklinde de uygulanm›flt›r (10,18,19,24,25). IAAM olan

hastalarda toplam 100-300U Botox’un, 10-20 ayr› nokta-

ya enjeksiyonu önerilmektedir (14,19,26). 

Dysport, 1 flakon (500U) 3-30 ml serum fizyolojik
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ile suland›r›larak, 10-30 ayr› noktaya 16-50U/enj flek-

linde uygulanmaktad›r (27,28). Toplam doz 250, 300,

500, 750 veya 1000U olabilir. Çocuk olgularda Botox,

maksimum 300U olmak üzere 4-12U/kg doz aral›¤›n-

da, 20-30ml serum fizyoljik ile suland›r›larak 20-50 ay-

r› enjeksiyon noktas›na uygulanabilir (29,30). BoNT/A,

yaln›z mesanenin taban›na(19,24), kubbe ve yan duvar-

lara trigon korunarak (10,13,16) veya trigon korunma-

dan (14,17) enjekte edilebilir. Toksin enjeksiyonu ge-

nellikle detrüsör kas›n›n içine uygulanmakla birlikte su-

bürotelyal enjeksiyon uygulayan merkezler de vard›r

(24). DSD’de ortalama doz, 80-100U Botox’un veya

150-250U Dysport’un 4 ml serum fizyolojik ile sulan-

d›r›larak enjeksiyonu önerilmektedir (31,32).

Etkinlik
NAAM ve IAAM

Bugüne kadar yay›nda hasta say›s› 50’den fazla olan

birçok çal›flma yay›nlanm›flt›r. Schurch’ün 59 hastal›k

çift kör, randomize, plasebo kontrollü, 3 kollu paralel

gruplu Botox çal›flmas›, Giannantoni’nin 75 hastadan

oluflan randomize, Resiniferatoksin kontrollü, 2 kollu

paralel gruplu Botox çal›flmas› bunlardan baz›lar›d›r

(10,11,16,33,34) (Tablo 1). Toksinin maksimum etki-

ye ulaflma süresini 1. hafta (14), 2. hafta(10,19), 4. haf-

ta (17,24) ve 6. hafta (10) olarak veren yay›nlar vard›r.

Toplam etki süresi ortalama 12 hafta (15,18,24), 24

hafta (10,14) ve 36 hafta (11,12,16) gibi farkl› süreler-

de bildirilmektedir. BoNT/A’n›n s›kl›k, kaçak, rezidüel

volüm ve yaflam kalitesi gibi klinik; maksimum detrüsör

bas›nc›, maksimum sistometrik kapasite (MCC), komp-

liyans ve refleks volüm gibi ürodinamik parametreler

üzerine etkisi gösterilmifltir. Günlük miksiyon say›s›nda

bafllang›ca göre %40-60 oran›nda azalma oldu¤u bildi-

rilmifltir (14,17,23). Hastalar›n TAK aras› inkontinans

ataklar›n›n %60-80 oran›nda azald›¤›, hatta %42-87

oran›nda tamamen kuru kald›klar› yay›nlanm›flt›r

(10,13,35). S›kl›k ve inkontinans say›s›ndaki azalmaya

ba¤l› olarak hastalar›n yaflam kalitesinde de %35-65 ora-

n›na varan iyileflmeler görülmüfltür (10,17,36). Maksi-

mum detrüsör bas›nc›, refleks volüm ve maksimum sis-

tometrik kapasitede bafllang›ca göre %40-60 oran›nda

düzelme bildirilmifltir (10,12,16). Maksimum detrüsör

bas›nc›n›n 40 cm H2O’nun alt›na düfltü¤ünü bildiren

çal›flmalar da vard›r (37). IAAM’li olgularda tek veya

tekrarlayan enjeksiyonlarda %33-93 oranlar›nda semp-

tomlarda düzelme (38,39), %34-54 oranlar›nda tam

kuruluk (40,41) sa¤land›¤› yay›nlanm›flt›r.

DSD

DSD olan AAM’li, hastalarda sfinktere BoNT/A en-

jeksiyonu geriye dönüflebilen kimyasal sfinkterotomidir.

Akontraktil veya hipokontraktil detrüsörü olan artm›fl

sfinkter tonuslu olgularda, tetraplejili olgularda cerrahi

sfinkterotomiye alternatif olarak, stent veya cerrahi ön-

cesi konservatif tedaviye yan›ts›z olgularda, cerrahi kara-

r›n tart›flmal› oldu¤u durumlarda geçici çözüm ve cerra-

hi karara yard›mc› olarak, inkomplet medulla spinalis

yaralanmalar›nda DSD ve artm›fl rezidüel volümün geri

dönüflümlü olabilece¤i için geçici çözüm amaçl› olarak

yap›labilir. 

Enjeksiyon tekrar›

Tekrarlayan enjeksiyonlar›n da birinci enjeksiyon ka-

dar etkili oldu¤u bildirilmifltir (34). Enjeksiyonlar›n tek-

rarlama zaman› ile ilgili birden çok görüfl vard›r. Birinci

görüfl ortalama etki süresi olan 8-9 ayda bir, ikinci gö-

rüfl önceki enjeksiyonun etkinli¤i tam sonuçlanmadan,

üçüncü görüfl ürodinamik parametreler efllik etsin etme-

sin akut üriner enfeksiyonun olmad›¤› dönemde klinik

semptomlar›n kötüleflmeye bafllad›¤› zaman enjeksiyon-

lar›n yap›lmas›d›r (42). 

Güvenilirlik ve direnç

Botulinum toksin enjeksiyonu, akut üriner enfeksi-

yon ve alerji durumlar›nda kesin kontrendikedir. Gebe-

lik, emzirme, nöromusküler bileflke bozukluklar›

(myastenia gravis, amiyotrofik lateral skleroz, Eaton-

Lambert sendromu, aminoglikozid kullan›m›), motor

nöron hastal›klar›, mesane tümörü, mesane tafl› ve kana-

ma diyatezi ise rölatif kontrendikasyonlar› olufltururlar.

Sistemik yan etki profili olarak kas güçsüzlü¤ü, görme

Üst Üriner Sistem

Rekonstrüktif Endoüroloji
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bozuklu¤u, enjeksiyona ba¤l› hafif hematüri ve üriner

sistem enfeksiyonu az say›da olsa da rapor edilmifltir

(41). Kas güçsüzlü¤ü daha çok Dysport enjeksiyonlar›n-

da görülmüfltür (28,34). Dysport’un Botox’tan daha kü-

çük ve de¤iflken moleküler yap›ya sahip olmas› nedeniy-

le yüksek volümlü enjeksiyonlarda enjeksiyon noktas›n-

dan migrate olabilece¤i öne sürülmüfltür (27). Antikor

oluflumuna karfl› önlem olarak enjeksiyon dozunun dü-

flük kullan›m› ve iki enjeksiyon aras›n›n 3 aydan uzun

tutulmas› önerilmektedir (21). 

Klinik uygulamalar›m›z ve Türkiye deneyimleri

Klini¤imizde 2005-Haziran 2008 y›llar› aras›nda

NAAM’si olan 15, IAAM’si olan 2 toplam 17 hastaya

toplam 26 Botox® enjeksiyonu uyguland›. IAAM’si olan

2 hastaya 1’er enjeksiyon uygulan›rken, NAAM’si olan

10 hastaya 1 enjeksiyon, 2 hastaya 2 enjeksiyon, 2 has-

taya 3 enjeksiyon ve 1 hastaya ise 4 enjeksiyon uygulan-

d›. 1. enjeksiyon sonras› takip süreleri tamamlanan anti-

kolinerjik tedaviye dirençli 9 NAAM’li hastan›n de¤er-

lendirilmeleri yap›ld›. Olgular›n 7’si eriflkin 2’si çocuk-

tu. Tüm olgular enjeksiyon öncesinde TAK uygulamas›

yap›yor ve 1 aydan daha uzun süredir antikolinerjik ilaç

kullan›yorlard›. Hastalara genel anestezi alt›nda, litotomi

pozisyonunda, rijit sistoskopla 3,7-5 mm 23 G enjeksi-

yon i¤nesi kullan›ld›. Eriflkinlere toplam 300U, çocukla-

ra 12U/kg (maksimum 300U) 1ml/10U 30 ayr› nokta-

ya trigon korunarak Botox® enjeksiyonu yap›ld›. Bir

gün sonra üretral kataterleri al›narak hastalara tekrar

TAK uygulanmas›na geçildi. Enjeksiyon sonras›nda kon-

troller 45. gün, 6. ay veya klinik semptomlar›n kötülefl-

ti¤i dönemlerde yap›ld›. Kontrollerde 3 günlük ifleme

günlü¤ü çizelgesi ile; fonksiyonel kapasite, TAK say›s›

ve inkontinans say›s›, sistometrik inceleme ile; maksi-

mum detrüsor bas›nc› ve sistometrik kapasite ayr›ca QoL

yaflam kalite skorlamas› (ICIQ-SF) yap›ld› (Tablo 2).

Hastalar›n %100’ü farkl› oranlarda da olsa tedaviden ya-

rar gördü. Tüm parametrelerde 45. gündeki etkinli¤in

6. ayda da devam etti¤i görüldü. Klinik parametre olan

fonksiyonel kapasite ile ürodinamik parametre olan

MCC’nin 45. gün ve 6. ay sonuçlar›n›n birbirlerine ben-

zer oldu¤u tespit edildi (p=0,575, p=0,821). Botox’un

her iki parametreyi de benzer oranda etkiledi¤inin gös-

terilmesi, tekrarlayan enjeksiyonlar›n zamanlamas›nda

klinik semptomlardaki de¤iflimlerin de kriter olabilece¤i

görüflünü desteklemektedir. BoNT/A enjeksiyonlar›n›n

ortalama etkinlik süresi 8.1±1.6 (5-10) ayd›. Ciddi bir

yan etki gözlenmedi (44) Ayr›ca Türkiye’den de sunul-

mufl çal›flmalar mevcuttur (45-49). Türkiye’de ulus-

lararas› Botox çal›flmas› da yürütülmektedir.

Tart›flma

Günümüzde halen toksin enjeksiyonunun uygulama

teknikleri için karfl›laflt›rmal› çal›flma yoktur. Daha çok

rijid sistoskop kullan›lmakla beraber fleksibl sistoskobun

erkeklerde ve cinsiyet fark› olmaks›z›n T6 üstünde lez-

yon seviyesi olan hastalarda a¤r› ve otonom disrefleksi-

yi önlemek için kullan›lmas› önerilmektedir (50). Tüm

anestezi çeflitleri ile baflar›l› uygulamalar yap›lm›flt›r

(36). Genellikle 10U/ml’lik Botox enjeksiyonu 30 ayr›

noktaya uygulanmaktad›r (13,16). Baz› yazarlar taraf›n-

dan uzun dönemde fibrozis riskini azaltmak amac›yla

30U/ml’nin 10 ayr› enjeksiyon noktas›na uygulanmas›

önerilmifl (51), ancak hatal› enjeksiyona ba¤l› komflu

Üst Üriner Sistem
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Tablo 2. D›flkap› YB EAH Üroloji Klini¤i Botox uygulamalar›: Enjeksiyonu öncesi, sonras› 45. gün ve 6.ay ölçümlerin de¤erlendirilmesi 

Enjeksiyon öncesi 45.gün 6.ay p p de¤erleri
(Pre) (45g) (6a) Pre vs 45g Pre vs 6a 45g vs 6a

Sistometrik kapasite 178.6±100.5 307.7±186.5 268.6±153.2 0.032† 0.011 0.038§ 0.314
Fonksiyonel kapasite 254.4±101.0* 377.8±143.8 351.7±117.3 <0.001† 0.007 0.012 0.725
Maksimum detrüsor bas›nç 57.0±17.0 37.6±7.7 34.4±8.9 <0.001† 0.008 0.008 0.513
‹nkontinans say›s› / gün 4.3±1.2 1.0±2.0 1.6±1.8 <0.001† 0.011 0.011 0.102
Yaflam kalite skoru 15.0±2.6 5.8±4.4 7.4±4.9 0.002‡ <0.001 0.006 0.836
TAK / gün 6.2±0.6 4.4±0.8 4.7±0.8 <0.001† 0.011 0.008 0.458

†Friedman testi, ‡Tekrarlayan Ölçümlü Varyans Analizi, §Bonferroni Düzeltmesine göre istatistiksel olarak anlaml› fark yoktur (p>0.017),
*Sistometrik kapasiteye göre istatistiksel olarak fark vard›r (p=0.010).
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organlarda oluflabilecek yan etki riskleri için de uyar›da

bulunulmufltur. Genellikle toplam 300U yayg›n olarak

kullan›lmakla beraber genel bir görüfl birli¤i yoktur.

Schurch‘un 200U ve 300U Botox® ile yapt›¤› çal›flma-

s›nda inkontinans say›lar›n›n, ürodinamik parametrele-

rin ve yaflam kalite skorlar›n›n plaseboya göre olumlu

etkilendi¤ini göstermifl, ancak uygun doz seçimi için

ileri araflt›rmalara gereksinim oldu¤unu vurgulam›flt›r

(10). Yay›nda 200U’lik birçok çal›flma olmas›na ra¤men

(19,24), 400U’lik yüksek doz ile s›n›rl› say›da yay›n

vard›r (18). Mesanenin her yerine enjeksiyon yap›labi-

lir (13,24). Genellikle trigon korunurken, 2 çal›flmada

trigona da enjeksiyon yap›lm›fl ve vezikoüreteral reflü

bildirilmemifltir (14,17). Detrüsör içine toksin enjeksi-

yonu en s›k uygulama yöntemidir, ancak subürotelyal

enjeksiyon uygulayan merkezler de vard›r (24). Bunun

amac› botulinum toksininin afferent sensoriyal nöron

etkisinden yararlanma düflüncesidir. Ancak klinik ve

ürodinamik etkinli¤in benzer olmas›na ra¤men etki sü-

resinin k›sal›¤› tart›flmal›d›r. Maksimum etkiye ulaflma

süresi 1-6 hafta aras›nda bildirilmifltir (10,14,17,19).

Bu süre enjeksiyon sonras› ilk kontrollerin zamanlamas›

aç›s›ndan önemlidir. Botulinum toksinin çizgili kastaki

etki süresi 12-24 hafta (29), detrüsör kas›ndaki ortala-

ma etkinlik süresi de 12-36 haftad›r (10,11,16,24).

Araflt›rmac›lar etki süresi 12 hafta olan olgularda bu sü-

renin az olmas›n›, seçilen hastalar›n bafllang›ç kompli-

yans düzeylerinin düflük olmas›na ba¤lam›fllard›r (24).

S›kl›k, kaçak say›s›, yaflam kalitesi, maksimum detrüsör

bas›nc›, maksimum sistometrik kapasite (MCC), refleks

volüm, kompliyans olumlu etkilenen parametrelerdir.

Tam kuru kalma oran› %40-80 aral›¤›nda bildirilmifltir

(10,35). Maksimum detrüsör bas›nc›n› 40 cm H2O’nun

alt›na düflüren çal›flmalar da yay›nlanm›flt›r (37). IA-

AM’li olgularda da olumlu sonuçlar al›nm›flt›r. Her ne

kadar rezidüel volüm art›fl› ve akut retansiyon olgusuna

rastlanmad›¤›n› bildiren çal›flmalar (39,41) varsa da 9-

12 ay sürebilen retansiyon ve ciddi rezidüel volüm art›-

fl›n›n önemli bir risk oluflturdu¤u unutulmamal›d›r

(23,44,48). 

Del Popolo 199 hastal›k çal›flmas›nda 500U

Dysport’un 1000U kadar etkili oldu¤unu göstermifl an-

cak klinik uygulamalar›nda 750U‘yi tercih etmifltir (33).

Etkin Dysport dozu halen tart›flmal›d›r. Botox ile

Dysport’u karfl›laflt›ran çal›flmalarda her iki ilac›n etkin-

liklerinin benzer oldu¤u bulunmufltur (34,52). BoNT/A

uygulamas›ndan önce baz› çal›flmalarda antimuskarinik

ilac›n kesildi¤i (11,15) baz› çal›flmalarda ise ilaç dozu-

nun azalt›ld›¤› bildirilmifltir (20). Ancak pek çok çal›flma

da ilac›n kesilme durumu belirtilmedi¤i için botulinum

toksinin etkinli¤i tam olarak de¤erlendirilememifltir.

DSD’li hastalarda toksinin etki süresi 2-3 ayd›r, ancak

6 aya kadar uzayabildi¤i gösterilmifltir (32). Doz, dilüs-

yon miktar›, enjeksiyon tekrar› ve zamanlamas› yazara

göre de¤iflkenlik göstermektedir (34). Maksimal üretral

bas›nçta, üretral sfinkter bas›nc›nda ve rezidüel volüm-

de azalma, %30-90 oranlar›nda spontan miksiyon ve

semptom skoru, hayat kalitesinde anlaml› art›fl sa¤lan-

m›flt›r (32,53). Geçici inkontinans›n bir risk etkeni ol-

du¤u unutulmamal›d›r (54). 

Tekrarlayan enjeksiyonlar›n etkinli¤i 1. enjeksiyonla

benzer olmakla beraber ne zaman yap›laca¤› tart›flmal›-

d›r. Enjeksiyonun etkinli¤inin sonlanmadan yap›lmas›

gittikçe daha çok taraftar bulmaktad›r. Kompliyans

problemi devam eden hastalarda, ikinci enjeksiyon son-

ras› ürodinamik veya semptomatik geliflme göstermeyen

veya k›s›tl› yan›t al›nanlarda, enjeksiyon say›s› ne olursa

olsun ciddi yan etki görülenlerde tekrarlayan enjeksiyon

yap›lmamas› önerilmektedir (42). 

Sonuç

Önemli bir soru kime botulinum toksin uygulamas›

yap›laca¤›d›r? Ürolojik hastal›klarda henüz FDA onay›-

n›n olmamas› önemli bir sorundur. Bu nedenle anti-

muskarinik ajanlara yan›t vermeyen, enjeksiyon önce-

sinde TAK yapan ve ileri invaziv cerrahilere aday hasta-

lar uygun hasta grubu gibi görülmektedir. Optimal doz,

etkinlik süresinin uzat›lmas›, uygulama ifllemleri, tekrar-

layan enjeksiyonlar›n zamanlamas› ve TAK yapmayan

hastalar›n akut retansiyon riski gelecekte ayd›nlat›lmas›

gereken sorular olacakt›r.
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Anastomoz darl›¤› (AD), radikal retropubik prosta-

tektomi (RRP) sonras› s›kça görülen ve yay›nda %0.48

ile %32 s›kl›kta bildirilen bir komplikasyondur. Mesane

boynunun korunmas› (MBK), idrar inkontinans›n›n s›k-

l›¤› ve fliddetini azaltmas› yan›nda, AD s›kl›¤›n› da azalt-

t›¤› düflünülerek geleneksel tenis raketi rekonstrüksiyo-

nu yap›lan mesane boynu rezeksiyonunun yerine kulla-

n›lmaktad›r. MBK membranöz üretran›n çap›na benzer

bir orifis yaratarak üriner idrar kaça¤› ve bunu izleyen

mesane boynu-üretra anastomoz hatt›ndaki fibrozis ris-

kini azaltt›¤› düflünülmektedir. Efl zamanl› mesane boy-

nu eversiyonu, uygun iyileflme için gerekli olan muko-

zalar›n karfl› karfl›ya gelmesini sa¤layarak, anastomoz

bütünlü¤ünü gelifltirmektedir. Bu çal›flman›n amaçlar›,

AD s›kl›¤›n› ve özelliklerini belirlemek, so¤uk b›çak in-

sizyonu (SB‹) ile tedavinin etkinli¤ini de¤erlendirmek

ve MBK ile RRP uygulanm›fl genifl bir olgu serisinde bu-

nun idrar tutma durumuna etkisini saptamakt›r. 

Mart 1997-Haziran 2007 aras›nda histolojik olarak

prostat kanseri saptanan ard›fl›k 705 olguya iki cerrah ta-

raf›ndan (C.S., P.D.A.) ayn› teknik kullan›larak MBK ile

RRP uyguland›. MBK geçirilmifl prostat cerrahisi, radyo-

terapi veya hormon tedavisi yoksa, klinik evre ≤T2c,

operasyon öncesi PSA ≤20 ng/ml ve biyopsi Gleason

skoru ≤7 ise uyguland›. Prostatektomi öncesi idrar ka-

ç›rmas› ve/veya nörojenik alt üriner sistem disfonksiyo-

nu olan, geçmiflte üretral giriflim uygulanan, lokal tek-

rarlayan prostat kanseri nedeniyle adjuvan veya salvage

radyoterapi uygulanan, RRP veya AD tedavisi sonras› 12

aydan az takibi olan ve klinik kay›tlar› düzensiz olgular

çal›flma d›fl› b›rak›ld›. Toplam 648 olgu (%92) ölçütlere

uygun bulunarak de¤erlendirildi.

Mesane boynu prostat diseksiyonu Metzenbaum ma-

kasla yap›ld›. Mesane boynunun dairesel kas lifleri koru-

narak proksimal üretral mukoza belirginlefltirilip mesa-

ne boynu kesildi. 3-0 polglecaprone sütürler mesane

boynuna 6 veya 8 adet eversiyon amaçl› kondu. Anasto-

moz 3-0 glycolide/lactide 6 sütür ile 20 F silikon Foley

üzerinden yap›ld›. Kateter operasyon sonras› 14. günde

sistografi ile de¤erlendirilip çekildi. 

