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+ANÍt düZeYLeri ve kÍLAvUZ öNeriLeri dereCeLeri

Tablo 1: Kanıt düzeyi
Düzey Kanıt tipi
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Tablo 2: Öneri derecesi
Derece Önerinin yapısı
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* Sackett ve ark.’dan modifiye edilmiştir. (1)
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Tablo 1: TNM Sınıflandırması 2009
Mesane
T – Primer Tümör
Ta İnvaziv olmayan papiller karsinoma
Tis Karsinoma in situ: “yassı tümör”
T1 Tümör subepitelyal bağ dokuya invazedir
T2 Tümör kas tabakasına invazedir
T2a Yüzeyel kas (iç yarı)
T2b Derin kas (dış yarı)
T3 Tümör perivezikal dokuya invazedir
(kas dokusunun ötesine)
T3a Mikroskopik olarak
T3b Makroskopik olarak (mesane dışında kitle)
T4 Tümör aşağıdakilerden herhangi birisine invazedir:
prostat, uterus, vajina, pelvik duvar, abdominal duvar
T4a Prostat, uterus veya vajina
T4b Pelvik duvar veya abdominal duvar
8
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N - Lenf Nodülleri
NX Bölgesel lenf nodları değerlendirilemez
N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok
N1 Gerçek pelviste (hipogastrik, obturator, eksternal
iliak veya presakral) tek bir lenf noduna
metastaz
N2 Gerçek pelviste (hipogastrik, obturator, eksternal
iliak veya presakral) birden fazla lenf noduna
metastaz
N3 Ortak iliak lenf nodlarına metastaz
M - Uzak Metastaz
M0 Uzak metastaz yok
M1 Uzak metastaz var

&WSF5B 5WF5JTe[FMMJLMFSJ
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Tablo 2: 2004 WHO invaziv olmayan ürotelyal
neoplazi sınıflandırması
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Tablo 3: Yineleme ve İlerleme Skorlarının
Hesaplanması
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Tablo 4: Toplam skora göre yineleme ve ilerleme
olasılığı
Yineleme
skoru
0
1-4
5-9
10-17

Yineleme
olasılığı
1 yıl
%15
%24
%38
%61

Yineleme
olasılığı
5 yıl
%31
%46
%62
%78

Yineleme risk
grubu
Düşük risk
Orta risk
Yüksek risk

İlerleme
skoru

İlerleme
İlerleme
İlerleme risk
olasılığı
olasılığı
grubu
1 yıl
5 yıl
0
%0.2
%0.8
Düşük risk
2-6
%1
%6
Orta risk
7-13
%5
%17
Yüksek risk
14-23
%17
%45
Not: http://www.eortc.be/tools/bladdercalculator/ adresinde
Tablo 3 ve 4 için elektronik hesaplayıcı mevcuttur
Eur Urol 2006;49(3):466-77.
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eç öNeri düZeYi kULLANÍLMAktAdÍr
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Tablo 1: Mesane kanseri 2002 TNM sınıflandırması
T - Primer Tümör
TX Primer tümör değerlendirilememektedir
T0 Primer tümör lehine kanıt yok
Ta İnvaziv olmayan papiller karsinom
Tis in situ karsinoma (“yassı tümör”)
T1 Tümör subepitelyal bağ dokuya invazedir
T2 Tümör kasa invazedir
T2a Tümör yüzeyel kasa invazedir
(iç yarı)
T2b Tümör derin kasa invazedir (dış yarı)
T3 Tümör perivezikal dokuya invazedir
T3a Mikroskopik
T3b Makroskopik (mesane dışı kitle)
T4 Tümör aşağıdakilerden herhangi birisine invazedir:
prostat, uterus, vajina, pelvik duvar, abdominal duvar
T4a Tümör prostat, uterus veya vajinaya invazedir
T4b Tümör pelvik duvar veya abdominal duvara
invazedir.
N - Bölgesel Lenf Nodları
NX Bölgesel lenf nodları değerlendirilememektedir
@VhVõckVoZkZBZiVhiVi^`BZhVcZ@VchZg^
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N0
N1
N2

Bölgesel lenf nodu yok
En büyük boyutu 2 cm veya daha az olan tek lenf
noduna metastaz
En büyük boyutu 2 cm’den büyük ama 5 cm’den
küçük tek lenf nodunda veya hiçbiri 5 cm’den
büyük olmayan çoklu lenf nodlarında metastaz

N3

En büyük boyutu 5 cm’den büyük bir lenf
nodunda metastaz
M - Uzak metastaz
MX Uzak metastaz değerlendirilememektedir
M0 Uzak metastaz yok
M1 Uzak metastaz var
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-

-

@VhVõckVoZkZBZiVhiVi^`BZhVcZ@VchZg^

23

-

)65ÝÝINTRAVENyZÝ~ROGRAFIÝ"4ÝÝBILGISAYARLÍÝTOMOGRAFI
452ÝÝTRANS~RETRALÝREZEKSIYONÝ0$$ÝÝFOTODINAMIKÝTANÍ
EvreLeMe öNeriLeri

-

-2ÝÝMANYETIKÝREZONANSÝ-$#4ÝÝMULTIÝDEDEKTyR SÍRALÍÝBILGISAYARLÍÝTOMOGRAFI

24

@VhVõckVoZkZBZiVhiVi^`BZhVcZ@VchZg^

,BTBàOWB[F0MNBZBO.FTBOF5NzSMFSJOEF5FEBWJEF
#BâBSÀTÀ[MÀL
eOFSJMFS

-

TUR = transüretral rezeksiyon
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(Metin güncelleme Nisan 2010)
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Eur Urol 2001 Sep;40(3):252-5
Eur Urol 2007 Jun;51(6):1502-10

(JSJâ
Renal hücreli karsinom (RHK) tüm kanserlerin %2-3’ünü
ol t r r e en üksek insi ans at l ülkeler e rülmekteir ncak ünümü e a ülkeler e RHK insi ans oranlar
sa itlenmi a a ü mü tür ( s e
animarka) te an an
a
r a ülkelerin e RHK insi ans n a hala art
nün e
ir e ilim sürmekte ir
ltrasono ra i ( ) e il isa arl tomo ra i ( ) i i rüntüleme tekniklerinin k llan lmas ile asem tomatik RHK sa tanma oran artm t r
r ca son
l a mortalite oranlar
enellikle sa itlenmi e a
r a ülkelerin e elir in ekile a alm t r RHK te e insi ans
e
a lar aras n a r e
erkek ka n oran
’ ir t olo ik akt rler aras n a a am
tar akt rleri rne in si ara o e ite e hi ertansi on er almakta r n etkin kor nma si ara al kanl n an e o e iteen ka nmakt r
34
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5BOÀWFTÀOÀGMBOEÀSNB

RHK’lar n % ’ en a las n n tan s tesa ü en kon l r
sem tomatik RHK’lar enellikle kü üktür e sem tomatik
RHK’lara re aha ü ük e re e ir o al klinik se irlerin e RHK’lar e amana ka ar asem tomatik kal rlar e
al e e ileme ler Klasik tria olan an a r s makrosko ik
hematüri e al e e ile ilir a ominal kitle na iren l n r
(% - ) Klinik sem tomlar aras n a makrosko ik hematüri
arikosel e a ilateral alt ekstremite emi er almakta r
sem tomlar n arl n a ra olo ik m a eneler a lat lmal r
araneo lastik sem tomlar ( rn hi ertansi on kilo ka
ireksi n romi o ati anemi olisitemi amiloi o eritrosit
se imentas on h art
e karaci er onksi on anormalli i) RHK hastalar n n %2 -3 ’ n a rülür em tomatik
hastalar n akla k %2 -3 ’ metastatik hastal k neticesin e
a r r
rek
otal
rek onksi on aima e erlen irilmeli ir
onksi on o kl
l s olan hastalar a te a i karar n n arlanmas i in
rek sinti ra isi e total
rek onksi on e erlen irmesi a lmal r

&WSFMFNFTJTUFNJ

RHK e relen irmesi i in üncel
2
o
etasta ) s n lan rmas nerilmekte ir

( üm r

Renal Hücreli Karsinom
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Tablo 1: 2009 TNM evreleme sınıflandırma sistemi
T Primer tümör
TX Primer tümör değerlendirilememektedir
T0 Primer tümör lehine kanıt yok
T1 Tümör en büyük boyutu ≤ 7 cm, böbrekle sınırlı
T1a

T2

Tümör en büyük boyutu ≤ 4 cm,
böbrekle sınırlı
T1b Tümör > 4 cm fakat en büyük boyutu
≤ 7 cm
Tümör en büyük boyutu > 7 cm, böbrekle sınırlı
T2a

T3

Tümör en büyük boyutu > 7 cm ama
≤ 10cm
T2b Tümörler > 10 cm böbrekle sınırlı
Tümör majör venlere veya perinefrik dokulara
uzanmaktadır, ama ipsilateral adrenal beze veya
Gerota fasyasının ötesine uzanmamaktadır
T3a

T3b
T3c

T4

36

Tümör renal ven veya venin (kas içeren)
segmental kısımlarına makroskopik olarak
uzanır veya tümör perirenal ve/veya renal
sinusa (peripelvik) invaze olur, ama Gerota
fasyasının ötesine geçmez.
Tümör makroskopik olarak diyafram altında
vena cava’ya uzanır
Tümör vena cava’ya veya onun diyafram
üzerindeki duvarına makroskopik olarak
uzanır veya vena cava duvarına invaze olur

Tümör Gerota fasyasının ötesine invaze olur
(ipsilateral adrenal bez içine komşuluk yoluyla
uzanma dahil)

Renal Hücreli Karsinom

N Bölgesel lenf nodları
        
     
       
         
M Uzak metastazlar
    
     
%&#""'''!$$!"          
%   ) (        !

)JTUPQBUPMPKJLTÀOÀGMBOEÀSNB

hrman ekir ek erecelen irmesi en s k k llan lan erecelen irme sistemi ir
lenen en a resi attern hrman
erecesini tan mlamakta r RHK enetik e histolo ik arkl l klar olan rt a r alt ti ten ol makta r errak hücreli RHK ( RHK % - ) a iller RHK ( RHK % - )
kromo o RHK (kRHK % - ) e to la c kanal karsinom
(% ) enellikle RHK ti lerinin klinik se irleri e te a i e
an tlar arkl r
hrman erecelen irmesi e RHK alt ti i s n lan rmas
nerilmekte ir ro nostik akt rleri kom ine e en
lece sa kal m n rme e e i lemi a rt etmekte ararl olan
irka ente re ro nostik sistem e nomo ram ar r a kal m n r ürme e moleküler elirte ler e en eks res on
ro illeri m tlan r c r ama henü r tin
lama a nerilmemekte ir

%JßFSSFOBMUNzSMFS
k

rülen RHK ti leri tüm renal tüm rlerin %

-

’n

Renal Hücreli Karsinom
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ol t rmakta r eri e kalan % - renal tüm rler aras n a e itli en er karsinomalar ir r s n lan r lamam
karsinomlar e irka eni n
rek tüm rü ar r
n i omi oli omlar
n a
aha en er renal tüm rlerin o ra olo ik rüntüleme ile RHK’ en a rt
e ileme e
lece RHK ile a n ol an te a i e ilmeli ir
osniak s n lan rmas
olan
rek kistleri cerrahi
olarak te a i e ilmeli ir
i o si e o r lanan onkositomalar a taki ir se enek
ola ilir
n i omi oli omlar a tüm r
cm ol
n a te a i
(cerrahi termal a las on e selekti arter el em oli ason) ü ünüle ilir ümkünse ne ron kor
c i lem
a lmal r
lerlemi en er renal tüm r ti leri i in stan ar i e ir
onkolo ik ro ram me c t e il ir

3BEZPMPKJL3),àODFMFNFMFSJ

RHK ra olo ik tetkikleri aras n a intra en kontrast ma e ncesi e sonras
rüntüleme er almal r
lece
tan te i etmek kontralateral
re in onksi on e morolo isi hakk n a il i sa lamak ekstrarenal a l m - en
t t l m- len no lar e a renal a l m hakk n a il i sahi i olmak mümkün ür
ominal
e man etik re onans ( R) rüntülemesi ’ e alternati tir
ül ol lar a
kontrastl
ararl ola ilir an etik re onans rüntüleme
en t t l m n olas
l n
hastalar a e a intra en
kontrast ma e aler isi olanlar a tercih e ile ilir n o r
üs e relemesi toraks
ile mümkün ür en a n an r tin
ir
ra isi ekilmeli ir
rek kitleleri rüntüleme kriterlerine re soli e a kistik olarak s n lan r la ilir oli
rek kitlelerini e erlen irme e mali n le onlar n a rt
38
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e ilmesi i in kontrast ma e art en nemli kriter ir
rek kistik kitlelerini e erlen irmek i in osniak s n lan rmas k llan la ilir
i er tan sal i lemler (kemik sinti ra isi R
e in
)
klinik sem tomlar e a la orat ar
l lar erektir ik e
aln ca se ilmi ol lar a
lanmal r Renal arteri o ra i e in erior ena ca o ra inin aln ca se ilmi
rek
tüm rlü hastalar a s n rl ir rolü ar r RHK tan e takiin e o itron emis on tomo ra isinin (
) er ek e eri
henü elirlenmemi tir e halen stan art e il ir
rek
onksi on
o kl
olan hastalar a
rek onksi on n n kor ma ereksinimini e erlen irmek i in i oto
reno ram e total
rek onksi on incelenmesi ü ünülmeli ir
Böbrek biyopsisi
lati te a i e histo atolo i olmaks n taki e a sistemik te a i ile te a i e ilen hastalar a ol
ü ere
renal tüm rler e i o si en ikas on artmakta r ore
i o si nihai mali nite i sa tama a üksek
üllük e
arl l k stermi tir akat i o silerin %2 ’si kesin son ca ar r c e il ir e rektomi lanlanan ü ük renal
kitleler e te a i lan n e i tirme ece i i in erkütan
i o si en er olarak erekli ir Renal kitleleri olan hastalar a klinik inceleme e ince i ne i o sinin rolü s n rl r

3),QSJNFSUFEBWJLÀMBWV[V
ak n amana ka ar RHK’n n stan art kürati te a isi ra ikal ne rektomi i i
lama a tüm rlü
rek erirenal
a e erota as as ile irlikte tamamen kar lmakta
Renal Hücreli Karsinom
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okali e RHK’lar i in ne ron kor
c cerrahi nerilmekteir okal ileri tüm r ü ümesi ne eni le ne ron kor
c
cerrahi e
n olma an lokali e RHK l nan hastalar a
tüm rün ol ms lokali as on n an ola
arsi el re eksi on n teknik olarak mümkün olma
r mlar a e a
hastan n enel sa l k r m n n anlaml erece e k tüle ti i r mlar a ra ikal ne rektomi nerilir
k e a la arosko ik cerrahi ile rimer RHK’n n tam re eksi on i a i in
mak l ir olanak sa lar
reo erati
rüntüleme normalse r tin a renalektomi enike e il ir eni letilmi len a eno ati sa kal m i ile tirme i i i in len a enektomi e releme ile s n rl kalmal r
üm r trom üsl RHK’s
l nan e metastatik a l m olma an hastalar a ne ektomi e tam trom ektomi en sonra
ro no aha i ile ir
akrosko ik hematürisi e a lokal sem tomlar ( rn a r )
l nan enel r m cerrahi iri im i in
n olma an
e eni iskelet metasta lar n n cerrahi re eksi on lanlanan hastalar a rimer tüm rün em oli as on en ike ir
R tin ra ikal ne rektomi en nce tüm r em oli as on n n
herhan i ir arar okt r
Nefron koruyucu cerrahi
arsi el ne rektomi i in m tlak en ikas onlar anatomik e a
onksi onel soliter
rek e a ilateral RHK arl
r R lati en ikas onlar kar
rek onksi on n o a ilecek ir
atolo inin arl
e kontralateral
rekte tüm r eli me
riski üksek olan kal tsal RHK ormlar n n arl
r
a l kl kontralateral
rek arl n a lokali e
RHK elekti cerrahi en ikas on
r
40
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nilateral

inelemesi e
n nemli sa kal m oranlar ra ikal ne rektomi ile a n ol
n an lokali e RHK l nan hastalar a ne ron kor
c cerrahi nerilir üm r a
cm’ e
ka ar olan se ilmi hastalar a ile ne ron kor
c cerrahi
ile ra ikal akla ma enk son lar el e e ilmi tir üm r
tamamen re eke e ilirse cerrahi s n r n kal nl ( mm) lokal ineleme olas l ile a nt l olma
aha ü ük o tl
RHK’lar ne ron kor
c cerrahi ile te a i e ilirse i lemler
o nla t r lmal r ünkü
ol lar a intrarenal ineleme
riski artm t r
Laparoskopik, radikal ve parsiyel nefrektomi
a arosko ik ra ikal ne rektominin mor i itesi a k cerrahi e na aran aha ü üktür
RHK i in erle ik ir
cerrahi i lem haline elmi tir Retro- e a trans- eritoneal
a lmas n an a ms olarak la arosko ik akla m a
a k cerrahi ilkeleri e onkolo ik ilkeler m tlaka ire ir
lanmal r
n nemli ro no erileri kansersi
sa kal m oranlar n n a k ra ikal ne rektomi ile enk ol n
stermekte ir
ne enle ne ron kor
c cerrahi ile te a i e ileme en
e 2 RHK l nan hastalar a
la arosko ik ra ikal ne rektomi art k hi met stan ar
olarak ka l e ilmekte ir arsi el re eksi on n en ike
ol
tüm rlü hastalar a la arosko ik ra ikal ne rektomi
lanmamal r a arosko ik ne rektominin
i erek aha a n ir te a i se ene i olmas eklenmekte ir e RHK’n n te a i e il i i merke ler e te ik e ilmeli ir
ene imli eller e la arosko ik arsi el ne rektomi se ilmi hastalar a a k ne ron kor
c cerrahi e alternati
ola ilir a arosko ik ne ron kor
c cerrahi i in en n en ikas on tüm rün nis eten kü ük e eri erik olRenal Hücreli Karsinom
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mas r a arosko ik arsi el re eksi on n intra-o erati
iskemi aman a k arsi el ne rektomi en aha
n r
e
ne enle
n nemli
rek onksi on a almas
riski aha üksektir errahi kom likas on oran a a k
cerrahi en aha üksektir ncak onkolo ik ro no el eki seriler e en er rülmekte ir Ro ot- ar ml arsi el
ne rektomi e ileri sürülen ir tekniktir akat kesin neri e l na ilmek i in aha a la e erlen irme a lmas
e aha ol n eriler el e e ilmesi erekli ir
n olma an lokali e
on
e ron kor
c cerrahi e
RHK’li hastalar a tercihen la arosko ik olmak ü ere ra ikal
ne rektomi nerilmekte ir
k arsi el ne ron kor
c
cerrahi stan art te a i olma sür ürmekte ir a arosko ik
arsi el ne rektomi ene imli merke ler ile s n rl kalmal r

Tablo 2: T evresine göre RHK primer cerrahi
tedavi 2010 önerileri
Evre
T1

Cerrahi
Nefron koruyucu cerrahi
Radikal nefrektomi

42

T2

Radikal nefrektomi

T3,T4

Nefron koruyucu cerrahi
Radikal nefrektomi

Renal Hücreli Karsinom

Açık
Laparoskopik
Laparoskopik
Açık
Laparoskopik
Açık
Açık
Laparoskopik

Minimal invaziv alternatif tedavi
erkütan ra o- rekans a las on kri otera i mikro al a
e üksek o nl kl o aklanm
(H
) i i minimal
in a i teknikler cerrahi e alternati olarak s n lm t r
tekniklerin olas a anta lar aras n a aha a mor i ite te a inin oliklinik ko llar n a te a i a la ilmesi e
kon ansi onel cerrahi e
n olma an üksek riskli hastalar n te a i e ile ilir ol
er almakta r
ene sel
te a iler tesa ü en sa tanan kü ük renal kortikal le onlar olan a l o l tüm rlere enetik atk nl
l nan
rekli e a ilateral tüm rü l nan i i se ile soliter
mi hastalar i in nerilmeli ir n s k k llan lan minimal
in a i teknikler olan kri otera i e R ’n n her ikisinin
e onkolo ik etkinli i henü sa tanmam t r üncel eriler
kri oa las on n la arosko ik olarak a l
n a R ’ a
na aran aha a eni en te a i ile son lan
n e lokal
tüm r kontrolün e i ile me sa la
n
stermekte ir Her

Öneriler
Önerilen standart
Deneyimli merkezlerde opsiyonel
Nefron koruyucu cerrahi için uygun olmayan hastalarda
Nefron koruyucu cerrahi için uygun olmayan hastalarda
opsiyonel
Önerilen standart
Yeterli ve önerilmektedir, ancak daha yüksek morbidite vardır
Deneyimli merkezlerde belli hastalarda mümkündür
Önerilen standart
Belli hastalarda mümkündür
Renal Hücreli Karsinom
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iki te a i e e tüm r ineleme oranlar ne ron kor
c
cerrahi e re aha üksektir nkolo ik a ar oran n elirlemek e
i lemlerle il ili kom likas onlar sa tamak
i in aha ileri ara t rma erekli ir

"EKVWBOUFEBWJ

an tüm r a s
ellikle metasta riski üksek olan
hastalar a rn 3 RHK hastalar n a nemli olan ilerlemesi sa kal m ( K) süresini i ile tire ilir itokin te a isi
ne rektomi en sonra sa kal m i ile tirme He e e nelik
a anlar ile a
an te a i i estekle ecek üncel eri
l nmamas na kar n ün a a n a a
ran omi e 3
a et al ma sürmekte ir Kontrollü klinik al malar
na cerrahi sonras a
an te a i en ikas on okt r

Metastatik RHK (mRHK) cerrahi tedavisi
rimer tüm r ne rektomisinin kürati olmas i in cerrahi
i lem ile tüm tüm r ar alar n n kar lmas erekmekte ir
mRHK hastalar n n o n a ne rektomi aln ca al ati tir
e rektomi immünotera i i tek a na immünotera i ile
kar la t ran iki ran omi e al man n meta-anali in e aha
nce ne rektomi e irmi hastalar a
n süreli sa kal m n
artt sa tanm t r er ormans r m ( ) i i olan hastalar a tüm r ne rektomisi inter eron-_ (
-_) nerile ilir
He e e nelik a anlar i in sitore üksi on cerrahisinin a ar l me ikal te a i en nce e a sonra estekle ecek üncel
il i okt r ncak el e herhan i ir kan t me c t olma
i in mümkün olan r mlar a sitore üksi on ne rektomisi
nerile ilir
etasta lar n tam olarak kar lmas klinik ro no n i ile mesine katk a l n r Re eke e ile ilir hastal
ei i
l nan hastalar a metasta ektomi
lana ilir
etasta44
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ektomi re i üel e ka a e er metastatik le on
l nan
e aha nce sistemik te a i e an t ermi hastalar a a
ü ünüle ilir
Metastazlar için radyoterapi
Ra otera i re eke e ileme en e in e a kemik le onlar
l nan se ilmi hastalar a sem tomlar n nemli erece e
rahatlat lmas n sa la a ilir

N3),JmJOTJTUFNJLUFEBWJ
Kemoterapi
RHK hastalar n a kemotera inin etkin olma
mekte ir

ka

l e il-

Úmmünoterapi
l eki eriler
-_ ile immünotera inin s n rl ir hasta r n a ararl ol
n
stermekte ir
hastalar
i i olan
ilk tan an sonra
l K l nan e tercihen tek metastatik l esi akci er olan hastalar r irinci asamak ortam n a
-_ monotera isi ile he e e nelik a anlar n kar la t r l ran omi e al malar a s nitini
e aci ma
-_ e a
temsirolim s te a ilerinin üstünlü ü
sterilmi tir
-_
monotera isi mRHK irinci asamak te a isin e aln ca seilmi hastalar a ir se enek ol t rmakta r üksek o a
ol s interl kin-2 ( -2) s n rl sa a hasta a kal c tam an t
sa la a ilir ancak -2 ile ili kili toksisite
-al a an ok aha
üksektir
üne ka ar mRHK hastalar n a
-_ e a -2
te a isinin ir irlerine üstünlü ü sterilememi tir aln ca
RHK hastalar immünotera i en klinik arar sa lar
Kemotera ili e a kemotera isi sitokin kom inas onlar
enel sa kal m monotera i en aha a la i ile tirememi tir
Renal Hücreli Karsinom
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Risk s n lan rmas i in a a akileri i eren
K
( oter) ro nostik kriterleri k llan la ilir Karno sk er ormans r m (
) tan an
-_ ile te a i e ka ar e en
aman ( 2 a ) hemo lo in ( normal) laktat ehi ro ena
normalin üst s n r ) e ü eltilmi ser m kalsi m (
(
normal) ü ük risk risk akt rü orta risk -2 risk akt rü üksek risk 3 risk akt rü
!nJiyoGenez inhibitör ilaçlarÍ
oleküler i olo i eki son ilerlemeler mRHK te a isi i in
eni a anlar eli tirilmesine ol a m t r
ora ik e H
( on Hi el in a ) RHK’ e e ekti H roteini asküler
en otel al ü üme akt rü (
) e trom ositten türe en
) a r eks res on na ol a t i in
ü üme akt rü (
hi oksi ile in üklene ilir akt r (H ) irikimi s kon s
ol r e
a neo-an i o ene i estekler
süre RHK eli me e ilerlemesine ol k a a la katk a l n r Halen
e r a’ a mRHK i in rt he e e nelik ila r hsat
alm t r te an an i er a anlar n a anlaml etkinli i ol ran omi e kontrollü al malar a sterilmi tir
iro in kina inhi it rleri ( K ’lar) mRHK irinci e ikinci
asamak te a ilerin e irka K ’n n etkinli i sterilmi tir
e
te a i K’ artt rm t r
istemik immünotera inin a ar s l n an sonra ikinci
asamak te a i olarak k llan lan oral m ltikina inhi it rü olan sora eni in etkinli i kan tlanm t r e K’
artt rm t r
nitini ir oral K ’ r
-_’n n s nitini ile kar la t r l
irinci asamak a
al ma a ü ük- e
orta-riskli hastalar a s nitini ile aha
n K aman
sa lanm t r ( a e a ) al ma sonras herhan i ir
te a i alma an hastalar a enel sa kal m aln ca s niti46
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ni ile te a i e ilen r ta aln ca
-_ ile te a i e ilenler en aha
n olm t r (2
a e
a )
a o ani
e
rese t rleri e c- Kit’i he e le en ir oral K ’ r Hi te a i rmemi mRHK hastalar n a e sitokin ile te a i e ilen hastalar a lase o a
kar a o ani in e erlen iril i i ros ekti ran omi e
K’ a 2 a an 2 a a a an i ile me
ir al ma a
olm
e tüm r an t
lenmi tir
antikorlar
e aci ma
’ i a la an ir hümani e monoklonal antikor r ir i t k r a
al mas n a
-_
monotera isi ile % 3 olan me an enel sa kal m n eaci ma
-_ ile %3 ol
sterilmi tir e aci-_ ile er ekle en
ma
-_ ile me an K
a a na aran
2 a ile anlaml erece e artm t r akat
art ü ük- e orta- riskli hastalar ile s n rl kalm t r
m R ola n etkile en memeli he e i ra amisin (m R)
inhi it rlerinin mRHK’ a RHK
n aki i er RHK ti lerin e e a r ca üksek riskli hastalar a anlaml etkinli i sterilmi tir
emsirolim s
ül ir ra amisin memeli he e i inhi it rü ür ir a
al ma a
-_’ a na aran temsirolim s monotera isi erilen ü ük riskli mRHK hastalar na enel sa kal m n artt
sterilmi tir
erolim s ir oral m R inhi it rü ür aha nceki
anti-R te a isinin a ar s ol
hastalar a k sa
süre nce a lan ir a
al ma a K lase o ile
a ol rken e erolim s ile a olm t r
mRHK rimer e sekon er te a isin e
e irka i er
eni a an n monotera i olarak e a ir irleri e sitokinler ile
Renal Hücreli Karsinom
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kom inas on eklin e e a a
an ortam a k llan lmas na
ili kin klinik ara t rmalar sürmekte ir
eni a anlara ili kin enel sa kal m erileri ok s n rl r e rolleri hala eli tirilmekte ir
nitini ran omi e al mas n a hastalar
-_’ an s nitini e (n 2 ) e mi ler ir e me an sa kal m s ras la 2
a e2
a olm t r (
3) al ma
sonras s nitini alma an hastalar a me an enel sa kal m
a iken s nitini r
n a2
a olm t r
üne
ka ar eni a anlar n kürati etkisine ili kin ir eri okt r
a anlar n mRHK’
n süre sta ili e etme
nün e
m t erici ol
rülmekte ir ncak klinik k llan m
i in toksisite ro illeri e hastan n a am kalitesi aras n aki
en e ikkate al nmal r

Tablo 3: mRHK’da birinci ve ikinci basamak sistemik
tedavi için kanıta dayalı 2010 EAU önerileri
Tedavi
# $

/ $
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Risk veya önceki
tedavi
-.-'(
!#%#$

-$#$
, $%!
%'$
,  
%'$
, 
%'$
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Önerilen
ajan
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a lo 3’ e steril i i ü ere mRHK hastalar n n irinci e a
ikinci asamak te a isin e tiro in kina inhi it rleri ü ünülmeli ir nter eron-_ monotera isi ancak se ilmi hastalar a mRHK i in irinci asamak te a i se ene i ola ilir

3),DFSSBIJTPOSBTÀUBLJQ

RHK i in cerrahi sonras taki in a lmas ürolo i man n n
ost-o erati kom likas onlar
rek onksi on n
arsiel ne rektomi e a a lati te a i en sonra lokal ineleme i
kontralateral
rekteki ineleme i e metasta eli imini
monitori e etmesine olanak sa lar
nceleme ntem e amanlamas ek ok a na kon olm t r arkl skorlama sistemleri e al oritma k llan larak
hastalar metasta eli tirme ak m n an ü ük- orta- e a
üksek-riskli olarak s n lan r la ilir o n ara t rmalara
kar n taki incelemelerinin ntemi e amanlamas kon s n a enel ir neri okt r er ekte ineleme tan s n n
erken e a e konmas n n sa kal m i ile tiri i ile tirme ii hakk n a a kan t okt r ncak hastal a nelik il i i
artt rma a s n an i lem nemli ir e ineleme e a metasta eli mesine ka ar e en aman ürolo i man tara n an
ka e ilmeli ir lem a r ca metasta lar n erken tan nmas na a olanak tan r
etasta lar n tüm r ükünün a ol
erken nem e tan nmas cerrahi re eksi on olas l n e sistemik te a inin
etkinli ini art r r okal inelemelerin kon ansi onel cerrahien aha a la ol
kri otera i e R
i i a lati te a iler e
ellikle nemli ir e hasta a lati te a i inelenmesi e a ra ikal ne rektomi ile ine e i a la ilir etastatik
Renal Hücreli Karsinom
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hastal kta stan art te a isi cerrahi re eksi on olarak ü ünülen re eke e ile ilir e tercihen soliter le onlar a tüm r
ü ümesinin eni lemesi cerrahi re eksi on olas l n a alta ilir
r ca klinik al malar i in e tüm r inelemesinin
erken tan nmas tüm r ükü ü ükse sistemik te a inin etkinli ini artt ra ilir
lece ürolo i man
rüntüleme k llan m e o n taki kon s n a se ici ola ilir RHK hastalar n taki i in kan ta a al ir stan art l nmamas na kar n tüm r inelemesini e metasta lar n r ürücü irka skorlama sistemi
nomo ramlar k llan larak e relee nomo ram ar r
me e a al irka taki re imi nerilmi tir ncak hi iri
a lati te a ileri i ermemekte ir
ne enle RHK te a isinen sonra hastalar monitori e e erken hastan n risk ro ilini
sa taman n an s ra te a i etkinli ini e elirle en ir taki
al oritmas na ereksinim ar r a lo ’ e ir rnek erilmi tir lüt en n n ir
nerisi olma n ka e ini
etastatik hastal
or nl
r
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l nan hastalar a ki isel ir taki
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Tablo 4: Risk profili ve tedavi etkinliği sürveyansı için
RHK tedavisinden sonra takip algoritması için
önerilen örnek
       
  (- 
Tedavi
ve plan

Risk profili
Düşük

%.

Yalnızca
RN/PN

Orta

Yüksek

RN/PN/kriyo/
RFA
BT
CXR ve US
BT
CXR ve US
CXR ve US
BT
Yıllık CXR ve
US

RN/PN/kriyo/
RFA
/
CXR ve US
BT
/
CXR ve US
BT
/
CXR ve US
BT
/
CXR ve US
BT
/
CXR ve US
BT
/
CXR ve US
BT
/
Taburculuk
Her yıl
değişimli
olarak CXR/BT
% ( . %(/,  /, '# ( *) - 
"! - /  ) ,+ # /,)  - -/, 
#!   ) ,+ &$ . / -, 
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(Güncelleme Nisan 2010)

H

i ocaro
l a a
Horen las
an er oel
atkin
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ana
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on llar a enis kanserin e kür oran % ’e km t r
art n ne eni hastal kla il ili il iler eki i ile meler teknolo ik ilerlemeler e mükemmellik merke lerin eki manla m te a iler ir
k la
a enis kanseri hastalar n n tan
e te a isi s ras n a ürolo lar n karar ermelerine üncel ili sa la arak ar mc olmak ama lanmakta r
at l ülkeler e rimer mali n enis kanseri s k olma
e
enel insi ans
r a e merika irle ik e letlerin e
(
) her
erkekte
’ en ü üktür ncak a
eli mekte olan ülkeler e enis kanseri insi ans oran ok
aha üksektir e an a’ a mali n hastal klar n maksim m
% ’ n an sor ml
r nsi ans etnik r a rklara e co ra i l e e re e e i mekte ir os al e kültürel al kanl klar e ini
lamalar risk akt rleri ü erin e anlaml
erece e etkili ir
irka l r h man a illoma ir s (H ) e sk am hücreli karsinom aras n a i i kan tlanm ir ili ki l nm t r
ok en ka nlar i in ser ikal kanserin o n an sor ml
H s lar na kar a ar r
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Ka nlar aki son lara
ünüle ilir

re erkeklere a

lanmas a ü-
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enis kanseri i in eni 2
üm r o
etasta (
)
s n lan rmas n a
kate orisin e e i iklik a lm t r
( a lo )
s n lan rman n 2 kate orisinin tan m i in
aha ileri üncellemesinin a lmas erekli ir

Tablo 1: 2009 TNM Evreleme Sınıflandırması
T - Primer tümör
TX
Primer tümör değerlendirilememiştir
T0
Primer tümör lehine kanıt yok
Tis
Karsinoma in situ
Ta
İnvaziv olmayan verruköz karsinom, destruktif
invazyon eşlik etmez
T1
Tümör subepitelyal bağ dokuya invaze
T1a: lenfovasküler invazyon yok ve iyi veya orta
diferensiye (T1G1-2)
T1b: lenfovasküler invazyon var veya kötü
diferensiye/diferensiye değil (T1G3-4)
T2* Tümör corpus spongiosum/corpora cavernosa
bölgelerine invaze
T3
Tümör üretraya invaze
T4
Tümör diğer komşu dokulara invaze
Penis Kanseri
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N - Bölgesel lenf nodları
NX
Bölgesel lenf nodları değerlendirilememektedir
N0
Palpe edilebilir veya görünen büyümüş inguinal
lenf nodları yok
N1
Palpe edilebilir mobil inguinal lenf nodu
N2
Palpe edilebilir mobil multiple veya bilateral
inguinal lenf nodları
N3
Fikse inguinal nodal kitle veya pelvik lenfadenopati,
unilateral veya bilateral
M - Uzak metastazlar
M0
Uzak metastaz yok
M1
Uzak metastaz var

Tablo 2: 2009 TNM Patolojik Sınıflandırması
kate orileri kate orilerine kar l k elmekte ir
kate orileri i o si e a cerrahi eksi ona a anmakta r
pN - Bölgesel lenf nodları
pNX Bölgesel lenf nodları değerlendirilememektedir
pN0 Bölgesel lenf nodu yok
pN1 Tek bir inguinal lenf nodunda intranodal
metastaz var
pN2 Multiple veya bilateral inguinal lenf nodlarında
metastaz var
pN3 Pelvik lenf nod(lar)ında metastaz, unilateral veya
bilateral veya bölgesel lenf nodunun ekstranodal
yayılması
pM - Uzak metastazlar
pM0 Uzak metastaz yok
pM1 Uzak metastaz var
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G - Histopatolojik Derecelendirme

 



 

 

1BUPMPKJ

k am
hücreli karsinom mali n enis hastal klar n n
% ’ten a las n an sor ml
r re-mali n le onlar n listesi a lo 3’ e er almakta r e a lo ’ e arkl enis
neo la i ti lerinin listesi er almakta r

Tablo 3: Premalign lezyonlar
Penis SCC’si ile sporadik olarak ilişkili lezyonlar
-$ ,&),)
-$#+( (
Orta riskli lezyon
- #   & !')
(')"
Penis SCC gelişme riski yüksek olan lezyonlar (üçte bire
varan oranda invaziv SCC’ye dönüşüm)
- $ ( ( ,!  in situ"
- %) ( ,*#+'  ..
SCC = skuamöz hücreli karsinom.
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Tablo 4: Penis SCC patolojik sınıflandırması
SCC tipleri
 
 #
'&#!%()&#
!'&#!'&#
!$($)#
#
 
 &#
SCC büyüme patternleri
'#"""$
 !"!'"'
'&#
SCC Differensiyasyon derecelendirme sistemleri
 
 

5BOÀ
e a i i lanlaman n ilk ko l hem rimer tüm rün hem
e l esel no lar n n o r histolo ik tan e e relemesi ir
( a lo )

#JZPQTJ
Histolo ik o r lama ere i a a aki r mlara a ml r
e on n k kenine nelik ü he
re-o erati histolo ik il ilere a anarak len no lar n n
te a isi
ol lar a eterli ir i o si nerilmekte ir ü e el le 56
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onlar i in nch i o si ete ilirse e eksi onel i o si
tercih e ilir
a aki r mlar a i o si erekli e il ir
tan hakk n a k k oksa
len no lar n n te a isi rimer tüm rün te a isin en
sonra e e a sentinel no lar n histolo ik incelemesi tamamla nca ka ar ertelenir

'J[JLNVBZFOF

ü heli enis kanserinin i ik m a enesinin m tlaka ka
a lmal
enis le onlar n n e a k k l alanlar n a
enis le onlar n n erle imi
le onlar n sa s
le onlar n mor olo isi a iller no lar ülser
e a ü
le onlar n i er a lar rn s m ko a t nica al
inea üretra cor s s on ios m e cor s ca ernos m ile
ili kileri
le onlar n ren i e s n rlar
enis o

(zSOUMFNF

i ik m a ene cor ora’ a in iltras on n elirlenmesin e üenilir ir ntem ir n iltras on n erinli i e a roksimal
ant s kon s n a ü he arsa ereksi on halin eki eniste
( rosta lan in
in eksi on ) man etik re onans rüntüleme ( R ) ararl ola ilir
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Tablo 5: Penis kanseri tanı kılavuzu

 
- , ")+#!,+$#)#"$&$!$ *, '!
0,!! !& +!&
-($!$ **+'($!$ (#.

- &  '.1.#, ")+#'##$)#"$&$!$
*, '!0,!! !& +!&
$!&%!%!"" (' # &
 +$ ')!(&'$# .!*),!)1)# &'
 (0&!&
$!&%!%!!+$&''($!$ (#./#
 
- ('(( #)#!#$!&.)!)##'(!&
%!*' * # &
 
-   $!& ), "('(,!&+0#!
!*&&
-  +$ '$"#! * 1&&'
0#&!!&*'"%($"(  '(!&.# "
'#(&'0#&!!&
#' #'&/#'%("!&.
&2(.&"2"'.#.&* !#  )!!#."/#)+)#
1!&



          
%  '   !    !  #&# (    "
$  
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5FEBWJ

rimer tüm r e l esel len no lar enellikle a r a r eleal n r ( a lo ) o r te a i i in o r e releme ok nemli ir n inal len no metasta lehine kan t l nan hastalar a len a enektomi (
) erekli ir

Tablo 6: Penis kanserinde tedavi stratejileri kılavuzu
Primer tümör

Kategori (Tis,
Ta, T1a) (G1,
G2)

Mümkün olduğu kadar
KD ÖD
konzervatif tedavi
düşünülmelidir
2b B
CO2 veya Nd:YAG lazer
cerrahisi, geniş lokal eksizyon,
glans yüzeyinin kazınması
veya glans rezeksiyonu, tümör
boyut ve yerleşimine bağlı olarak
3
C
İyi diferensiye yüzeyel
lezyonlar için Mohs’un
mikrografik cerrahisi veya
fotodinamik tedavi (Tis, G1Ta)
2b

B

2b

B

Perineal üretrostomi ile birlikte 2b
total amputasyon

B

3
Elverişli hastalar: yanıt
verenlerde neoadjuvan
kemoterapinin takiben cerrahi.
Alternatif: eksternal radyasyon

C

Kategoriler: T1b
(G3) ve T2
(yalnızca glans)
Kategori T2
(corpora
invazyonu)
Kategori T3
üretra invazyonu

Uç amputasyonu veya
rekonstruksiyonu ile birlikte
veya olmaksızın glansektomi
Parsiyel amputasyon

Kategori T4
(diğer komşu
yapılar)
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CO2 = karbon dioksit; Nd:YAG = neodimium:yttrium-aluminum garnet

Tablo 7: Penis kanserinde bölgesel lenf nodları için
tedavi stratejileri kılavuzu
KD

Bölgesel lenf
nodları

Bölgesel lenf nodlarının
tedavisi penis kanseri
tedavisinin temelini
olşturur

Palpe edilebilir
inguinal nodlar
yoktur

#   #+"&'# 
2  46
/ #$  ! ($#
%5340



46 ' # "#$*""1 
  """&"
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ÖD

Palpe edilebilir
inguinal nodlar









)
/ + +,
1+      17
/- // /4 / + 
2+ /!



/ + /- /1+  
 )/ + 2+ /!





%/!   
/ 1+  2#
2#.  
0 +1 + 2//+
1/+ +1/7 /  +
*/ 2 /,    /'$ (
+1 + 2/ /

)



     
#&#22++/+)//
 /5/ 4- +// 
#+- /,)/42 / 6 +4
)/42 /4/++/ 
$/ /,)/42 /2/ /,  , 
/- /!
#"/,/4+!1+ +/
  +.+ //6  ++
  /5+ 1+// 

Pelvik nodları

Adjuvan
kemoterapi

7/+   $+ /
!+ 1+  
3 +  
 1 
/- /1+  
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Fikse ya da
yineleyen
inguinal
nodları olan
hastalar

2a
Rezeke edilemeyen veya
yineleyen lenf nodu
metastazı bulunan hastalarda
neo-adjuvan kemoterapi
güçlü biçimde önerilmektedir.

B

Taksanların standart PF
kemoterapi
(veya karboplatin) etkinliğini
arttırdığı gösterilmiştir
Radyoterapi

Glans penis ve sulkus < 4 cm 2a
primer tümörleri veya
palyasyon için küratif
radyoterapi kullanılabilir

B

2a

B

Klinik N0 hastalarda
profilaktik radyoterapi
endike değildir

KD = kanıt düzeyi; ÖD = öneri derecesi; LAD = lenfadenektomi; FNAB =
ince uçlu iğneli aspirasyon biyopsisi; DSNB = sentinel nod biyopsisi.
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5BLJQ

aki in amac lokal e e a
l esel inelemelerin erken
kür ola ilecek e re e sa tanmas r
ak l eler eki metasta lar lümcül ür ineleme ak m n an risk s n lan rmas ararl r eleneksel taki
ntemleri ins eksi on e
i ik m a ene ir
o ern ltrason e a
ararl ar mc
rüntüleme ntemleri ir enis kanseri hastalar n a rimer le on n e l esel len no lar n n ilk te a isi taki aral
e
strate ileri i in k la l k sa lamakta r ( a lo ) üm il i in e orta a kar e nlar
nelemelerin akla k % 2’si
eni ol
mlar ola ilir i e itimli e moti as on üksek
ken i ken ini m a ene etene i olan hastalar a taki
lan sonra kesile ilir

:BâBNLBMJUFTJ

ün enis kanserlerinin nere e se % ’i küre ka a ilir Kanser sonras aha ok hasta a
n nemli sa kal m
sa lan k a cinsel is onksi on e in ertilite i i ol ms
son lar i erek aha a la ne kmakta r enis kor
c
te a i enektomi en aha i i ir a am kalitesi sa lamakta r e mümkün ol
aman
lanmal r sikolo ik
estek s nma e i i ü ük olmal r
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Tablo 8: Penis kanseri takip planı
Takip aralığı
Yıl 1 ve 2
Primer tümör için takip önerileri
Penis koruyucu tedavi 3 ay
Amputasyon

64

6 ay

Yıl 3, 4 ve 5
6 ay
1 yıl

İnguinal lenf nodları için takip önerileri
‘bekle ve gör’
3 ay

6 ay

pN0

6 ay

1 yıl

pN+

3 ay

6 ay

Penis Kanseri

Muayeneler ve
incelemeler

Maksimum
takip süresi

ÖD

Doktor veya hastanın kendisi
tarafından düzenli muayene
Doktor veya hastanın kendisi
tarafından düzenli muayene

5 yıl

C

5 yıl

C

Doktor veya hastanın kendisi
tarafından düzenli muayene
Doktor veya hastanın kendisi
tarafından düzenli muayene
FNAB yapılan ultrason
Doktor veya hastanın kendisi
tarafından düzenli muayene
FNAB yapılan ultrason

5 yıl

C

5 yıl

C

5 yıl

C

"UÝKÍSAÝKITAPlÍKTAÝDAHAÝKAPSAMLÍÝ%!5ÝKÍLAVUZUÝ)3".Ý     ÝTE
MELÝALÍNMÍÜTÍRÝVEÝ!VRUPAÝeROLOJIÝ$ERNEÙIÝ~YELERIÝWEBSITELERINDEÝ
HTTPWWWUROWEBORGÝBUÝKÍLAVUZAÝERIÜEBILIR
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5&45à4,"/4&3à,*-"76;6
3ÍNÍRLÍÝMETINÝG~NCELLEME ÝÝ-ARTÝ

l ers ( a kan)
l recht
ohn- e ermark K i a i

l a a
Hor ich

okeme er
a na

Eur Urol 200;53(3):47-96,497-513

(JSJâ

i er kanser türleri ile kar la t r l n a testis kanseri
nis eten en er ir e erkekler e tüm kanserlerin akla k
% - ’in en sor ml
r
e en on llar i in e sana ile mi ülkeler e insi ansta istikrarl ir art
rülmü tür üm rlerin o nl
erm
hücrelerin en (seminoma e nonseminoma erm hücreli testiküler kanser) eli mekte ir e hastalar n % ’ en a las na tan e re ’ e iken kon lmakta r estis kanseri i in e iemi olo ik risk akt rlerinin
n a a re e metastatik
hastal kta atolo ik e klinik risk akt rleri i i elirlenmi tir
ünümü e testis tüm rlerinin kür oran mükemmel ir e
n n temel ne eni erken tan e kanserin a r kemo- e
ra o sensiti olmas r
eç düzeyde öneri kullanÍlmaktadÍr:
emel neriler nerinin a an
kan t ka na na a l olarak ü erece e( - ) sterilmekte ir Re erans i in
an n 3 sa as na a r la ilir
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5BCMP5NzSHFMJâNFTJOEFQSPHOPTUJLSJTLGBLUzSMFSJ
Epidemiyolojik risk faktörleri
Kri tor i i m küsü
Kline elter sen rom
irinci erece akra alar a testis kanseri küsü
Kontralateral tüm r arl
in e a in ertilite
/kkült metastatik hastalÍk için patolojik proGnostik
risk faktörleri (evre ) için)
Histo atolo ik ti
eminom i in
üm r o t (
cm)
Rete testis in a on
on-seminom i in
asküler len atik in a on e a eri-tüm ral
in a on
roli eras on oran (
- ) %
m ri onel karsinom ü esi %
Klinik (metastatik hastalÍk için)
rimer lokas on
üm r elirte ü e lerinin art
kci er
iseral metasta arl a
AYALNÍZCAÝSEMINOMDAKIÝMETASTATIKÝHASTALÍKÝIlINÝKLINIKÝPREDIKTIFÝAK-

TyR

4ÀOÀGMBOEÀSNB

estisin e itel al kanserleri ü s n a a r l r (a) erm hücreli
tüm rler ( ) seks kor stromal tüm rler e (c) e itli erm
hücre seks kor stromal tüm rler erm hücreli tüm rler
Testis Kanseri
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H s n lan rma sistemine
t r r

re ol

lar n %

-

’ini ol -

5BCMPeOFSJMFOQBUPMPKJLTÀOÀGMBOEÀSNB %OZB4BßMÀL
eSHU¨EFONPEJGJZFFEJMFSFLBMÀONÀâUÀS 
1. 'erm hücreli tümörler
ntratü üler erm hücre neo la isi
eminom (sinsi otro o lastik hücreleri l nan ol lar ahil)
ermatositik seminom (sarkomat
ile en arsa elirtilmeli)
m ri onel karsinom
olk sac tüm rü
- Retiküler soli e oli e iküler atternler
- arietal intestinal he atoi e me enkimal i eransi as on
Kor okarsinom
eratom (matür immatür mali n ile enli)
ir en a la histolo ik ti i olan tüm rler (her ir ileenin %’si elirtilir)
2. SeX kord/Gonadal stromal tümörler
e i hücreli tüm rler
ertoli hücreli tüm rler (li i en en in ar ant
sklero an ü ük hücreli kalsi i e)
ali n ertoli hücre tüm rü
ran lo a (eri kin e ü enil)
ekoma i roma tüm r r lar
i er se kor ona al stromal tüm rler (inkom let
i eransi as on mikst)
erm hücre e se kor ona al stromal hücreleri
i eren tüm rler ( ona o lastoma)
68
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3. ÇeÜitli non-spesifik stromal tümörler
ar en e itel al tüm rler
o la c kanal e rete testis tüm rleri
on-s esi ik stroma tüm rleri ( eni n e mali n)

5FTUJTLBOTFSJUBOÀTÀ

estis kanseri tan s a a
l r

aki incelemelere a anarak kon -

4ESTISINÝKLINIKÝMUAYENESI e ü ümü no üllerin e a at n a
kitlelerin arl n n lanmas n sa la an enel m a ene
4ESTISÝULTRASONU testis kitlesini o r lamak i in e retro eritoneal kitlesi l nan e a al e e ile ilir skrotal kitlesi olma an ama tüm r ser m elirte leri artm en erkekler e
aima a lmal r
3ERUMÝT~MyRÝBELIRTElLERI or iektomi en nce (
metastatik hastal k arsa
H olarak ak lmal

eh

) e

r

ÚNGUINALÝ EKSPLORASYONÝ VEÝ ORÜIEKTOMIDE testis t nica al
inea
e s ermatik kor on ütün olarak kar l r
el r mlar a ( ilateral tüm r e a soliter testis) re ec cerrahi
lana ilir Karrans merke ler e or an kor
sinoma in sit tan s i in r tin kontralateral i o si hakk n a
hasta a il i erilmeli ir
i o sinin üksek riskli hastalar a (testis hacmi
2 m kri tor i i m küsü olan e
a n alt n a hastalar) a lmas nerilmekte ir