Bütün olgular prospektif olarak rektal muayene, se-

rum PSA ölçümü, uluslararas› prostat semptom skoru

(IPSS), idrar ak›m h›z› ve ultrason ile ifleme sonras› ba-

kiye idrar ölçümü yap›larak 1, 3, 6, 9, ve 12. aylarda de-

¤erlendirildi. ‹flenen miktar 150–400 ml aras›nda oldu-

¤unda maksimum ak›m h›z› (Qmax) ≤10 ml/s ise veya

ak›m e¤risi ‘kutu-gibi’ görünümünde ise AD flüphelenil-

di. AD tan›s› her zaman üretroskopi ile konuldu ve idrar

kaça¤› Uluslararas› Kontinans Derne¤i’nin önerisine gö-

re 1 saatlik ped testi ile araflt›r›ld›. ‹drar kaça¤› saptand›-

¤›nda hafif, orta ve ciddi olarak kay›t edildi. AD sapta-

nan olgularda öncelikle 15.5 Fr üretroskopla tek ve na-

zik bir yaklafl›mla darl›¤› geçip dilate etme denendi. Ba-

flar›l› olunamayan olgulara SB‹ uyguland›. Saat 4, 8 ve

12 hizas›nda derin insizyonlar yap›ld›. 20 F silikon Fo-

ley 4 gün tutuldu. Qmax ≥15 ml/s ve ifleme sonras› ba-

kiye ≤50 ml olmas› normal idrar ak›m h›z› ölçümü ola-

rak kabul edildi. Çal›flman›n hedefleri, AD s›kl›¤› ve

özellikleri, endoskopik tedavinin baflar› oran› ve tedavi

sonras› kontinans durumuydu. AD olan olgular›n 12 ay

sonraki kontinans durumu, ayn› seriden rasgele seçil-

mifl, normal idrar ak›m h›z› ölçümü olan ve ifleme belir-

tisi olmayan 100 olgu ile karfl›laflt›r›ld›. 

46 olguda (%7,1) AD geliflti. Kateter kalma süresi ile

AD geliflimi aras›nda iliflki saptanmad›. AD tan›s› alan ol-

gularda ölçülebilir PSA seviyesi, tümör tekrar›n› düflün-

düren rektal muayene veya endoskopi bulgusu saptan-

mad›. Sadece 3 olgu (%7) üretral dilatasyon ile tedavi

Alt Üriner Sistem

Mesane boynu korunarak yap›lan radikal retropubik prostatektomi
sonras› anastomoz darl›klar›n›n so¤uk-b›çakla insizyonu

Giannarini G, Manassero F, Mogorovich A, Valent F, de Maria M, Pistolesi D, de Antoni P, Selli C
Cold knife incision of anastomotic strictures after radical retropubic prostatectomy with bladder neck preservation:
efficacy and impact on urinary continence status.
Eur Urol 2008; sep, 54(3): 647-656
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edilirken, 43 olguda (%93) SB‹ uygulanmas› gerekti. SB‹

uygulanan 43 olgunun 11 tanesinde (%26) tekrarlayan

AD geliflirken, üretral dilatasyon grubunda tekrarlama

görülmedi. Tüm olgularda AD tekrar SB‹ ile tedavi edil-

di. 6 olguda iki, 4 olguda üç ve 1 olguda dört kez SB‹ ge-

rekli oldu. 1. ay vizitinde IPSS ve yaflam kalite endeksi

ameliyat öncesine göre belirgin düzeldi, 12. ay vizitinde

ise fark görülmedi. AD nedeniyle tedavi uygulanan olgu-

lar›n 12. ay sonundaki de¤erleri (%78 kontinans) ile AD

saptanmayan RRP uygulanm›fl olgular›n 12. ay sonuçlar›

(%86) aras›nda istatistiksel anlaml› fark saptanmad›. 

Bu çal›flmada RRP sonras› AD geliflmesini engelleme-

de MBK yaklafl›m›n katk›s› olmad›¤› görüldü. AD SB‹ ile

etkin olarak tedavi edilebilir ve olgular›n %90 gibi büyük

k›sm›nda idrar tutma durumuna olumlu katk›s› oldu. Hiç-

bir olguda ifllem sonras› yeniden inkontinans görülmedi.

Çevirmenin Yorumu: 

Bu uzun takipli 705 olgu içeren prospektif çal›flma-

da radikal prostatektomi sonras› %7,1 s›kl›kta so¤uk b›-

çak insizyonu gerektiren anastomoz darl›¤› saptanm›flt›r.

Çal›flmada s›kl›kla aç›k radikal prostatektomi serilerin-

den %17.4’e varan oranlarda anastomoz darl›¤› bildiri-

lirken çok daha düflük oranlar› olan laparoskopik radikal

prostatektomi serilerine yer verilmemifltir. Laparoskopik

seriler mesane boynu korunmas›n›n cerrahi s›n›r pozi-

tifli¤ini artt›rmaks›z›n, inkontinansa katk› sa¤lad›¤›n›

bildirirken, bu çal›flmada mesane boynu korunmas› ile

katk› olmad›¤›n›n bildirilmesi ilgi çekicidir. Çal›flma

mesane boynu darl›¤› sonras› so¤uk b›çak insizyonunun

iyi bir tedavi yöntemi oldu¤unu ve inkontinans› artt›r-

mad›¤›n› gösterebilmifltir. Çal›flmada darl›k geliflimi ile

ilgili nedenler irdelenmemifltir. Benzer çal›flmalarda si-

gara kullan›m›n›n darl›k geliflimi için olumsuz etken ol-

du¤unun bildirilmesi dikkat çekicidir. 

Çeviri:
Doç. Dr. Hakan Vuruflkan
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›

Alt Üriner Sistem
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Robot yard›ml› radikal prostatektomi (RRP) s›ras›n-

da, günümüzde pek çok cerrah veziko-üretral anasto-

moz için Van Velthoven ve arkadafllar› taraf›ndan tan›m-

lanan sürekli devaml› sütür tekni¤ini kullanmaktad›r.

Devaml› sütürlerin tamamlanabilmesi için standart dü-

¤üm ba¤lama gereklidir ve bu içeriden k›vr›labilen ro-

botik i¤ne tutucularla teknik olarak zor de¤ildir. Ancak

taktil geri bildirimin eksikli¤inden ve dü¤üm ba¤land›k-

tan sonra sütür gerginli¤inin tam olmamas›ndan -ki bu

durum tecrübesi daha az cerrahlarda daha s›k olmakta-

d›r, anastomoz su geçirmez olmayabilir. Dü¤üm bir kez

ba¤land›ktan sonra, sütür gerginli¤i ile ilgili ayarlama

yapma olana¤› çok azd›r. Klinik olarak çok anlaml› ol-

masa da, pek çok cerrah pelvik bölgeye bir dren yerlefl-

tirir ve Foley kateteri çekmeden önce kaça¤›n olmad›¤›-

n› görmek için sistografi isteyebilir. 

RRP program›m›z›n geliflimi s›ras›nda, operasyon s›-

ras›nda 240–300 ml serum fizyolojik verildi¤inde su s›z-

d›rmayacak anastomozu sa¤layacak sütür gerginli¤ini

oluflturmak için Lapra-Type clip (LTc) kulland›k. 1400

olguda elde edilen tecrübe ile art›k operasyon sonras› 5.

günde kateteri sistografi istemeksizin çekiyoruz. LTc ile

her sütürün ayr› ayr› sabitlenmesi ve yar› yolda kopan bir

sütürün rekonstrüksiyonu gibi avantajlar da say›labilir.

Daha önemlisi sütürün k›sa kald›¤› durumlarda, her sü-

tür ayr› kitlenerek dü¤ümün ba¤lanabilmesi sa¤lanabilir. 

Teknik:

Veziko-üretral anastomozda birbirine ba¤lanm›fl ve LTc

ile sabitlenmifl 2 adet 6 inch 3/0 monocryl sütür (biri

renkli biri beyaz) kullan›yoruz. ‹lk geçifller saat 6 hizas›nda

mesane boynuna yap›ld›ktan sonra bunu 20 F silikon Foley

ve perineal bask›n›n yard›m›yla üretradan geçifller izler.

Mesaneyi paraflüt gibi yaklaflt›rmadan önce her iki tarafta da

ikifler geçifl daha yap›l›r. Bu ifllem s›ras›nda istenmeyen bir

gerginlik olduysa, medial umblikal ligaman›n lateralindeki

peritoneal yap›fl›kl›klar inguinal kanala kadar aç›l›r. Rahat-

latmak amac›yla vaz deferensler de kesilebilir. 

Bu noktada, mukazal yüzeylerin karfl› karfl›ya gelme-

si ile anastomozun sa¤ taraf›na devam edilir. Asistan›n

sa¤lad›¤› gerginlikle s›ral› geçifller yap›l›r. Saat 11–12

pozisyonunda final geçifli üretradan yap›l›r ve gerginlik

robotik aletlerle sa¤lan›r. Asistan sütür gerginli¤ini sa-

bitlemek için LTc’yi doku yüzeyine yerlefltirir. Ayn› tek-

nik sa¤ tarafta da uygulan›r. 

Anastomoz tamamland›ktan sonra kateter tam olarak

yerlefltirilir ve mesane 250-300 ml serum fizyolojik ile

doldurulur. Anastomozun ön yüzü kaçak olmad›¤›ndan

emin olmak için gözlenir. Ayn› zamanda bütün s›v›lar

ve p›ht›lar aspire edilerek arka yüzde de kaçak olmad›¤›

gözlenir. S›v› kaça¤› varsa mesane boflalt›l›r gerginlik

sa¤land›ktan sonra bir LTc daha konur. Drenaj için bir

geceli¤ine bir dren rutin olarak konur. 

LTc’nin mesane içine ilerleme riski olmas›na ra¤-

men, bizim serimizde buna ba¤l› üriner t›kan›kl›k, tafl

oluflumu veya hematüri görmedik. 3 hasta bir zorluk ol-

maks›z›n ilk 4 hafta içinde bir LTc’yi idrarla ç›kard›. Bu

LTc’yi üretral yüzeye yak›n koydu¤umuz ilk 200 olguda

gerçekleflti. Art›k son geçifli kesilmifl puboprostatik liga-

manlara, anastomoz hatt›ndan uza¤a yap›yoruz. 

Foto¤raflar:

Bir sütürün yar› yolda kopmas› durumunda (Foto¤-

raf 1), LTc ile önceki geçifllerin kurtar›lmas› mümkün

olabilir (Foto¤raf 2). Daha sonra yeni bir sütürle devam

edilebilir. ‹kinci olarak sütür hatlar› tam olarak kapan-

Alt Üriner Sistem

Robotik radikal prostatektomi: Lapra-Ty clip ile su geçirmez
veziko-üretral anastomozun güvence alt›na al›nmas›

Zorn KC.
Robotic radical prostatectomy: assurance of water-tight vesicourethral anastomotic closure with Lapra-Ty clip
Journal of Endourology 22: 863-865, 2008
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mad›¤›nda ve mesane dolduruldu¤unda belirgin s›v› ka-

ç›fl› izlenirse, LTc kullan›larak sütür gerginli¤i ayarlan›r.

Foto¤raf 3 sol sütür hatt›ndaki fazlal›¤›n 2 cm çekilerek

ilave klipsler konup su s›zd›rmaz anastomozun sa¤lan-

mas›n› göstermektedir. Mesanenin 240-300 ml doldu-

rularak kontrol edilmesi (Foto¤raf 4), sistografi ile de-

¤erlendirme ihtiyac›n› ortadan kald›r›r. 

Çevirmenin Yorumu:

Van Velthoven tekni¤i doku planlar› uygun oldu-

¤unda ve do¤ru sütür materyeli tercih edildi¤inde rahat-

l›kla uygulanabilen güvenilir bir anastomoz fleklidir.

Normal flartlarda doku gerginli¤ini sa¤lamak için farkl›

çabalara ihtiyaç göstermez. Ancak bu yaz›da belirtildi¤i

gibi dü¤üm ba¤land›ktan sonra fark edilen yetersiz ger-

ginlik ve dü¤üm ba¤lanmadan sütür kopmas› gibi du-

rumlarda LTc kullan›m› katk› sa¤lar.

Çeviri:
Dr. Hakan Vuruflkan
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›

Alt Üriner Sistem
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Pelvik Organ Prolapsusu (POP) s›k karfl›lafl›lan bir

kad›n sa¤l›¤› sorunudur ve toplum yafl› artt›kça görülme

s›kl›¤› da artacakt›r. Hayat› süresince %50 kad›nda POP

görülmektedir. Genifl bir sa¤l›k taramas›nda, kad›n ha-

yat› boyunca prolapsus veya idrar kaç›rma cerrahisi uy-

gulanma riski %11’dir ve 4 y›l içerisinde bu hastalar›n

üçte birine tekrar operasyon gerekecektir. 

Prolapsus cerrahisi vajinal, abdominal ve kombine

yaklafl›mlar› içerir. Vajinal yaklafl›mda, pelvik taban çe-

flitli fiksasyon noktalar›na as›l›r (uterosakral, sakrotube-

roz ve sakrosipinoz ligamanlar). Vajinal yaklafl›m›n en

önemli avantaj› minimal morbiditesidir. Abdominal

yaklafl›mda vajinal güdük Cooper ligaman›na, abdomi-

nal duvara veya mesh kullan›larak sakruma as›l›r. Abdo-

minal yaklafl›mda vajinal yaklafl›ma göre baflar› oran› da-

ha yüksek fakat morbidite fazla, hastanede kal›fl süresi

uzun ve postoperatif a¤r› fazlad›r.

Büyütme sonucu oluflan iyi görüntü ile geliflmifl he-

mostaz kontrolü laparoskopinin avantajlar›d›r. K›sa has-

tanede kal›fl süresi, azalm›fl postoperatif a¤r› ve küçük

insizyonun getirmifl oldu¤u iyi kozmetik di¤er özellik-

leridir. Operasyon süresinin uzun olmas› ve laparosko-

pik dikifl atma becerisini kazanm›fl olman›n getirdi¤i

teknik güçlükler ise dezavantajlar›d›r.

Bu yaz›da cerrahi tekni¤imizi ve ö¤renme e¤risine

olan önerilerimizi aktard›k. ‹lave olarak, laparoskopik ve

aç›k cerrahi uygulad›¤›m›z olgular›n çeflitli demografik

özelliklerini ve perioperatif sonuçlar›n› sunduk.

Cerrahi Teknik

Hasta alçak litotomi pozisyonunda yat›r›ld› Ve befl

port tekni¤i kullan›ld›. Sigmoid kolon tenyas›ndan sekiz

fleklinde “0” ipek dikifl geçilerek abdominal duvara do¤-

ru çekildi ve sigmoid kolon lateralize edildi. Sakrum

üzerindeki arka periton harmonik b›çak kullan›larak me-

dialde üretere kadar kesildi. Presakral ya¤ dokusu sakru-

mu ortaya koymak için dikkatlice kenara itildi. Vajina

apeksini serbestlemek için intravajinal olarak bir dilata-

tör yerlefltirildi. Vajina üstündeki periton, ön tarafta me-

saneye zarar vermemeye dikkat edilerek disseke edildi.

Sakrumdan vajina apeksine kadar retroperitoneal tünel

oluflturuldu. Son 19 hastada 4-15 cm polipropilen yama

(Ethicon, Smorville, NJ) kullan›ld›. Yama Y fleklinde ke-

sildi ve yaman›n ön ve arkaya ayr›lan parçalar› vajinaya

aral›kl› ”0” Ethibond dikifller ile tespit edildi.

Orta hatta suprapubik 7 mm trokar tak›ld› ve sakral

promontoryuma iki kemik kanca yerlefltirildi. Yama uy-

gun uzunlukta kesildi, kemik kancalara tespit edildi ve

“2-0” Vicryl ile retroperitonealize edildi.

Veri Toplanmas›

Sakrokolpopeksi uygulad›¤›m›z 47 hastan›n bilgileri

için Instutional Review Board-onaylanm›fl kontinans ve-

ri taban›ndan yararlan›ld›. Hastalar laparoskopik sakro-

kolpopeksi (LSKP; n=25) uygulananlar ve aç›k abdomi-

nal sakrokolpopeksi (ASKP; n=22) uygulananlar olarak

iki gruba ayr›ld›. Her iki grubun demografik özellikleri

benzerdi, ortalama yafl, parite ve Baden Walker prolap-

sus derecesi (Tablo 1) aras›nda anlaml› fark yoktu. Ret-

rospektif olgu sunumu uygulanan bir üçüncü grup ola-

rak de¤erlendirildi. Laparoskopik cerrahiden aç›k cerra-

hiye geçilen olgular istatiksel analizde çal›flma d›fl›nda

b›rak›ld›.

Baflar› veya baflar›s›zl›¤a yap›lan fizik muayene ile ka-

Alt Üriner Sistem

Vajinal güdük prolapsusu tedavisinde laparoskopik sakrokolpopeksi
ve abdominal sakrokolpopeksinin karfl›laflt›r›lmas›

Hsiao KC, Latchamsetty K, Govier FE, Kozlowski P, Kobashi KC.
Comparison of laparoscopic and abdominal sacrocolpopexy for the treatment of vaginal vault prolapse. 
Journal of Endourology 21: 926-930, 2007.
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rar verildi. Herhangi bir derecedeki apikal prolapsus

varl›¤› baflar›s›zl›k olarak kabul edildi. 

Hastanede kalma süresi LSKP grubunda anlaml› ola-

rak k›sayd› ve neredeyse bütün hastalar (%95) ilk 48 sa-

atte ç›kart›ld›, 25 hastan›n 17’si (%68) ilk 23 saat içeri-

sinde ç›kart›ld›. Yirmi dört saat içerisindeki ortalama

morfin gereksinimi her iki grupta da benzerdi (ASKP

21.5mg/gün, LSKP 24.7mg/gün; p=0.43).

Laparoskopik bafllanan 3 hastada yap›fl›kl›klar nede-

niyle aç›k cerrahiye geçildi. Üç hastada daha önceden

geçirilmifl toplam abdominal histerektomi operasyonu

vard›. 

LSKP’nin ö¤renme e¤risinin uzunlu¤u araflt›r›ld›.

Ortalama operasyon süresini befler hastal›k gruplar ha-

linde inceledik. ‹lk ve son gruplar d›flar›da b›rak›ld›. Bi-

rinci grup için ortalama operasyon süresi 291.8 dakika,

dördüncü grup için 173.4 dakikayd› (Tablo 3). Ö¤ren-

me e¤risi on olgu sonunda tamamlanmaktad›r.

Son kontrolde vajinal apeksi fikse olan hastalar baflar›

olarak kabul edildi ve baflar› oran› LSKP için %100, ASKP

için %95’di. Laparoskopiden aç›k cerrahiye dönülen has-

talarda perioperatif komplikasyon oran› yüksek de¤ildi

ve 12. ayl›k takipte apikal destekleri mükemmeldi.

Çift kollu bu çal›flmada, vajen apeksini tespit etmek

için Y fleklinde kesilmifl yama vajen apeksine sütüre edil-

di ve titanyum kemik s›k›flt›r›c›s› ile fiske edildi. Kulla-

n›lan sentetik yama sadece apeks ile fiksasyon noktas›

aras›nda köprü oluflturmakla kalmaz, ayn› zamanda me-

kanik olarak hastan›n kendi dokusundan kuvvetli fiksas-

yon sa¤lar. Tarafa-özgü tamir ve meflsiz uterosakral liga-

man- ile uygulanan vajinal güdük süspansiyonlar› pelvik

taban› oluflturan endopelvik fasyal hatt›n güvenilirli¤ine

ba¤l›d›r. Cheson’›n ”ne ligamentler ne de fasya” olarak

tan›mlad›¤› gibi fibromuskuler dokunun güvenilirli¤i

bu ifllemlerin uzun dönem baflar›s›n› tehlikeye atabil-

mektedir. 

LSKP ve ASKP’nin uzun dönem baflar›s› hakk›nda s›-

n›rl› say›da yay›n mevcuttur. On y›l takip süresi olan iki

çal›flmada ortalama baflar› oranlar› s›ras›yla %74 ve % 95

olarak bildirildi Vajinal güdük prolapsusu tedavisinde

LSKP içeren birçok yay›n oldukça k›sa takip süresi ve dü-

flük hasta say›s›na sahiptir. Bizim LSKP uygulad›¤›m›z 22

hastal›k serimizde ortalama 6 ayl›k takip süresinde api-

kal prolapsus görülmedi. 

Bu çal›flman›n di¤er bir eksikli¤i preoperatif ve pos-

toperatif pelvik taban disfonksiyonu ve idrar kaç›rma

semptomlar›n› sorgulayarak valide edilmifl bir sorgula-

Alt Üriner Sistem

Tablo 1. Demografik ve Perioperatif Veriler

Laparoskopik (n=25) Aç›k (n=22) p de¤eri

Ortalama yafl (y›l) 66.0 71.1 anlams›z
Ortalama parite 3.3 3.6 anlams›z
Ortalama prolapsus derecesi (Baden-Waler) 3.4 3.4 anlams›z
Geçirilmifl histerektomi (%) 23 (92) 19 (86.4) anlams›z
Geçirilmifl anti-inkontinens veya 24 (96) 18 (81.8) anlams›z

Prolapsus ifllemi (%)
Aç›k cerrahiye dönüfl 3 - uygun de¤il
Ortalama kan kayb› (ml) 82.7 (20-200) 195 (100-500) 0.0002a

Ortalama cerrahi zaman› 219.9 (142-339) 185.2 (95-278) 0.045a

Efl-zamanl› giriflimer (%) 10 (40) 18 (82) <0.01b

Ortalama hastanede kal›fl (gün) 1.2 (1-5) 3.3 (2-8) <0.0001a

Ortalama toplam morfin eflde¤eri doz/24 saat (mg) 24.7 (0-79) 21.5 (8-324.5) anlams›z
aStudent T-testi, bFisher exact test

Tablo 2. Efl-zamanl› Giriflimler

Laparoskopik Aç›k

Yok 15 4
Otolog rektus faysal sling 0 4
Sistosel tamiri 2 4
Rektosel tamiri 1 3
Transvaginal sling 9 10

Ayn› hastaya birden fazla giriflim uygulanabilmifltir örn: transvajinal sling ve sistosel
tamiri.