5FTUJTUNzSMFSJOJOFWSFMFOEJSJMNFTJ
o r e releme i in a a

aki asamaklar erekli ir
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/RÜIEKTOMIÝSONRASÍÝSERUMÝT~MyRÝBELIRTElLERININÝYARÍLANMAÝyMR~ÝKINETIÙI
r iektomi en 3 ha ta sonra a ser m tüm r elirte lerinin
ersistans stermesi hastal k arl n
stere ilir te anan normalle mesi m tlaka tüm rün ok ol
anlam na
elme
üm r elirte leri ken i ar mür kinetiklerini taki
ettikleri e hi ir metasta orta a kon lama
sürece
elirte lerin normalle ene ka ar e erlen irilmesi erekir
2ETROPERITONEALÝ VEÝ MEDIASTINALÝ NODLARÍNÝ VEÝ VISSTERANÍNÝ DEÙERLENDIRILMESI
(
omino el ik
e toraks
oraks ra o ra isi) e
SUPRAKLAVIKULERÝ NODLAR ( i ik m a ene) e erlen irilmesi
R ancak kar aki incelemeler kesin son
erme i ine e a kontrast ma elere aler isi l nan hastalar a akemik sinti ra isi e a karaci er
rarl r e in e s inal
ltrason i i i er tetkikler aln ca metasta ü hesi arsa
lan r
estis seminom tan s kon lan e a omino el ik ’si oiti ise
hastalar a akci er
nerilir kci er
nonseminomat
erm hücre tüm rü (
) tan s kon lan
hastalar a r tin olarak
lanmal r ünkü ol lar n
% ’a aran oran n a ra olo ik olarak rüleme en kü ük
s
le ral no üller l nmakta r

&WSFMFNF4JTUFNJ
üm r o
rmekte ir
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etasta (

2

2) e releme sistemi ka

l

Testis kanseri TNM sınıflandırması
(UICC, 2002 Altıncı baskı)
pT - Primer Tümör1
pTX Primer tümör değerlendirilememektedir
pT0 Primer tümör lehine kanıt yok
(örn. Testiste histolojik skar)
pTis İntratübüler germ hücre neoplazisi
(karsinoma in situ)
pT1 Tümör testis ve epididimis ile sınırlıdır ve vasküler/
lenfatik invazyon yoktur: tümör tunica albuginea’ya
invaze olabilir ama tunica vaginalise invaze değildir.
pT2 Tümör testis ve epididimis ile sınırlıdır ve vasküler/
lenfatik invazyon vardır, veya tümör tunica
albuginea’yı aşarak tunica vaginalisi de tutmuştur
pT3

Tümör spermatik korda invazedir, vasküler/
lenfatik invazyon eşlik etsin veya etmesin
pT4 Tümör skrotuma invazedir, vasküler/lenfatik
invazyon eşlik etsin veya etmesin
N – Klinik Bölgesel Lenf Nodları
NX Bölgesel lenf nodu değerlendirilememektedir
N0 Bölgesel lenf nodu yok
N1 En büyük çapı ≤ 2 cm olan lenf noduna veya
lenf çapı < 2 cm küçük multipl lenf nodlarına
metastaz
N2 En büyük çapı > 2 cm ama ≤ 5 cm olan lenf
noduna veya kitlelerin birisi > 2 cm ama
en büyük çap olarak ≤ 5 cm olan multiple
lenf nodlarına metastaz
N3 En büyük çapı > 5 cm olan lenf noduna metastaz
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pN – Patolojik Bölgesel Lenf Nodları
pNX Bölgesel lenf nodu değerlendirilememektedir
pN0 Bölgesel lenf nodu yok
pN1 En büyük çapı ≤ 2 cm olan lenf noduna metastaz
ve hiçbirinin çapı > 2 cm olmayan 5 veya daha az
pozitif lenf nodu
pN2 En büyük çapı > 2 cm ama ≤ 5 cm olan lenf
noduna metastaz veya hiçbirisi > 5 cm olmayan
> 5 nodda pozitiflik veya tümörün ekstranodal
yayılımı lehine kanıt varlığı
pN3 En büyük çapı > 5 cm olan lenf noduna metastaz
M – Uzak metastaz
MX Uzak metastaz değerlendirilememektedir
M0 Uzak metastaz yok
M1 Uzak metastaz var
M1a Bölgesel olmayan lenf nodu(ları) veya akciğer
M1b Diğer bölgeler
pM – Patolojik Uzak Metastaz
pM kategorisi M kategorisi ile aynıdır
S - Serum Tümör Belirteçleri
Sx
Serum belirteçleri incelemeleri yoktur veya
yapılmamıştır
S0
Serum belirteç incelemesi normal sınırlar içindedir
LDH (U/L) ve hCG (mlU/ml) ve AFP (ng/ml)
S1
< 1.5 x N ve
<5,000
ve
<1,000
S2
1.5 – 10 x N veya 5,000 - 50,000 veya 1,000-10,000
S3
> 10 x N veya > 50,000 veya > 10,000
12ADIKALÝORÜIEKTOMININÝSÍNÍFLANDÍRMAÝIlINÝMUTLAKAÝGEREKLIÝOLMADÍÙÍÝ

04ISÝVEÝP4ÝDÍÜÍNDA ÝPRIMERÝT~MyR~NÝYAYGÍNLÍÙÍÝRADIKALÝORÜIEKTOMIDENÝSONRAÝSÍNÍFLANDÍRÍLÍRÝBAKÍNÍZÝP4
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$IÙERÝDURUMLARDA ÝRADIKALÝORÜIEKTOMIÝYAPÍLMAMÍÜSA
48ÝKULLANÍLÍR
l slararas erm Hücreli Kanser irli i r
(
)
metastatik erm hücre kanseri i in ro nostik akt re a anan ir e releme sistemi tan mlam e
sistem i i e orta
ro no l seminom e i i orta e k tü ro no l
’i
i ermekte ir

Tablo 3: Metastatik germ hücre kanseri için prognoz
tabanlı bir evreleme sistemi (IGCCG)
İyi prognoz grubu
Aşağıdaki kriterlerin tümü: Testis/
Non-seminom
retroperitoneal primer
(olguların %56’sı)
akciğer dışı viseral metastaz yok
5-yıllık PFS %89
5-yıllık sağkalım %92
AFP < 1,000 ng/mL
hCG < 5,000 IU/L
(1,000 ng/mL)
LDH < 1.5 x ULN
Seminom (olguların Aşağıdaki kriterlerin tümü:
Herhangi bir primer bölge
%90’ı)
Akciğer dışı viseral metastaz yok
5-yıllık PFS %82
5-yıllık sağkalım %86
Normal AFP
Her türlü hCG
Her türlü LDH
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Orta prognoz grubu
Aşağıdaki kriterlerin tümü: Testis/
Non-seminom
retroperitoneal primer
(olguların %28’i)
Akciğer dışı viseral metastaz yok
5-yıllık PFS %75
5-yıllık sağkalım %80
AFP > 1,000 ve < 10,000
ng/mL veya
hCG > 5,000 ve < 50,000
IU/L veya
LDH > 1.5 ve < 10 x ULN
Seminom (olguların Aşağıdaki kriterlerden herhangi biri:
Herhangi bir primer bölge
%10’u)
Akciğer dışı viseral metastaz var
5-yıllık PFS %67
5-yıllık sağkalım %72 Normal AFP
Her türlü hCG
Her türlü LDH
Kötü prognoz grubu
Aşağıdaki kriterlerden herhangi biri:
Non-seminom
Mediastinal primer
(olguların %16’sı)
Akciğer dışı viseral metastaz var
5-yıllık PFS %41
5-yıllık sağkalım %48 AFP > 10,000 ng/mL veya
hCG > 50,000 IU/L
(10,000 ng/mL) veya
LDH > 10 x ULN
Seminom
Hiçbir hasta kötü
prognoz olarak sınıflandırılmamaktadır

0&3ÝÝPROGRESYONSUZÝSAÙKALÍMÝ!&0ÝÝALFA FETOPROTEINÝÝ
H#'ÝÝBETA INSANÝKORYONIKÝGONADOTROPINÝ,$(ÝÝLAKTATÝÝ
DEHIDROJENAZÝ5,.ÝÝNORMALÝARALÍÙÍNÝ~STÝSÍNÍRÍ
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5BCMP5FTUJTLBOTFSJUBOÀWFFWSFMFNFLÀMBWV[V
2

3

estis ltrason or nl
r ( neri erecesi )
an
o r lamak e lokal a l m tan mlamak i in
( kate orisi) or iektomi e testisin atolo ik m aenesi erekli ir ( neri erecesi ) a n metasta a
a l a am teh it e ici ir r m a kemotera i oriektomi en nce a lamal r
releme e ro nostik ama lar i in or iektomi ncesin e e sonras n a ser m a tüm r elirte lerinin
(metastatik hastal kta
h
e H) m tlaka elirlenmesi erekli ir ( neri erecesi )
estis kanserin e retro eritoneal me iastinal e s rakla ik ler no lar n e or anlar n r m incelenmeli ir eminom a a ominal no lar ne ati se akci er
erekli e il ir ( neri erecesi )

5FTUJTJOQBUPMPKJLEFßFSMFOEJSJMNFTJ

r iektominin ar n an testis atolo ik m a enesi ir i i
inceleme i ermeli ir
akrosko ik ellikler tara testis o t maksim m
tüm r o t e e i i im s ermatik kor e t nica ainalisin makrosko ik ellikleri
2
rnekleme ormal makrosko ik arankim (e er arsa)
al
inea e k k lan lan alanlar n e i i im se imi e
ahil maksim m tüm r a n n her santimetresi i in
cm2’lik kesit s ermatik kor n e ek olarak herhan i
ir k k lan lan alan n en a ir tane roksimal e istal
lümü
3
ikrosko ik ellikler e tan histolo ik ti (tekil ile enler e ü e olarak tahmini miktar) eri-tüm ral
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en
e e a len atik in a on arl
e a okl
al
inea t nica a inalis rete testis e i i imis e a
s ermatik kor n in a on n n arl
e a okl
e
tüm ral olma an arenkin e intratü üler erminal nee a okl
o la i arl
2 2’ e re
kate orisi
mm nohistokim asal al malar seminom e mikst
erm hücre tüm r e
eh

5BCMP5FTUJTLBOTFSJUFEBWJLÀMBWV[V
Evre ) Seminom
ür e ans (olanaklar arsa e hasta
ml ise)
( neri erecesi )
2 Kar o latin-temelli kemotera i (
’ e ir seans)
ra otera i e sür e ansa alternati olarak nerile ilir
( neri erecesi )
3
ara-aortik alana a
an ra otera i total o 2
( neri erecesi )
Evre ) NS'#T
#S 1
6asküler invazyona dayalÍ riske uyarlanmÍÜ tedavi veya
sürveyans önerilen tedavi seçenekleridir (dneri derecesi: B).
#3Ý!ÝP4 ÝVASK~LERÝINVAZYONÝYOK ÝD~Ü~KÝRISK
Hasta sür e ans olitikas na
m sterme e istekli
e etenekli ise
n nemli ( en a
l) ak n taki nerilmeli ir ( neri erecesi )
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2

ür e ans isteme en ü ük riskli hastalar a a
an
kemotera i e a sinir kor
c R
se enek olailir R
(no al t t l m) hastal k ol
n
orta a ko arsa iki seans
kemotera isi ü ünülmeli ir ( neri erecesi )
#3Ý"ÝP4 P4 ÝVASK~LERÝINVAZYON ÝY~KSEKÝRISK
ki seans
ile rimer kemotera i nerilmeli ir
( neri erecesi )
2
an kemotera i isteme enler e sür e ans e a sinir kor
c R
se enek ola ilir R
ile atolo ik e re ol
anla l rsa aha ileri kemotera i
ü ünülmeli ir ( neri erecesi )
Metastatik Germ hücreli tümörler
elirte lerin üksek e lik etti i kü ük hacimli e re
’ler i i e a orta ro no l ’ ilerlemi
i i ü e a rt
seans ile te a i e ilmeli irler elirte art olma an e re
R
e a
ak n sür e ans ile te a i e ile ilir
2
i ro no l metastatik
’ e ( e re
) ü
seans
rimer stan art te a i se ene i ir ( neri
erecesi )
3
rta e a k tü ro no l metastatik
’ e
rt
seans
rimer stan art te a i se ene i ir ( neri
erecesi )
rüle ilen re i üel kitleler arsa e ser m tüm r
elirte leri normalse e a normalle i orsa
’ e
kemotera i sonras n a re i üel kitlelerin cerrahi reeksi on en ike ir ( neri erecesi )
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eminom a lan ta ra otera i ile te a i
e ile ilir erekli ol
n a kemotera i
hastal a
kar l k elen
r lar i in e erli olan te a i
lan n n a n s ile k rtarma te a isi olarak k llan lailir ( neri erecesi )
re
eminom’ a kemotera i (
e a3
i i ro no ) ra otera i e alternati tir K sa
nem e aha toksik olsa a
e a3
ile en er ü e e hastal k kontrolü sa lan
rülmekte ir ( neri erecesi )
re
e ü eri e re eminom’lar
i in k llan lan ilkelerin a n s ile rimer kemotera i ile te a i
e ilmeli ir ( neri erecesi )

5FTUJTLBOTFSMJIBTUBMBSÀOUBLJCJ

aki in amac nükslerin mümkün ol
ka ar erken sa tanmas e kontralateral testisin monitori as on
r Kürati e a
a am at c te a i arl n a a a aki ilkeler e erli ir (a)
m a eneler e taki süresi aras n aki aman aral maksimal
ineleme riski aman ile t tarl olmal r ( ) testler en olas
ineleme l elerine nelik olmal r e o r l klar üksek
olmal r (c) ra otera i e a kemotera i en sonra sekon er
mali nitelerin
n nemli riski artmakta r

,FNPUFSBQJEFOTPOSBZJOFMFNF

Kemotera i en sonra inele en
’nin te a isi ti ik olarak
k rtarma kemotera isi ir i ro nostik ellikleri olan ilk
ke nüks steren hastalar i in ( a lan ta R R sa lanan
- e ona al rimer tüm rü olanlar) seans stan art k rtarma kemotera isi nerilir K tü ro nostik akt rleri olan
hastalar i in ( rimer ekstra ona al e e a irinci asamak
78
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kemotera i e inkom let an t) e aha sonra ( ilk) nüks
orta a kan hastalar i in otolo k k hücre este i ile irlikte
üksek o kemotera i nerilmekte ir

Tablo 6: Bir sürveyans politikasında önerilen minimum
takip planı: evre I non-seminom

Fizik muayene


4 kez


4 kez

 
İki/yıl

  
Bir/yıl

Tümör belirteçleri
Akciğer grafisi
Abdominopelvik
BT

4 kez
4 kez
İki/yıl
İki/yıl
İki/yıl
(3. ve 12.
aylarda)

İki/yıl

Bir/yıl

BT=bilgisayarlı tomografi

Tablo 7: RPLND veya adjuvan kemoterapi sonrasında
önerilen minimum takip planı: evre
I non-seminom

Fizik muayene


4 kez


4 kez

 
İki/yıl

  
Bir/yıl

Tümör belirteçleri 4 kez
Akciğer grafisi
İki/yıl
Abdominopelvik Bir/yıl
BT
BT=bilgisayarlı tomografi

4 kez
İki/yıl
Bir/yıl

İki/yıl

Bir/yıl
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Tablo 8: Orşiektomi sonrası sürveyans, radyoterapi
veya kemoterapi için önerilen minimum takip
planı: evre I seminom
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BT=bilgisayarlı tomografi

Tablo 9: İlerlemiş NSGCT ve seminomda önerilen
minimum takip planı
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"4BILGISAYARLÍÝTOMOGRAFIÝ
Ý!BDOMINALÝ"4ÝRETROPERITONDAÝTERATOMAÝBULUNURSAÝENÝAZÝYÍLLÍKÝOLARAKÝYAPÍLMALÍDÍRÝ
Ý"IRÝSEMINOMÝHASTASÍNDAÝKEMOTERAPIÝSONRASÍÝDEÙERLENDIRMEÝÝÝCMÝ
KITLEÝVARLÍÙÍNÍÝGySTERIRSE Ý KITLENINÝGERILEMEYEÝ DEVAMÝETTIÙINIÝGySTER80
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MEKÝIlIN ÝUYGUNÝ"4ÝÝVEÝÝAYÝSONRAÝTEKRARÝEDILMELIDIRÝ6ARSAÝ&$'
0%4ÝlEKIMIÝYAPÍLMALÍDÍR
¹Ý!KCIÙERÝGRAFISINDEÝANORMALLIKÝSAPTANÍRSAÝVEÝPULMONERÝREZEKSIYONDANÝSONRAÝBIRÝAKCIÙERÝ"4ÝENDIKASYONUÝDOÙAR
Ý"AÜÝAÙRÍLARÍÝBULUNANÝHASTALARDA ÝFOKALÝNyROLOJIKÝBULGULARÝVEYAÝHERHANGIÝBIRÝMERKEZIÝSINIRÝSISTEMIÝSEMPTOMU

5FTUJT4USPNBM5NzSMFSJ
estis stromal tüm rleri en er ir ancak e
ertoli hücre tüm rlerinin klinik nemi ar r

i hücre e

-FZEJH)DSF5NzSMFSJ
e i hücre tüm rleri eri kinler e testis tüm rlerinin % 3’ünü oc klar a %3’ünü ol t r r
nlar n aln ca %
ka ar mali n ir e mali n olanlar a a aki ellikleri sterirler
ü ük o t (
cm)
itolo ik ati i e
an loi isi
itotik akti ite art
e
- eks res on art
ekro
asküler in a onl in iltrati mar inler
estis arenkimi
na a lma
üm r testiste a r s ü üme a a tesa ü i ltrason l s olarak sa tan r e ol lar n % ’e aran oran n a
la hormonal o kl klar e lik e er er m tüm r elirte leri ne ati tir e hastalar n akla k %3 ’ n a inekomasti
rülür
tüm rlerin o
erm hücreli tüm r anne ili in en s kl kla in inal or iektomi a l r
ellikle inekomasti e hormonal o kl klar olan e a ti ik ltrason
rüntüsü l nan hastalar a nihai histolo i son c orta a
kana ka ar arsi el or iektomi ( ro en section) ü ünülTestis Kanseri
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meli ir Histolo ik mali nite
eR
se kin te a i ir

l

lar

arl n a or iektomi

4FSUPMJ)DSF5NzSMFSJ

nlar e i hücre tüm rlerin en e aha en er ir e ollar n % -22’si mali n ola ilir or olo ik mali nite llar nlar r
ü ük o t (
cm)
ekir ek ik i eren leomor ik ekir ekler
rtm mitotik akti i e
ekro e asküler in a on

a ü ümü testis olarak a a tesa ü i ltrason
l s
olarak orta a karlar Hormonal l lar en er ir e ser m
tüm r elirte leri ne ati tir
ltrasono ra ik olarak enellikle hi o-ekoiktirler e enellikle enetik sen romlar ile ili kili olan ( arne kom leksi e t - e hers sen rom ) ü ük hücreli kalsi i e ormaki alt ti i
n a erm hücreli tüm r en kola ca a rt
e ileme ler ertoli hücresi tüm rleri s kl kla erm hücre
tüm rü olarak or mlan rlar e or iektomi a l r
r an-kor
c cerrahi
lanmas ü ünülmeli ir
( ikkatli olarak) akat histolo ik mali nite l lar arsa oriektomi e R
te a i se ene i ir

4POVmMBS

estis tüm rlerinin o
erm hücrelerin en k ken al r e
erken e re e tan kon l r
releme temel ir e s n lan rma e e releme ama l olarak 2 2
sistemi nerilmekte ir
etastatik hastal k i in
e releme sistemi nerilir
r iektomi sonras n a nüks ekli e oranlar se ilen te a i
82
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ntemi ile ak n an ili kili olmas na kar n erken e reli tüm rler e enimsenen te a i olitikas n an a ms olarak
mükemmel kür oranlar sa lan r etastatik hastal kta m lti isi liner ir te a i akla m ka l e ile ilir ir sa kal m
stermekte ir lem lanlar ilk e releme e te a i e n olmal r estis stromal tüm rleri en er ir e enellikle
eni n ir
tüm rler en k k
l
n a e atolo ik
olarak o r lan n a or an kor
c cerrahi ile te a i
e ilmeli ir ncak mali nite arl n a (kü ük ir ü e)
or iektomi e R
te a i se ene i ir

"UÝKÍSAÝKITAPlÍKTAÝDAHAÝKAPSAMLÍÝ%!5ÝKÍLAVUZUÝ)3".Ý     ÝTEMELÝALÍNMÍÜTÍRÝVEÝ!VRUPAÝeROLOJIÝ$ERNEÙIÝ~YELERIÝWEBSITELERINDEÝ
HTTPWWWUROWEBORGÝBUÝKÍLAVUZAÝERIÜEBILIR
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BENIGN PROSTAT
)à1&31-";à4à,*-"76;6
(Metin güncelleme Mart 2005)

Oelke (ba kan),
adersbacher,
de la Rosette

li izatos,
mberton,
ra as,
ichel,
ordling, Rio a anz,

Temel bilgiler

Benign prostat hiperplazisi (BPH) erkeklerde benign prostat
büyümesine (BPB), benign prostat obstruksiyonuna (BPO)
e eya alt üriner sistem semptomlar na (
) yol a abilen
erkeklerde en s k rastlanan benign hastal klardan birisidir
ya n üzerindeki erkeklerin yakla k %3 ’unda rahats z
edici
ortaya kar
tiyolo i multi akt ryeldir e ya , P
e prostat hacmi hastal k geli mesi ile ili kili ger ek akt rlerdir Bu zgül risk
akt rlerine dayanarak progresyon riski artm e erken tedai ba lanmas n n uygun olaca bir hasta grubu saptanabilir
BPH teda isi i in cerrahi gereksinim ya e ba lang taki klinik semptomlar n derecesine g re art g sterir okturi e
idrar ak m gücündeki de i ikliklerin en ng rdürücü semptomlar oldu u saptanm t r

#1)¨MÀFSLFLMFSJOEFßFSMFOEJSJMNFTJ

Bu neriler, BPH d
nedenleri bak m ndan nemli risk
alt nda bulunmayan
ya n üzerindeki erkekler i in ge erlidir
zamanl n rolo ik hastal klar olanlar, ya lar gen
84
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olanlar daha önce alt üriner sistem enfeksiyonu veya cerrahi
öyküsü bulunanlar i in daha ayr nt l tetkikler yap lmal d r
BPH’n n do ru ve erken tan s n n konulmas tedavi sonucunun daha iyi olmas n ve tedavi se iminin önceden belirlenmesini sa lar an testleri ü s n fa ayr l r ( ablo )
1. Önerilen: Kan tlar bu testlerin kullan lmas n desteklemektedir ve bu nedenle BPH bulunan tüm hastalarda bu testler yap lmal d r
bbi öykü BPH d ndaki
nedenlerini saptamak
i in öykü al nmal d r
emptom skorlar edavi belirlemeye ve yan t monitorize etmeye katk da bulundu u i in semptom de erlendirmesi yap lmal d r ünya ap ndaki yayg nl ve kullan labilirli inden dolay P anketi önerilmektedir
izik muayene Parmakla rektal muayene (PR ) ve temel
nörolo ik muayene en az asgari gerekliliklerdir PR ile
prostat boyutu tahmin edilebilir ve di er prostat patolo ilerini saptayabilir
Prostata-spesifik anti en (P ) Prostat kanseri tan s n n
yan s ra (prostat hacminin yard mc bir parametresi olarak) akut üriner retansiyon riski ve prostat cerrahisine
olan gereksinimi de erlendirmek üzere kullan labilir
Kreatinin öl ümü BPH üst üriner sistem dilatasyonuna
ve böbrek yetersizli ine neden olabilir, ancak ge mi te
bu risklerin oldu undan fazla san ld görülmektedir
st üriner sistem fonksiyonunu de erlendirmek i in kreatinin öl ümü veya alternatif olarak ultrasonografik böbrek muayenesi en az gereklilik testleridir
drar tahlili BPH d ndaki
nedenlerinin (örn , üriner sistem infeksiyonu veya mesane kanseri) ay r c tan s
yap lmal d r
Benign Prostat Hiperplazisi
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drar ak m öl ümü normal i emeyi saptar eterli bilgi
elde edebilmek i in
m idrar hacminde iki ya da
daha fazla ak m elde edilmesi önerilmektedir
eme sonras rezidüel idrar, mesane disfonksiyonunu gösterir ercihen ultrason ile iki ya da daha fazla öl üm yap lmal d r Büyük miktarda rezidüel idrar ( 2 m ), tedavinin daha olumsuz ekilde sonu lanaca n öngördürür
2. ÚsteÙe baÙlÍ: Bu tetkikler tan ve ilk de erlendirme i in
gerekli de ildir ama karar-verme sürecinde yard mc olabilir
Bas n -ak m al mas
esane k obstruksiyonu ve yetersiz detrusor kontraktilitesi aras nda ayr m yapabilecek
tek testtir ve baz durumlarda cerrahiden önce yap lmal dr
- yineleyen idrar ak m h z öl ümlerinde i eme hacmi
m
erbest idrar ak m öl ümünde ma
m s
ya erkeklerde
varl
- i eme sonras rezidüel idrar 3 m
- nöro enik mesane disfonksiyonundan ku ku duyulmas
- radikal pelvik cerrahiden sonra
- ba ar s z invaziv BPH tedavisinden sonra
ndoskopi retro-sistoskopi (minimal-invaziv) cerrahiden önce prostat n eklini ve boyutunu de erlendirmek üzere önerilmektedir ünkü bu parametrelerin
tedavi yönteminin se imi üzerinde etkisi vard r k
olarak, hematüri, üretra darl , mesane kanseri veya
alt üriner sistem cerrahisi öyküsü olan erkeklerde di er
patolo ilerinin ay r c tan s i in de üretro-sistoskopi gereklidir
riner sistem görüntüleme Kreatinin öl ümü yap l86
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mam tüm erkeklerde tercihen ultrason ile yap lmal d r ltrasonik görüntüleme üst üriner sistem dilatasyonunun saptanmas n n yan s ra böbrek tümörlerinin
tan nmas n , mesanenin de erlendirilmesini ve prostat
hacminin öl ülmesi ile birlikte i eme sonras rezidüel
idrar n de erlendirilmesini sa lar
inimal invaziv tedaviden önce cerrahinin se imi (
P,
RP veya a k
prostatektomi) ya da 5_-redüktaz inhibitörleri ile tedaviden önce prostat boyutu ve eklinin belirlenmesi i in
transabdominal veya transrektal (tercih edilen yöntem)
ultrason yap lmal d r
eme günlükleri eme s kl ve hacmi ile ilgili ob ektif
bilgi sa lamak i in, genellikle 2 saatlik i eme günlü ü
yeterlidir
3. Önerilmeyen: a daki testlerin standart BPH hastada tan sal tetkiklerde kullan lmas n destekleyecek kan t yoktur
ekskretuar ürografi, dolum sistometrisi, retrograd üretrografi,
bilgisayarl tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme

#1)5FEBWJTJ

edavinin amac BPH ile ili kili komplikasyonlar önlemenin
yan s ra
ve hastan n ya am kalitesini iyile tirmektir
1. 'özlemleyerek beklemek ('B): Hafif semptomlar olan
veya ya am kalitesi üzerinde etkisi ok az olan ya da orta
a r semptomatik hastalarda önerilmektedir B’nin uygun
hale getirilmesi i in güven verme, e itim, periyodik monitorizasyon ve ya am tarz de i iklikleri önerilmektedir
2. Medikal tedavi:
_ blokerler orta-a r
bulunan hastalarda tedavi seene idir üm _ -blokerlerinin (alfuzosin, doksazosin,
Benign Prostat Hiperplazisi
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tamsulosin, terazosin) klinik yan etki profilleri benzerdir
ancak yan etki profili alfuzosin ve tamsulosin lehinedir
5_–redüktaz inhibitörleri (finasterid veya dutasterid)
orta a r
ve prostat büyümesi ( 3 - m ) olan
hastalar i in tedavi se ene idir Her iki ila da prostat
hacmini %2 -3 azaltmaktad r ve klinik etkinlikleri benzerdir 5_–redüktaz inhibitörleri BPH progresyonunu
önleyebilir zel sorunlar (uzun dönemli ila kullan m ,
yan etkiler, maliyetler, prostat kanseri) hasta ile tart lmal d r
Bir _-blokerin bir 5_–redüktaz inhibitörü ile kombinasyon tedavisinin bu iki etken madde ile uygulanan monoterapiye göre daha yararl ve kal c oldu u görülmektedir
Kombinasyon tedavisi ile ilgili veriler finasterid ve doksazosinin analiz edildi i
OP al mas n n sonu lar ile
s n rl d r
BPH hastalar nda
tedavisi i in bitki ekstreleri henüz önerilememektedir Bu ila lar daha ileri al malar
ba lam nda uzun süreli randomize, plasebo kontrollü al malarda de erlendirilmelidir
3. #errahi tedavi:
Birinci basamak cerrahi se enekleri 3 m olan ve orta
lobu bulunmayan prostatlar i in transüretral prostat insizyonu (
P), prostat 3 - m olanlarda transüretral
prostat rezeksiyonu ( RP), ve
m olanlarda a k
prostatektomidir
a daki hastalarda cerrahi tedavi seilmelidir
- medikal tedaviden sonra iyile meyen hastalar
- medikal tedavi istemeyen ama aktif tedavi talep eden
hastalar
- tedavi i in gü lü endikasyon bulunan hastalar (refrakter üriner retansiyon, BPH’ya ba l böbrek ye88
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tersizli i, mesane ta lar , tekrarlayan üriner sistem
enfeksiyonu, 5_–redüktaz inhibitörlerine refrakter
yineleyen hematüri)
ransüretral elektrovaporizasyon (
P) özellikle kü ük
prostat olan yüksek riskli hastalarda RP’a alternatiftir
azer tedavileri (
P,
veya Holmium lazer rezeksiyonu gibi) genellikle invaziv BPH tedavisi gerektiren
yüksek riskli hastalarda endikedir Holmium lazer rezeksiyonu anatomik konfigürasyondan ba ms z olarak
RP’a ve a k prostatetktomiye alternatiftir
ransüretral mikrodalga termoterapi (
) art k ilaca
yan t vermeyen veya uzun süreli ila almak istemeyen
hastalarda cerrahiden ka nmak i in kullan l r
ayr ca tekrarlayan üriner retansiyonu bulunan yüksek riskli
hastalar i in de uygundur
Prostat n transüretral i ne ile ablasyonu (
) genel
durumu cerrahiye uygun olmayan yüksek riskli hastalarda endikedir
4. 0rostatik stentler: aln zca tekrarlayan üriner retansiyonu
olan yüksek riskli hastalarda ve di er cerrahiye uygun olmayan hastalarda sondaya alternatif olarak endikedir nkrustasyon, üriner sistem infeksiyonu veya kronik a r gibi komplikasyonlar s kl kla ortaya kmaktad r
5. 9eni GeliÜen teknikler: üksek yo unluklu odakl ultrason
(H
), prostat kemoablasyonu, su ile indüklenen termoterapi (
) ve serum fizyolo ik ortam nda plazma ener isi (PlasmaKinetic ) yaln zca klinik al malarda kullan lmal d r
6. 'ereksiz yöntemler: Balonla dilatasyon ve transrektal/transüretral hipertermi art k BPH tedavisi i in önerilmemektedir
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BPH tedavisi alan tüm hastalar n takip edilmesi gereklidir ( B
dahil) zlem plan , uygulanan tedavi tipine ba l d r ablo 2
takibin zamanlamas yla ilgili bir öneri olarak kullan labilir
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5BOÀN &QJEFNJZPMPKJWF3JTL'BLUzSMFSJ

Erektil disfonksiyon (ED) tatminkar cinsel performans için
yeterli bir ereksiyonu ba latma ve sürdürmede kal c bozukluk
halidir ED benign bir hastal k olmas na kar n, fiziksel ve psikososyal sa l etkiler ve bu s k nt y ya ayan hasta ile birlikte
partnerinin ve ailesinin ya am kalitesi ( K) üzerinde önemli
bir etkisi vard r ak n zamanlarda ED ile ilgili epidemiyolo ik
çal malar n bir derlemesinde erkeklerin yakla k %5-2 ’sinde
orta-a r ED saptanm t r Bildirilen görülme s kl farkl l klar ,
muhtemelen metodolo i farkl l klar na ve çal ma popülasyonlar n n ya ve sosyo-ekonomik durumlar na ba l d r
Erektil disfonksiyon egzersiz azl , obezite, sigara, hiperkolesterolemi ve metabolik sendrom dahil kardiyovasküler
hastal k ile ortak risk faktörlerini payla r ED riski bu faktörlerin modifiye edilmesiyle, özellikle egzersiz yaparak ve
kilo vererek azalt labilir ED için bir di er risk faktörü her
tip (aç k, laparoskopik ve robotik) radikal prostotektomidir
92
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( KRP) çünkü, bu operasyon sonucunda kavernöz sinir hasar , corpus kavernozum oksi enasyonunda azalma ve vasküler yetersizlik riski söz konusudur RP geçiren hastalar n yakla k %25- 5’inde post-operatif ED görülür inir koruyucu
radikal prostetektomi ( RP) dü ünülen hastalar n idealde
potans sa lam olmal ve RP sonras nda erektil fonksiyonun
geri kazan lmas için kavernöz sinirler korunmal d r

5BOÀWF5FULJLMFS
5FNFMUFULJLMFS

ED bulunan tüm hastalarda ekil ’de ana hatlar verilen temel tetkikler (minimal tan sal de erlendirme) yap lmal d r
insel aktivite ile ili kili potansiyel kardiyak risklere ba l
olarak, ikinci Princeton zla ma Konferans ’nda cinsel aktivite ba latmak veya sürdürmek isteyen erektil ED’li olan
hastalar 3 risk kategorisine s n fland r lm t r ( ekil 2) Düük risk grubuna koroner arter hastal bak m ndan (cinsiyetin erkek olmas d ndaki) 3’ten az risk faktörü bulunan,
hafif veya stabil anginas bulunan (de erlendirilmi ve/veya
tedavi edilmekte olan), komplikasyonsuz eski miyokard infarktüsü, sol ventrikül disfonksiyonu veya kon estif kalp
yetersizli i ( H s n f ) bulunan, eski ba ar l koroner
revaskülarizasyon geçirmi , kontrollü hipertansiyonu ve
hafif kapak hastal bulunan asemptomatik hastalar dahil
edilmi tir üm di er hastalar orta veya yüksek risk kategorisine dahil edilmi ve bir kardiyolo i konsültasyonu zorunlu tutulmu tur

e[HMNVBZFOFMFSWFUFTUMFS

ED bulunan hastalar n ço unlu u cinsel sa l k aç s ndan teErektil Disfonksiyon
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davi edilebilirse de, baz ko ullarda özgül tan sal testler kullan labilir
Primer (organik hastal k veya psiko enik bozukluklar n
neden olmad ) erektil bozuklu u bulunan hastalar
Potansiyel olarak küratif damar cerrahisinden yarar sa layabilecek pelvis veya perine travma öyküsü bulunan
genç hastalar
errahi düzeltme gerektirebilecek penis deformiteleri
(örn , Peyronie hastal , kon enital kurvatur) olan hastalar
Karma k psikiyatrik veya psikoseksüel bozukluklar bulunan hastalar
Kompleks endokrin bozukluklar bulunan hastalar
Hasta veya partnerinin talebi üzerine endike olabilecek
özgül testler
ediko-legal nedenler (örn , penis protez implant , cinsel
istismar).
zgül tan sal testler unlar içermektedir
Rigiscan® kullanarak noktürnal penil tumesans ve ri idite ( PR) testi
asküler tetkikler
ntrakavernöz vazoaktif ilaç en eksiyonu
- Kavernöz arterlerin dupleks ultrasonu
- Dinamik infüzyonlu kavernozometri/kavernozografi
(D
)
nternal pudental arteriyografi
örolo ik tetkikler (örn., bulbokavernöz refleks latensi,
sinir iletisi çal malar )
Endokrinolo ik tetkikler
zel psikodiyagnostik de erlendirme
P R en az 2 gece yap lmal d r. Penisin ucunda kaydedilen,
dakika veya daha uzun süren en az % ri iditenin kayde94
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dildi i erektil olay varl
oldu unu gösterir.

fonksiyonel bir erektil mekanizma

ntrakavernöz en eksiyon testi vasküler durum hakk nda s n rl bilgi sa lar ancak Duple ultrason vasküler durumu deerlendirmek için daha basit bir yol sa lar. Duple ultrasonu
normalse, yani zirve sistolik kan ak m 3 cm/sn ve direnç
indeksi . ise daha ileri vasküler tetkik gereksizdir. ncak
ultrason anormalse, yaln zca vasküler rekonstruktif cerrahi
için potansiyel aday olan hastalarda arteriyografi ve D
yap lmal d r.

Tanısal Tetkikler için Öneriler
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KD = kanıt düzeyi; ÖD = öneri derecesi; ED = erektil disfonksiyon
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Erektil disfonksiyonu olan hasta (geri bildirim)

Tıbbi ve psikoseksüel öykü (validasyonu yapılmış
araçlar kullanılır, örn., IIEF)
ED
dışındaki
cinsel
sorunlar
saptanır

Sık görülen
ED
nedenleri
saptanır

ED için
geriye
çevrilebilir
risk faktörleri
saptanır

Psikososyal
durum
değerlendirilir

Dikkatli fizik muayene

Penis
deformiteleri

Prostat
hastalığı

Hipogonadizm
bulguları

Kardiyovasküler
ve nörolojik
durum

Laboratuvar testleri

Glukoz-lipid profili
(son 12 ay içinde
değerlendirilmemişse)

Total testosteron
(sabah örneği)
Varsa: biyo-yararlılık
veya serbest testosteron
(total yerine)
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Şekil 2: Kardiyak riske göre tedavi algoritması
(2. Princeton Uzlaşma Konferansı)
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aln zca belli ED türlerinin özgül tedaviler ile iyile me potansiyeli vard r
Psiko enik ED psikoseksüel tedavi tek ba na veya bir dier terapötik yakla mla birlikte verilebilir ancak zaman
al r ve sonuçlar de i kendir.
enç hastalarda görülen post travmatik arteriyo enik ED
cerrahi penis revaskülarizasyonunun uzun dönemli ba ar oran % - ’tir.
Hormonal ED nedenleri testosteron replasman tedavisi
etkindir ancak, testiküler yetersizli in di er endokrinolo ik sebepleri d land ktan sonra kullan lmal d r. üncel
olarak, prostat karsinomu öyküsü veya prostatizm semptomlar bulunan erkeklerde kontraendikedir. Di ital rektal muayene (DRE), serum prostata özgül anti eni (P )
ve hematokrit de erlendirmesini içeren uygulamalar ile
yak ndan takip gereklidir ve ayr ca karaci er veya prostat
hastal geli ip geli medi i monitorize edilmelidir.
RP’yi takiben pro-erektil ilaçlar n kullan lmas cerrahi sonras nda erektil fonksiyon sa lanmas için çok önemlidir. Birkaç
çal mada herhangi bir fosfodiesteraz tip 5 (PDE-5) inhibitörü veya intrakavernozal en eksiyon (terapötik veya profilaktik) alan hastalarda RP sonras erektil fonksiyon iyile mesinin
yüksek oranlarda gerçekle ti i gösterilmi tir. Rehabilitasyona RP sonras mümkün oldu u kadar çabuk ba lanmal d r.
ED bulunan erkeklerin ço u nedene özgül olmayan tedavi seçenekleri ile tedavi edilecektir. Bu yakla m etkinlik, güvenlik, invazivlik ve maliyet ve bunun yan s ra hasta ve partner
tatminine dayanan yap land r lm bir tedavi strate isi gerektirir. edavi seçeneklerinin seçiminde hasta ve partnerinin
Erektil Disfonksiyon
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tatmini ve di er K faktörleri üzerindeki etkilerin yan s ra
etkinlik ve güvenlik de dikkate al nmal d r. ekil 3’te ED için
bir tedavi algoritmas sunulmaktad r.

#JSJODJCBTBNBLUFEBWJ
0SBMGBSNBLPUFSBQJ

ED tedavisi için vrupa laç ans (E E ) taraf ndan üç
güçlü selektif PDE-5 inhibitörüne ruhsat verilmi tir. Bunlar ereksiyonu ba latmaz ve ereksiyonun ortaya ç kmas için
cinsel uyar gerekir. Etkinlik va inal penetrasyon için yeterli
sertlik olarak tan mlanm t r.
Sildenafil (Viagra™)
’de lansman yap lan sildenafil piyasaya ç kar lan ilk
PDE-5 inhibitörüdür. yguland ktan 3 dakika sonra
etkilidir.
r bir ya l ö ün emilimini azaltabilir veya emilim süresini uzatabilir. 25, 5 ve
mg dozlarda uygulan r. nerilen ba lang ç dozu 5 mg’d r ve hastan n yan t
ve yan etkilerine göre uyarlan r. Etkinlik 2 saate kadar
sürebilir.
Pazarlama öncesi çal malarda, bir doz-yan t çal mas nda 2
haftal k tedaviden sonra, plasebo alan erkeklerde %25 olan
ereksiyon iyile me oran 25, 5 ve
mg sildenafil alan erkeklerde s ras yla %5 , % ve % bulunmu tur. Her türlü
ED hasta alt grubunun neredeyse tümünde sildenafilin etkin
oldu u kan tlanm t r.
Tadalafil (cialis™)
adalafil ED için 2 3’te ruhsat alm t r. yguland ktan 3
dakika sonra etkindir fakat zirve etkinli i yakla k 2 saat
sonra ortaya ç kar. Etkinlik 3 saat süreyle devam eder. Et-
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kinli i besinlerden etkilenmez.
ve 2 mg dozlarda uygulan r. nerilen ba lang ç dozu mg’d r ve hastan n yan t na ve
yan etkilere göre uyarlan r.
Pazarlama öncesinde, doz-yan t çal malar nda, 2 haftal k tedaviden sonra, plasebo alanlarda %35 olan ereksiyon iyile me
oran
mg ve 2 mg tadalafil alan erkeklerde s ras yla %
ve % olmu tur. Bulgular pazarlama sonras çal malarda da
do rulanm t r. adalafil ayr ca tedavisi güç alt gruplarda da
ereksiyonu iyile tirmi tir.
Vardenafil (levitra™)
ardenafil ED için 2 3’te ruhsat alm t r. yguland ktan
3 dakika sonra etkindir. a l ö ün etkisini %5 azalt r.
5,
ve 2 mg dozlarda uygulan r. nerilen ba lang ç dozu
mg’d r ve yan ta ve yan etkilere göre uyarlan r. n vitro,
sildenafilden
kat daha güçlüdür. ncak, bu mutlaka daha
fazla klinik etkinli i olaca anlam na gelmez.
Pazarlama öncesindeki doz-yan t çal malar nda 2 hafta tedaviden sonra plasebo alan erkeklerde %3 olan ereksiyon
iyile me oran 5 mg,
mg ve 2 mg vardenafil alan erkeklerde s ras yla % , % ve % olmu tur. Etkinlik pazarlama sonras çal malarda da do rulanm t r. ardenafil ayr ca
tedavisi güç alt gruplarda da ereksiyonu iyile tirmi tir.
&ARKLÍÝ0$% ÝINHIBITyRLERININÝSElIMIÝVEYAÝTERCIHÝEDILMESI
PDE-5 inhibitör seçimi cinsel birle me s kl na (ara s ra
kullan m veya düzenli tedavi, haftada 3- kez) ve hastan n
ilaçla ilgili ki isel deneyimine ba l d r. Hastalar n bir ilac n
k sa veya uzun etkili olup olmad n , olas dezavanta lar n
ve nas l kullan ld n bilmeleri gerekir.
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ÚSTEÙEÝBAÙLÍÝVEYAÝKRONIKÝ0$% ÝINHIBITyR~ÝKULLANÍMÍ
PDE-5 inhibitörleri ihtiyaç halinde kullan lan bir tedavi olarak piyasaya sürülmesine kar n 2
’de tadalafil 2.5 ve 5 mg
dozlarda sürekli, her gün kullan m için de ruhsat alm t r. 2
hafta süreyle 5 ve
mg tadalafil günlük kullan m ve 2 hafta süreyle 2.5 ve 5 mg tadalafil kullan m n n de erlendirildi i
iki çal mada, günlük dozlar n iyi tolere edildi i ve bunun
erektil fonksiyonu anlaml derecede iyile tirdi i gösterilmi tir. Diyabetik hastalarda da benzer sonuçlar elde edilmi tir.
ncak bu çal malarda ihtiyaç halinde kullan m kolu eksiktir.
ünlük tadalafil planl cinsel aktiviteden ziyade spontan cinsel aktiviteyi veya s k cinsel aktiviteyi tercih eden e ler için
ihtiyaç halinde kullan lan tedavi dozuna alternatif sa lamaktad r. ünlük al nan doz, doz uyarlama zorunlulu unu ve
cinsel aktivitenin zamanla ba lant l olmas gere ini ortadan
kald rmaktad r.
Di er çal malarda kronik tadalafil tedavisinin endotel fonksiyonunu iyile tirdi i ve ilaç kesildikten sonra da kal c etkisi
bulundu unu göstermi tir ancak ihtiyaç halinde tedavinin
böyle bir etkisi yoktur. Bu saptama tip 2 diyabeti bulunan
erkeklerde kronik sildenafil ile yap lan bir di er çal mada da
do rulanm t r. ersine, bir di er RK ’de
mg/gün günde
tek doz uygulanan vardenafilin hafif-orta ED bulunan hastalarda ihtiyaç halinde vardenafil tedavisiyle kar la t r ld nda, tedavi kesildikten sonra kal c bir etkisi gösterilememi tir.
Yan etkiler
k görülen advers olaylar aras nda ba a r s , yüz k zarmas , ba dönmesi, dispepsi ve nazal kon esyon yer almaktad r.
ildenafil ve vardenafil ile hastalar n %2’den az nda görme
bozukluklar saptanm ken, tadalafil ile hastalar n % ’s nda
s rt a r s /kas a r s saptanm t r. ncak, yan etkiler genellikle
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Erektil Disfonksiyon

hafif seyretmektedir, sürekli kullan m durumunda bir süre
sonra kaybolmaktad r ve yan etkilere ba l tedaviyi b rakma
oran plasebo ile benzerdir.
+ARDIYOVASK~LERÝG~VENLIK
üm PDE-5 inhibitörlerinin klinik çal ma ve pazarlama sonras verilerinde miyokard infarktüsü oranlar nda art gösterilememi tir. Hiçbir PDE-5 inhibitörü stabil anginas bulunan
erkeklerde efor testi s ras nda toplam efor zaman n veya iskemiye kadar geçen zaman olumsuz etkilememi tir. erçekte,
efor testlerini iyile tirme olas l klar vard r.
itratlar n önceden kestirilemeyen hipotansiyon olas l nedeniyle tüm PDE-5 inhibitörleri ile birlikte kullan lmalar tamamen kontraendikedir. Organik nitratlar ve PDE-5 inhibitörleri
aras ndaki etkile im süresi PDE-5 inhibitörü ve nitrata göre dei mektedir. Bir hastada PDE-5 inhibitörü kullan l rken angina
geli irse, nitrogliserin yerine di er anti-angina ilaçlar kullan labilir veya uygun zaman n geçmesi beklenir (sildenafil veya
vardenafil için 2 saat ve tadalafil için saat).
enelde, PDE-5 inhibitörünün yan etki profili, hasta çoklu
antihipertansif a anlar almakta iken bile kötüle memektedir.
!LFA BLOKERÝETKILEÜIMLERI
üm PDE-5 inhibitörlerinin alfa-blokerler ile etkile ebilece i
ve baz ko ullar alt nda ortostatik hipotansiyon ortaya ç kabilece i görülmektedir. üncel olarak sildenafilin prospektüsünde alfa bloker ald ktan sonraki saat içinde sildenafil 5
veya
mg (25 mg de il) al nmamas konusunda bir uyar
vard r. lfa bloker ile vardenafil kullan m önerilmemektedir.
ncak, tamsulosin ile birlikte uygulanan vardenafil klinik
olarak önemli hipotansiyon ile ili kili bulunmam t r. aErektil Disfonksiyon
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dalafil, tamsulosin d ndaki alfa blokerleri alan hastalarda
kontraendikedir.
$OZÝAYARLAMALARÍ
Ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin ve H
proteaz inhibitörleri (ritonavir, sakuinavir) alan hastalarda
daha dü ük PDE-5 inhibitör dozu gerekli olabilir. Rifampisin, fenobarbital, fenitoin veya karbamazapin alan hastalarda
daha yüksek PDE-5 inhibitörü dozu gerekli olabilir. Böbrek
veya karaci er disfonksiyonu uygulamas da doz uyarlamas
gerektirebilir. Hipogonadizm bulunan hastalarda, andro en
takviyesi erektil yan t iyile tirir.
0$% ÝINHIBITyRLERINEÝYANÍTÝVERMEYENLERINÝTEDAVISI
Hastalar n PDE-5 inhibitörüne yan ts z kalmas n n iki ana nedeni ilac n yanl kullan lmas veya ilac n etkin olmay d r.
Doktorlar hastan n ruhsatl bir ilaç kullan p kullanmad n
ve ilac n uygun reçete edilip do ru kullan l p kullan lmad n
kontrol etmelidir (yeterli cinsel uyar ve doz ve ilac alma ve
cinsel ili ki giri imi aras nda yeterli zaman).
Hastan n PDE-5 inhibitörünü uygun kullan yor olmas ko uluyla, etkinli i iyile tirmenin birkaç yolu vard r. Bunlar aras nda ili kili risk faktörlerinin modifikasyonu, e lik eden hipogonadizmin tedavisi, bir di er PDE-5 inhibitörüne geçme
veya PDE-5 inhibitörünü sürekli kullanma yer almaktad r. Bu
giri imlerin kullan lmas n destekleyecek kan tlar s n rl d r.

7BLVNMVLPOTUSJLTJZPODJIB[MBSÀ

Bir vakumlu konstriksiyon cihaz ( K ) venöz kan penise
çekmek için penise negatif bas nç uygular ve daha sonra penis kaidesine görülebilir bir s k t rma band uygulanmas yoluyla gelen venöz kan peniste kal r. Bu yöntem ya l hastalar
104
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için daha kabul edilebilirdir. insel ili ki için tatmin edici
ereksiyon olarak tan mlanan etkinlik %
gibi yüksek bir
orandad r. atmin oranlar %2 ve % aras nda de i mektedir. 2 y ldan sonra uzun dönemli K kullan m %5 - ’e
dü er. K kullan m n terk eden erkeklerin ço u bunu ilk
3 ay içinde yapar. akum tedavisi ile ili kili yan etkiler penis a r s , uyu ma ve e ekülasyon gecikmesidir ve hastalar n
%3 ’dan az nda ortaya ç kar.