Tablo 3. Laparoskopik sakrokolpopeksi için ö¤renme e¤risi

Ortalama operasyon süresi (dk)

Lap grup 1 291.8 (235-339)
Lap grup 2 255.8 (227-283)
Lap grup 3 174.0 (147-195)
Lap grup 4 173.4 (142-206)
All lap 219.9 (142-339)
All ASCP 185.2 (95-278)
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ma formunun olmamas›d›r. Sakrokolpopeksi uygulanan

hastan›n kontinans durumu yüksek oranda hastan›n bir-

likte geçirdi¤i idrar kaç›rma cerrahisiyle ilgilidir. Çal›fl-

mam›zda neredeyse hastalar›n yar›s›na sling operasyonu

uyguland›, bu hastalar›n preoperatif ve postoperatif

kontinans durumlar› göz önünde bulundurulmal›d›r.

Peroperatif sonuçlar› aç›k cerrahiyle benzer olmas›

nedeniyle sakrokolpopeksi laparoskopinin bir basama¤›

olabilir. Di¤er ekstirpatif ve rekonstrüktif yöntemlerdeki

laparoskopi avantajlar› bu yöntemde de gözlendi (kan

kayb›n›n az olmas›, k›sa hastanede kal›fl süresi vb.). Ö¤-

renme e¤risinin k›sa olmas›na karfl›n, operasyon ileri la-

paroskopik beceri gerektirmektedir. On olguyu tamam-

lad›ktan sonra 82 dakika olan ortalama operasyon süre-

si anlaml› olarak k›sayd› (p<0.005). Bizim hasta kapasi-

temiz ortalama üroloji merkezlerinden fazla olmas›na

ra¤men kad›n ürolojisinde uzmanlaflm›fl merkezleri

onaylamaktay›z ve inan›yoruz ki ço¤u ürolog operasyo-

nu yapabilmek için teknik beceri kazanabilecektir. En

önemli soru flu ki “kad›n pelvik taban rekonstrüksiyonu

üzerine uzman olmayan genel ürologlar bu konuda uz-

manlaflacak yeterli hasta kapasitesini sa¤layabilirler mi?”

Laparoskopik sakrokolpopeksi transabdominal yakla-

fl›mla k›yasland›¤›nda daha az kan kayb› ve daha k›sa

hastanede kal›fl süresi görülmektedir, ancak bunun ya-

n›nda operasyon süresi daha uzundur. Erken takipler

LSKP vajinal güdük prolapsusunda ASKP kadar etkili ol-

du¤unu göstermektedir. Daha do¤ru sonuçlar vermek

için aç›k cerrahiyle karfl›laflt›rmal› uzun dönem takip so-

nuçlar›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Valide edilmifl klinik

uygulamalar›n sonuçlar›, iyi dizayn edilmifl prospektif

çal›flmalar bu giriflimlerden hangisinin daha baflar›l› ol-

du¤una karar vermek için yarar sa¤layacakt›r. 

Çevirmenin Yorumu:

Pelvik organ prolapsusu yafl ile birlikte s›kl›¤› gide-

rek artmakta ve her üç hastan›n birinde operasyona ge-

rek duyulmaktad›r. Laparoskopinin ürolojik prati¤e gir-

mesinden sonra giderek artan bir flekilde bütün ürolojik

operasyonlarda kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Pelvik organ

prolapsusu ve laparoskopiyi birlefltiren ve retrospektif

olarak incelenen bu yaz›da takip süresinin k›sa olmas›,

düflük hasta say›s› nedeniyle pelvik organ prolapsusunda

etkin bir tedavi alternatifi olarak yorum yapmak zor ola-

cakt›r. Bu yaz› k›sa takip sonuçlar›yla sakrokolpopeksi

operasyonunun da laparaskopik olarak yap›labilece¤ini

göstermifltir. Laparoskopik sakrokolpopeksi hakk›nda

daha net yorum yapabilmek için daha fazla hasta say›s›-

na sahip prospektif ve daha uzun takip süresi olan çal›fl-

malar gerekmektedir.

Çeviri:
Dr. Oktay Demirkesen, Dr. Çetin Demirda¤
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi 
Üroloji Anabilim Dal›

Alt Üriner Sistem
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Mesanenin normal fonksiyonu istemli ifleme olana

kadar idrar› depolamakt›r. Bununla birlikte birçok hasta-

l›k mesanede fonksiyon bozuklu¤una neden olabilir ve

konservatif tedaviden yarar görülmedi¤i durumda da

mesane kapasitesini art›rmak amac›yla augmentasyon

sistoplastisi yapmak gerekir. Augmentasyon sistoplastisi

ile mesane kapasitesini art›rmak için do¤al barsak kom-

ponentleri kullan›lmaktad›r. Fakat bu metabolik hasta-

l›klar, mesane tafl› ve malignite oluflum riskini art›rmak-

tad›r. Do¤al barsa¤› kullanarak yap›lan augmentasyon

sistoplastisinin baz› yan etkilerinden dolay›, mesane re-

konstrüksiyonu için yeni alternatif teknikler araflt›r›l-

maktad›r. PTFE ve polietilen gibi sentetik malzemeler

kullan›larak yap›lan yeni mesane modelleri, yabanc›

madde reaksiyonlar› nedeniyle yarars›z olmufltur. Son

zamanlarda immün sistemden etkilenmeyen çevreye za-

rars›z maddeler mesane rekonstrüksiyonunda kullan›ma

girmifltir. Kollajenle zenginlefltirilmifl plasenta, dura, pe-

rikardium ve de¤iflik re-absorbabl polimerlerle yap›lan

yeni mesane rekonstrüksiyonu bu konuda umutlar›n

artmas›n› sa¤lam›flt›r. Mesane augmentasyonunda kulla-

n›lan kollagen temelli bir di¤er yap› ince barsak submu-

kozal greftidir. Bu domuz ince barsa¤›ndan elde edilen

xenograft bir membrand›r ve mukozal tunikan›n iç yü-

zünden ç›kar›l›r. Mesane rekostrüksiyonunda kullan›lan

bir di¤er yeni teknik de laparoskopik augmentasyondur.

Bu teknikte barsak izolasyonu ve anastamoz s›kl›kla eks-

trakorporeal olarak gerçeklefltirilmektedir. 

Bu çal›flmada toplam 14 tane domuzun 6 tanesine

standart augmentasyon sistoplasti, 8 tanesine de ince

barsak submukozas› kullan›larak augmentasyon yap›ld›.

Bütün domuzlara ameliyat öncesi mesane kapasiteleri-

nin belirlenmesi amac›yla sistometri yap›ld›. Ameliyat-

tan 6 hafta sonra genel anestezi alt›nda mesane kapasite-

leri yeniden de¤erlendirildikten sonra mesanenin histo-

lojik de¤erlendirilmesi amac›yla domuzlar öldürülüp

mesaneleri ç›kar›ld›.

Ameliyat Tekni¤i:

Tüm cerrahi ifllemler genel anestezi alt›nda gerçek-

lefltirildi. Mesane kapasitesini de¤erlendirmek amac›yla

sistometri yap›ld›ktan sonra laparoskopik transperitone-

al teknik için 4 port yerlefltirildi. ‹nce barsak submuko-

zas› kullan›larak yap›lan augmentasyon sistoplastisi için

ticari olarak sa¤lanabilen 7x7 cm’lik standart 4 kat ince

barsak submukoza parças› (Cook Urological, Spencer,

IN, USA) %0.9 izotonik içinde 10 dakika boyunca bek-

letildi. ‹ntrakorporeal dikifli kolaylaflt›rmak için bu ya-

man›n dört köflesine 3/0 polyglactin sütürler yerlefltiril-

di. Mesane horizontal olarak 10 cm kesilerek iki yapra-

¤a ayr›ld›. Daha önce haz›rlanm›fl yama, mesane üzerine

yerlefltirilerek köflelere yerlefltirilmifl sütürler yard›m›yla

devaml› dikifller ile anastamoz yap›ld›. Mesane tamamen

kapat›lmadan önce 12 F suprapubik kateter do¤al mesa-

ne duvar›ndan yerlefltirilerek sütür yard›m›yla sabitlen-

di. Su s›zd›rmaz anastamoz, mesane içine izotonik veri-

lerek kontrol edildi. Mesane kapasitesi ilk anda kontrol

edilmedi. Loja penröz dren konuldu ve 1 hafta sonra çe-

kildi. ‹leosistoplasti tekni¤inde isolasyon, detubulurizas-

yon ve ileo-vezikal anastamoz yaln›zca laparoskopik ola-

rak yap›ld›. Uygun 15 cm’lik ileum segmenti seçilip bu-

nun mesaneye gergin olmayacak flekilde yetiflmesine

özen gösterildi. ‹ki adet mezenterik pencere aç›ld› ve

barsak laparoskopik endo-barsak stapleri (35 mm_3.5

mm, Ethicon Endosurgery, Cincinnati, OH, USA) kulla-

n›larak çaprazlanarak kesildi. Barsak anti-mezenterik yü-

zünden 2/0 polyglactin sütür kullan›larak haz›rland›.

Laparoskopik augmentasyon sistoplasti: do¤al ileum ile ince barsak
submukozas›n›n domuz modelinde karfl›laflt›r›lmas›

Wang DS, Anderson DA, Fretz PC, Nguyen TT, Winfield HN
Laparoscopic augmentation cystoplasty: a comparison between native ileum and small intestinal submucosa in the
porcine model
BJU International, 99: 628-631, 2006
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Kesilen barsakta anti-mezenterik yüzde 2 adet küçük en-

terotomi aç›ld›. Barsak side-to-side olarak anastamoz

edildi. Haz›rlanan ince barsak lupu antimezenterik yüz-

den detubularize edildi. Mesane horizontal olarak 10 cm

aç›ld›. Haz›rlanan ince barsak mesane apeksinden baflla-

narak 2/0 polyglactin devaml› sütürle anastamoze edil-

di. Tüm ifllem intrakorporeal olarak gerçeklefltirildi. Me-

sane tamamen kapat›lmadan önce 12 F suprapubik kate-

ter do¤al mesane duvar›ndan yerlefltirilerek sütür yard›-

m›yla sabitlendi. Su s›zd›rmaz anastamoz, mesane içine

izotonik verilerek kontrol edildi. Loja penröz dren tro-

kar yerinden konuldu ve 1 hafta sonra çekildi. Cerrahi

ifllem 14 domuzda da komplikasyonsuz olarak gerçek-

lefltirildi. ‹nce barsak submokoza grefti kullan›lan iki do-

muzda cerrahiden 7 gün sonra üremi geliflti ve hayvan-

lar öldü. Eksplorasyon yap›ld›¤›nda ince barsak submo-

koza grefti ve do¤al mesane aras›ndaki anastomoz hat-

t›nda tek bir defektin neden oldu¤u intraperitoneal afl›r›

miktarda infekte idrar oldu¤u görüldü. Laparoskopik

augmentasyon sistoplastinin cerrahi öncesi ve sonras›

sonuçlar› Tablo 1’de özetlenmifltir.

Bu çal›flmada domuz modelinde ince barsak submu-

kozas› kullan›larak laparoskopik teknikle yap›lan aug-

mentasyon sistoplastisinin, laparoskopik teknikle stan-

dart barsak kullan›larak yap›lan augmentasyon sistoplas-

tinin sonuçlar›n› karfl›laflt›rarak yap›labilirli¤ini araflt›r-

d›k. ‹nce barsak submukozas›n› ürotelyal büyüme için

baflar›l› bir yap› malzemesi oldu¤unu ve çevreye zarars›z

bir materyal oldu¤unu gösteren çal›flmalar›n sonuçlar›n›

göz önüne alarak seçtik. Bunun sonucunda da laparos-

kopik augmentasyon sistoplastisinin standart barsak kul-

lan›larak yap›lmas›n› uygun bulduk. Laparoskopik ile-

osistoplasti tamamen intrakorporeal olarak gerçekleflti-

rildi. Zamanla ilgili olarak ö¤renme e¤risi ile orant›l›

olarak daha iyi sonuçlar›n al›nabilece¤ini öngörmekte-

yiz. Bu teknikte hiçbir domuzda barsak obstrüksiyonu,

anastamoz kaça¤› veya ileus gibi bir komplikasyona rast-

lanmad›. ‹leum submukoza grefti kullan›lan augmentas-

yon sistoplastisinin geleneksel yönteme göre daha kötü

sonuçlar› oldu¤unu bulduk. Bu yöntemle mesane kapa-

sitesinin artt›¤›n› tespit etmemize ra¤men bu standart

yönteme göre daha azd›r. ‹leum submukoza grefti epi-

telyum büyümesinde duraksamaya neden olarak skar

doku art›fl›na neden olabilir. Gerçekten de komplikasyon

geliflen iki domuzda da ürotelyum gelifliminin çok az ol-

du¤u histolojik çal›flmalarda görüldü. Bu iki domuzdaki

anastamoz kaça¤›n›n teknik bir nedenle mi yoksa epitel-

yumda geliflme sorunu yüzünden mi oldu¤u aç›k de¤il-

dir. Yine tecrübelerimize göre ileum submukoza grefti-

ni mesaneye tutturmak do¤al ileuma göre daha zordur.

‹leum submukoza greftinde kar›n içi yap›fl›kl›klara daha

fazla rastlanmaktad›r. Bu da minimalde olsa idrar kaça-

¤›n›n bu yöntemde daha fazla oldu¤unu akla getirmek-

tedir. ‹ki yöntem aras›nda cerrahi süreler aç›s›ndan an-

laml› bir fark yoktur. 

Sonuç olarak laparoskopik augmentasyon sistoplasti

ameliyat› domuz modelinde mesane kapasitesini art›r›c›

bir yöntem olarak tamamiyle intrakorporeal olarak yap›-

labilir. ‹leum submukoza grefti kullan›larak yap›lan aug-

mentasyon sistoplastinin sonuçlar› geleneksel yönteme

göre daha kötüdür. Laparoskopik yöntemin standart ha-

le gelebilmesi için daha fazla deneyime ihtiyaç vard›r. 

Çevirmenin Yorumu:

Mukozas› ç›kar›lm›fl barsak segmentinin augmentas-

yonda kullan›lmas› yeni de¤ildir ve 1950’li y›llara kadar

uzanmaktad›r. Bu ifllemde ürotelyumun barsak yüzeyini

hemen kaplamas› beklenmektedir. Bu ameliyatlarla ilgi-

li olarak daha önceleri yap›lan hayvan deneylerinde ba-

flar›l› sonuçlar bildirilmesine ra¤men yap›lan yamada

oluflan kontraktür dokusu hep sorun oluflturmufltur. ‹n-

sanlarda barsak submukozas› korunarak yap›lan ameli-

yatlarda da metablastik ürotelyal doku ve kontraktür

meydana gelmifltir. Kontraktürden ve oluflacak afl›r› mu-

kustan korunmak için auto-augmentasyon ile demusku-

larize edilmifl mesane üzerine mukozas› al›nm›fl barsak

Tablo 1. Laparoskopik augmentasyon sistoplastinin cerrahi
öncesi ve sonras› sonuçlar›

De¤iflkenler, ortalama ‹leum ‹nce barsak p*
submukozas›

n 8 6 6
Ameliyat süresi (dakika) 192.8 164.4 0.18
Mesane kapasitesi (ml)

Cerrahi öncesi 264.4 237.4 1
Cerrahi sonras› 457.4 381.7
Fark (P†) 211 (0.001) 144.3 (0.014) 0.27

*ileum ve ince barsak submukozas›; laparoskopik augmentasyon öncesi ve sonras›
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segmentinin konmas› denenmifl, ancak bunda da bir

müddet sonra al›nan mukozal biyopsilerde barsak yap›-

lar›na rastlanm›flt›r. Yap›lan bu çal›flmalarda hayvanlarda

olsun ya da insanda olsun augmentasyonda kendi doku-

lar› kullan›lm›flt›r. Bu makalede oldu¤u gibi ticari olarak

sa¤lanabilen maddelerden yap›lacak olan ameliyatlar›n

baflar›lar› kan›mca daha kötü olacakt›r. Ürotelyumun

üzerine submukozas› ile birlikte intestinal segment (in-

ce barsak, mide, kolon) yerlefltirilmesi çekici gelmesine

ve ameliyat sonras› sonuçlar›n›n oldukça baflar›l› oldu-

¤unun bildirilmesine ra¤men halen bu ifllem için uzun

dönem takip süresine sahip daha fazla hasta ile ilgili de-

neyimlere ihtiyaç vard›r. Bu çal›flman›n as›l de¤eri iflle-

min laparoskopik olarak bütünüyle intrakorporeal ola-

rak yap›lmas›d›r. Laparoskopik deneyimi iyi olan ehil el-

lerde do¤al barsak segmenti kullan›larak bu ameliyat

aç›k cerrahi ile benzer baflar› oranlar›yla rahatl›kla yap›-

labilir. 

Çeviri:
Dr. Murat Savafl
Harran Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›
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Hipokomplian kontrakte mesane nörolojik ve non-

nörolojik hastal›klar nedeniyle oluflabilir. Halen antiko-

linerjikler ve temiz aral›kl› kateterizasyon (TAK) birinci

basamak tedaviyi oluflturmaktad›r ve buna ilave olarak,

intravezikal botulinium toksini, kapsaisin ve resinifera-

toksin ile yap›lan tedaviler umut verici sonuçlar vermek-

tedir. Bütün bu tedavi yöntemlerinin yetersiz kald›¤› du-

rumda hipokomplian mesane tedavisinde cerrahi, üro-

lo¤un en son baflvuraca¤› çare haline gelmektedir. Bu

kurguda augmentasyon ileosistoplasti, hipokomplian

mesane için %58-100 oran›ndaki kontinans baflar›s›yla

alt›n standart tedavi yöntemidir. Docimo ve ark’n›n

1995 y›l›nda mideyi kullanarak ilk laparoskopik aug-

mentasyon ameliyat›n› tan›mlamalar›ndan sonra Gill ve

ark’lar› 2000 y›l›nda farkl› barsak segmentlerini kullana-

rak augmentasyon enterosistoplasti ameliyat›n› de¤iflik

flekilde tan›mlad›lar. Daha sonraki yay›nlar ya hayvan

modelinde ya da çok k›s›tl› hasta say›lar›yla yap›ld›. Bu

çal›flmada biz, tek merkezde yap›lm›fl olan ve ortalama

39 ay takip süresine sahip 23 hastal›k laparoskopik aug-

mentasyon ileosistoplasti sonuçlar›m›z› paylaflt›k.

Haziran 2001 ve Ekim 2006 aras›nda, maksimum

detrusor bas›nc› ≥40 cm H2O ve cerrahi d›fl›ndaki teda-

vilere yan›t vermeyen hipokomplian mesanesi olan 19

erkek ve 4 kad›n hastaya laparoskopik augmentasyon

ileosistoplasti ameliyat› uyguland› (mesane komplians›

15 ml/cm H2O’dan düflüktü). Hastalar›n ortalama yafl›

27 y›l (range 12-56 y›l) ve vücut kitle indeksi 22.9

kg/m2 (range 21.9-27.3 kg/m2) olarak bulundu. Tan›-

sal sistoskopi ifllem öncesi olas› di¤er patolojileri ekarte

etmek için yap›ld›. Tablo 1’de etyolojik etkenler ve has-

tal›klar›n özellikleri gösterilmektedir.

Teknik

Veres i¤nesi ile pnömoperitoneum oluflturulduktan

sonra hasta afl›r› tradelenburg pozisyonuna getirilip iki

adet 10 mm ve 2 adet 5 mm olmak üzere 4 port yerlefl-

tirildi. Mesane 100 ml izotonikle fliflirildikten sonra me-

sane duvar› sagital planda endo-b›çak yard›m›yla aç›ld›.

‹fllem esnas›nda üreter orifislerinin yaralanmamas›na

özen gösterildi. Daha sonra terminal ileumdan 10-15

cm’lik k›s›m seçildi (ileoçekal valvin 10 cm kadar yak›-

n›ndan) ve pelvise do¤ru çekilerek mesaneye uyumu

de¤erlendirildi. ‹fllemin bu k›sm›nda laparoskopi geçici

olarak sonland›r›larak sa¤ taraftaki 10 mm’lik portun gi-

rifl yeri 2-3 cm geniflletilerek ileum vücut d›fl›na ç›kar›l-

d›. Terminal ileumun 10 cm distalinden itibaren 10-15

cm’lik barsak k›sm› kanlanmas›n›n bozulmamas›na dik-

kat edilerek izole edilip klemplenerek kesildi. Barsak de-

vaml›l›¤› için 3/0 vicryl ile end-to-end anastamoz yap›l-

d› ve barsak kar›n içine itildi. ‹zole edilen k›s›m izoto-

nikle ›slat›ld›ktan sonra kendi üzerine katlanarak U flek-

line getirildi ve antimezenterik yüzden aç›ld›. Katlanm›fl

yapraklar›n alt köfleleri devaml› olarak 3/0 vicryl ile ar-

ka yapra¤› oluflturmak için dikildi. D›fl köfleler de anteri-

yor k›sm› oluflturmak için ayn› tarzda dikildi. Oluflturu-

lan ileal pofl tekrar kar›n içine itildi. Geniflletilen 10

mm’lik trokar yeri tekrar daralt›l›p yeniden trokar yer-

lefltirildi. Pnömoperitoneum oluflturulduktan sonra la-

paroskopik olarak poflun mezenterinin k›vr›lmamas› için

Laparoskopik augmentasyon ileosistoplasti: bulgular ve sonuçlar

El-Feel A, Abdel-Hakim MA, Abouel-Fettouh H, Abdel-Hakim AM
Laparoscopic augmentation ileocystoplasty: results and outcome
European Urology (12 Mart 2008 tarihi itibariyle yay›nlanmak üzere kabul edildi)

Tablo 1. Hipomplian mesane patolojisi ve hastal›k karakteris-
tikleri

Patoloji n

Spinal kord travmas› 5
Bilarizise ba¤l› kontrakte mesane 4
Detrusor sfinkter dissinerjisi + detrusor hiperrefleksisi* 2
Yayg›n sklerozis 3
Etyolojisi tan›mlanamayan detrusor hiperrefleksisi 8
‹nterstisyel sistit 1
Üst üriner sitem patolojisi 

Vezikoüreteral reflü 3
‹nkontinans 9

*Detrusor sfinkter dissinerjisi olan 2 hastaya sfinkterotomi uyguland›.
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mesane üzerine uygun pozisyona getirildi. Poflun a¤z›

mesane duvar› ile 3/0 vicryl kullan›larak dikildi. Olufl-

turulan vezikoileal anastamozun su geçirmezli¤i içeri

verilen 150 cc izotonikle test edildi. ‹fllemin sonunda

sa¤daki 5 mm’lik porttan 16 F drenaj kateteri yerlefltiril-

di. Son 11 hastam›zda ise iflleme farkl› bir basamaktan

bafllad›k: ‹lk önce McBurney noktas›ndan 3-4 cm’lik in-

sizyonla barsak vücut d›fl›na al›nd›ktan sonra önce bar-

sak poflu oluflturuldu. 