àLJODJCBTBNBLUFEBWJ
Oral ilaçlara yan t vermeyen hastalara intrakavernöz en eksiyon önerilebilir. lprostadil ( aver ect®, Ede / iridal®)
ED’nin intrakavernöz tedavisi için ruhsat alan tek ilaçt r. 5μg dozlarda intrakavernöz tedavi için en etkin monoterapidir. Ereksiyon 5- 5 dakika sonra görülür ve en ekte edilen
doza göre sürer. Do ru en eksiyon sürecini ö renmek için
hasta muayenehanedeki bir e itim program na (bir veya iki
vizit) al nmal d r.
Etkinlik oran % civar ndad r ve en eksiyonlar n % ’ünden sonra cinsel aktivite bildirilmi tir ve tatmin oranlar
hastalarda % - 3.5, partnerlerde % - .3 olarak bildirilmi tir. edaviyi b rakma oran % - aras nda bildirilmi tir ve b rakmalar n ço u ilk 2-3 ay aras nda gerçekle mi tir.
ntrakavernöz alprostadil komplikasyonlar aras nda penis
a r s (hastalar n %5 ’sinde yap lan en eksiyonlar n % ’inden sonra), uzun süreli ereksiyon (%5) priapizm (% ) ve
fibrozis (%2) yer almaktad r. laç kombinasyonlar (ba l ca
alprostadil papaverin fentolamin) ile (üç ilaç kombinasyonu) etkinlik % ’a kadar ç kabilir. Papaverin kullan ld nda
fibrozisin (toplam doza ba l olarak) daha s k oldu u (%5) saptanm t r.
Erektil Disfonksiyon
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saatlik ereksiyondan sonra, kal c impotansla sonuçlanabilecek olan intrakavernöz kas hasar ndan sak nmak amac yla
hastalar n doktorlar na tekrar ba vurmalar önerilmektedir.
Kan aspire etmek ve intrakavernöz bas nc azaltmak için
gauge i ne kullan l r. Penis yumu amas için bu basit teknik
genellikle yeterlidir. ncak, penis tekrar sertle irse, intrakavernöz kasa fenilefrin en ekte edilmelidir, bu ilaca her 5 dakikada bir 2 μg ile ba lan r ve gerekliyse 5 μg’ye ç kar l r.
Bu sorun olu tu unda, bir sonraki intrakavernöz en eksiyon
dozu genellikle azalt l r.
Prostaglandin E yar -kat pellet olarak intraüretral yoldan
uygulanabilir ( 25μg). Penis kaidesine yerle tirilen
bant ortaya ç kan sertli i daha da iyile tirir. Klinik ba ar oran intrakavernöz en eksiyonlardan daha dü üktür fakat hastalar n % ’i tedaviden memnun veya çok memnun kalmaktad r. an etkiler aras nda lokal a r (%2 - ), ba dönmesi
(% . -% ) ve üretral kanama yer almaktad r (%5).

fmODCBTBNBLUFEBWJ 1FOJM1SPUF[MFS

armakoterapinin ba ar s z oldu u veya kal c çözüm isteyen
hastalarda penis protezi cerrahi olarak implante edilebilir.
Protezler ya bükülebilir (yar ri id) ya da i irilebilirdir (2
veya 3 parça). Hastalar n ço u üç parça i irilebilir cihazlar
tercih etmektedirler çünkü ereksiyonlar daha do al’d r. akat bu implantlar daha pahal d r. ygun dan manl ktan sonra hastalarda memnuniyet oran % - olarak bildirilmi tir.
Penis protezi implantasyonunun iki temel komplikasyonu mekanik yetersizlik (güncel 3 parça protezler ile 5 y lda
%5’den daha az) ve enfeksiyondur. ntibiyotik profilaksisi
ile enfeksiyon oran %2-3’tür ve antibiyotik-emdirilmi veya
hidrofilik-kapl implant kullan larak daha da azalt labilir.
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Enfeksiyon protezin ç kar lmas , antibiyoti in uygulanmas
ve - 2 ay sonra yeniden-implantasyonu gerektirir. ncak,
kurtarma tedavisi kullan larak % 2 ba ar oran na ula lm t r. Kurtarma tedavisi protezi ç karma ve corpora’n n çoklu
antibiyotik içeren solüsyonla titiz biçimde irrige edilmesini
takiben hemen yeniden-implantasyondur. Diyabet enfeksiyon için temel risk faktörü olarak kabul edilmesine kar l k,
güncel veriler bunu desteklememektedir.

ED tedavisi önerileri
Öneriler
KD
 1"(&,-21 ! !&*&'  (/&0 
"$ '+$#!&-(*'##/#
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)!)##'(!&%$"$&#
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 (!!1 '$!#'(!&&* )"!)
$#'(& '+$#,- )!!#-!!&

 3#(& *&#/,# '+$# #
'" (*&
#!"%!#(0.0#0'" (*&
KD = kanıt düzeyi; ÖD = öneri derecesi; ED =erektil disfonksiyon;
PDE-5 inhibitörü = fosfodiesteraz tip 5 inhibitör.
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PDE-5 inhibitörü = fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü.
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13&."563&+",6-"4:0/
5BOÀN &QJEFNJZPMPKJWF3JTL'BLUzSMFSJ
PE’nin en iyi nas l tan mlanaca konusunda uzla mada güçlükler ya anmaktad r. En geni kabul gören iki tan m a a dad r
insel ve Erektil Disfonksiyon Hakk nda kinci luslararas Dan ma oplant s nda PE minimal uyar dan sonra ve istenenden daha erken, penetrasyondan önce veya
hemen sonra gerçekle en e akülasyondur. Rahats zl k ve
s k nt yarat r ve bu durumu ilgili ki i istemli olarak kontrol edemez veya çok az kontrol edebilir,’ eklinde tan mlanm t r.
luslararas insel p Derne i (
) ya am boyu süren
PE için tamamen yeni bir tan m benimsemi tir ve bu tan m ilk kan ta dayal tan md r, ±ERKENÝBOÜALMAÝDAIMAÝVEYAÝ
NEREDEYSEÝDAIMAÝVAJINALÝPENETRASYONDANÝyNCEÝVEYAÝBIRÝDAKIKAÝ
IlINDEÝORTAYAÝlÍKANÝBOÜALMAÝILEÝKARAKTERIZEÝBIRÝERKEKÝCINSELÝDIS
FONKSIYONUDURÝVEÝT~MÝVEYAÝNEREDEYSEÝT~MÝVAJINALÝPENETRASYON
LARDAÝ BOÜALMAYÍÝ GECIKTIREMEMEÝ DURUMUDURÝ VEÝ BUNUNÝ SÍKÍNTÍ Ý
RAHATSÍZLÍK Ý yFKEÝ VEVEYAÝ CINSELÝ YAKÍNLAÜMADANÝ KAlÍNMAÝ GIBIÝ
OLUMSUZÝKIÜISELÝSONUlLARÍÝVARDÍR²
Böylece, erken bo alma ya am boyu’(primer) veya edinsel’
(sekonder) olarak s n flanabilir. a am boyu PE ilk cinsel
deneyimden itibaren ortaya ç kar ve ya am boyu bir sorun
olarak kal r. Bo alma va inal penetrasyondan önce veya
-2
dakika sonra olmak üzere çok h zl gerçekle ir. Edinsel PE
ise a amal veya ani ba lang çl olabilir ve sorun öncesinde
ortaya ç kmadan e akülasyon normaldir. Bo almaya kadar
geçen zaman çok k sad r fakat genellikle ya am boyu PE’deki
kadar h zl de ildir.
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Erken bo alma en s k görülen erkek cinsel disfonksiyonudur
ve prevalans oran %2 -3 ’dur. ntrava inal e akulatuar latans
(gecikme) zaman ( E )
-2 dakika olarak tan mlanan
ya am boyu PE prevalans n n %2-5 oldu una ili kin veriler
vard r ancak bu veriler s n rl d r. PE etyolo isi bilinmemektedir ve anksiyete, penil hipersensivite ve serotonin reseptör
disfonksiyonu dahil önerilen biyolo ik ve psikolo ik varsay mlar destekleyecek veri çok azd r. Erektil disfonksiyonun
tersine, PE prevalans ya la etkilenmez. PE risk faktörleri genellikle bilinmemektedir.
Erken bo alman n özgüven ve partnerle ili ki üzerinde olumsuz etkisi vard r. ental s k nt , anksiyete, utanma ve depresyona neden olabilir. ncak PE bulunan erkeklerin ço u
yard m almak için ba vuruda bulunmaz.

5BOÀTBMUFULJL

PE tan s hastan n t bbi ve cinsel öyküsü temelinde konulur.
yküde PE ya am boyu veya edinsel olarak s n fland r lmal d r ve PE’nin durumsal m (belirli ko ullar alt nda veya belirli
partnerle) veya sürekli mi oldu u belirlenir. E akülasyona
kadar geçen zamana, cinsel uyar derecesine, cinsel aktivite
ve K üzerindeki etkisine ve uyu turucu kullan m veya suistimaline özellikle dikkat edilmelidir. PE’nin ED’den ay rt
edilmesi de önemlidir.
ek ba na E
kullan lmas PE’yi tan mlamak için yeterli
de ildir çünkü PE bulunan ve bulunmayan erkekler aras nda
önemli bir örtü me vard r. ünlük klinik pratikte E ’nin
kendi kendine de erlendirilmesi yeterlidir. PE’nin ob ektif olarak de erlendirilme gere i sonucunda Erken Bo alma
an rac (PED ) gibi birkaç anket geli tirilmi tir. PE’yi
tan mlamak ve tedavi etkilerini belirlemek üzere kullan lan
Erektil Disfonksiyon
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di er anketler aras nda Erken Bo alma Profili (PEP), Erken
Bo alma ndeksi ( PE) ve Erkek insel a l k nketi E akulatuar Disfonksiyon ( H - E D) yer almaktad r. ünümüzde, gündelik klinik uygulamada rolleri opsiyoneldir.
izik muayene, PE ile ili kili olarak altta yatan vasküler, endokrin ve nörolo ik sistemleri, veya kronik hastal klar, endokrinopati, otonom nöropati, Peyroni hastal , üretrit veya
prostatit gibi di er cinsel disfonksiyonlar k saca gözden geçirmeyi içerir. aboratuvar veya fizyolo ik testler öykü veya
fizik muayenede saptanan özgül bulgulara göre yönlendirilmelidir ve rutin olarak önerilmemektedir.

PE tanısı için öneriler
Öneriler
(#-*'-#-!#-&"'-(-*#'!
0+ 1("!#+%-!-&.$ +0#!1
$!"!--&*+!-!## $#(&$!1
'- -#(-+-* 1!()&'$# '+$#
+0#!  2!&&'-,$&!) !&3&!#&"!&

KD


2'!3&!#&"!'%!##

# !#  )!!#-"-+(&!&
!# &2(-&"!& &$#$"(&!0!/1!#
& !&
'((&-##!&!#'$#)/!&!
)!)##&  !&'%(+!"
$!'-!-3-*&-& )#!&-# !#
)+)!"!&0#&!!"'/#!&
/!-2"!&& !&
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ÖD

*+3&#'!'$# '+$#!&
0,!! ! !!2 !!((+(#" !
%($!$!&#'%(#"'-/#! 
3&!#&"''-&'-#, ")+#
& !$!!&
)(#!$&()*&*+#0&$,+$!$
('(!&0#&!"" (& ('(!&
0+ 1*+, ")+##!!#
0,1!)!)!&(&-##
+0#!#&!"!&
KD = kanıt düzeyi; IELT = intravajinal ejakulatuar latans zamanı;
ÖD = öneri derecesi.

1&UFEBWJTJ

PE pek çok ili kide nadiren probleme neden olur. Bu tür durumlarda, tedavi psikoseksüel dan manl kla s n rl olmal d r.
edaviye ba lamadan önce, hasta beklentilerini ayr nt l biçimde tart mak gereklidir. Erektil disfonksiyon veya di er
cinsel disfonksiyonlar veya genitoüriner enfeksiyon (örn.,
prostatit) PE ile ayn zamanda veya daha önce tedavi edilmelidir.
PE tedavisinde çe itli davran sal tekniklerin yararl oldu u
kan tlanm t r. a am boyu PE’de, davran sal teknikler birinci basamak tedavi olarak önerilmemektedir. Bu teknikler
çok zaman almaktad r, partnerin deste ini gerektirir ve uygulamas güç olabilir. a am boyu PE’de farmakoterapi tedavinin temelidir fakat tüm medikal tedaviler endikasyon d
kullan lmaktad r. PE’de istikrarl biçimde etkinli i gösterilen
ilaçlar yaln zca kronik selektif serotonin geri al m inhibitörü
Erektil Disfonksiyon
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( R ) ve gerektikçe kullan lan topikal anestezik a anlard r.
PE için ekil ’te bir tedavi algoritmas sunulmu tur.

1TJLPMPKJLEBWSBOÀâTBMTUSBUFKJMFS
Davran sal strate iler emans taraf ndan geli tirilen dur-ba la’
(stop-start) program ve asters ve ohnsson taraf ndan önerilen
bu program n modifikasyonu olan s kma’ (s ueeze) tekni idir.
insel birle me beklentisinden önce masturbasyon pek çok genç
erkek taraf ndan kullan lan bir ba ka tekniktir.
enelde, k sa vadede ba ar oran %5 - olarak bildirilmi tir. Bir çift kör, randomize, çaprazlama çal mada farmakolo ik tedavinin davran sal tedaviye göre E ’de daha fazla
uzama sa lad gösterilmi tir. yr ca, klinik deneyimler bu
tekniklerle sa lanan iyile menin genellikle uzun dönemde
sürdürülemedi ini göstermektedir.

5PQJLBMBOFTUF[JLBKBOMBS
idokain-prilokain krem (%5) ili kiden 2 -3 dakika önce
uygulan r. opikal anestezik a an n uzun süreli uygulanmas
(3 - 5 dakika) penis uyu mas na ba l ereksiyon kayb yla sonuçlanabilir. opikal anestezik a an n va en duvar na geçerek
partnerde uyu ukluk yapmamas için bir prezervatif gereklidir. ki RK ’de, lidokain-prilokain krem plaseboya nazaran
kronometre ile ölçülen E ’yi anlaml derecede artt rm t r.
Hiçbir önemli yan etki bildirilmemi tir. idokain .5 mg
prilokain 2.5 mg’nin bir aerosol formülasyonu ( opical Eutectic- ike i ture for Premature E aculation)( E PE) geli tirilmektedir ve benzer sonuçlar elde edilmi tir.
-krem dokuz bitki ekstresinden yap lan topikal bir anestezik ilaçt r. lans penise birle meden saat önce sürülür
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ve birle meden hemen önce y kan r. Bir RK ’de, .2 g krem uygulanmas E ’yi ve tatmini plasebo grubuna göre
anlaml derecede iyile tirmi tir. Hastalar n % .5’inde hafif
lokal yanma ve hafif a r vard r. Hiçbir sistemik yan etki, veya
cinsel fonksiyon veya partnerde istenmeyen bir etki gözlenmemi tir.

4FMFLUJGTFSPUPOJOHFSJBMÀNJOIJCJUzSMFSJ

PE tedavisinde günlük selektif serotonin geri al m inhibitörleri ( R ’lar) ilk seçenektir, ancak PE için endikasyon d
kullan lmaktad rlar. k kullan lan R ’lar aras nda paroksetin (2 - mg/gün), sertralin (25-2 mg/gün) ve fluoksetin
( - mg) yer almaktad r.
istematik bir derleme ve meta-analiz temelinde, R ’lar n
E
geometrik ortalamas n 2. - 3.2 kat artt rmas beklenmi tir. Paroksetinin fluoksetin, klomipramin ve sertralinden
üstün oldu u saptanm t r. E akülasyon gecikmesi ilaç al nd ktan birkaç gün sonra ba layabilir, fakat -2 hafta sonra
daha belirgin hale gelir ve birkaç y l sürebilir. R ’lar n s k
görülen yan etkileri aras nda bitkinlik, sersemleme hissi, esneme, bulant , kusma, a z kurulu u, ishal ve terleme vard r
bunlar s kl kla hafiftir ve 2-3 hafta içinde tedricen iyile irler.
ibido azalmas , anorgazmi, ane akülasyon ve ED de bildirilmi tir. ste e ba l tedavi, günlük doz ile tedaviye göre daha
az etkilidir ama yan etkilerin azalt lmas için ba lang çta günlük tedavi denenmesi veya e zamanl dü ük doz günlük istee ba l tedavi ile kombine edilebilir.
Dapoksetin, özgül olarak iste e ba l PE oral tedavisi için tasarlanm güçlü bir R ’d r. ki RK ’nin entegre bir analizinde dapoksetin 3 ve
mg’nin plaseboya nazaran E ’yi
anlaml derecede daha fazla artt rd gösterilmi tir. 3 mg ve
Erektil Disfonksiyon
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mg doz gruplar ndaki hastalar n s ras yla %5 ve %5 ’inde
e akülasyon kontrolünün iyile ti i bildirilmi tir. Her iki dapoksetin dozu da ilk dozdan itibaren etkin olmu tur. k görülen yan etkiler bulant , ishal, ba a r s ve ba dönmesidir.
insel ili kide kontrol ve tatmin duygusu bak m ndan iki
derece ya da daha fazla art (en kötüden en iyiye ’den 5’e
derecelenmi ) olan erkeklerin oran dapoksetin 3 mg ve
mg ile s ras yla %3 .3 ve % .5 olmu tur (plasebo ile % 5).
Bir di er RK ’de, dapoksetin, PE ile ili kili ki isel s k nt ve
ki iler aras güçlükleri azaltm t r. Dapoksetine yedi vrupa
ülkesinde ( sveç, vusturya, inlandiya, lmanya, talya ve
Portekiz) PE’nin ihtiyaç halinde tedavisi için ruhsat verilmi tir ( ral k 2
). Bu ilaç bu tür endikasyon için ruhsat verilen ilk ve tek ilaçt r.

'PTGPEJFTUFSB[UJQJOIJCJUzSMFSJ

on zamanlarda yap lan birkaç çal ma PE’de PDE-5 inhibitörlerinin terapötik rolünü desteklemi tir. ncak, sildenafilin
plasebo ile kar la t r ld yaln zca bir randomize kontrollü
çal ma vard r. E
anlaml derecede iyile memi olsa da,
sildenafil özgüveni, e akulatuar kontrol hissini ve genel cinsel tatmin hissini artt rm t r ve anksiyeteyi ve bo almadan
sonra ikinci ereksiyona ula mak için geçen refrakter zaman
azaltm t r.
Di er 2 RK ’de, lidokain-prilokain monoterapisi sildenafilli
kombinasyonlar ile benzer etkinlik göstermi tir, öte yandan
tek ba na sildenafilin etkinli i plaseboya benzer bulunmu tur. Bir ba ka çal mada, birkaç R ve durma-s kma’ tekni ine nazaran sildenafil E
ve tatmini anlaml derecede
iyile tirmi tir ve genel anksiyeteyi azaltm t r. Birkaç aç k
uçlu çal mada R ile kombine edilen sildenafilin, R monoterapisinden üstün oldu u saptanm t r.
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PE tedavisi için öneriler
Öneriler
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KD = kanıt düzeyi; IELT = intravajinal ejakulatuar latans zamanı;
ÖD = öneri derecesi. ED =erektil disfonksiyon; PE = erken boşalma;
SSRI = selektif serotonin geri alım inhibitörü;
pm = ihtiyaç halinde uygulama
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PE = erken boşalma; IELT = intravajinal ejakulatuar latans
( boşalma gecikme) zamanı; ED = erektil disfonksiyon
SSRI = selektif serotonin reseptör inhibitörü. Uyarlandığı kaynak:
Lue et al. Summary of the recommendations on sexual dysfunctions
in men. J Sex Med 2004;1:6-23.
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&3,&,à/'&35à-à5&4à/à/5&5,à,7&
5&%"7à,*-"76;6
(Metin güncelleme Nisan 2010)

.R. Dohle, K. solt, . ung irth, . Diemer,
. i ercman, . Krausz
Eur Urol 2002 Oct;42(4):313-22
Eur Urol 2004 Nov;46(5):555-8

5BOÀN

nfertilite cinsel yönden aktif, do um-kontrolü yapmayan
bir çiftin y l içinde gebelik sa layamamas d r
HO,
5.
iftlerin yakla k % 5’i y l içinde gebelik gerçekle tirememekte ve infertilite için tedavi aray na girmektedir. %5’den
az çocuk istedi i halde çocuksuz kalmaktad r.

Prognostik faktörler

nfertilitede prognozu etkileyen temel faktörler unlard r
infertilitenin süresi
primer veya sekonder infertilite
semen analizi bulgular
kad n partnerin ya ve fertilite durumu.

rogenital uzman olarak ürolog, uygun tedaviyi verebilmek
için her fertilite problemli erke i ürogenital anormallikler
aç s ndan incelemelidir.
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5BOÀ

Erkek fertilitesindeki tan da s kl kla görülen birkaç bozukluk
üzerinde durulmal d r ( ablo ). Erkekte anormallikler bulunsa bile kad n partnerde de e zamanl tetkikler yap lmal d r, çünkü HO verileri fertilite sorunlar ile ba vuran
çiftten birinde hem erkek hem de kad nda sorun oldu unu
göstermektedir.

Tablo 1: Erkek infertilitesinin temel nedenleri
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emen analizi uygun tedaviye yönelik önemli kararlar n temelini olu turur. emen analizi ulusal kalite kontrol standartlar na uyan bir laboratuvarda yap lmal d r ( ablo 2).

:g`Z`õc[Zgi^a^iZh^

121

Tablo 2: Semen özellikleri için alt referans sınırları
(5. persentiller ve bunların %95 güven aralıkları)
(WHO Semen Analizi El kitabı, 5. baskı, 2010)
Parametre
 '/'0*#%/+/
!12.#/42'3/4#7949
,#-6.#5$#>90# 
 2'3/-104#053#47106
/$#>90# 
!15#./15+.+5'
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3EMENÝANALIZIÝSÍKLÍÙÍ
De erler HO kriterlerine göre normalse, tek test yeterlidir.
Bulgular anormalse, semen analizi yinelenmelidir. Oligozoospermi (
5 milyon spermatozoa/m ), astenozoospermi
( %
motil spermatozoa) ve teratozoospermi ( % normal ekil) aras nda ayr m yapmak önemlidir. kl kla, her üç
patolo i de e zamanl olarak oligo-asteno-teratozoospermi
(O ) sendromu eklinde görülebilir.
r O
sendromu
durumunda (
milyon spermatozoa/m ), azospermide oldu u üzere, erkek genital sisteminde genetik anormallik ve
obstruksiyon insidans artm t r.
Hormonal deÙerlendirme
nfertil erkeklerde endokrin bozukluklar genel popülasyona
göre daha yayg nd r ama yine de oldukça enderdir. normal
semen parametreleri varl nda hormon taramas folikül uyar c hormon ( H), lüteinizan hormon ( H) ve testosteron
düzeyleri ile s n rl tutulabilir. zospermi veya a r O
tan s konulan erkeklerde, obstruktif ve non-obstruktif nedenler aras nda ay r c tan önemlidir. Obstruksiyon için bilateral
normal testis hacmi ve normal H varl n n makul bir öngörü de eri vard r. ncak, H’s normal görülen erkeklerin
%2 ’unda bozuk spermatogenez vard r.
(IPERGONADOTOPIKÝHIPOGONADIZMÝ&3(,(ÝARTÍÜÍ
üksek gonadotropin düzeyi ile birlikte spermatogenez bozuklu u, s k görülen bir problemdir ve genellikle endokrin
sistem bozuklu undan kaynaklanmaz. edenleri aras nda
kon enital – Klinefelter sendromu, anor i, kriptor idizm
(disgenez), kromozomu mikrodelesyonlar
kazan lm – or it, testis torsiyonu, testis tümörü, sistemik hastal k, sitotoksik tedavi sonras nda.
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(IPOGONADOTROPIKÝHIPOGONADIZMÝ&3(,(ÝEKSIKLIÙI
Dü ük gonadotropin düzeyileri hipofiz bezi veya hipotalamus disfonksiyonuna ba l olarak nadir görülür ve a a dakilerin sonucunda ortaya ç kar
kon enital anomaliler – idiyopatik hipogonadotropik hipogonadizm, Kallmann sendromu ( nozminin e lik etti i)
kazan lm anomaliler – edinsel hipofiz bezi hastal (tümör, granülomatöz hastal k, hiperprolaktinemi)
ekso en faktörler – ilaçlar (anabolik steroidler, obezite,
radyasyon)
ç klanamayan hipogonadotropik hipogonadizm varsa, t bbi
inceleme hipofiz bezinin manyetik rezonans görüntülemesi
( R ) veya bilgisayarl tomografisini (B ) içermelidir.
Mikrobiyolojik deÙerlendirme
ikrobiyolo ik de erlendirme endikasyonlar aras nda idrar
tahlili anormalli i, üriner sistem enfeksiyonlar , erkek aksesuar gland enfeksiyonlar ’ (E E), cinsel yoldan bula an
hastal klar ( BH’ler) yer almaktad r.
emen örne inde saptanan akyuvarlar n klinik anlam henüz belirlenmemi tir. ncak, e akulat hacminin az olmas
ile birlikte, akyuvar varl prostat veya seminal veziküllerin
(kronik) enfeksiyonuna ba l e akulator kanallar n (k smi)
t kan kl na i aret edebilir. enital enfeksiyonlar spermatotoksik serbest oksi en radikallerinin üretilmesine neden olabilir. onore ve hlamydia trachomatis de genital sistemde
obstruksiyona neden olabilir. E E için antibiyotik prosedürleri sperm kalitesinde iyile me sa lasa da, tedavinin gebelik olas l n ciddi olarak artt rd söylenemez.
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'enetik deÙerlendirme
Daha önceleri idiyopatik erkek infertilitesi olarak tan mlanm çok say da androlo ik fertilite bozukluklar gerçekte genetik kökenlidir. yr nt l bir aile öyküsü alarak ve karyotip
analizi yaparak, bu bozukluklar n bir bölümü saptanabilir.
Bu tan konulmas n n yan nda uygun genetik dan manl k
yap lmas nada olanak sa layacakt r. ntrasitoplazmik sperm
en eksiyonunun (
) bulunmas ile birlikte genetik dan manl k çok önemli olabilir, çünkü fertilite bozuklu u ve
muhtemelen buna kar l k gelen genetik kusur bir sonraki
nesle aktar labilir.
zospermi ile birlikte O
bulunan erkeklerde kromozomal anormallikler daha s kt r. En s k görülen se
kromozom anormalli i Klinefelter sendromudur (
)
ve azospermi tan s konulan erkeklerin yakla k % ’unda
bulunur. Klinefelter sendromu hipergonadotropik hipogonadizm ile karakterizedir. Bazen, önikoid bir fenotip bulunur ve inekomasti vard r. Her iki testis de çok küçüktür
ve tübüler skleroz e lik eder. Hastalar n yakla k % ’ nda,
andro en replasman gerektiren ya a ba l testosteron düzeylerinde azalma görülür.
emen kalitesi a r derecede dü ük olan erkeklerde, kal tsal olabilen kromozom translokasyonlar ve delesyonlar
bulunabilir ve bunlar habitüel abortusa ve bir sonraki nesilde kon enital malformasyonlara neden olabilir. zospermi
veya O
olgular nda, kromozomunun azospermik faktör
(
) bölgesinde delesyonlar ortaya ç kabilir ve tetkik önerilir. delesyonlar bu hasta grubunda az msanmayacak düzeydedir. (yakla k %5). delesyonu varl defektin erkek
çocuklara geçece i ve bunlar n da daha sonra infertil olaca
anlam na gelmektedir.
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Kon enital bilateral vas deferens yoklu u (KB D ) tan s yla
cerrahi yolla elde edilen spermle
yaparken, hem erkek
hem de kad n partner kistik fibroz transmembran düzenleyici
(
R) gen mutasyonu aç s ndan test edilmelidirler. Kistik
fibroza (K ) neden olman n yan s ra, bu gen ayr ca KB D
ile ili kilidir KB D tan s alan tüm erkeklerin % 5’inde
ayr ca bir ya da iki
R-gen mutasyonu testi pozitif sonuç
verecektir. Partnerin
R-mutasyonu ta y c s oldu u durumlarda, olu an mutasyona ba l olarak, do acak çocuklar n
K veya KB D olma olas l klar %25’dir. Bu olgularda genetik dan manl k önerilmektedir.
UltrasonoGrafi
ltrasonografi intraskrotal defektleri belirlemede yararl
bir araçt r. krotal renkli Doppler ultrason ile infertil erkeklerin yakla k %3 ’unda varikosel saptanabilir. nfertil
erkeklerin % .5’inde testis tümörleri bulunur ve infertil
erkeklerin %2-5’inde, özellikle kriptor idizm öyküsü bulunan hastalarda %2-5 oran nda testiküler mikrokalsifikasyon (potansiyel olarak pre-malign bir durum) bulunmaktad r. ransrektal ultrasonografi ( R ), e akülat hacmi
az ( .5 m ) olan erkeklerde, orta hat prostat kisti veya
e akulatuar kanal stenozuna ba l obstruksiyonun ay r c
tan s için endikedir.
Testis biyopsisi
an sal testiküler biyopsi endikasyonlar testis hacmi ve H
düzeyleri normal olmas na kar n azospermi veya a r O
bulunmas d r. Biyopsi ile testiküler yetersizlik ve erkek genital sistemindeki obstruksiyonun ay r c tan s n n yap lmas
amaçlanmaktad r.
yap lmas planlanm non-obstruktif
azospermi lehine klinik kan t bulunan hastalarda testis biyopsisi, terapötik i lemin bir parças olarak yap labilir. per126

:g`Z`õc[Zgi^a^iZh^

matozoa içeren dokunun, ilerideki
durarak saklanmas önerilir.

giri imleri için don-

Patolo ik s n fland rma
eminifer tübüllerin (tübüler skleroz) yoklu u
yaln zca ertoli hücrelerinin varl
(sertoli cell only
sendromu)
maturasyon arresti – inkomplet spermatogenez, spermatosit evresinin ötesine geçememektedir)
hipospermatogenez – spermatozoaya kadar tüm hücre
türleri vard r, ancak spermatogonia üretim say s nda belirgin bir azalma vard r.
zellikle testis germ hücreli tümörüne yönelik risk faktörü
(erkek infertilitesi, kriptor idizm, testis tümörü öyküsü, testis atrofisi) ve testislerde mikrokalsifikasyon bulunan erkeklerde in situ testis karsinomu bulunabilir.