Hasta verileri, ameliyat detaylar› ve takip süreleri ka-

y›t edildi. Ürodinamik de¤erlendirme ameliyat öncesi

veya ameliyattan 12 ay sonra yap›larak mesane kapasite-

si, maksimum detrusor bas›nc› ve ifllemin sonuçlar› öl-

çüldü. Tüm hastalarda ameliyatlar laparoskopik olarak or-

talama 202 dakikada tamamland›. Laparoskopik ileosis-

toplasti ameliyat›n›n sonuçlar› Tablo 2’de özetlenmifltir.

Tüm ameliyat› intrakorporeal olarak
yapmal› m›yd›k?

Poflu intrakorporeal olarak haz›rlamak çok uzun za-

man alacakt›. Ortalama kabul edilen ameliyat süresi bu

seride aç›k augmentasyona göre daha uzun olmas›na

ra¤men kabul edilebilir s›n›rlardad›r (3 saat 22 dakika)

ve di¤er laparoskopik augmentasyon serilerine göre da-

ha k›sad›r. Fakat biz as›l olarak intrakorporeal olarak ha-

z›rlanacak barsakta oluflabilecek komplikasyonlar için

endiflelendik ve daha güvenli olmas› nedeniyle poflu eks-

trakorporeal olarak haz›rlad›k. Serimizde hiçbir hastada

ileal anastamozla ilgili komplikasyon görülmemesi çok

önemlidir.

Vezikoüreteral reflü nedeniyle üreter
reimplantasyonu yapmal› m›yd›k?

Birkaç çal›flmada nörojenik mesaneye sekonder geli-

flen reflü nedeniyle üreterin yeniden reimplantasyonu

yarar›ndan bahsedilmifltir. Ancak ameliyat sonras›nda,

mesane içi bas›nc›n›n azalmas›na ba¤l› olarak reflü dere-

cesinde azalma ve ya reflünün tamamen düzelmesi gö-

rülebilir. Bizim serimizde bir hastada tek tarafl› reflü ta-

mamen düzeldi. ‹ki hastada ise reflü derecesinde azalma

görüldü ve hiçbirinde renal fonksiyonlarda bozulma ve

pyelonefrit görülmedi. 

Bizim araflt›rmalar›m›za göre serimiz, laparoskopik

augmentasyon sistoplasti yap›lan en büyük ve takip sü-

resi en uzun olan seridir. Düflük postoperatif morbidite,

k›sa hastanede kal›fl süresi, h›zl› iyileflme ve laparoskopik

serilerden beklenen iyi vücut görüntüsü oldu¤undan bi-

zim serimizin sonuçlar› aç›k serilerle karfl›laflt›r›labilir

(Tablo 3).

Tablo 2. Laparoskopik augmentasyon ileosistoplasti sonuçlar›

Aral›k Ortanca Ortalama

Ameliyat süresi (dak) 165-330 185 202
Oral beslenme (gün) 3-5 4 3.7
Hastanede kalma süresi (gün) 5-7 5 5
Üretral kateter (gün) 9-24 10 11
Ameliyat öncesi mesane kapasitesi (ml) 65-230 90 111
1. ayda mesane kapasitesi (ml) 245-425 290 311
12. ayda mesane kapasitesi (ml) 640-1450 700 778
Ameliyat öncesi maksimum detrüsör bas›nc› (cm H2O) 73-117 93 92
12. aydaki maksimum detrusor bas›nc› (cm H2O) 9-24 14 15

Tablo 3. Aç›k ve laparaskopik augmentasyon sistoplasti ameliyatlar›n›n ürodinamik bulgular›

Seriler Hasta Ameliyat öncesi Ameliyat sonras› Ameliyat öncesi Ameliyat sonras› Ortalama
say›lar› mesane hacmi mesane hacmi detrusor bas›nc› detrusor bas›nc› takip süresi

(ml) (ml) (cm H2O) (cm H2O)

Sidi ve ark 12 134 562 Bahsedilmemifl _30 15 ay
Nasrallah ve Aliabadi 14 101 383 40-80 Bahsedilmemifl 28 ay
Luangkhout ve ark 21 185±17 595±43 53±6.3 16±2.3 3.1 y›l
Quek ve Ginsberg 26 201±106 615±204 81±43 20±12 8 y›l
Khastigir ve ark 32 143±81 589±188 108±43 19±15 6 y›l
Mevcut çal›flma 23 111 788 92 15 39 ay
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Sonuç olarak laparoskopik augmentasyon ileosistop-

lasti güvenli, teknik olarak uygulanabilir ve ürodinamik

sonuçlar› yay›nlanm›fl aç›k augmentasyon ileosistoplasti

ameliyatlar›yla karfl›laflt›r›labilir bir yöntemdir.

Çevirmenin Yorumu:

Rekonstrüktif cerrahi alan›nda laparoskopik yöntem

çok h›zl› bir flekilde geliflmektedir. ‹lk laparoskopik aug-

mentasyon ameliyat› 1995 y›l›nda Docimo taraf›ndan

tan›mlanmas›na ra¤men teknik zorluklar› nedeniyle ha-

len s›n›rl› say›da yap›lmaktad›r. Buna ra¤men laparosko-

pik yard›ml› mesane rekonstrüksiyon ameliyat› düflük

morbidite ve kozmetik avantajlar› nedeniyle mesane

augmentasyonu için en uygun yöntem olarak durmakta-

d›r. Augmentasyon enterosisitoplasti ameliyat›n›n bütü-

nüyle intrakorporeal olarak yap›lmas› teknik zorluklar›

ve ameliyat sürelerinin oldukça uzun olmas› nedeniyle

çok az laparoskopi merkezinde ve s›n›rl› say›da yap›l-

maktad›r. Mevcut makale, 23 olgu, 39 ay gibi uzun sa-

y›labilecek takip süresi ve aç›k cerrahi ile karfl›laflt›r›labi-

lir baflar›l› sonuçlar› nedeniyle bu alanda bizlere cesaret

vermektedir. Bu ameliyat süresi ve teknik zorluklar lapa-

roskopideki tecrübe ve yeteneklerimizi gelifltirdi¤imizde

daha makul s›n›rlara çekilecektir. Ayr›ca robotik laparos-

kopik rekonsrüktif cerrahi, bu teknik zorluklar›n üste-

sinden gelmemizde en büyük umut ›fl›¤› gibi durmakta-

d›r. 

Çeviri:
Dr. Murat Savafl
Harran Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›
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Üreteropelvik bileflke darl›¤› (UPBD) konjenital bir

durum olup, ço¤unlukla çocukluk ça¤›nda görülür. Ye-

tiflkin ve ileri yafl olgularda; tafllara sekonder olarak, üre-

ter manüplasyonlar› sonras›, d›flar›dan üreter bas›lar›,

primer obstrüktüf lezyonlar, retroperitoneal fibrozis ve-

ya üst üriner sistemde inflamasyona yol açan di¤er has-

tal›klar› takiben de görülebilir. Yetiflkinlerde semptoma-

tik UPBD olan olgular cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

‹ntrensek semptomatik UPBD olan olgular için, minimal

invaziv bir cerrahi ifllem olarak perkütan antegrad en-

dopyelotomi (PAE), aç›k rekonstrüktif cerrahiye karfl›

güvenilir bir alternatif olarak ön plana ç›kmas› amac›yla

tüm dünyada çeflitli klinik araflt›rmalar yap›lm›flt›r. 

Yazarlar kendi kliniklerinde PAE’yi yetiflkin olgular-

da UPBD’n›n ilk tedavi seçene¤i olarak sunmaktalar. Bu

yöntemin düflük morbiditesi, daha iyi kozmetik sonuç-

lar› ve operasyon süresinin daha az olmas› aç›k pyelop-

lastiye tercih sebebi olarak sunulmaktad›r. Ancak tedavi

önerilen hastalara, %15 oran›nda bu giriflim sonras› bafl-

ka giriflimlere gerek duyulabilece¤i ve laparoskopik ya

da aç›k rekonstrüktif cerrahilerdeki baflar› oranlar›n›n

daha yüksek oldu¤u önceden anlat›lm›fl. PAE deneyim-

lerini inceleme, bu cerrahi ifllemin sonuçlar›n›n kabul

edilebilir olup olmad›¤›n› tespit ve halen “birincil teda-

vi yöntemi olarak kullanmal› m›y›z?” sorusunu cevapla-

ma amac›yla bu çal›flma hayata geçirilmifltir.

Ocak 2000 ve May›s 2004 tarihleri aras›nda sempto-

matik olup PAE tedavisi uygulanan UPBD olgular›n›n

hastal›k hikâyeleri ve radyolojik bulgular› geriye dönük

olarak incelenmifltir. Tüm cerrahi giriflim ayn› cerrah ta-

raf›ndan yap›lm›flt›r. Ortalama yafllar› 47 olan (24-70

y›l) 14 hasta (6 erkek ve 8 kad›n) de¤erlendirmeye al›n-

m›flt›r. Genel anestezi alt›nda sistoskopi ile üreter katete-

ri ve bir adet k›lavuz tel giriflim yap›lacak tarafa yerleflti-

rilmifltir. Hasta yüzüstü yatar pozisyona getirildikten

sonra üreter kateterinden kontrast madde verilerek rad-

yolojik efl zamanl› görüntü alt›nda kaliksten girifl yap›l-

m›flt›r. So¤uk b›çak kullan›larak UPJ postero-lateralden

pelvis ve üreter çevresindeki ya¤ dokusu görülünceye

kadar kesilmifl ve iki adet double J-ureterik kateter yer-

lefltirildikten sonra 22 Fr nefrostomi tüpü ile ameliyat

sonland›r›lm›flt›r. Operasyon sonras› birinci gün nefros-

tomi al›nm›flt›r. Üreteral kateterler postoperatif 6. hafta-

da çekildikten sonra 3. ayda MAG3 diüretik renogram

incelenmifl ve efl zamanda klinik semtomatik özellikler

de¤erlendirilmifltir.

Ortalama operasyon süresi 53 dakika, hastanede kal-

ma süresi 3.8 gün ve ortalama takip süresi 30 ay olan ol-

gularda majör nitelikte ameliyat sonras› komplikasyon

olmam›flt›r. 3 ayda 14 olgunun 13 ünde (%93) a¤r› geç-

mifl, MAG3 renogram›nda 11 olguda da (%79) radyolo-

jik düzelme gözlenirken, semptomlar› geçmeyen bir ol-

guya aç›k pyeloplasti uygulanm›flt›r.

Yazarlar, makalenin tart›flma k›sm›nda PAE’nin gele-

neksel olarak aç›k cerrahiye alternatif minimal invaziv

bir yöntem oldu¤unu vurgularlarken, aç›k pyeloplasti

ile karfl›laflt›r›ld›¤› zaman PAE’de operasyon süresinin

daha k›sa, operasyon sonras› a¤r›n›n daha az oldu¤unu

belirtmifllerdir. Di¤er taraftan, küçük bir insizyon ile iyi

bir kozmetik sonuç al›nd›¤› ve operasyon sonras› iyilefl-

me süresinin daha k›sa oldu¤unu da bu konudaki olum-

lu görüfllerine eklemifllerdir.

Yazarlar kliniklerinde elde ettikleri PAE sonuçlar›n›n,

di¤er bas›lm›fl yay›nlarla karfl›laflt›r›labilir olmas›na ra¤-

men, radyolojik baflar›lar›n›n semptomatik baflar›lar›n-

dan daha iyi oldu¤unu belirtmifllerdir. Laparoskopik

ürolojik ünitelerinin geliflmekte oldu¤unu belirten ya-

zarlar yak›n gelecekte hastalar›na laparoskopik dismem-

Üreteropelvik bileflke darl›¤›nda perkütan
endopyelotominin rolü

Rukin NJ, Ashdown DA, Patel P, Liu S
The role of percutaneous endopyelotomy for ureteropelvic junction obstruction
Ann R Coll Surg Eng 89: 153-156, 2007
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bered pyeloplastiyi UPBD için primer tedavi olarak su-

nacaklar›n› belirtiyorlar. Çünkü; laparoskopik dismem-

bered pyeloplastinin, komplike UPBD’si olan olgularda,

özellikle çaprazlayan damar veya periureteral fibrosis ol-

mas› halinde, uzun süreli fonksiyonel baflar›s› %98’in

üzerindedir. Laparoskopik pyeloplastinin bu yüksek ba-

flar› oran›na ilaveten bu operasyonu öneren merkezlerin

artmas›na ba¤l› olarak, laparoskopik pyeloplasti

UPBD’n›n tedavisinde alt›n standart tedavi olarak sunul-

maktad›r. Ancak, PAE UPBD tedavisinde gelecekte de rol

almaya devam edecektir. Bu operasyon, beraberinde tafl

hastal›¤› olan veya antegrad üreterik akses gereken olgu-

larda ilk tedavi seçene¤i olarak kullan›lmal›d›r. Dismem-

bered pyeloplastinin baflar›s›z olmas› durumunda tedavi

seçenekleri tekrar aç›k ya da laparoskopik onar›m veya

endoürolojik yöntemlerdir. PAE tekrarlayan aç›k operas-

yon veya laparoskopik onar›ma karfl› minimal invaziv

endoürolojik bir alternatiftir. Görüntünün skar dokusu

ile engellenmemesi, çaprazlayan damar›n primer giri-

flimde mobilize edilmifl olmas›, çok iyi fonksiyonel so-

nuçlar›n olmas›, uzun dönem baflar› oranlar›n›n %70 ci-

varlar›nda olmas› ve düflük morbidite ile mükemmel bir

ikincil tedavi seçene¤i sunar.

Çevirmenin Yorumu: 

Çal›flmada 14 hastaya semptomatik UPBD için PAE

yap›lm›fl. %93’ünde a¤r› geçmifl, %79’unda da radyolo-

jik düzelme gözlenmifl. Olgu say›s›n›n azl›¤› bu konuda-

ki di¤er yay›nlara bakt›¤›m›zda uzun önem baflar› oran-

lar›n›n daha düflük olaca¤›n› gösterir. Genifl bir olgu sa-

y›s› ile yay›nlanm›fl olsayd› daha anlaml› olabilirdi. An-

cak PAE perkutan böbrek cerrahisi yap›lan her klinikte,

özellikle daha önce aç›k ya da laparoskopik pyeloplasti

yap›lan baflar›s›z olgularda ilk seçenek olmal›d›r.

Çeviri:
Dr. Orhan Tanr›verdi
S. B. fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
2. Üroloji Klini¤i
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Efl zamanl› üretero-pelvik bileflke (ÜPB) obstrüksiyo-

nu ve böbrek tafl›n›n tedavisinde farkl› cerrahi yaklafl›m-

lar› uygulamak mümkündür. Bu çal›flmada, yazarlar la-

paroskopik pyeloplasti ile efl zamanl› uygulanan laparos-

kopik pyelolitotomi sonuçlar›n› tafl hastal›¤›n›n efllik et-

medi¤i hastalarda uygulanan laparoskopik pyeloplasti

sonuçlar› ile karfl›laflt›rm›flt›r. 

Yazarlar, çal›flmada son 3 y›lda merkezlerinde lapa-

roskopik pyelolitotomi yap›lan 117 hastan›n verilerini

incelemifltir. On befl (%10.6) hastaya laparoskopik pye-

loplasti s›ras›nda ayn› tarafa efl zamanl› laparoskopik

pyelolitotomi yap›lm›flt›r. Tüm hastalara rutin olarak

preop 4.7 Fr JJ katater yerlefltirilmifltir. Ço¤u hastada

transperitoneal yaklafl›m uygulanm›flt›r. Laparoskopik

pyeloplastide hastalar›n tamam›nda Anderson-Hynes

Dismembered tekni¤i kullan›lm›flt›r. Üretero-pelvik

anastomozda çift sütür tekni¤i kullan›lm›flt›r (anteriorda

renksiz, posteriorda renkli 4-0 poliglaktin). Tafllar ÜPB

eksize edildikten sonra al›nm›flt›r. Genellikle genifl bir

pyelotomi pelvise ve di¤er kalikslere ulaflmaya olanak

sa¤lar. Tafl›n ç›kar›lmas› için 11 (%73.3) hastada lapa-

roskopik grasper, 2 (%13.3) hastada fleksibl nefroskop

ve 2 (%13.3) hastada laparoskopik irrigasyon kullan›l-

m›flt›r. fiekil 1’de yazarlar›n teknik olarak kulland›klar›

yöntemler gösterilmifltir. Laparoskopik pyelolitotomi

grubundaki hastalar efllik eden böbrek tafl› bulunmayan

Laparoskopik pyeloplasti ve efl zamanl› pyelolitotomi

Stein RJ, Turna B, Nguyen MK, Aron M, Hafron JM, Gill IS, Kaouk J, Desai M
Laparoscopic pyeloplasty with concomitant pyelolithotomy: technique and outcomes
Journal of Endourology 22: 1251-1256, 2008

Tablo 1. Pyeloplasti uygulanan hastalarda preoperatif özellikler

Efl zamanl› Efl zamanl› p de¤eri
tafl (+) tafl (-)

Hasta say›s› 15 15
Erkek say›s› 4 (%26.7) 2 (%13.3) 0.6513
Ortalama vücut 27.2±5.8 26.3±5.5 0.6605

kitle indeksi (20.0-39.3) (19.1-36.5)
ÜPB obstrüksiyonu

taraf›, sa¤ (%) 8 (%53.3) 9 (%60.0) 1.0000
Ortalama tafl say›s› 6.2 (1-21) - -
Ortalama tafl

boyutu (mm) 5.8 (1-10) - -

Tablo 2. Pyeloplasti yap›lan hastalarda operatif ve postoperatif
özellikler

Efl zamanl› Efl zamanl› p de¤eri
tafl (+) tafl (-)

Transperitoneal
yaklafl›m (%) 13 (%86.7) 12 (%80) 1.0000

Çaprazlayan damar
Evet 4 (%26.7) 8 (%53.3) 0.2635
Hay›r 11 (%73.3) 7 (%46.7)

Anderson-Hynes
Dismembered (%) 15 (%100) 15 (%100) -

Ortalama operasyon 174.0±55.75 170.0±54.02 0.8433
süresi (dak) (100-255) (75-250)

Ortalama tahmini 53.3±51.6 54.7± 32.8 0.9333
kan kayb› (ml) (25–200) (10–100)

Ortalama port say›s› 4 (3-5) 4 (3-5) -

Aç›k cerrahiye geçifl 0 0 -

‹ntraoperatif
komplikasyon (%) 1 (%6.7) 0 -

Ortalama hastanede 38.5±24.8 39.4± 14.0 0.9028
kal›fl süresi (saat) (17.0-108.0) (18.0-67.6)

Postoperatif
komplikasyon 0 0 -

fiekil 1.
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ve yaln›z laparoskopik pyeloplasti yap›lan 15 hasta ile

karfl›laflt›r›lm›flt›r. Hastalar›n preoperatif özellikleri Tab-

lo 1’de özetlenmifltir. Gruplar aras›nda preoperatif, in-

traoperatif ve postoperatif sonuçlar karfl›laflt›r›lm›flt›r. 

Laparoskopik pyelolitotomi sonras› toplam tafls›zl›k

oran› %80 bulunmufltur. Ortalama operasyon süresi la-

paroskopik pyelolitotomi grubunda 174 dakika, kontrol

grubunda ise 170 dakika saptanm›flt›r. Bir hastada rep-

lasman gerektirmeyen kanama komplikasyonu geliflmifl-

tir. Hiçbir hastada postoperatif komplikasyon saptanma-

m›flt›r. Hastanede kalma süresi her iki grupta benzer bu-

lunmufltur. Her iki gruba ait operatif ve postoperatif

özellikler Tablo 2’de verilmifltir.

Laparoskopik pyeloplasti ile efl zamanl› uygulanan la-

paroskopik pyelolitotomi yüksek tafls›zl›k oran›na sahip,

operasyon süresini ve morbiditeyi anlaml› oranda artt›r-

mayan etkili bir ifllem olarak bulunmufltur. ‹ntraoperatif

fleksibl nefroskop sadece seçilmifl olgularda gereklidir.

Çevirmenin Yorumu:

Üretero-pelvik bileflke obstrüksiyonu ve efl zamanl›

böbrek tafl› birlikteli¤i az›msanmayacak bir oranda gö-

rülmektedir. Yay›nda, eriflkinlerde bu birliktelik yakla-

fl›k %20 oran›nda, çocuklarda ise yaklafl›k %5 oran›nda

bildirilmektedir. Bu durum da ürologlar› farkl› tedavi

seçenekleri aras›ndan hasta aç›s›ndan en uygun tedavi

stratejisini belirlemeye iter. Özellikle ÜPB’ye oturmufl

tafllarda tafl›n m› ÜPB obstrüksiyonuna yol açt›¤› yoksa

ÜPB obstrüksiyonu nedeniyle mi tafl›n olufltu¤u hâlâ

tart›flmal›d›r. Genel kan›, bu tip durumlarda öncelikle

tafl›n tedavi edilmesi (ör: ESWL, perkütan nefrolitotomi

veya üreterorenoskopi) ve sonras›nda ÜPB’nin obstrük-

siyon aç›s›ndan yeniden de¤erlendirilmesidir. Bununla

birlikte ÜPB obstrüksiyonu ve efl zamanl› böbrek tafl›

varl›¤›nda tafl›n oluflumunda anatomik etkenlerin yan›

s›ra metabolik etkenlerin de rol oynad›¤› iyi bilinmek-

tedir. Ancak ÜBP obstrüksiyonu ve renal pelviste yüzen

bir tafl›n veya herhangi bir kalikste tafl varl›¤›n›n bu iki

patolojinin efl zamanl› cerrahi olarak tedavi edilmesi ge-

reklili¤ini ortaya koyar. Tedavi stratejilerinden aç›k nef-

ro/pyelolitotomi ve pyeloplasti çok uzun zamand›r

standart tedavi olarak kabul edilmektedir. Son dönem-

lerde ise minimal invazif cerrahi seçeneklerine olan ilgi

baflka tedavi modalitelerini de gündeme getirmifltir. Ör-

ne¤in, perkütan nefrolitotomi ve efl zamanl› endopyelo-

tomi çok çekici bir alternatiftir. Ancak perkütan endop-

yelotominin uzun dönemde baflar› oranlar›n›n düflük

olmas› farkl› minimal invazif tedavi seçeneklerini orta-

ya ç›karm›flt›r. Yak›n zaman önce laparoskopik pyelop-

lasti ve efl zamanl› pyelolitotomi serileri rapor edilmifl-

tir. Bu serilerde, pyeloplasti sonras› tafllar›n ç›kart›lmas›

amac›yla s›kl›kla laparoskopik bir porttan yerlefltirilen

fleksibl nefroskop kullan›lm›flt›r. Yukar›da cerrahi tek-

nik detaylar›n oldukça kapsaml› bir flekilde sunuldu¤u

makalede ise yazarlar özellikle operasyon süresini k›salt-

mak ve ifllemin daha basit bir flekilde uygulanabilmesi

amac›yla ço¤unlukla laparoskopik kafl›k forsepsini tercih

etmifllerdir. Yazarlar, bu amaçla laparoskopik pyeloplas-

ti ile efl zamanl› uygulanan laparoskopik pyelolitotomi

sonuçlar›n› tafl hastal›¤›n›n efllik etmedi¤i hastalarda uy-

gulanan laparoskopik pyeloplasti sonuçlar› ile karfl›lafl-

t›rm›fllard›r. Sonuç olarak her iki grupta %100’e varan

baflar› ile ÜPB obstrüksiyonunu tedavi etmifllerdir. Ayr›-

ca tafl olan grupta ise %80 tafls›zl›k sa¤lam›fllard›r. Bu

bulgular, laparoskopik pyeloplasti ile efl zamanl› uygu-

lanan laparoskopik pyelolitotomi tekni¤inin ÜPB obs-

trüksiyonu ile efl zamanl› görülen böbrek tafl› olgular›n-

da etkin ve güvenilir bir yöntem oldu¤unu göstermek-

tedir.

Çeviri:
Dr. Raflit Alt›ntafl, Dr. Oktay Nazl›
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›
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Laparoskopik pyeloplasti (LP), aç›k üreteropelvik bi-

leflke darl›¤› (ÜPBD) tamirine eflit veya daha yüksek ba-

flar› oranlar›yla minimal invaziv alternatif olarak kabul

edilmifltir.

Bu çal›flmada, Aral›k 2001-Kas›m 2006 tarihleri ara-

s›nda, tek cerrah taraf›ndan gerçeklefltirilen 92 (48 sa¤,

44 sol) LP retrospektif olarak de¤erlendirildi.  

Bir hastada kullan›lan retroperitoneal yaklafl›m hariç

tüm hastalarda transperitoneal yaklafl›m kullan›lm›flt›r.

62 hastada (%67) primer tamir gerçeklefltirildi ve di¤er

30 hastada (%33) baflar›s›z aç›k ve/veya endoskopik ifl-

lemlerden dolay› sekonder tamir gerçeklefltirildi.

Laparoskopik Anderson-Hynes dismembered piye-

loplasti için tekni¤imiz yay›nda rapor edilen di¤erleriy-

le benzerdir.

Hastalar ameliyat sonras› 6. haftada klini¤imizde yeni-

den de¤erlendirildi ve üreteral stentleri çekildi. Stentleri

çekildikten sonraki 6. haftada, 4-6. aylar aras›nda diüretik

renal taramalar› yap›ld›. fiüpheli taramalar› (10<T1/2<20

dk.) ve rezidüel semptomlar› veya taramalarda obstrüksi-

yonu (T1/2>20 dk.) olan hastalar uygun olduklar›nda

Whitaker bas›nç ak›m çal›flmas›yla de¤erlendirildiler.

‹lk 47 hastam›z için göreceli semptom skoru, hasta-

lar klinikte iken görsel analog skala (GAS) kullan›larak

elde edilmifltir. Bu bilgi sadece Aral›k 2001-Ocak 2005

aras›ndaki hastalardan toplanm›flt›r. Hastalardan ameli-

yattan 1 ay önce ve ameliyat›n hemen öncesinde a¤r›y›

de¤erlendiren GAS’› doldurmalar› istendi. Stent ç›kart›l-

d›ktan 6 hafta sonra da a¤r› de¤erlendirildi. Hastalar da-

ha sonra a¤r›n›n azalma derecesine göre s›n›fland›r›ld›

(a¤r› yok, a¤r›da %80 veya daha fazla azalma, k›smi a¤-

r› ancak %50’den fazla azalma,%50’den daha az azal-

ma). Ortalama subjektif düzelme de hesapland›.

Primer tamir yap›lan hastalarda, 61/62(%98), objek-

tif fizyolojik testle obstrüksiyon gerilemesi gösterildi. Di-

¤er 30 hastaya ikincil kompleks onar›m yap›ld›. Bu hasta-

lar›n 24’ünde (%80) diüretik T1/2<20 dakika bulundu,

tedavileri baflar›l› olarak kabul edildi. Bu grupta diüretik

T1/2 10-20 dakika aras›nda ve a¤r›s›nda gerileme olan 2

hasta vard›. ‹kisinin de orta derecede hidronefrozu oldu.

‹kisinin de takiplerindeki görüntülemelerde stabil renal

fonksiyon bulundu ve konservatif olarak takip edildiler.

Operatif özellikler Tablo 1’de özetlenmifltir. Genel

ortalama takip 13 ay (aral›k 2-54 ay) idi (Tablo 2). 

Hiç intraoperatif komplikasyon olmad› ve 3 periope-

ratif komplikasyon olufltu. 1 hastada operasyon günü ka-

namadan dolay› acil yeniden eksplorasyon gerekti. Damar

perirenal ya¤da bulundu ve laparoskopik olarak kontrol

alt›na al›nd›. Hastan›n durumu stabil kald› ancak 2 ünite

eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ihtiyac› oldu.

GAS sorgu formunda a¤r› tarif eden hastalardaki or-

talama genel subjektif iyileflme %84 idi (Tablo 2).

LP ile pek çok seride aç›k onar›ma yaklaflan veya ge-

çen baflar› oranlar› rapor edilmifltir (Tablo 3). Bu, endo-

Laparoskopik pyeloplastinin gerçek baflar›s›n› ölçmek

Maynes LJ, Levin BM, Webster TM, Baldwin D, Herrel SD.
Measuring the true success of laparoscopic pyeloplasty
Journal of Endourology 22:1193-1198, 2008

Tablo 1. Operatif özellikler

Primer (n,%) 62.6
Sekonder/kompleks anatomi (n,%) 30.3
Taraf (sa¤:sol) 48:44
Anderson-Hynes (n) 89
Flep onar›m› (n) 2
YV plasti (n) 1
Transperitoneal (n) 91
Retroperitoneal (n) 1
Çaprazlayan damarlar (n,%) 47.5
Operasyon süresi dakika (ortalama, aral›k) 250, 138-488
Tahmini kan kayb› ml (ortalama, aral›k) 63, 10-500
Hastanede kal›fl süresi gün (ortalama, aral›k) 1.2, 1-6

Tablo 2. Sonuçlar

Takip süresi ay (ortalama,aral›k) 13.2-54
Objektif baflar› (n,%)

Primer 61.9
Sekonder/kompleks anatomi 24.8

Rezidüel a¤r› (%)
Hiç 50
<%50 11
>%50 39

Genel subjektif iyileflme (ortalama %) 84
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piyelotomi gibi di¤er minimal invaziv tedavi seçenekle-

riyle mümkün olmam›flt›r ve bu nedenle endoskopik

onar›mlar›n dayan›kl›l›¤› sorgulan›r olmufltur. Biz bu

çal›flmada a¤r› gerilemesini baflar› olarak de¤erlendir-

medik; çünkü sessiz obstrüksiyon dirençli obstrüksiyo-

na efllik edebilir ve böbre¤in duruma uyum sa¤lamas›y-

la iliflkili olabilir. 

Biz obstrüksiyon gerilemesinin postoperatif kan›t› ola-

rak, ideal olarak T1/2 <10 dakika olan renal taramay› öne-

riyoruz. T1/2 10 ile 20 dakika aras›nda olanlardan, e¤er

hastan›n herhangi rezidüel semptomu veya azalm›fl fonk-

siyonu varsa Whitaker çal›flmas› öneriyoruz (fiekil 1).

Laparoskopik pyeloplastide, çaprazlayan damar›n

bulunmas› ve UPJ’nin bunlardan uza¤a transpozisyonu

önemlidir ve bundaki baflar›s›zl›k operasyonun baflar›-

s›zl›¤›na sebep olabilir. Serilerimizde çaprazlayan da-

marlar›n insidans›n› %51 bulduk bu Türk ve ark. tara-

f›ndan bulunan %57 oran›ndan biraz düflüktür. Janets-

chek ve ark. çaprazlayan damarlar›n disseksiyonu ve

UPK’dan uza¤a yer de¤ifltirilmesiyle yap›lan nondis-

membered piyeloplastide %98 olan yüksek bir baflar›

oran› bildirmifllerdir.

Çevirmenin Yorumu:

Yazarlar bu çal›flmada laparoskopik piyeloplastinin

baflar›s›n› kat› objektif kriterlere dayand›rm›fllar. Bu kri-

terler içinde takipte diüretikli renal sintigrafi, Whitaker

bas›nç-ak›m çal›flmalar› yer almaktad›r. A¤r› baflar› ölçü-

sü olarak kullan›lmam›fl, yay›nlara bak›ld›¤›nda baflar›

oranlar› bu yaz›ya göre biraz daha yüksek bulunmufltur.

Bunun sebebini kat› objektif kriterlere ba¤lam›fllar.

Çal›flmada tüm olgular› transperitoneal yapm›fllar.

Eden ve arkadafllar› hastalar›n önemli bir k›sm›nda çap-

razlayan damarlar›n nedensel oldu¤unu belirtiyorlar ve

rutin olarak retroperitoneal yaklafl›m› öneriyorlar. 

Çeviri:
Dr. Volkan Tu¤cu, Dr. Bircan Mutlu
S.B. Dr. Sadi Konuk Bak›rköy E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi, Üroloji Klini¤i

fiekil 1. Laparoskopik piyeloplastiden sonra önerilen takip

Tablo 3. Büyük ölçekli laparoskopik pyeloplasti serilerinin sonuçlar›

n Ort. Ameliyat Hastane Ortalama Primer Sekonder Genel Takipte
(1º/2º) süresi (dk) kal›fl süresi takip süresi onar›mlar onar›mlar %baflar› kullan›lan

(gün) (ay) % baflar› %baflar› görüntüleme

Bauer ve ark. 42(420) - - 15 - - 98(41/42) DR,Renal US,‹VP
Inagaki ve ark 147 (122/25) 246 3.1 24 98 (119/122) 84 (21/25) 95 (140/147) DR,Renal US,‹VP
Sigueira ve ark. 19 (109) 240 2.9 7.8 - - 94 (16/17) DR
Moore ve ark. 30 (24/5) 270 3.5 163 - - 97 DR veya ‹VP
Chen ve ark. 57 (50/7) 258 3.3 131 - - 94 (32/34) DR,‹VP,
AP/RP
Soulie ve ark. 26 165 4.5 14.4 - - 92 (24/26) ‹VP
Eden ve ark. 127 164 2.8 19.7 982 909 812 DR,RP
Moon ve ark. 170 (156/14) 140 3.00 12 972 846 962 DR,RP
Slama ve ark. 15 178 4.8 166 - - 93 (14/15) ‹VP
Tarret ve ark. 100 (83/17) 252 - 26.4 - - 96 DR,‹VP
Lopez-Pujal ve ark. 47 (34/13) 3416 2.25 19.93 - - 936 (44/47) DR
Türk ve ark. 49 (49/0) 165 3.7 232 - - 977 DR,‹VP,
Renal US
JKanetscheck ve ark. 67 (67/0) 123 4.1 25 - - 98 (49/50) DR,‹VP,
RDUS
Ost ve ark. 50 (29/21) - 2.6 16 100 (29/29) 95 (20/21) 98 (49/50) DR

DR=diüretik renogram, RP=retrograd piyelografi, AP=antegrad piyelografi, RDUS=renkli Doppler ultrasonografi, ‹VP=intravenöz piyelografi, US=ultrasonografi
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Yazarlar çal›flmalar›nda, böbrek tafl› nedeniyle uygu-

lad›klar› laparoskopik cerrahi sonuçlar›n› geriye yönelik

olarak de¤erlendirip, bu sonuçlar› yay›n ile karfl›laflt›r-

maktad›r. Yaz›da böbrek tafl›n›n tedavisi için uygulanan

toplam 19 laparoskopik ifllem, 5 ana gruba ayr›larak in-

celenmektedir. 

Grup 1: UPJ darl›¤› ile beraber olan pelvis tafl› için
laparoskopik pyeloplasti ve pyelolitotomi

‹ki hastaya Anderson-Hynes ve 1 hastaya Fengerplas-

ti olmak üzere toplam 3 hastaya transperitoneal laparos-

kopik pyeloplasti ve pyelolitotomi uygulanm›fl.

Grup 2: Semptomatik üst pol kaliks divertikül tafl›
için laparoskopik nefrolitotomi ve divertikül muko-
zas›n›n ablasyonu 

Laparoskopik nefrolitotomi, üst pol anterior kaliks

divertikülündeki tafl nedeniyle 2 hastaya primer olarak

ve geçirilmifl baflar›s›z perkütan nefrolitotomi operasyo-

nu sonras› üst pol posterior kaliks divertikül tafl› olan1

hastaya sekonder olarak uygulanm›flt›r.

Grup 3: ‹ncelmifl korteksli polar bölgedeki tafl için
laparoskopik parsiyel nefrektomi

‹ncelmifl korteskli alt pol kaliks tafllar› için 2 hastaya

ve üst pol kaliks tafllar› için 1 hasta olmak üzere toplam

3 hastaya laparoskopik parsiyel nefrektomi yap›lm›fl. 

Grup 4: Laparoskopik pyelolitotomi
Hepsi komplet koraliform veya parsiyel koraliform

tafllar için toplam 5 laparoskopik pyelolitotomi (4 trans-

peritoneal, 1 retroperitoneal) uygulanm›fl. Bu ifllemler

esnas›nda double J kateter konulmamas›na karfl›n geli-

flen komplikasyonlar nedeniyle bu 5 hastan›n 4’üne

operasyon sonras› dönemde double J kateter tak›lm›fl.

Grup 5: Laparoskopik basit nefrektomi / hemi
nefrektomi

Koraliform tafl hastal›¤› nedeniyle böbreklerinde

fonksiyon kayb› geliflen 4 hastaya nefrektomi ve bilate-

ral çift toplay›c› sisteme sahip bir hastaya heminefrekto-

mi uygulanm›fl. 

Tafl hastal›¤›n›n cerrahi tedavisinde muhtemel enfek-

te idrar›n peritoneal kaviteye kontaminasyonunu önle-

mek için genellikle retroperitoneoskopik yaklafl›m uy-

gulan›r. Yazarlar kendi deneyimlerinde, geçirilmifl lapa-

rotomileri olan 2 hasta d›fl›ndaki tüm olgulara transpe-

ritoneal yaklafl›ml› laparoskopik cerrahi uygulam›fllar,

bunun sonucunda beklenen enfektif komplikasyonlar›n

görülmedi¤ini bildirmifllerdir. Buna karfl›n transperito-

neal yaklafl›m uygulanan 2 hastada tafllar peritoneal ka-

vitede kaybedilmifl, 1 hastaya kaybedilen tafl›n büyük ol-

mas› nedeniyle operasyon sonras› 4. günde tekrar lapa-

rotomi uygulanm›fl ve tafl inen kolonun anteriorunda

omentum ile çevrili bir halde bulunmufl ve al›nm›fl. ‹l-

ginç olarak en ciddi komplikasyonlar retroperitoneosko-

pik yaklafl›m uygulanan hastalarda görülmüfl. Nefroku-

tanöz fistül nedeniyle nefrektomi uygulanan bir hastada

barsak yaralanmas› meydana gelmifl ve hastaya kolosto-

mi aç›lm›fl; retroperitoneoskopik pyelolitotomi bir has-

tada ise frajil pelvis nedeniyle pelvis tam olarak kapat›l-

mam›fl ve idrar kaça¤› 30 gün devam etmifl.

Toplam 7 hastada geçirilmifl perkütan nefrolitotomi

hikâyesi olmas›na ra¤men bu hastalar›n hepsi transperi-

toneal olarak tedavi edilmifl. Hiçbir hastada aç›k cerrahi-

ye geçifl veya kan transfüzyonu ihtiyac› olmam›fl ve has-

talar›n hepsi baflar› ile tedavi edilmifl. Bu sonuç bize ge-

çirilmifl perkütan nefrolitotomi hikâyesi olanlarda trans-

peritoneal laparoskopik yaklafl›m›n etkin ve güvenli bir

tedavi yöntemi oldu¤unu iflaret etmektedir. 

Böbrek tafllar›n›n tedavisinde laparoskopinin rolü: bir merkezin
deneyimi ve yay›n›n gözden geçirilmesi 

Nambirajan T, Jeschke S, Albqami N, Abukora F, Leeb K, Janetschek G.
Role of laparoscopy in management of renal stones: single center experience and rewiev of literature
Journal of Endourology 19: 353-359, 2005.
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Yazarlar operasyon esnas›nda ultrasonografi ve flo-

roskopi kullanmamalar›na ra¤men özellikle koraliform

tafllar› olan hastalar› içeren bir hasta grubunda %93’lük

bir tam tafls›zl›k oran› elde etmifllerdir. Bu yüksek baflar›

oran›, gelecekte koraliform tafllar›n›n tedavisinde lapa-

roskopik cerrahinin di¤er tedavi yöntemlerine göre bir

ad›m önde olabilece¤ini iflaret etmektedir.

Sonuç olarak laparoskopik cerrahi; kompleks taflla-

r›n tedavisinde, tafllar›n efllik etti¤i anatomik anomalile-

rin düzeltilmesinde, anterior kaliks divertikül tafllar›n›n

tedavisinde, tafl hastal›¤› nedeniyle fonksiyon kayb› ge-

liflen böbreklere parsiyel nefrektomi, heminefrektomi

veya toplam nefrektomi yapmak için baflar›yla uygula-

nabilir. 

Çeviri: 
Dr. Murat Binbay, Dr. Ahmet Yaser Müslümano¤lu
S. B. Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Üroloji Klini¤i
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Ürolojik laparoskopik giriflimlerde %3.6-22.1 ora-

n›nda komplikasyonla karfl›lafl›labilir. Bu oranlar aç›k

cerrahidekine benzerdir. Laparoskopi serilerinde re-

operasyon gereklili¤i ise %0.7-1.5 olarak bildirilmifltir.

Bu durum özellikle geçirilmifl aç›k operasyonlardan son-

ra geliflen adezyonlara ve organlardaki anatomik yer de-

¤iflikliklerine ba¤l› olmaktad›r. Videolaparoskopinin

cerrahi morbiditeyi azaltma ihtimali olmakla beraber

cerrahi komplikasyonlar›n bu yolla düzeltilmesi ile ilgi-

li yay›nda bilgi yoktur. Bu makalede iatrojenik lezyonla-

r›n laparoskopik yöntemle düzeltilmesi konusu yay›n

›fl›¤›nda irdelendi. 

Laparoskopik yöntemle düzeltme ameliyat› yap›lan

23 hasta çal›flmaya al›nd›. Bu hastalar›n verileri Tablo

1’de gösterilmifltir.