Tedavi

$anÍÜmanlÍk
Bazen belli ya am tarz ’ faktörleri semen kalitesinin dü üklü ünden sorumlu olabilir örne in, çok sigara içmek, alkol
ba ml l , anabolik steroid kullan m , a r sporlar (maraton
antrenman , a r güç sporlar ) ve termal iç çama rlar , sauna veya akuzi kullan m ya da meslek gere i s kaynaklar na
maruz kalma sonucunda skrotum s s nda art . Oldukça fazla
say da ilaç spermatogenezi etkileyebilir.
Medikal (hormonal) tedavi
nsan menopozal gonadotopini (H
)/insan koryonik gonadotopini (H ), andro en, anti-östro enler (klomifen ve
tamoksifen), prolaktin inhibitörleri (bromokriptin) ve steroidler ile hormon tedavisinin, idiyopatik O
bulunan erkek:g`Z`õc[Zgi^a^iZh^
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lerde gebe b rakma oran n iyile tirdi ini do rulayan hiçbir
çal ma yoktur. ncak, a a daki baz primer endokrinolo ik
patolo iler medikal olarak tedavi edilebilir
estosteron substitusyonunun endike oldu u dü ük
testosteron durumlar . ormal fizyolo ik de erleri a an
substitusyonun spermatogenez üzerinde negatif etkisi
vard r.
Haftada iki kez intramuskuler H
ve H
dozu uygulanan Hipogonadotropik hipogonadizm.
Hiperprolaktinemide dopamin agonistleri.
perm otoantikoru bulunan hastalarda, etkili olmas na karn ciddi yan etkileri nedeniyle yüksek doz kortikosteroidler
önerilmemektedir.
#errahi tedavi
6ARIKOSEL
Klinik androlo ide varikosel tedavisi tart mal bir konudur.
Bu tart ma ba l ca infertil erkeklerde varikoselin tedavisinin
gerçekten gerekli olup olmad na dayanmaktad r. Ba ar l
varikosel tedavisinden sonra semen parametrelerinin iyile ti ine ili kin kan tlar vard r. üncel bilgiler baz erkeklerde,
varikosel varl n n ergenlikten itibaren progresif testis hasar ile ili kili oldu u ve bunun sonucunda fertilitede azalma
oldu u varsay m n desteklemektedir. Ergenlerde varikosel
tedavisi etkin olabilirse de, amac n a an tedavi (over treatment) riski büyüktür. nfertil erkeklerde varikosel tedavisinin incelendi i randomize çal malar n ochrane meta-analizinde gebelik oran bak m ndan varikosel ligasyonuna ba l
bir yarar sa land gösterilememi tir. ubklinik varikoseli
bulunan erkeklerde semen analizinin normal olmas durumunda, tedavinin gözleme nazaran daha fazla yarar sa lad
görülmemi tir. ncak, semen analizi anormal olan, klinik
128
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varikoseli bulunan ve infertilitesi ba ka türlü aç klanamayan
erkeklerde varikosel onar m yararl olabilir. nfertil çiftlerde
bu alt gruplar n tedaviden yarar sa lad n do rulamak için
daha ileri randomize çal malara gereksinim vard r.
-IKROCERRAHIEPIDIDIMOVAZOSTOMI
Bu i lemi yaln zca mikrocerrahi konusunda deneyimli ürologlar yapmal d r. ebelik oranlar üzerinde etkisinin s n rl
(%2 -3 ) oldu u dikkate al n rsa, vazo-epididimostominin
mikrocerrahi yoluyla epididimal sperm aspirasyonu ( E )
ile kombine edilmesi ve elde edilen spermatozoalar n
için
dondurularak korunmas önerilebilir. azo-epididimostomi
endikasyonlar aras nda normal spermatogenez (testis biyopsisi) varl nda epididim düzeyindeki obstruksiyonlar yer almaktad r.
6AZOVAZOSTOMI
azovazostomi makroskopik veya mikroskopik olarak yap labilir, ancak gebelik oranlar n iyile tirmede mikroskopik
vazovazostomi daha etkindir. ebelik ba latabilme olas l obstruksiyon süresi ile ters orant l d r ve y l sonunda
%5 ’den daha azd r. Di er önemli prognostik faktörler aras nda i lemden sonraki semen kalitesi ve partnerin ya
yer almaktad r. azovazostomi yap lan erkeklerin yakla k
% 5’inde, y l içinde sperm kalitesi azospermi veya a r oligospermi düzeyine inmektedir. Kötü sperm kalitesi ve bazen
sperm antikorlar spontan gebeli i engellemektedir ve yard mc üreme tekniklerine ihtiyaç duyulmaktad r.
MESA
Obstruktif azospermi bulunan erkeklerde rekonstruksiyon
(vazovazostomi, vazo-epididimostomi) yap lamad nda veya
ba ar s z oldu unda
ile kombine E endikedir. aput
:g`Z`õc[Zgi^a^iZh^
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epididymis’den perkütan spermatozoa aspirasyonu (PE )
bir alternatif olabilir. E veya PE prosedürü spermatozoa üretemezse,
için kullan lmak üzere testiküler sperm
ekstraksiyonu ( E E) ile testis biyopsisi yap labilir.
TESE
on-obstruktif azospermi ( O ) bulunan erkeklerin %5 ’ nda, testiste
için kullan labilecek spermatozoa bulunabilir. azarlar n ço u birkaç testiküler örnek al nmas n
önermektedir. an sal biyopsi histolo ik tetkikleri yap lmas
ile testisten sperm toplama ve
s ras nda olgun sperm
hücresi bulma olas l aras nda iyi bir ba nt görülmektedir.
Ba ar l sperm üretimi ve H, inhibin B veya testis hacmi
aras nda aç k bir ili ki bulunamam t r.
a ve
b mikrodelesyonlar n n varl nda, spermatozoa toplanamaz. estisten sperm ekstraksiyonu tercih edilen seçenektir ve mükemmel bir tekraredilebilirli i vard r. ikrocerrahi yoluyla sperm
edilmesi sperm bulma oranlar n artt rabilir.
%JAKULATORÝKANALLARÍNÝVEYAÝORTAÝHATTAKIÝPROSTATÝKISTININÝTRANS~RETRALÝ
INSIZYONU
Prostatik üretra ve aksesuar gland enfeksiyonu veya prostat
orta hatt ndaki kist s kl kla genital sistemin distal obstruksiyonuna neden olabilir. Obstruksiyonun kistin veya e akulatuar kanallar n transüretral insizyonu ile tedavisi semen
kalitesinde art a ve bazen spontan gebeli e yol açar. ncak,
uzun dönemli sonuçlar dü k r kl yarat r.

Cinsel disfonksiyon

insel disfonksiyon tedavisi için, E
siyon edavi K lavuzuna bak n z.
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Erkek insel Disfonk-

%JAKULASYONÝBOZUKLUKLARÍ
Retrograd e akülasyon ve ane akülasyon a a daki durumlarda ortaya ç kabilir
multipl skleroz, diabetes mellitus (nöropati) ve omurilik
hasarlar gibi nörolo ik hastal klar.
Prostat cerrahisi, mesane boynu cerrahisi, sempatektomi
ve testis tümörü için lenf nodu diseksiyonu sonras .
ntidepresan tedavi s ras nda.
kl kla, retrograd e akülasyon için herhangi bir neden bulunamaz. an t bbi öykü ve e akülasyon sonras idrar n mikrobiyolo ik de erlendirmesiyle konulur. E akülat hacmi çok azsa da
retrograd e akülasyondan ku ku duyulmal d r (parsiyel retrograd e akülasyon). Retrograd e akülasyon tedavisi temelde bozuklu un nedenini ortadan kald rmay veya orgazmdan sonra
idrardan spermatozoa toplanmas n amaçlar.
ne akülasyon vibrostimülasyon veya elektroe akülasyon
teknikleri ile tedavi edilebilir. Omurilik hasar olan hastalar n
yakla k % ’ nda e akülasyonun indüklenmesi mümkündür.
ncak, semen kalitesi s kl kla kötüdür ve hareketli spermatozoa say s genellikle dü üktür. Bu durum omurilik hasar olan
hastalarda intrauterin inseminasyon gibi yard mc üreme tekniklerinin dü k r kl yaratan sonuçlar ndan sorumludur.
n-vitro fertilizasyon ve
s kl kla gerekir.
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TeÜekkürler
K lavuzlar Ofisi önetim Kurulu geçti imiz y l boyunca E
k lavuzlar n inceleyen a a daki meslekta lar na te ekkürlerini sunmaktad r
. ulitsky
R. Baker
. . arr
D. antavorich
. Bettocchi
. . Broderic
. Birch
. . Burkhard
. Egevad
. eltrin
. igueiredo
. icarra
. ame
. iessing
. oldstein
. ovorov
. ravas
O. Hankenberg
. Heesakkers
. cardi
. rani
. anssen
. . ardine
. Kane
. Kaya

. ucas
. umen
. ei link
R. ontironi
.B. yers
. ottet
. ordling
. Orabi
E. Palminteri
K. Parsons
. . Perelman
. . Perovic
. van Poelgeest
D. . Ralph
. . Rosenberg
E. Rubio- urioles
O. . henfeld
. iemer
H. ezval
. oussaint
P. horn
H. an Poppel
. . arrens
. eidner
E. entzell
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f3à/&3à/,0/5à/"/4
,*-"76;6
(Metin güncelleme Mart 2009)

. chröder, P. brams (E -ba kan), K.-E. ndersson,
. rtibani, .R. happle, . . Drake, . Hampel,
. eisius, . ubaro, . . hüroff (Ba kan)

(JSJâ

riner inkontinans ( ) erkeklere göre kad nlarda çok daha
s kt r ve prevalans ya la birlikte artmaktad r. Ba ar l bir tedavi için, standart bir yakla m önerilmektedir. Bu yakla ma
göre ilk kar la mada hastan n t bbi öyküsü dikkatlice deerlendirilir, ard ndan fizik muayene ve temel tan sal testler
yap l r.
an belirsizse veya daha fazla inceleme gerekiyorsa hasta bir
uzmana sevk edilmelidir. Burada hastaya uygun tan sal testler
yap l r ve özgün tedavisi endike oldu u üzere ba lat l r.
Burada sunulan algoritmalar tan dan tedaviye bir yol sa lar.
Kolay bir genel de erlendirme için hastalar alt gruplara ayr lm t r (kad nlar, erkekler, çocuklar, dü kün/ya l ki iler ve
nöro en mesanesi olan hastalar) ve her bir algoritma ayn tarz
izlenerek olu turulmu tur.
’n n tetkiki için geçerlili i kan tlanm
rilmektedir.
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anketi öne-

Geçerliliği kanıtlanmış ICIQ-SF anketi
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Bu soruları yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz.
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Farmakoterapi
riner inkontinans tedavisi için kullan lan ilaçlar baz hastalarda etkin olabilirler fakat yan etkileri vard r ve s kl kla
uzun süre kullan lamazlar. Bu nedenle, bunlar n konservatif
ve cerrahi tedaviye yard mc olarak dü ünülmeleri daha do ru olur.
tedavisinde antimuskariniklerin önemli klinik yarar vard r. Piyasadaki ilaçlar n hangisinin birinci, ikinci veya
üçüncü basamak tedavi olarak kullan lmas gerekti ine ili kin herhangi bir görü birli i sa lanamam t r. Optimal tedavi ki iye özel olmal d r ve hastan n komorbiditeleri, e
zamanl kullan lan ilaçlar ve farkl ilaçlar n farmakolo ik profilleri dikkate al nmal d r.
’ n farmakolo ik tedavisinde amaç düz ve çizgili üretral
kaslar n tonusunu artt rarak üretran n kapanmas üzerindeki
etkinin artt r lmas d r. Bu tür bir art a birkaç ilaç katk da bulunabilir fakat dü ük etkinlikleri ve/veya yan etkileri klinik
kullan mlar n s n rlamaktad r.
a ma tipi idrar kaç rman n tedavisinde parasempatomimetik ilaçlar veya _ -adrenoreseptör antagonistleri ile henüz
herhangi bir randomize kontrollü çal ma yap lmad için,
ta ma inkontinans n n medikal tedavilerini seçerken yaln zca
ampirik temele dayan labilece i bilinmelidir. a ma inkontinans n n herhangi bir medikal tedavisinin etkisi hakk nda
karar verebilmek için, bu ilac n rezidüel idrar ( ta ma inkontinans n n altta yatan nedeni) azalt c etkisi sonda veya cerrahinin etkisi ile kar la t r lmal d r. Bugüne kadar bu tür bir
kar la t rman n yap ld klinik veri mevcut de ildir.
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Dü ük doz (lokal) va inal östro en tedavisi ile ürogenital atrofi semptomlar ve sitolo ik de i ikliklerinin tersine çevrildi ine ili kin iyi kan t bulunmas na kar n, alt üriner sistem
üzerinde do rudan bir etki söz konusu olmad ndan progesteronlu veya progesteronsuz östro enlerin üriner inkontinans
tedavisinde kullan labilece ine dair güncel bir kan t yoktur.
Desmopressin tüm çal malarda iyi tolere edilmi tir ve gece
i emelerini plaseboya nazaran anlaml derecede iyile tirmi
ve kesintisiz uyku saatlerini artt rm t r. Hiponatremi riski,
ya , kalp hastal ve 2 saatlik idrar hacminin artmas ile birlikte artmaktad r ve bir meta-analizde % . oran nda görüldü ü saptanm t r.

&SLFLMFSEFàESBS,BmÀSNB:zOFUJNJ
Erkeklerde ba lang ç de erlendirmesi bir uzman n yönetimine sevk edilmesi gereken komplike inkontinans bulunan
hastalar n genel de erlendirme için uygun olanlardan ayr lmas eklinde yap l r.

Erkeklerde UI başlangıç tedavisi ile ilgili öneriler

ÖD

+#!'(*'"

 !"###"!"( )#!* %"

#('!"'
 ) (+!!
,+"!"((#!!'*!!&"
"((+# !!)(!%&#+(
" #!()#$"!)!
&!(")((+("#!$"&$%!"
!!#"#!!!!
ÖD=öneri derecesi; NR=henhangi bir öneri mümkün değil.
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0*$*+$0#$7#0 0 :A0, -A- + -&A:;-$2(,(
ÖYKÜ

KLİNİK
DEĞERLENDİRME

7$,$1.-0 1A
# ,+ ,

(6(*1$+ *2(4(2$#$
* :A0, 1A*+A*+
/.12 /0.12 2$*2.,(

 0AA*
1$,/2.,+ 0A
.+ -* :A0,

A*A, 1A*(#0 05 /,
'(11(7#0 0* :A0, (+$
.+ -4$5 .+, 5 -

=$-$+#$$0+$-#(0,$! *A-A6(+&(+(!;+<,
=90(-$01$,/2.,#$$0+$-#(0,$1(4$1$,/2.,1*.031A*+A* ' "(,2 !+.4$ -*$2(
=  ,* +(2$1(#$$0+$-#(0,$4$2$# 4((12$(
=(6(*,3 5$-$  !#.,(- +0$*2 +1 *0 +-;0.+.)(*

?*.,/+(*$@(#0 0* :A0,
=$*<00$-4$5 ?2.2 +@(#0 0
* :A0,
=  A# *(+$0(+$(+(*(+((#0 0
* :A0,
 0A
'$, 2<0(
0$*<00$-$-%$*1(5.($,$1$,/2.,+ 0A
/0.12 2AA-2$# 4(1(
0 #(* +/$+4(*"$00 '(

=7#0 02 '+(+(>(#0 0*<+2<0<$-%$*2$(1$2$# 4(4$5$-(#$-#$$0+$-#(0,$
=$+4(*2 ! -* 1%.-*1(5.-3#$$0+$-#(0,$1(
=7$,$1.-0 1A0$6(#<$+(#0 0

VARSAYILAN
TANI

TEDAVİ

777 
 8
%(-*2$05$2$01(6+((-$
! +A.+ 0 *

90$20 5A1 , *
$+4(*2 ! * 1
*.-20 *1(5.-3

 7 
 8
(+*;-"$$-:.*0 ' 21A6+A*
4$0$-1$,/2.,2$# 4(
$#(+,$+(#(0

 777 
 8
$2031.0 A0A *2(4(2$1(-$
! +A.+#334 01 5A+A0

 /2 - -'$02<0+<#($0
-.0, ++(*;0-  -+ ,+A


 7877  7 
=  ,2 06A#<6$-+$,$1(
=$+4(*2 ! -* 1$(2(,(>!(5.%$$#! "*
= , -+A($,$,$1 -$$(2(,(
=7-*.-2(- -1<0<-+$0(
= -2(,31* 0(-(*+$0 A0A *2(%,$1 -$>1A*A, 2(/((#0 0* :A0, 4$
 +% #0$-$0)(* -2 &.-(12+$0,$1 -$:A*A.!1203*1(5.-34 01 
  0A1A6+A*
UZMANLIK ALANI TEDAVİSİ

nceki tedavinin yetersiz oldu u dü ünülüyorsa uzman ba lang ç tedavisini yeniden uygulayabilir.
Erkeklerde cerrahi düzeltme için uygun olan idrar kaç rma
etiyolo isine göre sfinkter ile ili kili kaç rma (postoperatifposttravmatik ve kon enital), mesane ile ili kili kaç rma ve
fistül olarak s n fland r labilir

Erkeklerde cerrahi olarak düzeltilebilir UI etiyolojik
sınıflandırması
Sfinkterle ilişkili
Post-operatif
   !  
   !  
   !     
    
  !    
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HIFU = yüksek yoğunluklu odaklı ultrason
Erkeklerde Üriner İnkontinansın Uzmanlık Alanında Tedavisi
ÖYKÜ/SEMPTOM
DEĞERLENDİRME

KLİNİK
DEĞERLENDİRME

TANI

. .7"'''. &&
1. "''!&! (&&
kaçırma

Prostatetktomi sonrası
inkontinans

-0&$#"*3&#&''("#2&3#(3!"'373#3!"!&
-0&(&$''($ $%# '

STRES TİPİ İDRAR
KAÇIRMA
Sfinkter yetersizliğine
bağlı olarak

KARIŞIK İDRAR
KAÇIRMA

SIKIŞMA TİPİ
KAÇIRMA
(&)'$&7.&.
aktivitesine bağlı olarak
$!)"'.&'.#

Eş zamanlı var olan
mesane çıkış
obstruksiyonu ile birlikte

TEDAVİ

$"%! && 1.&"a
-& 3&&#&& 1.&"a
-76. !&#7! ((6&&
 1.&"
%&$'((*+%!*'.7.#(*'
& !%!* &&

4! (*7&.'.,
olursa
-Y%+3&#&
sfinkter
-!'!#

-Alfa-blokerler, 5ARI
-Anatomik mesane
1. .7$(&) '+$#)
3,!(!"'
-Antimuskarinikler

4! (*7&.'.,
olursa
-2&$"$3!'+$#

Eşzamanlı var olan
düşük aktiviteli
detrusor ile birlikte
(işeme sırasında)

-Aralıklı sonda
-Antimuskarinikler

76. !&
373#3!"!&
-3&(&$''($' $%
-!&2&3#(3!"e
-3&$#"i

Alt üriner sistem
anomalisi veya
patolojisi

- #$"!3,!(!&
-($!$(*!r

,BEÀOMBSEBàESBS,BmÀSNB:zOFUJNJ

Kad nlarda ba lang ç de erlendirmesi, komplike idrar kaç rmas bulunan hastalar n genel de erlendirme için uygun
olanlardan ayr lmas ve bir uzman n yönetimine sevk edilmesi eklinde yap lmal d r.
zg^cZgõc`dci^cVch
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 4*(- 5 -->4-) 6(*#4>?*!/%)%
%3%'.!('/%1%/! !
'>4-)

ÖYKÜ

4'46)$%..%%(!+(*
1!2+() *.4'
% -->4')1!2
5 --'>4-)

9!*!( !!-(!* %-)!
9=-%*!-.!),/+) !!-(!* %-)!.%.4'(4' $%)/(+1!*'!/%
96)'(%/!.% !!-(!* %-)!1!/! 1%%./!%
9%3%')02!*!  +)%*(,!(1%'1!,!-%*!(
92#0*../-!./%,%'>4-)24#?./!-)!'%>%*?'.@-@'/!./%
95 --/$(%(%:% --'@(/@-@!*"!'/!%.!/! 1%1!2!*% !*
 !!-(!* %-)!
uygunsa
9<./-+&!* 0-0)0 !!-(!* %-%(%-1!02#0*%>%) !/! 1%! %(%95./!)(%,!(1%'/*'.'.4().4 !!-(!* %-)!.%
956!)!.+*-.4-!3% @!(% --

KLİNİK
DEĞERLENDİRME

VARSAYILAN
TANI

-464'.!),/+)(-4
+(*'>4-)

55 ;
"%*'/!-2!/!-.%3(%%*!
(4+(-'

TEDAVİ

96)/-34 @3!*(!)!.%
91!2 %>%*,!(1%'/*'.!%/%)%
9 %>%*)!.*!!%/%)%
90(+'.!/%*1!2 */%)0.'-%*%'(!-
*yerel ruhsat
onayına tabidir

!/-0.+-64-4'/%1%/!
.%*!(4+( 001.24(* 55
5  ; %(!
%-(%'/!+(*2 +(
)2*64-4'/%"
)!.*! 

  ;
%('?*!!*>+'-$/.43(4'
1!-!*.!),/+)/! 1%
! %()!(% %-

7'+),(%'!8% --'>4-)
9!'@--!*% --'>4-)
9 64 '%(!-%(!%(%6'%(%% --'>4-)
-4
$!)/@-%
-!'@--!*!*"!'.%2+*
?*!)(%%6!)!.!),/+)(-4
,!(1%'464*/! 1%.%
- %'(,!(1%'!--$%
"%./@(6@,$!.%

%!-*+-)((%'
/@-(!-%0(0*0-.?-*
9%6!)!.+*-.4
?*!)(%)%'/- 
-!3% @!(% -9?*!)(%,!(1%'+-#*
,-+(,.0.0
9,!(1%''%/(!

:0-#!%*'+*/%**.

9(!'/-%'.!(./%)@(.2+*#%% %!-2- 4)4(9&%*(%$3(-@-!/-(%*.!-/(!6-4.43(4'
UZMANLIK ALANI TEDAVİSİ

Komplike idrar kaç rma tan s ile uzman yönetimine sevk
edilen kad nlar n altta yatan ba ka patolo ilerin ay r c tan s
için sitolo i, sistoüretroskopi veya üriner sistem görüntülemesi gibi ek tetkikler gerektirme olas l söz konusudur.

Kadınlarda İdrar Kaçırma için Cerrahi
Cerrahi işlem

ÖD

 
"

(

!)&%



!)#%$#
 %
 "





'  

  #
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.2ÝÝyNERIÝM~MK~NÝDEÙILÝ".3ÝÝMESANEÝBOYNUÝASKÍSÍÝd$ÝÝyNERIÝ
DERECESIÝ--+ÝÝ-ARSHALL -ARCHETTI +RANTZÝ".ÝÝMESANEÝBOYNUÝ
464ÝÝGERILIMSIZÝÝVAJINALÝBANT

Kadınlarda İdrar Kaçırma Uzmanlık Alanı Tedavisi
ÖYKÜ/SEMPTOM
DEĞERLENDİRME

Fiziksel aktivitede
kaçırma

5 9 9K
 999  
 4 

 : 4A
 #&%7((6)k
rahatsızlık veren semptom
tedavi edilmelidir


: 99 9
 4  

Mesane çıkış
obstruksiyonu

TEDAVİ

‘komplike’ kaçırma
2%8++(%63+'
2 <;3%#&+#&#&#<%#&#%63+'
;+3
"'-8+#
+%8++(( %,#0)(
#<','*-)'&+3
*&/#%3<3(-/#,#
+#%&*&/#%++"#
 #,-8&<8*",#

Sıkışma/sık
idrara çıkma hissi
kaçırması

2&/#%)+!(')#&#-,#*+)&*,.,#6#(;+&(#+'e
25+#(+,#,-'*&/#%-(!7+8(-8&',#8<8(8&'&##+
25+)#('#%3(31'-#(

KLİNİK
DEĞERLENDİRME

TANI

Karışık semptomları
olan kaçırma

<&(!36-/#,#
<+3,31)&.+,
2,-+,-#*#%63+'a
++"#
"#'+--3+33$(&+
(-&+/,%3&+
%)&*),.,*(,#0)(
0*08+#(+, #(%-+

<&(!36-/#,#
<+3,31)&.+,
2)-.&#(.'-)%,#(#
2(7+)')8&,0)(
2',(
.!'(--#)(

,()<&'
sının iyi olmaması
#&#&!#&# 4

<;3%#&+
8<8(8&'&##+
28+-+),#,-),%)*#
2#&+#!7+8(-8&'e
28+)#('i

Düşük aktiviteli
detrusor

2(-)'#%',(63%3<
-3%(3%&3;381&-#&',#
7+(!(#-)8+#(+
*+)&*,.,

Alt üriner sistem
anomalisi veya patolojisi

2 ()'&#81&-#&#+
2-)&)$#-/##&#r

Aralıklı
kateterizasyon

%âLOZBâMÀLBEÀOWFFSLFLMFSEF6* à, ZzOFUJNJ

Bu hasta grubunda
çok s k oldu u için tüm dü kün/ya l
erkek veya kad nlarda
için aktif olgu bulma ve tarama i lemi yap lmal d r. Hastalar n ço u a a daki algoritmada yer
alan yakla mlar n kombinasyonu kullan larak ba ar l biçimde tedavi edilebilir.
Baz hastalarda, örne in a r ve hematürisi bulunanlarda, komplike ko-morbiditesi olanlarda veya ilk tedaviye yan t
zg^cZgõc`dci^cVch
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vermeyenlerde uzmana sevk gerekli olabilir. zman tedavisi
ki iye özel olmal d r ve büyük oranda hastan n durumuna baml d r.
drar kaç rma tedavisinde ya bir kontraendikasyon deildir fakat hastalar cerrahiden önce dikkatlice de erlendirilmelidir. Baz hastalarda, bu de erlendirme sonunda olas tek
sonuç ’n n s n rland r lmas d r (örn. alt bezi).

/zSPKFOJLàESBS,BmÀSNB:zOFUJNJ

öro enik idrar kaç rma tedavisinde temel sorun idrar kontrolü ile birlikte böbrek fonksiyonunun korunmas d r. osyal
etki, i göremezlik derecesi ve K (ya am kalitesi) de dikkate
al nmal d r.
örolo ik hastalarda
fonksiyonu ayr nt l tan s için
öykü ve klinik muayene yeterli de ildir, tan ve prognozun
saptanmas için ürodinamik de erlendirme gereklidir.
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Nörojenik İdrar Kaçırma Başlangıç Tedavisi
ÖYKÜ
LEZYON DÜZEYİ

KLİNİK DEĞERLENDİRME

&3*'&3*,4*/*3-&980/6>3/3"%*,"1&-7*,$&33")*0/64$"6%"&26*/"
-&980/6>3/-0.#&3%*4,130-"14646

613"4",3"-*/'3"10/5*/41*/",03%0/-&980/6>3/53"7."
.6-5*1-4,-&309

613"10/5*/4&3&#3"--&980/
>3/"3,*/40/)"45"-;A;*/.&
.6-5*1-4,-&309

:@-&3*>8,?
:7%&%&A&3-&/%*3.&%")*-(&/&-%&A&3-&/%*3.e
:@B&.&(?/-?A?7&4&.150.4,036
:0/,4*80/&-%?9&88"B".,"-*5&4*7&5&%"7*"39646%&A&3-&/%*3.&4*
:*9*,.6"8&/& -6.#04",3"-%&3."50.-"3%"%686"/"-50/647&"/"-4'*/,5&3*45&.-*,"4;-."4;#6-#0,"7&3/>97&
"/"-3&'-&,4-&38?3?.&%&A&3-&/%*3.&4*
:@%3"35")-*-*,?-5?3&/'&,5&*4&(&3&,-**4&5&%"7*&%*-*3
:<3*/&34*45&.(>3?/5?-&.&4*4&36.,3&"5*/*/ "/03."-4& 69."/-"B.;B5&%"7*
: #%0.*/"-.6"8&/&7&8"*45&A&#"A-;6-53"40/*-&*B&.&40/3"4;3&9*%?&-
6/-"35&.&-#*-(*-&3*7&3&$&,5*3'","5,&4*/#*3/>30-0+*,5"/;8"0-"/",4"A-"."8"$",5;3

'*/,5&38&5&34*9-*A*/&#"A-;453&4
5*1**%3"3,"=;3.a

'*/,5&3"B;3;",5*7*5&4*/&#"A-;*%3"3,"=;3.a

VARSAYILAN TANI

@)."-&%*-&#*-*3
!"8;'.&4"/&#0B"-."4;
"/-".-;

TEDAVİ

:"73"/;B4"-.0%*'*,"480/
:,45&3/"-$*)"9-"3

: 3"-;,-;,"5&5&3*9"480n
: /5*.64,"3*/*,-&3*-&7&8"5&,#"B;/a

Başarısızlık

Başarısızlık

:@B#*3-*A*/&7&.0#*-*5&8&
#"A-;0-"3",
:"73"/;B4"-.0%*'*,"480/
: /5*.64,"3*/*,-&3
:,45&3/"-$*)"9-"3
:"-;$;,"5&5&3-&3

Başarısızlık

Daha ‘kişiye özel’ tedavi için uzmanlık alanı tedavisi tercih edilebilir

Ba lang çtaki ampirik tedavi ba ar s z olursa, tüm nöro enik
idrar kaç rma olgular nda erken uzmanl k tedavisi endikedir.
Nörojenik İdrar Kaçırma Uzmanlık Alanı Tedavisi
LEZYONUN DÜZEYİ VE
YAYGINLIĞI, ÖYKÜ VE KLİNİK
DEĞERLENDİRME

UZMANLAŞMIŞ
DEĞERLENDİRME

TANI

KONZERVATİF TEDAVİ

CERRAHİ TEDAVİ
 %&5364034'*/,5&3%*44*/&3+*4i
 "/5*.64,"3*/*,"+"/-"3
  4",3"-%&"''&3&/4*80/

&3*'&3*,4*/*3-&980/6>3/3"%*,"-1&-7*,
$&33")* $0/64$"6%"&26*/"-&980/6
>3/%*4,130-"14646

613"4",3"-*/'3"10/5*/41*/",03%0/-&980/6>3/53"7."
.6-5*1-4,-&309

613"10/5*/4&3&#3"--&980/-"3
>3/"3,*/40/)"45"-;A;
*/.&.6-5*1-4,-&309

:<30%*/".*,5&45&B9"."/-;(>3?/5?-&.&(&3&,4*/*.*%*,,"5&"-;/."-;%;3
:<3*/&34*45&.(>3?/5?-&.&4* "/03."-4&#>#3&,6-53"40/6
:&3*'&3*,-&980/-"3%"/>30'*980-0+*,5&45

'*/,5&38&5&34*9-*A*/e
#"A-;453&45*1**%3"3
kaçırma

?B?,%&536403",5*7*5&4*
4'*/,5&3"B;3;",5*7*5&4*/&
#"A-;,>5?.&4"/&
#0B"-."4;*-&*-*B,*-*,"=;3.a

:!"."/-;*B&.e
:,45&3/"-$*)"9-"3

:Y"1"84'*/,5&3
:&4"/&#08/6"4,;4;
:6#?3&53"-#"/5-"3
:"$*."35;3;$;"+"/-"3
:&4"/&#08/6$&33")*4*
:&4"/&#086,"1"5;-."4;

&536403"B;3;",5*7*5&4*/&#"A-;

DSD ile

80,

:
: -'" #-0,&3-&3
:@/53"7&9*,"-
:&4"/&&,413&480/6

: 
:,"-;$;40/%"


:"73"/;B4": 
:@B&.&5&5*,-&.e
:"-;$;40/%" 
:,45&3/"-$*)"9-"3 

:@/53"?3&53"-45&/5-&3
:4'*/,5&3*
:'*/,5&3&#056-*/6.
50,4*/*68(6-"."4;

 
  

:&536403"#056-*/6.
50,4*/*
:/5&304*4501-"45*
:50"6(.&/5"5*0/

  4",3"-"/5&3*03,>,-&368"3;4;
IC = aralıklı sonda
 *B&.&40/3"4;3&9*%?& 53"/4?3&53"-*/4*980n

Belli olgularda stoma/diversiyon bir seçenek olabilir

zg^cZgõc`dci^cVch
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2
konsensuna göre, çocuklarda idrar kaç rma 5 ya
ve üzeri çocuklarda uygunsuz zaman ve yerde alt slatma
olarak tan mlanm t r.
oktürnal enürezis, idrar kaç rmadan ay rt edilmelidir. drar
kaç rmada fonksiyonel tan koymadan ve onu tedavi etmeden
önce, anatomik üriner sistem anormalliklerinin ay r c tan s
yap lmal d r.
9/#4+,!1$!:1).%18.+/.3).!.2!,!.'@;<.%3)-)
ÖYKÜ/SEMPTOM
DEĞERLENDİRME

KLİNİK
DEĞERLENDİRME

VARSAYILAN TANI

TEDAVİ

/+341.!,%.=1%7)2
-/./2%-03/-!3)+

=.$=7?'%#%)%-%2)?!#),)$1!1
6!0-!()22) 2@+)$1!16!0-!
?)%-%2%-03/-,!1@

>%.%,$%%1,%.$)1-%"!+@.@7),'),)"<,=-
>)7)+-4!6%.% !"$/-).!,0%1).%!,$@'%.)3!,2@13 /-41.<1/,/*)+
>!@12!+&/.+2)6/.4$%%1,%.$)1-%2)+!"@7,@+5!12!3%$!5)%$),)15%6%.)$%.$%%1,%.$)1),)1
>8$1!13!(,),)?)$1!1+=,3=1=%.&%+3%)2%3%$!5)%$),)15%6%.)$%.$%%1,%.$)1),)1
>8%-%2/.1!2@1%7)$=%,)$1!1!"$/-).!,-4!6%.%),%$%%1,%.$)1),)1)23%%"!,@ 4,31!2/.),%

 8
 : 8

;@+,!-! %)3)>.=1%7)2'=.,==
> ,!1>%2-/01%22).

 88
8  9

:
8

%2!.%%)3)-)
> .3)-42+!1).)+
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Çocuklarda İdrar Kaçırma Uzmanlık Alanı Tedavisi
UZMAN ÖYKÜ &
FİZİK MUAYENE

KLİNİK
DEĞERLENDİRME

TANI

TEDAVİ

Üriner sistem anomalisi kuşkusu bulunmayan
idrar kaçırma

5>!..0%)&)&> 2./13$1+&;&*!"
tedavi edilir ve yeniden değerlendirilir
5 @6./(!&/#,+/(&3,+10"!2&"!&)&.2"
yeniden değerlendirilir
5:.,!&+*&$"."(/&+&*&!&((0")6+6.
5 <."(*"/+"1)0./,+1
5>A"*"/,+./6."4&!=!"@".)"+!&.&)&.
5 (6*%64).67")"(0.,*&3,$.#&
5 2.+6A/)!"@".)"+!&.*"

 >>>  
KAÇIRMA

Pelvik kas eğitimi

A.6/64

5 
5)&+$
5 &*.06.6 6'+
"+'"(/&3,+1

anormalse

AŞIRI
>> >9:

5"/+""@&0&*&
5Antimuskarinikler
5 @6./(3<+"0&*i

A.6/64

5 ,01)&+1*0,(/&+&
5"/+"$1*"+0/3,+1

Üriner sistem anomalisi kuşkusu varlığında
kaçırma

A@6!(&)".&+3-6)*/6!=A=+=)*")&!&.
5>A"*"/&/0,$.#&/&
5 <."(/&+0&$.#&/&
5:.,!&+*i
5&/0,=."0.,/(,-&
5-&+)$<.=+0=)"*e

>? 
>>

>   8 
 >
 >

5*+)6&A"*e
5")2&((/$"2A"0*"
&3,#""! (
5.*(,0".-&
+0&*1/(.&+&()".
)#),(".)".
5Aralıklı kateterizasyon
5 @6./(3<+"0&*&
5 +#"(/&3,+2./+0&&3,0&(

5 +,*)&!=4")0*"
bakınız: çocuklarda
"..%&0"!2&

A.6/64
5 A.6/64,)1./&0.,#+,##
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MELÝALÍNMÍÜTÍRÝVEÝ!VRUPAÝeROLOJIÝ$ERNEÙIÝ~YELERIÝWEBSITELERINDEÝ
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zg^cZgõc`dci^cVch

145

f30-0+à,&/'&,4à:0/-"3
,*-"76;6
(Metin güncelleme Nisan 2010)

. rabe (ba kan), .E. B erklund- ohansen, H. Botto,
. ek, K. . aber, P. enke, . agenlehner

(JSJâ

riner sistem enfeksiyonlar , s k rastland klar için, ciddi bir
sa l k sorunu olu tururlar. Klinik ve deneysel kan tlar üriner
sistem enfeksiyonlar n n en s k nedeninin özellikle enterik
ori inli organizmalar olmak üzere (Escherichia coli ve di er
Enterobacteriaceae) üretra içindeki mikro-organizmalar n
yukar ya do ru ç kmas yla oldu unu desteklemektedir. Bu
ayr ca kad nlarda E s kl n n niçin erkeklerden daha fazla
oldu unu ve mesaneye sonda tak lmas ya da enstrümentasyon sonras nda enfeksiyon riskinin niçin artt n n mant kl
bir aç klamas n da sa lamaktad r.

4ÀOÀGMBOEÀSNBWF5BOÀNMBS

Pratik nedenlerden dolay , üriner sistem enfeksiyonlar ( E)
ve erkek genital sistem enfeksiyonlar , bask n klinik semptomlar na göre ayr antiteler olarak s n fland r l r (tablo ).

5BCMPfSJOFSWFFSLFLHFOJUBMTJTUFNFOGFLTJZPOMBSÀOÀO
TÀOÀGMBOEÀSÀMNBTÀ
Komplike olmayan alt E (sistit)
Komplike olmayan piyelonefrit
Piyelonefrit ile olan ya da olmayan komplike
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E

rosepsis
Üretrit
Prostatit, epididimit, or it
Bakteriüri ve piyüri tan mlar n n listesi ablo 2’de yer almaktad r.

5BCMP&SJâLJOMFSEFBOMBNMÀCBLUFSJSJ
. Kad nlarda akut komplike olmayan sistitte orta ak m
3 üropato en/ml.
idrarda
2. Kad nlarda akut komplike olmayan piyelonefritte orta
üropato en/ml.
ak m idrarda
5
3. Komplike E’li kad nlarda orta ak m idrarda
üropato en/m veya erkeklerde orta ak m idrarda
(veya kad nlarda do rundan sonda ile al nan idrarda)
üropato en/ml.
. uprapubik mesane ponksiyonu ile al nan örnekteki
her türlü bakteri say s anlaml d r.
Asemptomatik bakteriüri
semptomatik bakteriüri, en az 2 saat arayla al nan idrar örneklerinde ayn bakteriyel su tan 5 üropato en/m içeren
iki pozitif idrar kültürü olarak tan mlan r (genellikle sadece
türler saptanabilir).
Piyüri
Piyüri tan s için, santrifü e edilmi idrar sedimentinde bir
büyük büyütmede (HP ) (
), veya santrifü e edilmemi
akyuvar görülmesi gerekir. Rutin inidrarda, bir mm3’te
celeme için, lökosit esteraz testi, hemoglobin ve nitritlerin
de erlendirildi i bir dipstick yöntemi de kullan labilir.
Ürolojik Enfeksiyonlar
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Üretrit
emptomatik üretrit, alguri (a r l idrar) ve pürülan ak nt ile
karakterizedir.
0ROSTATITKRONIKÝPELVIKÝAÙRÍÝSENDROMUÝ+0!3 ÝSÍNÍFLANDÍRMASÍ
DDK/ H s n fland r lmas n n kullan lmas önerilmektedir
( ablo 3).

5BCMP/*%%,/*)¨BHzSFQSPTUBUJUTÀOÀGMBOEÀSNBTÀ
kut bakteryel prostatit ( BP)
Kronik bakteryel prostatit (KBP)
Kronik pelvik a r sendromu (KP )
. nflamatuar KP
EP /i enen mesane idrar -3
( B3)/semen’de lökosit
B. on-inflamatuar KP
EP / B3/semen lökosit yok
semptomatik inflamatuar prostatit
(histolo ik prostatit)
%PIDIDIMIT ÝORÜIT
Or itle birlikte olan ya da olmayan epididimit olgular n n
ço una s k görülen üriner pato enler neden olur. Bu tip enfeksiyon için mesane ç k obstruksiyonu ve ürogenital malformasyonlar risk faktörleridir. enç erkek popülasyonunda
hlamydia trachomatis enfeksiyonu dü ünülmelidir.

5BOÀ

Ú9%ÝGENEL
Rutin tan için hastal k öyküsü, fizik muayene, ve lökosit,
eritrosit ve nitrit reaksiyonu bak lan dipstickle idrar tahlili
önerilmektedir. Premenopozal, sa l kl kad nlardaki izole komplike olmayan E (sistit) ataklar d nda tüm E
türlerinde tedaviye ba lamadan önce idrar kültürü al nmas
148
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önerilmektedir, böylece gerekli oldu unda antrimikrobiyel
tedavinin uyarlanmas sa lanm olacakt r.
0IYELONEFRITÝ
Piyelonefrit üphe edilen durumlarda, üst üriner sistem obstruksiyonu veya ta hastal n d lamak için üst üriner sistemin de erlendirilmesi gerekli olabilir.
Üretrit
Üretral sekresyon ya da sürüntüde ram boyamada HP
( ,
) ba na be lökosit görülürse ve gonore gonokoklar
gram-negatif diplokoklar olarak intraselüler yerle im gösteriyorsa piyo enik üretrit varl anla l r. lk i eme idrar örne inde pozitif esteraz testi veya HP (
) ba na ’dan
fazla lökosit tan koydurucudur.
0ROSTATIT+0!3
Prostatit benzeri semptomlar bulunan hastalarda, bakteryel
prostatit ve KP ay r c tan s n yapma giri iminde bulunulmal d r. E er akut E ve
BH ay r c tan s yap labilirse, bu
en iyi earse
tamey’e göre dört kap testi ile yap l r.

5FEBWJWFQSPGJMBLTJ

E tedavisi çe itli faktörlere ba ml d r. ablo ’de en s k görülen pato enler, antimikrobiyal a anlar ve farkl patolo ilerde
tedavi süresinin bir genel de erlendirmesi yer almaktad r. ineleyen E bulunan hastalarda profilaktik tedavi önerilebilir. ablo 5’de gösterilen tedavi re imlerinin kad nlarda yineleyen E’yi önlemede etkin oldu u kan tlanm t r.
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Tablo 4: Ürolojide antimikrobiyel tedavi önerileri
TanÍ
Sistit,
akut,
komplike olmayan

Piyelonefrit,
akut,
komplike olmayan

E. coli
Proteus
Klebsiella
Di er enterobakterler
Stafilokoklar

Komplike faktörlerle
birlikte E

E. coli
Enterokok
Pseudomonas
Stafilokoklar
Klebsiella
Proteus
Enterobacter
Di er enterobakterler
(Candida)

Nozokomiyal

E

Piyelonefrit,
akut,
komplike
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En sÍk Görülen patojen/türler
E. coli
Klebsiella
Proteus
Stafilokoklar

Ürolojik Enfeksiyonlar

BaÜlanGÍç, ampirik antimikrobiyel tedavi
TMP-SMX°
Nitrofurantoin
Fosfomisin trometamol
Pivmesillinam
Fluorokinolon (altern.) 1, 2

Tedavi süresi
3 gün
(5-)7 gün
1 gün
(3-)7 gün
(1-)3 gün

Fluorokinolon1
Sefalosporin (group 3a)
Alternatifler:
Aminopenisilin/BLI
Aminoglikozid

7-10 gün

Fluorokinolon1
Ate dü tükten veya
Aminopenisilin/BLI
komplike edici faktör
Sefalosporin (grup 2)
kontrol edildikten/ortadan
Sefalosporin (grup 3a)
kald r ld ktan 3-5 gün
Aminoglikozid
sonra
Ba lang ç tedavisinin 1-3 günde
ba ar s z olmas ya da klinik olarak
a r olgular n varl durumunda:
Anti-Pseudomonas aktif:
Fluorokinolon, ba lang çta kullan lmam sa
Açilaminopenisilin/BLI
Sefalosporin (grup 3b)
Karbapenem
± Aminoglikozid
Candida durumunda:
Flukonazol
Amfoterisin B
Ürolojik Enfeksiyonlar
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Prostatit
akut, kronik
Epididimit,
akut

Ürosepsis

E. coli
Di er enterobakterler
Pseudomonas
Enterocoklar
Stafilokoklar
Chlamydia
Ureaplasma
E. coli
Di er enterobakterler
Ürolo ik giri imlerden sonra –
çoklu-dirençli pato enler:

Pseudomonas
Proteus
Serratia
Enterobacter
",)ÝÝBETA LAKTAMAZÝINHIBITyR~ÝÚ9%~RINERÝSISTEMÝENFEKSIYONU
1
&LUOROKINOLONÝBAÜLÍCAÝRENALÝYOLDANÝATÍLÍRÝMETINEÝBAKÍNÍZ ÝÝ
2
-~MK~NSEÝKOMPLIKEÝOLMAYANÝSISTITTEÝFLUOROKINOLONÝKULLANÍLMAMALÍDÍR
ÝYALNÍZCAÝDIRENlÝORANÍNÍNÝÝOLDUÙUÝALANLARDAÝ%ÝCOLIÝIlIN 

e[FMEVSVNMBS

'EBELIKTEÝÚ9%
Asemptomatik bakteriüri duyarl l k testine dayanarak 7 gün
tedavi edilir. ineleyen enfeksiyonlarda (semptomatik veya
asemptomatik) sefaleksin 125-250 mg/gün veya nitrofurantoin, 50 mg/gün profilaktik olarak kullan labilir.
0OSTMENOPOZALÝKADÍNLARDAÝÚ9%
ineleyen enfeksiyonu bulunan kad nlarda, intrava inal östri152
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Fluorokinolon1
Akut bakteriyel prostatitte alternatif:
Sefalosporin (grup 3a/b)
Chlamydia veya Ureaplasma vakalar nda:
Doksisiklin
Makrolid

Akut:
2- hafta

Sefalosporin (grup 3a/b)
Fluorokinolon1
Anti-Pseudomonas aktif
açilaminopenisilin/BLI
Karbapenem
± Aminoglikozid

Ate dü tükten veya
komplike edici faktör
kontrol edildikten/
ortadan kald r ld ktan
3-5 gün sonra

Kronik:
- hafta veya
daha uzun

yol önerilmektedir. Bu etkin olmazsa, antibiyotik profilaksisi
eklenmelidir.
aOCUKLARDAÝÚ9%
Tedavi periyodu 7-10 güne uzat lmal d r. Di ve k k rdaklardaki yan etkiler nedeniyle tetrasiklinler ve fluorokinolonlar
kullan lmamal d r.

Ürolojik Enfeksiyonlar

153

'ENlÝERKEKLERDEÝAKUTÝKOMPLIKEÝOLMAYANÝÚ9%
Tedavi en az 7 gün olmal d r.
eROLOJIKÝBOZUKLUKLARAÝBAÙLÍÝKOMPLIKEÝÚ9%
Kal c bir kür isteniyorsa altta yatan patolo i mutlaka tedavi
edilmelidir. Dirençli su lar n indüklenmesini önlemek için
mümkünse, tedaviyi, idrar kültürü yönlendirmelidir.
eROLOJIDEÝSEPSISÝ~ROSEPSIS 
E’li hastalarda sepsis geli ebilir. Erken sistemik inflamatuar
yan t bulgular (ate veya hipotermi, ta ikardi, ta ipne, hipotansiyon, oligüri, lökopeni) olas çoklu organ yetmezli inin
ilk bulgular olarak tan nmal d r. ygun antibiyotik tedavisinin yan s ra, bir yo un bak m uzman n n i birli i ile ya am
deste i gerekli olabilir. Üriner sistemdeki herhangi bir obstruksiyon drene edilmelidir.