Laparoskopik onar›m yap›lan hastalar›n ikisinde

(%8.6) baflar›s›zl›k geliflti. Bir hastada sonda al›nmas›n›

takiben erken dönemde Veziko-vajinal fistül (VVF) nük-

sü gözlenirken bir hastada da üreteroüreterostomi son-

ras›nda restenoz geliflti. Bir hastada VVF onar›m› s›ras›n-

da fliddetli fibrozis nedeniyle aç›k ameliyata geçildi

(%4.3). Bu hasta daha önce bu bölgeden iki kez aç›k

operasyon geçirmiflti. Baflka bir hastada da VVF onar›m›

s›ras›nda derin ven trombozuyla birlikte kompartman

sendromu geliflti. 

Geçirilmifl büyük abdominal ve pelvik cerrahiler la-

paroskopi için relatif kontrendikasyonu oluflturmakta-

d›r. Abdominal histerektomi VVF’ün en s›k gözlenen

nedenidir. Radyasyon ve obstetrik yaralanmalar daha az

s›kl›kta VVF’e neden olurlar. VVF onar›m›nda vajinal ve

abdominal yaklafl›mlar›n birbirlerine üstünlüklerine da-

ir yeterli veri yoktur. Vajinal yaklafl›m basit fistüllerde

‹atrojenik lezyonlar›n laparoskopik tedavisi 

Abreu LA, Tanaka M, Abreu SC, Kawano PR, yamamoto H, Otsuka RA, Travassos MR, Amaro JL, Fugita OE.
Laparoscopic management of iatrogeniz lesions
Journal of Endourology (Haziran 2008 döneminde yay›nlanmak üzere kabule dildi)

Tablo 1. Cerrahi operasyonlar, geliflen komplikasyonlar ve yap›lan laparoskopik düzeltici operasyonlar

Hasta ‹lk Cerrahi Komplikasyon Laparoskopik ‹fllem

1 Histerektomi VVF* Onar›m
2 Histerektomi VVF Onar›m
3 Histerektomi VVF Onar›m
4 Histerektomi VVF Onar›m
5 Histerektomi VVF Onar›m
6 Histerektomi VVF Onar›m
7 Histerektomi VVF Onar›m
8 Üreterolitotripsi VVF Onar›m (konversiyon)
9 Laparoskopik endometriyotik nodül rezeksiyonu Üreterokutanöz fistül Üreteral reimplantasyon
10 Perineoplasti Üreterovajinal fistül Üreteral reimplantasyon
11 Üreterolitotripsi Enkruste üreteral stent Pyelotomi ve stent al›nmas›
12 Üreterolitotripsi Enkruste üreteral stent Pyelotomi ve stent al›nmas›
13 Aç›k pyelolitotomi Enkruste üreteral stent Pyelotomi ve stent al›nmas›
14 Üreterolitotripsi Üreteral stenoz üreteroüreterostomi
15 Üreterolitotripsi Üreteral stenoz üreteroüreterostomi
16 Üreterolitotripsi Üreteral stenoz üreteroüreterostomi
17 Laparoskopik piyeloplasti Üreteral stenoz üreteroüreterostomi 
18 Kolon rezeksiyonu Üreteral stenoz Üreteroliz ve reimplantasyon 
19 Ateflli silahla yaralanma Üreteral stenoz Üreteroliz
20 Histerektomi Üreteral stenoz Üreteroliz 
21 Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Üreteral yaralanma üreteroüreterostomi
22 Laparoskopik Radikal Prostatektomi Enterokutanöz fistül Barsak rezeksiyonu ve anastomoz
23 TVT Barsak perforasyonu Primer onar›m

VVF* Vezikovajinal Fistül
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h›zl› ve güvenli bir yöntem iken, abdominal giriflimler

supratrigonal ve kompleks (radyoterapi vb) fistüllerde

tercih edilmektedir. Seçilen yaklafl›ma da ba¤l› olarak bu

yöntemlerde baflar›s›zl›k oran› %4-37 aras›ndad›r. Lapa-

roskopik VVF onar›m›, abdominal yönteme k›yasla k›sa

hastanede kal›fl süresi ve nekahat dönemi olmas› yan›n-

da kozmetik aç›dan da avantajl› bir yöntemdir. Laparos-

kopik yöntemde optik magnifikasyon ve ekspojur aç›-

s›ndan avantajlar›n bulunmas› yan›nda mesanenin aç›l-

mas› veya ikiye ayr›lmas› gibi ifllemler gerekmeksizin

fistül trakt›na direkt olarak ulafl›larak traktusun rezeksi-

yonu yap›labilmektedir. Bu yöntemin baflar›s›zl›k oran›

%0-8 aras›ndad›r. Bu çal›flmada da bir olguda aç›k kon-

versiyon (%11) bir olguda da (%12.5) baflar›s›zl›k var-

d›. Bu çal›flmadaki VVF’lü hastalar›n yar›s›nda VVF’ü dü-

zeltici abdominal cerrahi geçirme hikâyesi vard›. Bu du-

rum fistül trakt›n›n tan›nmas›n› güçlefltirmektedir.  

Üreteral yaralanmalar genel cerrahi, obstetrik, jine-

kolojik ve ürolojik operasyonlardan sonra %0.5-10 ora-

n›nda gözlenmektedir. Geç dönemde gözlenen darl›k-

larda baflar› oranlar› balon dilatasyonla %48-88, endo-

üreterotomi ile %55-85, aç›k cerrahi ile %91-97 oran›n-

dad›r. Bu serideki 10 hastan›n biri hariç hepsinde (%90)

baflar›l› bir flekilde laparoskopik onar›m yap›lm›flt›r. 

Enkruste üreteral stenti olan hastalarda stentin ç›kar›l-

mas› için ESWL, üreteroskopi ve PNL gibi alternatifler ol-

sa da ço¤unlukla birden fazla yöntem gerekmektedir. La-

paroskopi bu yöntemlerin minimal invaziv bir alternatifi-

dir. Bu seride ESWL’ye cevaps›z ciddi enkrustasyonlu sten-

ti olan 3 hasta laparoskopik pyelotomi ile tedavi edildi. 

Minimal invaziv cerrahiler s›ras›nda geliflen barsak

yaralanmalar›n›n tan›s›n›n konmas› kolay olmamaktad›r.

fiüpheli barsak yaralanmas›n›n erken tan› ve tedavisinde

laparoskopi faydal› olabilir. ‹ki hastada barsak yaralan-

mas›na laparoskopik yöntem kullan›larak erken tan› ko-

nuldu ve onar›m yap›ld›. 

Bildirilen olgu say›lar›n›n azl›¤›na ra¤men; sutüras-

yon tekniklerinde, deneyimde, laparoskopik görüntüle-

me yöntemlerinde ve enstrümanlardaki geliflmeye para-

lel olarak minimal invaziv özellikte olan laparoskopik gi-

riflimler, iatrojenik yaralanmalar›n tedavisinde güvenilir

bir tedavi alternatifi olmaya adayd›r.

Çevirmenin Yorumu:

Deneyimin artmas› ve kullan›lan cihazlardaki gelifl-

melere paralel olarak laparoskopik giriflimlerin endikas-

yon alanlar› sürekli genifllemektedir. Bafllarda kontrendi-

kasyonlar içinde say›lan geçirilmifl abdominal cerrahi

varl›¤›, bu makalede de görüldü¤ü gibi art›k geçerlili¤i-

ni yitirmifltir. ‹kincil düzeltici laparoskopik giriflimlerin

mutlaka çok deneyimli ellerce yap›lmas› gerekti¤i gerçe-

¤i de unutulmamal›d›r.

Çeviri: 
Dr. Sedat Soyupek
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi
Üroloji Anabilim Dal›
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New York Üniveristesi’nin bu retropektif yaz›s›nda
M.D. Stifelman ve S.S. Taneja’n›n 6 y›l içerisinde 164 has-
tada gerçeklefltirdikleri transperitoneal radikal nefrektomi
olgular› geriye dönük olarak de¤erlendirilmifltir. Birçok
preoperatif ve peroperatif verinin de¤erlendirildi¤i bu ça-
l›flmada kava trombusu olan, 2 cm’den büyük lenf nodu
olan veya local organ tutulumu olan olgular çal›flma d›fl›
b›rak›lm›flt›r. 124 hastada tümor boyutu 7 cm’den küçük,
40 hastada ise 7 cm’den büyük bulunmufltur. Çal›flmaya
al›nan parametreler bu iki grup aras›nda karfl›laflt›r›lm›flt›r.

124 hastan›n 10’unda (%8.1), 40 hastan›n 6’s›nda
(%15) el yard›ml› yönteme geçilmifltir. Her iki grupta
da birer hastada cerrahi s›n›r pozitif olarak rapor edil-
mifltir. Büyük tümörü olan 8 hastada (%20) lenf nodu
diseksiyonu yap›lm›fl ve 3’ünde tümor saptanm›flt›r.

Her iki grubun demografik verileri aras›nda bir fark
saptanmam›flt›r. Küçük tümörü olan 18 hastada (%14.5),
büyük tümörü olan 9 hastada (%22.5) patolojik evrelen-
dirmede T3 tümör rapor edilmifltir. Operasyon süresi
büyük tümörlü hastalarda istatistiksel farkl›l›k yaratacak
ölçüde uzun bulunmufltur (209.5 dk-180.6 dk).

Her iki grupta da birer hastada kanama nedeniyle aç›k
cerrahiye geçilmifltir. Gruplar aras›nda kanama miktar› fark-
l› bulunmam›flt›r. Ancak postoperatif dönemde serum kre-
atinin seviyesi aç›s›ndan her ne kadar istatistiksel farkl›l›k or-
taya konulmam›fl olsa da (p=0.055) büyük tümörlü hasta-
larda daha fazla yükselmifltir (0.07 mg/dl-0.17mg/dl). 

3 ayl›k izlemi olan 78 hastan›n son kreatinin seviye-
lerine göre her iki gruptan da birer hastan›n kronik böb-
rek yetmezli¤i sürecine girdi¤i saptanm›flt›r. Küçük tü-
mörlü hastalar›n ortalama 24 ayl›k takiplerinde hiç nüks
gözlenmezken, büyük tümörlü hastalar›n ortalama 22.1
ayl›k takibinde 1 hastada lokal nüks saptanm›flt›r.

Çevirmenin Yorumu:

Laparoskopik cerrahi üroloji alan›nda geç bir bafllan-
g›ç yapm›fl olsa da, k›sa zamanda birçok standart aç›k cer-
rahinin yerini ald› ve hâlâ s›n›rlar›n› zorlamaya devam

ediyor. Böbrek tümörünün tedavisinde özellikle T1 tü-
mörlerde laparoskopik cerrahinin sa¤lad›¤› standart fay-
dalar›n yan›nda 10 y›ll›k onkolojik sonuçlarda da sa¤lad›-
¤› baflar› birçok minimal invaziv cerrah› cesaretlendirip,
daha ileri evre komplike olgularda da tekni¤in uygulan-
mas›na yol açm›fl görünüyor. New York Üniversitesi’n-
den gelen bu yay›nda retrospektif de olsa erken dönem
sonuçlar›n 7cm’den büyük tümörlerde, daha küçük tü-
mörlerle benzer oldu¤u rapor edilmifltir. Yazarlar›n da
belirtti¤i gibi büyük kitlelerde çal›flma alan›n›n küçülme-
si, büyüyen tümörle birlikte artan parazit damarlar, lenf
nodu varl›¤›n›n artmas›, renal vende tümör trombusu ris-
kinin artmas›, öngörülebilecek en önemli zorlay›c› etken-
lerdir. Ancak bu zorluklar aç›k cerrahi için de ayn› zorla-
y›c›l›¤a sahiptir. Aç›k veya laparoskopik tüm onkolojik
cerrahilerde cerrah›n tecrübesi bu etkenlerle bafla ç›kma-
da en önemli etkendir. Tecrübeli bir cerrah, farkl› trokar
yerleflimi kompozisyonlar› ile büyük kitlelerin neden ol-
du¤u görüntü ve yaklafl›m sorunlar›n› çözebilir. Dikkatli
ve yavafl diseksiyon paraziter damarlardan olan kanamay›
engelleyebilir. Lenf nodu diseksiyonu ise yine tecrübeli
kliniklerin yayg›n olarak yapt›¤› bir cerrahi ifllemdir. Do-
lay›s› ile büyük renal kitlelerde iyi planlanm›fl bir yakla-
fl›m ile baflar›l› sonuçlar elde edilebilir. fiüphesiz bu kitle-
lerin ç›kar›lmas› daha uzun zaman alacakt›r. Önemli olan
bu süre içerisinde di¤er organlara zarar verilmesini en-
gellemektir. Farmakoterapi ve pnömatik kompresyonlar-
la derin ven trobozu riski minimalize edilmeli, yeterli
hidrasyon ve farmoterapi ile di¤er böbre¤in zarar görme-
si engellenmeli, zaman zaman intraabdominal bas›nç dü-
flürülerek hiperkarbi ve pnömotoraks/mediasten riski
azalt›lmal›d›r. En önemlisi ise çok tecrübeli cerrahlar›n
bile hastalar›n› açmaktan veya el yard›ml› yönteme geç-
mekten kaç›nmad›¤›n› hat›rlamakt›r.

Çeviri:
Dr. Cenk Y. Bilen
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi,
Üroloji Anabilim Dal›

Büyük (7 cm’den) böbrek kitlelerinde transperitoneal
laparoskopik radikal nefrektomi 

Berger AD, Kanofsky JA, O’Malley Rl, Hyams ES, Chang C, Taneja SS, Stifelman MD
Transperitoneal laparoscopic radical nephrectomy for large (more than 7 cm) renal masses
Urology 71: 421-424, 2008
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Üreteral stente ba¤l› a¤r›/rahats›zl›¤›n tedavisinde

güncel yaklafl›mlar; non-steroid antienflamatuar ilaçlar,

oral narkotikler, oral antikolinerjikler (oksibütinin veya

tolteradin), ilaç kapl› stentler ve/veya lokal anestetikleri

(fenazopiridin) kapsamaktad›r. Üreteral a¤r›/rahats›zl›¤›n

tedavisinde bu yöntemlerin etkinli¤i net olarak yay›nlan-

mamakla birlikte iyi klinik sonuç verdi¤i düflünülmekte-

dir. Çal›flman›n amac›, üreteroskopik ifllem sonras› geçici

olarak konan üreteral stente ba¤l› morbiditenin tedavisin-

de standart medikal tedavinin etkinli¤ini saptamakt›r.

Çal›flma prospektif, randomize, çift–kör, plasebo

kontrollü yap›lm›flt›r. Tek tarafl› üreter tafl› nedeni ile

üreteroskopi sonras› stent yerlefltirilen toplam 60 hasta

çal›flmaya dahil edilmifltir. Cerrahi ifllem; 12-14F üreter

k›l›f kullan›l›p 7.5F fleksibl üreterorenoskopla yap›lm›fl

ve tafllar Ho:Yag lazer ile 2mm küçülünceye kadar k›r›l-

m›fl. ‹fllem sonras› standart olarak 6F JJ stent cerrah›n ka-

rar›na ba¤l› konulmufl. 

Tüm hastalara, üç grupta olmak üzere (plasebo, ok-

sibütinin XL 10mg/gün, fenazopridin 200mgx3 /gün)

farmakoloji taraf›ndan haz›rlanan ve 21 iflaretsiz kapsül-

den oluflan blister paketler verilmifl ve hastalara günde 3

kapsül almalar› belirtilmifl. Ayr›ca gerekti¤inde al›nmak

üzere 50 tabletlik narkotik analjezik (oksikodon) reçete

edilmifl. Yan a¤r›s›, suprapubik a¤r› 10cm’lik visüel ana-

log a¤r› skalas› (VAS) [0:A¤r› yok, 10: Dayan›lmaz a¤r›]

ile; idrar s›kl›¤›, ani idrar hissi, dizüri ve hematüri ise

semptom skorlamas› (0: hiç semptom yok, 5: zaman›n

tamam›nda semptom var) ile postoperatif birinci, ikinci

ve üretral stentin al›nd›¤› gün kaydedildi. Narkotik anal-

jezik kullan›m› da kaydedildi.

Çal›flmaya al›nan 60 hastadan 8’i çeflitli nedenlerle

çal›flma d›fl› b›rak›lm›fl.

Tablo 1’de belirtilen klinik de¤iflkenler ve yan a¤r›s›,

suprapubik a¤r›, idrar s›kl›¤›, ani idrar hissi, dizüri aç›s›n-

dan üç grup aras›nda herhangi bir zamanda istatistiksel

olarak anlaml› fark bulunamam›fl (Tablo 2). Üç grup ara-

s›nda al›nan analjezik miktar› aç›s›ndan fark tespit edilme-

mifl ancak oksibütinin grubunda di¤erlerine göre daha az

analjezik kullan›m›na e¤ilim gözlenmifl (fiekil 1). 

Sonuç olarak bu çal›flmada; ne uzun sal›n›ml› oksi-

bütinin ne de fenazopiridinin üreteral stentle iliflkili

semptomlar›n giderilmesinde plasebodan fark› buluna-

mam›flt›r. Yazarlar, bu sonucu çal›flma grubundaki has-

talar›n oldukça az olmas›na ba¤lam›fllar ve istatistiksel

olarak anlaml›l›k bulabilmek için oldukça fazla say›da

hasta içeren gruplar›n olmas› gerekti¤ini belirtmifllerdir.

Ayr›ca; ilaçlar, stent tasar›mlar› veya cerrahi tekniklerde-

ki geliflmelerin devam etmesi gereklili¤ini vurgulamak-

tad›rlar. Sunulan çal›flmalar›n›n stentle iliflkili semptom-

Postoperatif üreteral stent rahats›zl›¤›n›n giderilmesinde uzun
sal›n›ml› oksibütininle fenazopridinin prospektif, randomize,
çift kör plasebo kontrollü karfl›laflt›r›lmas› 

Norris RD, Sur RL, Springhart WP, Marguet CG, Mathias BJ, Pietrow PK, Albala DM, Preminger GM.
A prospective, randomized, double-blinded placebo-controlled comparison of extended release oxybutynin versus
phenazopyridine for the management of postoperative ureteral stent discomfort
Urology 71: 792-795, 2008

Tablo 1. Üç grup için klinik de¤iflkenler

Plasebo Grubu Oksibütinin Grubu Fenazopiridin Grubu p de¤eri 
(n= 18) (n=19) (n=15)

Erkek / Kad›n 12 / 6 11 / 8 6 / 9 0.299
Ort. Yafl ± SD (y›l) 48.61±10.5 49.21±10.15 52.58±15.11 0.387
SKS (Ort gün ± SD) 4±7 4±6 4±7 0.551

SKS: Stentin Kal›fl Süresi; SD: standart deviasyon
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lar›n giderilmesinde kullan›lan oral ajanlar›n etkinli¤ini

de¤erlendirmek için gelecekte yap›lacak çal›flmalara te-

mel olaca¤›n› belirtmektedirler.

Çevirmenin yorumu:

Komplikasyon oluflmam›fl ve dilatasyon yap›lmam›fl

üreteroskopi sonras› genel kan› JJ stent kullan›lmamas›

yönündedir. Ancak JJ stent konuldu¤u durumlarda has-

talar›n önemli bir k›sm›nda (%80-90) üreteral stente

ba¤l› rahats›zl›k/a¤r› bildirilmektedir. Bu durum hasta-

lar›n sosyal, ifl ve seksüel hayat› üzerinde de olumsuz et-

kilere neden olabilmektedir. Bundan dolay›, üreterore-

noskopi sonras› stent konulan hastalarda görülecek ra-

hats›zl›k/a¤r›y› gidermek önemli bir konu haline gel-

mektedir. Bu yönü ile bak›ld›¤›nda, fikir aç›s›ndan su-

nulan çal›flma oldukça de¤erlidir. Ancak yazarlar›n ken-

dilerinin de belirtti¤i gibi çal›flma gruplar›ndaki hasta

say›lar›n›n oldukça az olmas› çal›flman›n en önemli de-

zavantaj›d›r. 

Yay›na bak›ld›¤›nda bu çal›flmayla ayn› amac› hedef-

leyen (üreteral stente ba¤l› semptomlar› azaltmak) üre-

ter tafl› nedeni ile üreteral stent konulan hastalarda fark-

Tablo 2. Her grup için ölçülen rahats›zl›k skorlar› *

Plasebo Grubu Oksibütinin Grubu Fenazopiridin Grubu p de¤eri 
(n= 18) (n=19) (n=15)

Yan a¤r›s›
1.gün 3 3.5 1 0.095
2.gün 4 3 2 0.082
SAG 2.5 3 2 0.517

Suprapubik a¤r›
1.gün 3 3 2 0.537
2.gün 2 1 3 0.530
SAG 2 2.5 0 0.166

‹drar s›kl›¤›
1.gün 2.5 4 3 0.129
2.gün 2 4 3 0.333
SAG 2 3 2 0.453

Ani ‹drar
1.gün 2.5 4 1 0.171
2.gün 2 3.5 3 0.523
SAG 2 2 2 0.853

Dizüri
1.gün 3 4 3 0.228
2.gün 1 0.5 1 0.407
SAG 2 2.5 2 0.394

Hematüri
1.gün 2.5 3 3 0.610
2.gün 3 2 1 0.016
SAG 1 1 1 0.741

SAG: Stentin Al›nd›¤› Gün
* A¤r› semptom skorlamas› 0 (hiç a¤r› yok)-10 (dayan›lmayacak a¤r›). ‹drar s›kl›¤›, ani idrar, dizüri ve hematüri 0-5 skalada de¤erlendirilmifltir
(0: hiç, 1: nadiren, 2: zaman›n yar›s›ndan az, 3: zaman›n yar›s›, 4: zaman›n yar›s›ndan fazla, 5: zaman›n tamam›nda)

fiekil 1. Tedavi gruplar›nda kullan›lan analjeziklerin ortalama
say›s›
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l› ilaçlar›n kullan›ld›¤› birkaç çal›flma mevcuttur. Alfa-1

blokorlerden alfuzosin (1) ve tamsulosin’in (2) kullan›-

m› ile üreterel stente ba¤l› semptom ve a¤r›larda belir-

gin azalma ve yaflam kalitesinde art›fl tespit edilmifltir.

‹lave olarak; olgu say›s› az olmakla beraber üreterore-

noskopi ifllemine bafllamadan önce üreter orifisi etraf›na

yap›lan 2 ml %0.5’lik ropivakainin (uzun etkili lokal

anestetik) a¤r› ve ifleme semptomlar›n› azaltt›¤› gösteril-

mifltir (3). Bu konuda do¤ru ve kesin bilgiler için genifl

hasta serilerinden oluflan gruplardan meydana gelmifl

çal›flmalara ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r.

Kaynaklar:

1. Deliveliotis C, Chrisofos M, Gougousis E, Papatsoris A, Dellis A,
Varkarakis IM. Is there a role for alpha1-blockers in treating dou-
ble-J stent-related symptoms? Urology 67: 35-39, 2006.

2. Damiano R, Autorino R, De Sio M, Giacobbe A, Palumbo IM,
D'Armiento M. Effect of tamsulosin in preventing ureteral stent-relat-
ed morbidity: a prospective study. J Endourol 22: 651-656, 2008.

3. Sur RL, Haleblian GE, Cantor DA, Springhart WP, Albala DM,
Preminger GM. Efficacy of intravesical ropivacaine injection on
urinary symptoms following ureteral stenting: a randomized,
controlled study. J Endourol 22: 473-478; 2008.

Çeviri: 
Dr. Özcan K›l›ç
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi,
Üroloji Anabilim Dal›
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Pron pozisyonda ilk böbrek giriflini 1955’de Good-

win ve ark. uygulam›flt›r. 1976’da Fernstrom ve Johans-

son nefrostomiden ilk tafl ç›karma ifllemini gerçeklefltir-

mifltir. Alken ve ark. 1981’de mesane tafllar›n›n k›r›lma-

s› için kullan›lan ultrasonik litotriptörü perkütan böbrek

tafllar›n›n k›r›lmas› için kullanm›flt›r. Perkütan nefrolito-

tomi (PNL) o tarihten beri daha da geliflti ve endikas-

yonlar› daha net belirlendi.

Pron pozisyon böbre¤e genifl bir girifl alan› ve organ

yaralanmas›n›n en aza indiren bir pozisyon olmas›na

ra¤men, halen baz› k›s›tlamalar› mevcuttur. Morbid

obez olgularda ve ciddi solunum problemli hastalarda

endikasyonu yoktur. Ayr›ca hastalara PNL için üreter ka-

teteri supin pozisyonda tak›ld›¤› için pron pozisyona

dönme s›ras›nda zaman kayb› olmaktad›r. 

Yazarlar bu çal›flmay› pron pozisyona karfl› modifiye

supin pozisyonun operasyon zaman›n›, güvenilirli¤ini

ve PNL’nin baflar›s›n› de¤erlendirmek amac›yla yapm›fl-

lar.

Yafl ortalamas› 39.3 y›l (25-72) olan, 33 erkek, 42

kad›n olmak üzere toplam 75 olgu A grubu (39 hasta

supin pozisyonu), B grubu (36 hasta pron pozisyonu)

olarak çal›flmaya dahil edilmifltir. Tafl boyutu ortalama

olarak s›ras›yla 3.4 cm ve 3.3 cm olarak ölçülmüfltür.

Dahil edilme kriterleri olarak; renal pelviste veya kaliks-

lerde tafl boyutu >2.5 cm olmas›, tek girifl kanal› ile te-

davi edilebilen olgular olmas›, vücut kitle indeksinin

<30 kg/m2 olmas› fleklinde al›nm›flt›r. Hariç tutulma

kriteri olarak; birden fazla kalikste veya büyük staghorn

tafl olmas› ve beraberinde renal anomalilerin olmas› ola-

rak al›nm›flt›r. Ameliyat öncesi de¤erlendirmede bütün

hastalara intravenöz pyelografi, ultrasonografi ve idrar

kültürü yap›lm›flt›r. 

Tüm hastalara fleksibl sistoskop ile supin pozisyonda

5 Fr. ipsilateral böbre¤e üreter kateteri tak›lmas›n› taki-

ben A grubundaki hastalar›n kostovertebral aç› bölgesi-

ne su yast›kç›¤› konularak ve ayn› taraf bacak tam düz

duruma getirilerek modifiye supin pozisyona getirilmifl.

B grubu ise pron pozisyona getirilerek PNL uygulanm›fl-

t›r. Tafllar, küçük fragmanlar›n aspirasyonu amac›yla ul-

trasonik litotriptör ile k›r›lm›fl olup 3 olguda fleksibl

nefroskop kullanma gere¤i duyulmufltur.

Operasyon süreleri, tafltan ar›nma, kan kayb›, hasta-

nede kal›fl süreleri ve komplikasyonlar de¤erlendirilmifl.

Tafltan ar›nmada her iki grup aras›nda istatistiksel fark

saptanmam›flt›r (A ve B grubu s›ras›yla %88.7 ve

%91.6). En belirgin fark operasyon ameliyat sürelerinde

gözlenmifltir (A grubu 43 dk., B grubu 68 dk.). Yine

hastanede kal›fl süreleri s›ras›yla 4.3 ve 4.1 gün olarak

benzer bulunmufl. 

Tart›flma k›sm›nda yazarlar supin pozisyonun birçok

avantaj›ndan bahsediyor; solunum ve kardiovasküler

fonksiyon bozukluklar› riskini azalt›¤›, lokal anesteziyi

daha iyi tolere ettiklerini, operasyon süresinin daha k›sa

olmas›, cerrah›n radyasyona daha az maruz kalmas› ve

oturarak çal›flabilmenin konfor sa¤lad›¤› üzerinde duru-

yorlar. Bacaklar›n litotomi pozisyona kolayl›kla getirile-

bilmesi, ayn› seansta hem perkütan hem de üreterosko-

pik müdahalenin yap›labilmesi supin pozisyonun ana

avantaj› olarak yay›n deste¤iyle savunulmufl. Supin po-

züsyonunun staghorn ve üst pol tafllar›nda, nefroskopun

ameliyat masas›ndan dolay› rahat hareket edememesi

nedeniyle düflünülmemesi gerekti¤i ve pron pozüsyo-

nunda birden fazla girifl için alan›n daha genifl oldu¤u

Perkütan nefrolitotomide tek perkütan girifl ile tedavi edilebilen
böbrek tafllar›nda pron pozisyona karfl› modifiye supin pozisyon:
prospektif randomize bir çal›flma 

De Sio M, Autorino R, Quarto G, Calabro F, Damiano R, Giugliano F, Mordente S, D’Armiento M.
Modified supine versus prone position in percutaneous nephrolithotomy for renal stones treatable with a single
percutanoeus access: a prospective randomized trial
Eur Urol 2008; jul, 54 (1): 196-202
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üzerinde duruluyor. Yine yazarlar prone pozisyon için

60 olgudan sonra PNL ö¤renim e¤risinin tamamland›¤›-

n› belirten yaz›m›za dayanarak supin pozisyon için de

bu e¤rinin geçerli olabilece¤i düflüncesinin yan›nda, ya-

z›ya yap›lan yorumlar k›sm›nda bu çal›flman›n pron po-

zisyon için cerrahlar›n yüksek tecrübeyi kazand›¤› esas

bir ö¤renim e¤risi oldu¤u üzerinde durmufltur. Supin

pozisyon için bu çal›flmay› yapan yazarlar›n ö¤renim e¤-

rileri boyunca karfl›laflt›klar› güçlükleri belirtmeleri fay-

dal› olacakt› yorumu yap›lm›flt›r.

Çevirmenin Yorumu:

Afl›r› obez ve kardiovasküler problemi olan olgular-

da pron pozisyonda PCNL s›k›nt›l› olabilmektedir. ‹lk

defa 1998 y›l›nda Uria ve ark.’lar› taraf›ndan tan›mlanan

bu yöntemin, bu s›k›nt›l› olgularda kullan›lmamas› ge-

reklidir. Yazarlar modifiye supin pozisyonda PCNL için

tek girifl yap›labilecek olgular› seçmifltir. Ö¤renim e¤ri-

sinde bu seçimin do¤ru oldu¤u kan›s›nday›m. Ancak

pron pozisyonda PCNL yapma konusunda deneyimli bir

cerrah›n henüz ö¤renim e¤risini tamamlamad›¤› di¤er

bir yöntemle karfl›laflt›rma yapmas› çal›flman›n sonucu-

nu istatistiksel olarak cerrah tecrübesi paremetresi aç›-

s›ndan etkileyecektir. 

Çeviri: 
Dr. Orhan Tanr›verdi
fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
2. Üroloji Klini¤i
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Laparoskopik ürolojik cerrahi uygulamalar› son 5 y›l

içerisinde çarp›c› biçimde artm›flt›r. Laparoskopi, hasta-

n›n konforunu önemli ölçüde art›rmaktad›r. Ne var ki

cerrah, aç›k cerrahiden tamamen farkl› ve daha fazla ça-

ba gerektiren bir biyomekanik ortamda ameliyat› ger-

çeklefltirmek zorundad›r. Sabit trokar pozisyonlar› el

aletleri ve kamera için zor çal›flma aç›s› yaratmakta, iki

boyutlu görüntü ve dokunma duyusunun eksikli¤i de

cerrah için ek bir fiziksel ve zihinsel çaba gerektirmekte-

dir. Dolay›s›yla, laparoskopist, operasyon esnas›nda el

aletlerine güç iletimini azaltacak biçimde, hemen he-

men sabit bafl ve boyun pozisyonunda bulunmakta,

omuzlar›nda büyük bir zorlama hissetmekte ve afl›r› el

bile¤i supinasyonu, fleksiyon ve ulnar deviasyon ile kar-

fl› karfl›ya kalmaktad›r. Cerrah, operasyon esnas›nda vü-

cut a¤›rl›¤›n› farkl› yönlere k›m›ldatarak dengeleme ko-

nusunda da k›s›tlanmaktad›r, zira cerrahtan tek aya¤›

üzerinde dururken di¤er aya¤› ile koter pedal›n› kullan-

mas› ve bu esnada da eliyle kesin, hassas, titiz manevra-

lar yapmas› beklenmektedir. Tüm bu etkenler de lapa-

roskopi s›ras›nda ve sonras›nda cerrah› a¤r›, hissizlik,

yorgunluk ve hatta yaralanmalara yatk›n hale getirmek-

tedir. 

Robot yard›ml› laparoskopik cerrahi (RYLC)’nin,

standart laparoskopik cerrahi (SLC) tekni¤ine göre

önemli avantajlar› bulunmaktad›r. RYLC, cerraha daha

rahat bir çal›flma pozisyonu, üç boyutlu bir görüntü, sa-

bit bir kamera platformu, vücut içindeki alet manipulas-

yonu s›ras›nda 7 dereceye kadar serbestlik sa¤lamakta-

d›r. Bu durum da, kurumsal olarak, standart laparosko-

pik cerrahiye ait ergonomi problemlerinin büyüklü¤ü-

nü azaltabilmektedir. Yak›n zamanda, SLC ve RYLC’nin

ifl yükü laboratuar ortam›nda ZEUS sistemi (Çevirenin

notu: ZEUS bir robot sistemidir) kullan›larak karfl›laflt›-

r›lm›flt›r. Yap›lan karfl›laflt›rma sonucunda da, RYLC’nin

sütür atarken ve dü¤üm ba¤larken daha çok kol abdük-

siyonu gerektirdi¤i ancak RYLC’de SLC’ye göre tenar

kaslar›n kullan›m›na daha az ihtiyaç duyuldu¤u tespit

edilmifltir. 

Bu çal›flma, aktif olarak çal›flan ürolojik laparosko-

pistler aras›nda, çeflitli laparoskopik cerrahi modellerine

ba¤l› olarak oluflan yaralanmalar›n tipini ve s›kl›¤›n› de-

¤erlendirmeye çal›flmaktad›r. 

Bu çal›flmada kullan›lan anket formlar› Mart 2006’da

Endoüroloji Derne¤i üyelerine gönderilmifltir. Anket flu

detaylar› içermektedir: Anketi yan›tlayan kiflinin yafl›,

ihtisas dönemi sonras›nda uygulama yapt›¤› (çal›flma)

y›l say›s›, söz konusu kifli taraf›ndan bugüne kadar ger-

çeklefltirilen toplam SLC, el yard›ml› laparoskopik cerra-

hi (EYLC) ve RYLC say›lar›, haftal›k ortalama giriflim sa-

y›s› ve bu giriflimlerin türlerine göre da¤›l›m›. Ankete

kat›lanlardan, ayr›ca, SLC, EYLC ve RYLC kullanarak ger-

çeklefltirdikleri ortak laparoskopik giriflimlere ait güncel

ortalama cerrahi süreleri hakk›nda detayl› bilgi vermele-

ri de istenmifltir. 

Ankete kat›lanlar›n önceden mevcut olan ve cerrahi

esnas›nda oluflan nöromuskuler veya artrit yaralanmala-

r›na iliflkin bilgiler toplanm›flt›r. SLC, EYLC ve RYLC

sonras›ndaki a¤r›, hissizlik, boyun-s›rt-bel-omuz-ön

kol/dirsek, el/bilek ve parmaklardaki yorgunlu¤a dair

de¤erlendirmeler 1’den 10’a kadar olan bir skala ile de-

recelendirilmifltir. (1=mutat, 10=hiç). 

Anketi tamam› erkek 73 üroloji doktoru cevaplam›fl-

t›r. Yap›lan de¤erlendirmede kat›l›mc›lar›n ortalama ya-

fl›n›n 44, uzmanl›k e¤itimi sonras›nda ortalama çal›flma

sürelerinin ise 11.7 y›l oldu¤u görülmüfltür. Haftada

gerçeklefltirilen ortalama giriflim say›s› 3.1, tüm laparos-

kopik giriflimlerin ortalama süresi 156 dakikad›r. Anke-

Ürolojik laparoskopik cerrahi s›ras›nda ve sonras›nda cerrahlar›n
alg›lamalar› ve yaralanmalar

Gofrit OF, Mikahail AA, Zorn KC, Zagaja GP, Steinberg GD, Shalhav AL.
Surgeons’ perceptions and injuries during and after urologic laparoscopic surgery.
Urology 71: 404-407, 2008.
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te kat›lanlar›n en fazla gerçeklefltirdikleri giriflimin stan-

dart laparoskopik nefrektomi oldu¤u belirlenmifltir. Öy-

le ki standart laparoskopik nefrektominin ankete kat›lan

73 kifliden 60’› (%82) taraf›ndan yap›ld›¤› tespit edil-

mifltir. En uzun süren giriflimin standart laparoskopik

prostatektomi (ortalama 233 dakika), en k›sa süren giri-

flimin ise standart laparoskopik adrenalektomi (ortalama

128 dakika) oldu¤u de¤erlendirilmifltir.

Ankete kat›lanlardan sadece 8 tanesinde (%10.9) da-

ha önceden nöromuskuler ya da artritik yaralanmas› ol-

du¤u belirlenmifltir. Yirmi-iki üroloji doktoru ise (%30)

cerrahi s›ras›nda nöromuskuler ya da artritik yaralanma-

ya maruz kalm›flt›r. En s›k görülen yaralanma biçiminin,

13 kifli taraf›ndan (%18) deklare edilen parestezi, paras-

tezinin en s›k görüldü¤ü yerlerin ise baflparmak ve or-

taparmak oldu¤u tespit edilmifltir. Omuz a¤r›s› (3), bo-

yun a¤r›s› (3) ve bel a¤r›s› (3) ise cerrahlar›n karfl›laflt›-

¤› di¤er önemli problemlerdir.

Cerrahi s›ras›nda yaralanma riski ile kiflinin gerçek-

lefltirdi¤i toplam laparoskopik giriflim say›s› aras›nda

kayda de¤er bir iliflki mevcuttur. Cerrahi s›ras›ndaki ya-

ralanma riski ile kiflinin laparoskopik cerrahi yaparken

harcad›¤› süre aras›nda da dikkate de¤er bir iliflki vard›r.

Bu risk, kiflinin yafl›, ya da uzmanl›k e¤itimi sonras›nda-

ki çal›flma sürelerine ba¤l› de¤ildir. 

Di¤er yandan, ankete kat›lanlar aras›nda a¤r› ve his-

sizlik flikâyetlerine, yorgunluktan daha s›k rastland›¤›

tespit edilmifltir. Söz konusu flikâyetlerin en az oldu¤u

laparoskopik model RYLC, en fazla oldu¤u model ise

EYLC’dir. Boyun a¤r›s› ve hissizlik en s›k SLC sonras›n-

da (%20), bel a¤r›s› ise en s›k EYLC sonras›nda (%20)

gözlenmifltir. En yüksek oranda a¤r› ve hissizlik ise,

EYLC sonras›nda dirsekte ve distal bölgede saptanm›flt›r.

EYLC sonras›nda el ve bilekte hissizlik ve a¤r› flikâyeti ise

s›ras› ile cerrahlar›n %45 ve %37’si taraf›ndan dile geti-

rilmifltir. 

Tart›flma bölümünde ise yazarlar, yapt›klar› çal›flma-

y› özetleyip, bulgular›n› ortaya koymaktad›r. Çal›flmada

ilgili kiflilere anketlerin yollanmas› yoluyla ürolojik lapa-

roskopik cerrahi s›ras›nda ve sonras›nda oluflan a¤r›, his-

sizlik, yorgunluk ve yaralanmalarla ilgili bilgi topland›-

¤› belirtiliyor. Yap›lan çal›flma sonucunda da söz konu-

su flikâyetlerin en az görüldü¤ü laparoskopik modelin

RYLC, en fazla görüldü¤ü modelin ise EYLC oldu¤u,

cerrahi s›ras›nda nöromuskuler ya da artritik yaralanma-

ya maruz kalma oran›n›n ankete kat›lanlar aras›nda %30

olarak tespit edildi¤i dile getiriliyor. Yine, cerrahlar›n

sahip oldu¤u tecrübenin, onlar› yaralanma riskinden ko-

rumad›¤› de¤erlendiriliyor. 

Öte yandan, boyun bölgesinde a¤r› ve hissizlik flikâ-

yetinin EYLC ve RYLC ile karfl›laflt›r›ld›¤› zaman en s›k

SLC sonras›nda görüldü¤ünü vurgulan›yor ve laparosko-

pik giriflim sonras› oluflacak boyun a¤r›s›n›n monitörün

dikkatlice yerlefltirilmesi ile giderilebilecegi dile getirili-

yor. Bu nedenle monitörün Veelen ve arkadafllar›n›n ça-

l›flmas›nda belirtildi¤i gibi cerrah›n tam önünde, bafl ve

dirse¤i aras›ndaki mesafenin ortas›na gelecek flekilde

cerrah›n bafl›n›n 15 ile 45 derece aras›nda fleksiyon ya-

pabilecek flekilde yerlefltirilmesi öneriliyor. 

SLC ve EYLC girifliminde bulunan cerrah›n s›rt ve bel

a¤r›s›na maruz kalma oranlar›n›n s›ras› ile %20 ve %25

oldu¤u belirtiliyor ve söz konusu durumda ayarlanabilir

bir ayak deste¤inin s›rt a¤r›s›n› azaltabilece¤i ve bu konu-

nun araflt›r›lmaya de¤er oldu¤u dile getiriliyor. Bunun

yan›nda, omuzda a¤r› ve hissizlik gelifliminin SLC s›ras›n-

da ya da sonras›nda daha s›k görüldü¤ü dolay›s›yla bu tür

cerrahi giriflim s›ras›nda ameliyat masas›n›n yüksekli¤i-

nin, cerrah›n aya¤› ile dirse¤i aras›ndaki mesafenin %70-

80’i kadar olmas› öneriliyor. Dirsek ve ön kolda a¤r› ve

hissizlik flikâyetinin EYLC’de SLC’ye göre daha s›k görül-

mesi nedeniyle de yukar›da belirtilen masa yüksekli¤inde

el bile¤inin 90-120 derece aras›nda fleksiyona getirilme-

sinin dirsekteki bu yaralanmalar› azaltabilece¤i belirtili-

yor. El/bilek ve parmaktaki a¤r› ve hissizlik sorunlar›na

EYLC’de s›kça rastlanmas› sebebiyle de EYLC esnas›nda el

ve bilek pozisyonunun ergonomik olarak ayarlanmas›n›n

en fazla fayday› sa¤layaca¤› dile getiriliyor.

Çal›flman›n sonuç bölümünde ise, laparoskopik cer-

rahinin, aç›k cerrahiye göre cerrahlar aç›s›ndan daha

fazla fiziksel ve zihinsel çaba, emek gerektirdi¤i hususu

tekrar belirtildikten sonra, laporoskopik cerrahide kötü

ergonomik koflullar›n cerrahlar üzerindeki olumsuz et-

kisi tart›fl›lmaktad›r. Laparoskopik cerrahide kötü ergo-

nomik koflullar›n cerrah aç›s›ndan artan titreme, hayal

k›r›kl›¤› ve yorgunluk gibi problemlerin oluflmas›na yol

açabilece¤i, bu durumun da cerrah›n, piyeloplasti ve
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prostatektomi gibi özellikle yüksek seviyede özen ve

dikkat gerektiren cerrahi giriflimin son aflamalar›nda risk

oluflumunu tetikleyebilece¤i belirtiliyor. Bu nedenle,

cerrah›n ergononik ortamdan haberdar olmas›n›n kritik

önemde oldu¤u vurgulan›yor, zira cerrahi odas›nda ya-

p›lacak birtak›m ayarlamalar ve küçük düzenlemelerle

vücutta yaralanma riskinin en aza indirilebilece¤i düflü-

nülüyor. Tüm bunlar›n yan› s›ra, tüm cerrahlar›n da söz

konusu aletlerin üreticilerinden aletlerini temel ergono-

mik prensiplere uygun olarak de¤ifltirmelerini talep et-

meleri gerekti¤i belirtiliyor.

Çevirmenin yorumu:

Laparoskopik cerrahi ile u¤raflan hekimlerin karfl›lafl-

t›¤› önemli sorunlar›n bafl›nda uygun olmayan ergono-

mik pozisyonda çal›flma ve aç›k cerrahide kullan›lan

aletleri temel alarak dizayn edilmifl, k›s›tl› manipülasyon

kabiliyeti sunan el aletleri ile cerrahi müdahaleyi gerçek-

lefltirme zorunlulu¤u gelmektedir. Yukar›da özetlenen

makalede görüldü¤ü gibi laparoskopik cerrahi s›ras›nda

cerrah›n boyun, omuz, el, dirsek, bilek ve parmaklar gi-

bi önemli bölgelerinde a¤r›, hissizlik ve hareket kayb›na

s›kça rastlanmaktad›r. Bu durum da cerrah›n yaflam kali-

tesini düflürebilmekte ve cerrahi performans›n› olumsuz

yönde etkileyebilmektedir. Son y›llarda ameliyat esna-

s›nda cerrah›n rahatl›¤›n› sa¤lamak, hareket serbestisini

art›rmak ve yapaca¤› manipülasyonlar› kolaylaflt›rmak

için robotik sistemler gelifltirilmifltir, ancak bu sistemle-

rin maliyetinin oldukça yüksek olmas› yayg›n olarak

kullan›lmalar›n› engellemektedir. Bu nedenle, klinikle-

rinde standart veya el yard›ml› laparoskopi cerrahi uy-

gulayan meslektafllar›m›z›n makalede vurguland›¤› gibi

vücuda maksimum derecede ergonomiyi sa¤lamak için

cihazlar›n yerleflimine, masan›n yüksekli¤ine ve el yar-

d›ml› laparoskopik giriflim yap›yorlar ise el bileklerinin

pozisyonlar›na dikkat etmeleri, vücutta ortaya ç›kabile-

cek rahats›zl›klar› azaltmaya yard›mc› olacakt›r. Ancak

buradaki en önemli nokta, yukar›da yer alan makale ya-

zarlar›n›n da belirtti¤i gibi standart laparoskopik cerra-

hide kullan›lmak üzere ergonomiye uygun ve cerrah›n

hareket kabiliyetini artt›ran aletlerin tasarlanmas›na du-

yulan ihtiyac›n karfl›lanmas›d›r.

Çeviri:
Dr. Altu¤ Tuncel
S.B. Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
3. Üroloji Klini¤i
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Ürolojide laparoskopik cerrahi kullan›m› son yirmi

y›l içinde devaml› olarak artm›fl olmas›na ra¤men, lapa-

roskopide, düz olarak tasarlanm›fl laparoskopik aletlerin,

k›s›tl› hareket özgürlü¤ü, iki boyutlu görüntü ve cerrah

için kötü ergonomik koflullar›n varl›¤› gibi baz› teknik

sorunlar mevcuttur. 

Piyeloplasti, parsiyel nefrektomi ve radikal prostatekto-

mi gibi zorluk derecesi yüksek rekonstrüktif cerrahilerde, la-

paroskopik sütürü baflar›l› biçimde atmak için, i¤nenin do¤-

ru olarak yerlefltirilmesi ve hareket özgürlü¤ü önemlidir.

Son dönemde tutacak k›sm› ile aç› verilerek kullan›-

labilen eklemli tip laparoskopik aletler tasarlanm›flt›r. Bu

aletlerin tasarlanmas›n›n iki temel amac› bulunmaktad›r:

Hareket serbestisi aç›s›n› artt›rarak laparoskopik sütür at-

may› kolaylaflt›rmak ve laparoskopi konusunda acemi

olanlar›n ö¤renme e¤risinin süresini k›saltmakt›r. 

Bu çal›flman›n amac›, standardize edilmifl laparosko-

pik sütür egzersizlerinin tamamlanmas›n›n de¤erlendi-

rilmesi suretiyle ilk jenerasyon yeni eklemli i¤ne tutucu

(Cambridge Endo, Amerika Birleflik Devletleri) (Resim

1) ve konvansiyonel i¤ne tutucuyu (Karl Storz, Alman-

ya) (Resim 2) karfl›laflt›rmakt›.

Çal›flmada daha önceden cerrahi deneyimi olmayan

20 t›p fakültesi ö¤rencisi, konvansiyonel ve eklemli i¤ne

tutucular› kullanmak üzere rastgele seçilerek iki eflit gru-

ba ayr›ld›. Çal›flmalar iki trokar ve bir video kamera özel-

li¤i olan standart laparoskopik pelvik çal›flt›r›c›da yap›ld›.

Kronometre, her egzersizde, ö¤renciyi de¤erlendiren ki-

flinin i¤neyi i¤ne tutucuya yerlefltirdi¤i anda bafllat›ld›.

Her bir görev için görevi tamamlama süresi ve do¤-

ruluk (i¤nenin girifl ve ç›k›fl yerinin modeller üzerinde

iflaretlenmifl noktalara olan milimetre cinsinden uzakl›-

¤›) ölçüldü. ‹¤nenin girdi¤i yer ile girmesi gereken he-

def nokta aras›ndaki mesafe “Girifl hatas›”, i¤nenin ç›k-

t›¤› yer ile ç›kmas› gereken nokta aras›ndaki mesafe “Ç›-

k›fl hatas›”, her ikisinin toplam› ise “Toplam hata” ola-

rak de¤erlendirildi.

1. Görev ö¤rencinin sünger ile kapl› tahta blok üzerin-

de P harfi fleklinde yerlefltirilmifl 5 adet delikli halkadan

oluflan bir model üzerinde çal›flmas›n› öngörüyordu. Bu

çal›flma 5 kez tekrarland› ve daha sonra kendisinden orta-

lama bir zaman›n hesapland›¤› toplam zaman kaydedildi.

2. Görev (oblik sütür modeli) esnas›nda ise, ö¤ren-

cilerin sünger ile kapl› tahta blok üzerinde karfl›l›kl› ola-

rak oblik pozisyonda iflaretlenen 5 çift nokta üzerinde

sütür atma yetene¤i de¤erlendirildi.

3. Görev (üretrovezikal anastomoz modeli) s›ras›nda

sünger ile kapl› tahta blok 75 derece dikey aç› verilerek

yerlefltirildi. Süngerin üzerine çizilmifl olan bir dairenin iç

Konvansiyonel ve eklemli laparoskopik i¤ne tutucular›n
laparoskopi tecrübesi olmayan kifliler taraf›ndan yap›lan
standardize edilmifl sütür görevlerinde randomize olarak
karfl›laflt›r›lmas›

Tuncel A, Lucas S, Bensalah K, Zeltser IS, Jenkins A, Saeedi O, Park S, Cadeddu JA.
A randomized comparison of conventional vs articulating laparoscopic needle-drivers for performing standardized
suturing tasks by laparoscopy-naive subjects.
BJU International 101: 727-730, 2008.

Resim 1. ‹lk jenerasyon yeni eklemli i¤ne tutucu

Resim 2. Konvansiyonel i¤ne tutucu
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ve d›fl k›sm›nda karfl›l›kl› olarak 5 adet nokta iflaretlendi. 

4. Görev (böbrek modeli) esnas›nda kullan›lan mo-

delde ise böbrek tümörü ç›kar›ld›ktan sonra geride kalan

kavite canland›r›ld›. Özel bir macundan yap›lm›fl böbrek

modelinde, bu kavitenin üzerine sünger yerlefltirildi.

Dört çift nokta, konkav yüzey üzerine iki s›ra halinde

iflaretlendi. Ö¤rencilerden de sütürü çiftlefltirilmifl nok-

talar aras›na yerlefltirmeleri (bir noktadan girip karfl›s›n-

daki noktadan ç›karmalar›) istendi.

Tüm ö¤renciler verilen görevleri tamamlayabildi.

Konvansiyonel i¤ne tutucu kullanan grupta eklemli i¤ne

tutucu kullanan gruba göre 1. ve 3. görevleri ortalama ta-

mamlama süresi kayda de¤er biçimde düflüktü (p1. eg-

zersiz=0.047, p3. egzersiz=0.002). Gruplar aras›nda 2.

ve 4. görevleri tamamlama süresi aç›s›ndan dikkate de¤er

bir fark bulunmad› (p>0.05). Konvansiyonel i¤ne tutu-

cu kullanan grupta, 2, 3 ve 4. görevlerdeki toplam hata

oran› kayda de¤er biçimde düflüktü (p<0.05). 2 ve 3. gö-

revler için gruplar aras›nda “Girifl hatas›” aç›s›ndan dik-

kate de¤er bir fark saptanmad›. Ancak, eklemli i¤ne tutu-

cu kullanan grupta “Ç›k›fl hatas›na” daha s›k rastland› ve

bu grupta “Ç›k›fl hatas›” ortalama de¤eri daha yüksekti.

Sonuç olarak, bu çal›flma daha önce hiç cerrahi dene-

yimi olmayan ö¤rencilerin standartlaflt›r›lm›fl laparosko-

pik görevleri konvansiyonel i¤ne tutucu ile daha yüksek

do¤ruluk (kesinlik) oran›yla gerçeklefltirdiklerini göster-

mektedir. Ayr›ca konvansiyonel i¤ne tutucu, ö¤rencile-

rin zorlu¤u artan görevleri daha h›zl› tamamlamas›n› da

sa¤lamam›flt›r. Çal›flmay› yapan bizler de, eklemli i¤ne

tutucunun distalindeki eklemli k›sm›n tasar›m›n›n gelifl-

tirilmesinin bu i¤ne tutucunun performans›n› artt›rabi-

lece¤i sonucuna vard›k. 

Çevirmenin Yorumu:

Laparoskopik cerrahide, iki boyutlu görüntü eflli¤in-

de, aç›k cerrahide kullan›lan aletlere benzer flekilde ta-

sarlanm›fl laparoskopi aletlerini kullanarak çal›flmak cer-

raha ço¤u zaman zorluklar yaflatmaktad›r. Konvansiyo-

nel i¤ne tutucular, k›s›tl› hareket aç›s› oluflturmalar› se-

bebiyle özellikle rekonstrüktif cerrahiler s›ras›nda sütür

atarken cerrah›n zorlanmas›na neden olmaktad›r. Bu ça-

l›flmada, konvansiyonel i¤ne tutucular›n bu olumsuz

özelli¤ini ortadan kald›rmak amac›yla tasarlanm›fl olan

birinci jenerasyon eklemli i¤ne tutucunun standartlaflt›-

r›lm›fl sütür görevlerini tamamlamadaki performans›n›

konvansiyonel i¤ne tutucununki ile karfl›laflt›rd›k. Çal›fl-

man›n sonucunda konvansiyonel i¤ne tutucu ile görev-

lerin daha h›zl› ve do¤ru olarak yap›ld›¤›n› gözlemledik.

Pratik uygulamada laparoskopik radikal prostatektomi

ameliyat›nda üretrovezikal anastomoz yaparken kullan-

d›. Bu i¤ne tutucunun eklemli k›sm›n›n i¤ne dokudan

geçerken dokunun direnci karfl›s›nda sabit kalamad›¤›

için i¤nenin aç›s›n›n kolayca bozuldu¤u, manipulasyon-

lar s›ras›nda i¤neyi dokudan geçirmek için normalden

daha fazla gayret gerektirdi¤i ve bu nedenle de kullan›-

m›n›n oldukça yorucu oldu¤u görüldü.

Bu konudaki bir baflka önemli geliflme de robotik sis-

temlerin laparoskopik cerrahide cerraha sa¤lad›¤› genifl

hareket serbestisi ve sütür atma kolayl›¤›d›r. Ancak ge-

rek al›fl maliyetinin, gerekse iflletme ve bak›m masrafla-

r›n›n yüksekli¤i robotik sistemlerin yayg›n olarak kulla-

n›lmas›n› engellemektedir. Dolay›s›yla robotik sistemle-

re göre daha ekonomik olmas› sebebiyle, ergonomisi

gelifltirilmifl, hareket kabiliyeti robotik sistemlere yak›n

ve daha kolay kullan›m olana¤› sa¤layan yeni jenerasyon

eklemli i¤ne tutucular›n gelifltirilmesi yerinde olacakt›r.

Çeviri:
Dr. Altu¤ Tuncel
S.B. Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
3. Üroloji Klini¤i
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Çal›flmam›zda, ex vivo oluflturulan üriner trakt yede-

¤inin in vivo yerlefltirilmesi sonucu oluflan iskemik ha-

sar›n önlenmesi üzerine omental kan ak›m›n›n kullan›-

m›n›n avantajlar›n› göstermeye çal›flt›k. Aç›k cerrahide

yap›, daha büyük bir omentum parças›na implante edil-

mekteydi. Omental ürünlerde laparoskopik çal›flmalar›n

yap›lmaya bafllanmas›, bizleri bu yöntemi üreteral yap›

matürasyonunda de¤erlendirmeye teflvik etti. Laparos-

kopik yaklafl›m ayr›ca spesifik komplikasyonlar›n (herni,

yara enfeksiyonu) ve oluflturulan matür üreter yap›s›n›n

sekonder replasman›na da engel teflkil edecek peritoneal

adezyonlar›n da minimuma indirilmesini sa¤lar. Bunun-

la birlikte, ifllemde kullan›lan CO2’nin intraabdominal

organlar›n mikrosirkülasyonu üzerine olumsuz etkileri

hakk›nda çeliflkili sonuçlar›n olmas› bizleri, aç›k cerrahi

ile elde edilen sonuçlar›n, vasküler destek ve matüras-

yon aç›s›ndan laparoskopik olarak yeniden oluflturulup

oluflturulamayaca¤› üzerine araflt›rma yapmaya teflvik et-

ti.

Çal›flmada; a¤›rl›klar› 50-60 kg aras›nda de¤iflen, 3

adet büyük-beyaz difli domuz kulland›k. Hayvan feda

edilip histolojik inceleme yap›lmadan önce ifllemde 4

basamak ifllem uyguland›; laparoskopik parsiyel sistek-

tomi, primer kültürler, küçük intestinal submukozal

(K‹S) iskeletin sandviç kültürü ve omental matürasyon

için yap›n›n laparoskopik olarak transferi.

Mesane kubbesinden yaklafl›k 3x2 cm’lik dikdörtgen

fleklinde tam-kat spesimen ç›kar›ld›. Sonra hemen

DMEM kültürü içine ileri araflt›rma için koyuldu. Üro-

telyal kat, dikkatli olarak mesane duvar›ndan soyuldu ve

epidermal büyüme etkeni ve pitüiter ekstre ile destek-

lenmifl serum-free keratinosit kültür ortam›nda inkübe

edildi. Düz kas hücreleri, kollajenaz IV ile sindirildi.

Her 3 hücre tabakas› da tek kat K‹S patch üzerine

ekildi. ‹lk önce ürotelyal hücreler greftin kaba yap›s›

(görünüm) üzerine ekildi. Ürotelyal hücreler ‘patch’in

%80’ini çevrelediklerinde (2 gün) bunlar›n üzerine, düz

kas hücreleri ile sandviç kültür fleklinde ekim yap›ld›.

Patch’ler laparoskopik olarak transfer edilmeden önce,

sonraki 6 gün boyunca inkübatörde sakland›. Ekimi ta-

mamlanm›fl iskelet doku, 20-Fr silikon dren (5 cm

uzunlu¤unda) etraf›na, ürotelyal yüzeyi drene gelecek

flekilde sar›ld› ve in vivo matürasyon esnas›nda gerçek-

leflebilecek olas› retraksiyondan kaç›nmak için drene uç-

lar›ndan tespit edildi. Primer kültür amac›yla transfer,

domuz içinde gerçeklefltirildi.

Laparoskopik rezeksiyon sonras›nda, her bir spesi-

men %10’luk formol solüsyonuna koyularak tespit edil-

di. Histolojik analiz için, parafin gömülü bloklardan 5

mm’lik doku kesitleri al›narak rutin hematoksilen & eo-

zin (H&E) boyamas› için haz›rland›. ‹mmunohistokim-

yasal boyama, daha önce de bahsedildi¤i gibi yap›n›n

farkl› katlar›n›n farkl›laflmas›n› araflt›rma amac›yla yap›l-

d›. 

Daha önce de belirtildi¤i gibi; ürotelyal ve düz kas

hücrelerinin primer kültürü, iskelet görevi görecek do-

kunun ekiminden önceki 8 gün boyunca geniflletildi ve

pasajlar› yap›ld›. Büyümede veya morfolojide herhangi

bir de¤ifliklik gözlenmedi.

Mesaneden doku ç›kar›lmas› için median operasyon

süresi 28 dk (26-37) olarak bulundu. Post-op iyileflme

tüm hayvanlarda sorunsuz gerçekleflti. Örneklerin kalite-

si aç›k yap›lan iflleme benzer bulundu ve ürotelyum ile

düz kas hücresi primer kültürü için yeterli oldu¤u kay-

dedildi. Yap›n›n transferi esnas›nda geçen operasyon sü-

resi 48 dak (36-50) olarak hesapland›. Mesaneden doku

ç›kar›lan bölgenin etraf›nda herhangi bir adezyon bul-

gusu saptanmad›. Omental matürasyon sonras› 3. hafta-

da yap›, orijinal çap (20 Fr) ve uzunlu¤unu (5 cm) ko-

rumaktayd›. Omentumun yo¤un vasküler deste¤inin

Üreteral biomühendislikte laparoskopi: bir fizibilite çal›flmas›

Baumert H, Hekmati M, Dunia I, Mansouri D, Massoud W, Molinie V, Benedetti EL, Malavaud B
Laparoscopy in ureteral engineering: a feasibility study
European Urology (14 Ocak 2008 tarihi itibariyle yay›nlanmak üzere kabul edildi)
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bulundu¤u ortama gömüldüler fakat, peritoneal kavite-

de serbest olarak hareket kabiliyeti mevcuttu ve infla-

masyon yönünde herhangi bir bulguya da rastlanmad›.

H&E ve immunohistokimyasal boyamalar›n her ikisi

de çok tabakal›, vaskülarize ve polarize, terminal ürote-

yal diferansiyasyon gösteren epitelyal tabakan›n varl›¤›-

n› destekler nitelikte idi. Elektron mikroskopik olarak da

bu desteklendi ve ba¤ dokusu ile epitelyumun her iki-

sinde de yüksek metabolik aktivite gözlendi. 

Neo-üreterin d›fl yüzeyi, omentumdan kaynaklanan

ve büyük lipid vakuolleri ile karakterize adipositlerle ya-

k›n iliflki içerisindedir. Ürotelyal ve düz kas hücrelerinin

her ikisi de, yüksek metabolik aktivitenin indirekt bul-

gular›n› (iyi geliflmifl bir Golgi aparat› ve yayg›n endop-

lazmik retikulum a¤› gibi), herhangi bir apoptoz bulgu-

su olmadan gösterdiler.

Ex vivo oluflturulan üriner trakt yede¤inin in vivo

yerlefltirilmesi sonras› oluflan iskemik hasar›n önlenme-

si amac›yla uygulanmaya çal›fl›lan omental bioreaktör

kavram›n› tan›tmaya çal›flt›k. Çal›flmam›zda, inflamatuar

reaksiyon ve fibrozisi önlemek için vaskülarize ve dife-

ransiye hale getirilen üreter substitüsyonu elde etmek

amaçlanm›flt›r. Ayr›ca çal›flmada, üreter yap›s›n›n omen-

tal matürasyonu ifllemi için, aç›k yerine laparoskopik

cerrahinin kullan›l›p kullan›lamayaca¤›n› araflt›rd›k. Ka-

voussi ve ark., laparoskopik üreterolizis ifllemini ilk de-

fa uygulad›klar› günden bu yana, megaüreter, endomet-

riozis, böbrek tafl› gibi benign hastal›klar›n tedavisinde

laparoskopik cerrahi, aç›k cerrahiye geçerli bir alternatif

olmufltur.

Median süre olarak 48 dak gibi bir zamanda, domuz

modeli üzerinde yap›lan çal›flmada yap›n›n omentuma

transferi oldukça merak uyand›r›c› ve ilgi çekicidir. La-

paroskopik ifllemde aç›k olana oranla; daha az peritone-

al adezyon görülmektedir. Bu sonuçlar, matür üreter ya-

p›s›n›n, gelecekte segmenter üreter replasman› için kul-

lan›lmas› ad›na oldukça sevindiricidir.

Çevirmenin Yorumu:

Daha önceki çal›flmalarda laparoskopide kullan›lan

CO2’in intraabdominal organlar›n mikrosirkülasyonu

üzerine olumsuz etkileri oldu¤u ifade edilmekteydi. Bu

çal›flma ile CO2’in; ‘yap›’n›n geliflimi üzerine herhangi

bir zarar›n›n olmad›¤› gösterilmifl ve laparoskopinin, bi-

yomühendislik ürünü yap›lar›n omental matürasyonu

iflleminde kullan›lmas›n›n uygunlu¤u da kan›tlanm›flt›r.

Yay›n› tarad›¤›m›zda buna benzer bir çal›flmay› göremi-

yoruz. De¤erli bir yaz› oldu¤unu söylemek istiyorum.

Elefltiri olarak; sadece immünohistokimyasal de¤erlen-

dirme yap›lm›fl olmas› söylenebilir. Dokuda Western-

Blot da çal›fl›lsayd› yay›n›n güvenilirli¤i daha da artm›fl

olacakt›.
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