Tablo :JOFMFZFOLPNQMJLFPMNBZBOà:&¨EFzOFSJMFO
BOUJCJZPUJLQSPGJMBLTJTJ

Ajan1
Standart tedavi rejimi
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin makrokristalleri
TMP-SMX

Doz

50 mg/gün
100 mg/gün
40/200 mg/gün yada
haftada üç kez
TMP
100 mg/gün
Fosfomisin trometamol
3 g/10 gün
‘Breakthrough’ enfeksiyonlar (Alevlenme)
Siprofloksasin
125 mg/gün
Norfloksasin
200-400 mg/gün
Pefloksasin
800 mg/hafta
154
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'ebelik sÍrasÍnda
Sefaleksin
125 mg/gün
Sefaklor
250 mg/gün
TMP = trimetoprim-sufametaksazol.
19ATMADANÝyNCEÝALÍNÍR
Ú9%ÝHASTALARÍNÍNÝTAKIBI
Kad nlarda, komplike olmayan E ve piyelonefrit sonras
rutin takip için dipstick testi ile idrar tahlili yeterlidir.
2 hafta içinde yineleyen E olan kad nlarda, üriner sistem de erlendirmesi ile birlikte yinelenen idrar kültürü
ve antibiogram önerilmektedir.
a l larda, yeni geli mi yineleyen E’yi, üriner sistemin
tam de erlendirilmesini gerektirebilir.
E bulunan erkeklerden, ergen hastalarda, yineleyen enfeksiyon durumunda ve tüm piyelonefritlerde bir üroloik de erlendirme yap lmal d r. Bu öneri ayr ca prostatit,
epididimit ve or it olan hastalarda da izlenmelidir.
ocuklarda, k zlarda iki ve erkeklerde bir E sonras nda
inceleme yap lmas gereklidir. nerilen tetkikler üriner
sistem ultrasonu ve buna eklenen i eme sistoüretrografisidir.
Üretrit
A a daki tedavi k lavuzu Hastal k Kontrol ve nleme Merkezi (2002) önerileri ile uyumludur. onore tedavisi için,
a a daki antimikrobiyaller önerilebilir:
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Birinci seçenek
Sefiksim 400 mg
oral tek doz
Seftriakson 1g im
tek doz
(im lokal anestezik ile)

Úkinci seçenek
Siprofloksasin 500 mg
oral veya Ofloksasin
400 mg oral veya
Levofloksasin 250 mg
oral tek doz olarak

onoreye s kl kla klamidya enfeksiyonlar e lik etti i
için, anti-klamidiyal aktif tedavi eklenmelidir.
A a daki tedavi #HLAMYDIAÝTRACHOMATIS enfeksiyonlar nda
ba ar l biçimde uygulanm t r:
Birinci seçenek
Azitromisin
1 g ( 4 kapsül 250 mg)
Oral yoldan tek doz
Doksisiklin
ünde 2 kez 100 mg oral
7 gün süreyle

Úkinci seçenek
Eritromisin
ünde 4 kez 500 mg
oral tek doz 7 gün süreyle
Ofloksasin günde 2 kez
300 mg oral veya
Levofloksasin günde
bir kez 500 mg oral,
7 gün süreyle

Tedavi ba ar s z olursa, 4RICHOMONASÝ VAGINALIS ve/veya
Mycoplasma türleri ile enfeksiyon varl
dü ünülmelidir.
Bunlar metronidazol (2 g oral, tek doz) ve eritromisin (500
mg oral, günde 4 kez, 7 gün süreyle) kombinasyonu ile tedavi
edilir.
Prostatit
Akut bakteryel prostatit ciddi bir enfeksiyon olabilir. Ate
dü ene ve enfeksiyon parametreleri normale dönene kadar
yüksek doz aminoglikozidler ve bir penislin türevi veya
156
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üçüncü enerasyon sefalosporin gibi antibiyotiklerin yükse
dozda parenteral olarak uygulanmas gerekebilir. Daha hafif
olgularda, en az 10 gün fluorokinolon oral yoldan verilebilir.
Kronik bakteryel prostatit ve inflamatuar KPAS’da, ilk tan dan sonra 2 hafta süreyle oral fluorokinolon veya trimetoprim verilebilir. Hasta daha sonra yeniden de erlendirilmelidir
ve antibiyotiklere ancak tedavi öncesi kültürler pozitifse veya
hasta tedavinin pozitif etkilerini bildirmi se devam edilir.
Toplam 4- hafta sürelik tedavi dönemi önerilmektedir.
Antibiyotikler ve _ BLOKERLERÝILEÝKOMBINASYONÝTEDAVISI
Ürodinamik çal malarda kronik prostatit hastalar nda üretral kapanma bas nc n n artt gösterilmi tir. Antibiyotiklerin
_-bloker ile kombinasyon tedavisinin, inflamatuar KPAS’de
tek ba na antibiyotiklerden daha yüksek ifa oran bulunduu gösterilmi tir. Bu tedavi seçene ini pek çok ürolog tercih
etmektedir.
#ERRAHI Prostatit tedavisinde genellikle, prostatik apse drenad nda cerrah tedaviden kaç n lmal d r.
%PIDIDIMIT ÝORÜIT
Antimikrobiyel tedaviden önce, mikrobiyolo ik inceleme
için üretral sürüntü ve orta ak m idrar örne i al nmal d r.
lk seçenek ilaç fluorokinolonlar ve tercihen bunlar n C.
trachomatis’e kar iyi reaksiyon gösterenleridir (örn., ofloksasin, levofloksasin), çünkü bunlar n geni antibakteryel
spektrumu ve ürogenital sistem dokular na yüksek penetrasyonu vard r.
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Tablo 6:

Ürolojide peri-operatif antibakteryel

ÚÜlem

0atojenler
(beklenen)

0rofilaksi
(standart)

Enterobakterler
Anaeroblar?

Tüm hastalar

Enterobakterler
Enterokoklar
Stafilokoklar
Enterobakterler
Enterokoklar
Stafilokoklar

Yok

Enterobakterler
Enterokoklar

Yok

Komplikasyonsuz distal
ta üreteroskopisi

Enterobakterler
Enterokoklar
Stafilokoklar

Yok

Proksimal veya impakte
ta için üreteroskopi ve
perkütan ta ç kar lmas

Enterobakterler
Enterokoklar
Stafilokoklar

Tüm hastalar

4ANÍSALÝIÜLEMLER
Transrektal prostat
biyopsisi
Sistoskopi
Ürodinamik çal ma
Üreteroskopi

%NDO~ROLOJIKÝCERRAHIÝVEÝ%37,
ESWL
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Yok

profilaksi önerileri
Antibiyotikler

9orumlar

Fluorokinolonlar
TMP ± SMX
Metronidazol?1
TMP ± SMX
Sefalosporin
2. ku ak
TMP ± SMX
Sefalosporin
2. ku ak

Dü ük riskte tek doz etkin.
Riskli hastalarda uzun
süreli tedavi dü ünülmelidir
Riskli hastalarda
dü ünülmelidir

TMP ± SMX
Sefalosporin 2. veya
3. ku ak
Aminopenisilin/BLI a
TMP ± SMX
Sefalosporin 2.
veya 3. ku ak
Aminopenisilin/BLI
Fluorokinolonlar

Stent veya nefrostomi tüpü
veya di er risk faktörleri
olan hastalar

TMP ± SMX
Sefalosporin 2.
veya 3. ku ak
Aminopenisilin/BLI
Fluorokinolonlar

K sa kür,
Süre belirlenmelidir.
Ameliyat s ras nda intravenöz
önerilmi tir.

al ma yok

Riskli hastalarda
dü ünülmelidir
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Prostat TUR

Enterobakterler
Enterokoklar

Tüm hastalar

Mesane tümörü TUR

Enterobakterler
Enterokoklar

Yok

!lÍKÝVEYAÝLAPAROSKOPIKÝ~ROLOJIKÝCERRAHI2
Aç k ameliyatlar
Deri ile ili kili
pato enler, örn.,
stafilokoklar
Sonda ile ili kili
üropatojenler

Yok

Temiz-kontamine
(üriner sistemin aç lmas )

Enterobakterler
Enterokoklar
Stafilokoklar

nerilmektedir

Temiz-kontamine
(ba rsak segmenteri
kullan lmas )

Enterobakterler
Tüm hastalar
Enterokoklar
Anaeroblar
Deri ile ili kilibakteriler

Protez cihazlar n tak lmas

Deri ile ili kili
bakteriler, örn.,
stafilokoklar

Tüm hastalar

",)ÝÝBETA LAKTAMAZÝINHIBITyR~Ý4-0ÝÝ3-8ÝÝTRIMETOPRIMÝSULFOMETAKZASOLÝÝÝÝ
10ROSTATÝCOREÝBIYOPSILERINDEÝMETRONIDAZOLÝKULLANÍLMASÍÝLEHINEÝKANÍTÝYOKTURÝÝ Ý
Ý
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TMP ± SMX
Sefalosporin 2. veya
3. ku ak
Aminopenisilin/BLI

Dü ük riskli hastalar ve
küçük boyutlu prostat
profilaksi gerektirmez

TMP ± SMX
Sefalosporin 2. veya
3. ku ak
Aminopenisilin/BLI

Riskli hastalarda ve büyük
tümörlerde dü ünülmelidir

Yüksek riskli hastalarda
dü ünülmelidir. K sa süreli
post-op kateter tedavi
gerektirmez

TMP ± SMX
Sefalosporin 2. veya
3. ku ak
Aminopenisilin/BLI

Tek peri-operatif kür

Sefalosporin 2. veya
3. ku ak
Metronidazol

Kolon cerrahisinde
oldu u gibi

Sefalosporin 2. veya
3. ku ak
Penisilin
(penisilinaza dirençli)
ÝÝILEÝVEYAÝTEKÝBAÜÍNAÝKO TRIMOKSAZOL Ý452ÝÝTRANS~RETRALÝREZEKSIYON
Ý2#ERRAHIÝALANÝKONTAMINASYONUÝSÍNÍFLANDÍRMALARÍÝ#$# 
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#ÝTRACHOMATIS’ n neden oldu u olgularda tedaviye doksisiklin,
200 mg/gün ile ve toplam en az 2 hafta süreyle devam edilebilir. Makrolidler alternatif ilaçlard r. #ÝTRACHOMATIS enfeksiyonu olgular nda, cinsel partner de tedavi edilmelidir.

fSPMPKJL$FSSBIJEF1FSJPQFSBUJG"OUJCBLUFSZFM1SPGJMBLTJ

Ürolojide antimikrobiyel tedavinin ana amac akut piyelonefrit, prostatit, epididimit ve ürosepsis gibi semptomatik veya
febril genitoüriner enfeksiyonlar ve ayr ca ciddi yara enfeksiyonlar n önlemektir. Standard ürolojik giri imlerde k sa
dönemli peri-operatif antibakteryel profilaksi önerileri tablo
’da yer almaktad r.

"UÝKÍSAÝKITAPlÍKTAÝDAHAÝKAPSAMLÍÝ%!5ÝKÍLAVUZUÝ)3".Ý     ÝTEMELÝALÍNMÍÜTÍRÝVEÝ!VRUPAÝeROLOJIÝ$ERNEÙIÝ~YELERIÝWEBSITELERINDEÝ
HTTPWWWUROWEBORGÝBUÝKÍLAVUZAÝERIÜEBILIR

162

Ürolojik Enfeksiyonlar

/e30+&/à,"-5f3à/&34à45&.
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(Metin güncelleme Mart 2009)

M. Stöhrer (ba kan), B. Blok, D. Castro-Diaz, E. ChartierKastler, P. Denys, . Kramer, . Pannek, . del Popolo,
P. Radzisze ski, - . Wyndaele

(JSJâ

1980’lerden önce, nörojenik alt üriner sistem disfonksiyonu
(NAUSD) bulunan hastalarda böbrek yetersizli i ile ili kili
oldukça fazla morbidite söz konusu idi. NAUSD bulunan
hastalar n ço unda ya am kalitelerini (YK) sürdürmek ve yaam beklentilerini maksimize etmek için ya am boyu bak m
gerekmektedir. Son 30 y lda ortaya ç kan önemli teknolojik
geli meler bu hedeflere ula lmas na yard mc olmu tur.

Metodoloji

Panel önerileri derecelendirmek için mümkün oldu u kadar
üç basamakl (A–C) bir sistem kullanm t r ve böylece klinisyenlere önerinin geçerlili ini belirleme konusunda yard mc
olunmaktad r.

Terminoloji

Kullan lan terminoloji ve ana hatlar gösterilen tan sal i lemler için Uluslararas Kontinans Derne i (ICS) taraf ndan
yay nlanan alt üriner sistem (AUS) tetkik önerilerine ba l
kal nm t r.

Nörojenik Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu

163

3JTLGBLUzSMFSJWFFQJEFNJZPMPKJ

Tüm merkezi ve periferik nörolojik bozukluklar üriner sistemde fonksiyonel bozukluklara yol açma bak m ndan yüksek bir risk ta rlar.

4ÀOÀGMBOEÀSNB

NAUSD için birkaç s n fland rma sistemi önerilmi tir. Panel
motor fonksiyon için ürodinamik ve klinik bulgular temel
alan fonksiyonel bir s n fland rma önermektedir ( ekil 1).
Ûekil 1. EAU-Madersbacher sÍnÍflandÍrma sistemi.
Detrüsör
A r
aktif

A r aktif

A r
aktif

A r
aktif

Dü ük aktiviteli Normo-aktif
Üretral sfinkter

Dü ük
aktiviteli

A r aktif

Detrüsör
Dü ük
aktiviteli

Dü ük
aktiviteli

Dü ük
aktiviteli

Normo
aktif

Normo-aktif
A r aktif
Üretral sfinkter

-ADERSBACHERÝVEÝARK´DANÝUYARLANMÍÜTÍR
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Normo
aktif

Dü ük
aktiviteli

5BOÀWFUFEBWJ[BNBOMBNBTÀ

Hem konjenital hem de edinsel NAUSD’da, erken tan ve tedavi zorunludur, çünkü ili kili nöropatolojik bulgular normal olsa bile, AUS içinde geriye dönü ümsüz de i iklikler
olabilmektedir. Ayr ca, NAUSD’nun, bizzat nörolojik patolojinin önde gelen özelli i olabilece i de an msanmal d r.

5BOÀ

(ASTAÝDEÙERLENDIRME
NAUSD tan s nörolojik ve nörolojik olmayan durumlar n
kapsaml bir de erlendirmesine dayanmal d r. lk de erlendirmede ayr nt l öykü, fizik muayene ve idrar tahlili yer almal d r.
Öykü
Ayr nt l bir genel ve spesifik öykü al nmas zorunludur, üriner sistem, ba rsaklar, cinsel ve nörolojik fonksiyonun geçmi ve imdiki semptomlar ve bozukluklar üzerine yo unla mal d r. Olas uyar c bulgu ve semptomlara (örn., daha
ileri tetkik gerektiren a r , infeksiyon, hematüri, ate ) özellikle dikkat edilmelidir.
Fizik muayene
Nörolojik durum mümkün oldu u kadar tam olarak tan mlanmal d r. Ürogenital bölgedeki tüm duyular ve refleksler
test edilmelidir. Anal sfinkter ve pelvis taban fonksiyonlar n n ayr nt l testleri de yap lmal d r ( ekil 2). Daha sonraki
tan sal tetkiklerin güvenilir biçimde yorumlanabilmesi için
bu klinik bulgular gereklidir.
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Ûekil 2 - NAUSD bulunan hastanÍn nörolojik durumu mümkün
olduÙu kadar tam olarak tanÍmlanmalÍdÍr.
(a - dermatomlar b - iliÜkili refleksler).

ÛEKILÝA 3PINALÝKORDÝ, 3ÝD~ZEYLERINDEKIÝDERMATOMLAR
Ý
Kremasterik refleks

Diz refleksi

$\DNELOH÷LUHIOHNVL
Bulbokavernoz reflex

Anal refleks

ÛEKILÝBÝ¯Ý!LTÝSPINALÝKORDDAÝ~ROGENITALÝVEÝDIÙERÝREFLEKSLER
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Ürodinamik testler
En az 2-3 gün süreyle bir mesane günlü ü kaydedilmelidir.
eyebilen hastalarda idrar ak m h z ve ultrasonla i eme sonras rezidüel idrar miktar ölçümü en az 2-3 kez yinelenmelidir.
NAUSD’nun kesin tipini belirlemek için invaziv ürodinamik
çal malar zorunlu de erlendirme araçlar d r (Tablo 1).

Tablo 1: NAUSD’da ürodinamik ve üro-nörofizyoloji

UFTUMFSJLÀMBWV[V
Ürodinamik ve üro-nörofizyoloji testleri kÍlavuzu
AUS (dis-)fonksiyonunu belgelemek için
ürodinamik tetkik zorunludur (10)
Mesane günlü ü tutulmas önerilmektedir
nvaziv ürodinamik testler planlanmadan önce
non-invaziv testler zorunludur
NAUSD hastalar nda güncel olarak video-ürodinami
invaziv ürodinaminin tercih edilen yöntemidir.
E er bu mümkün de ilse, bas nç ak m çal mas ile
devam eden bir dolum sistometrisi yap lmal d r

ÖD
A
B
A
A

Standart ürodinamik test için, mutlaka bir fizyolojik
A
dolum h z (bak n z Tablo 1, örn., 20 mL/dakikadan
h zl olmayan) ve vücut-s cakl nda s v kullan lmal d r
zgül nörofizyolojik testler ve provokatif manevralar C
(örn., so uk serum fizyolojikli h zl dolum sistometri
buzlu su testi’ , öksürme, hafifçe vurma, anal germe)
elektif i lemlerdir (10, 12)
ÖD = öneri derecesi
Nörojenik Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu
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Dolum sistometrisi mesanenin dolum fonksiyonunu kantitif
hale getiren tek i lemdir. Ancak, dolum sistometrisi tek ba na kullan ld nda, sonuçlar n anlam s n rl d r. Detrüsor kaç rma noktas bas nc n n (DLPP) ölçülmesinin tan sal de eri
s n rl d r tek ba na önerilemez.
"ASÍNlÝAKÍMÝlALÍÜMALARÍ i eme faz s ras nda AUS fonksiyonu da
mutlaka kaydedilmelidir.
Video-ürodinami dolum sistometrisi ve bas nç ak m çal malar n radyolojik görüntüleme ile kombine etmektedir. üncel
olarak, videoürodinamik testlerin NAUSD de erlendirmesinde en kapsaml bilgiyi sa lad dü ünülmektedir.
Elektromiyografi (EMG) yar -nicel olarak pelvik taban aktivitesini ölçmektedir, DSD ve pelvik taban gev eme bozukluklar n saptamak üzere kullan labilir.

5BCMP/"64%¨EBLBSBLUFSJTUJLCVMHVMBS 
Dolum &azÍ
Mesane duyarl l artm t r, azalm t r veya yoktur
ejetatif non-spesifik duyular
Dü ük mesane kompliyans
Yüksek kapasiteli mesane
Detrüsör a r aktivitesi, spontan veya provokasyonlu
Yetersiz üretral kapanma mekanizmas
ÚÜeme &azÍ
Akontraktil veya dü ük aktiviteli detrüsör
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Mesane ç k m obstruksiyonu
Detrüsör/sfinkter dissinerjisi (DSD)
ev emeyen üretral sfinkter obstruksiyonu
Bu bulgular daha ileri nörolojik de erlendirme gerektirmektedir, çünkü AUSD nörolojik hastal n ortaya ç k
semptomu olabilir
Ý)#3ÝYAYÍNÍNDANÝDEÙIÜTIRILEREKÝALÍNMÍÜTÍRÝ

5FEBWJ
'iriÜ
NAUSD tedavisinde amaç üst üriner sistemin korunmas ve
kontinans n iyile tirilmesi, YK ve mümkün oldu unda AUS
fonksiyonunun korunmas d r.
Dolum faz nda yüksek detrüsör bas nc olan hastalarda tedavinin temel amac , sonuçta yüksek rezidüel idrara neden
olsa bile, yüksek bas nçl a r aktif bir mesanenin dü ük bas nçl bir rezervuara dönü türülmesidir. Hangi tedavi karar
verilirse verilsin, hastan n YK dikkate al nmas gereken temel
konudur.
Konservatif tedavi
.yROJENIKÝDETR~SyRÝAÜÍRÍÝAKTIVITESIÝ.$! ÝIlINÝILAlÝTEDAVISI
Mevcut ilaçlar n ço u bu hasta popülasyonunda kullan lmak
üzere ruhsat almam olsa da, güncel olarak antimuskarinik
ajanlar en s k kullan lan tedavidir. Antimuskarinik ajanlar
intravezikal olarak da verilebilirler.
.yROJENIKÝDETR~SyRÝAKTIVITEÝAZLÍÙÍÝIlINÝILAlÝTEDAVISIÝ
Detrüsör aktivite azl için etkin ilaç tedavisi lehine herhangi
bir kan t yoktur.
Nörojenik Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu
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Mesane çÍkÍÜ direncini azaltmak için ilaç tedavisi
Selektif ve non-selektif alfa-blokerler mesane ç k direncini,
rezidüel idrar ve otonom disrefleksiyi azaltmakta k smen baar l olmaktad r.
Kateterizasyon
NAUSD tedavisinde, aral kl , kendi kendine ya da yard mla
uygulanan kateterizasyon (IC) alt n standartt r. Temiz IC ile
kar la t r ld nda, aseptik IC, kontaminasyon potansiyelini
azaltmakta anlaml yarar sa lamaktad r.
Ortalama olarak, kateterizasyon, 12–14 numara sonda ile
günde 4- kez yap lmas gereklidir.
YE ve önemli uzun dönemli komplikasyonlar için risk faktörü oldu undan kal c transüretral kateter veya daha az olsa
da suprapubik sistostomiden kaç n lmal d r. Kal c sonda
kullan lacaksa, ampirik kan tlar ve uzman görü ü, silikon
sondalar n lateks sondalara nazaran avantaj sa lad n göstermektedir.
9ardÍmlÍ mesane boÜaltma
Mesane bas nc n patolojik düzeyde yükseltme riski bulundu undan, tetiklenmi refleks i eme önerilmemektedir. Yaln zca ç k obstruksiyonunun olmad veya cerrahi olarak
azalt ld durumlarda bu yöntem bir seçenek olabilir.
drar bo altmak için mesane kompresyon teknikleri (Crede)
ve abdominal k nma ( alsalva manevres ) kullan lmas yüksek bas nçlara neden olabilir ve kullan lmas ndan kaç n lmal d r.
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Rehabilitasyon
Belli hastalarda, pelvis taban kas egzersizleri, pelvis taban
elektro-stimülasyonu ve biyofeedback yararl olabilir.
DÍÜ cihazlar
nkontinans bulunan hasta için uygun bir idrar toplama yöntemi kullanarak sosyal kontinans sa lanabilir.

.JOJNBMJOWB[JWUFEBWJ

Mesaneye Botulinum toksin A enjeksiyonlarÍ
Botulinum toksin A uzun süreli (yakla k 9 ay), geri dönebilen bir kimyasal denervasyona neden olmaktad r.
Úntravezikal vanilloid tedavisi
Resiniferatoksin ve kapsaisin’in klinik etkinli i detrüsöre enjekte edilen botulinum toksin A’ya nazaran daha azd r.
Mesane boynu ve üretra iÜlemleri
Üst üriner sistemi korumak için mesane ç k direncinin
azalt lmas sfinkterektomi ile, veya botulinum toksin A kullanarak kimyasal denervasyon ile sa lan r. Üretra stentlerinin
yerle tirilmesi önerilmemektedir. Hacim olu turucu ajanlar
ile üretraya yerle tirilen malzemelerle veya alternatif cihazlar
kullanarak mesane ç k direncinin artt r lmas , uzun süreli
tedavi olarak önerilmemektedir.

/%"WFSFGM

eziko-üreteral reflü, intravezikal bas nç dü ürülerek düzeltilmelidir. Reflü devam ederse, hacim olu turucu ajanlar veya
üreteral reimplantasyon dü ünülebilir.
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$FSSBIJUFEBWJ

AÜÍrÍ aktif detrüsör
A r aktif detrüsör için, daha az invaziv i lemlerin ba ar s z
kalmas durumunda, mesane augmentasyonu/clam sistoplastisi endikedir. Alternatif seçenekler aras nda a a dakiler
yer almaktad r: auto-augmentation (miyomektomi), sakral
anterior kök uyar s (SARS) ile veya olmaks z n dorsal rizotomi (tam lezyonlar) veya nöromodülasyon (inkomplet lezyonlar). Küçük kontrakte, kompliyans olmayan mesane için
kontinan veya inkontinan diversiyon endikedir.
Ûekil 3 ¯ Nörojenik aÜÍrÍ aktif mesane için cerrahi.
.yROJENIKÝDETR~SyRÝAÜÍRÍÝAKTIVITESIÝIlINÝCERRAHI
Tüm lezyonlar

ÚNCOMPLETÝÝLEZYON

Botulinum Toksin A

Nöromodulasyon

!UTO !UGMENTATIONÝOPSIYONEL

Tam lezyon
Deafferensiyasyon

Nörostimulasyon

#LAMÝ3ISTOPLASTI
%NTEROSISTOPLASTI

DüÜük aktiviteli detrüsör
Belli hastalarda SARS (tam lezyonlar) ve sakral nöromodulasyon (inkomplet lezyonlar) etkindir.
Sfinkter yetersizliÙi (düÜük aktiviteili üretra)
Yapay üriner sfinkter tercih edilen, denenmi ve test edilmi
tedavidir.
Sifinkter yetersizli ini tedaviye yönelik i lemler yaln zca det-
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rüsör aktivitesi kontrol edilebiliyorsa ve e lik eden önemli
veziko-üreteral reflü yoksa uygundur.

:BâBNLBMJUFTJ

YK, NAUSD hastalar n n genel tedavisinin çok önemli bir
yönüdür. Hastan n ya am kalitesinin mümkün oldu u kadar
çok restorasyonu ve sürdürülmesi, tedavinin temel amaçlar ndan birisi olmal d r. NAUSD hastalar nda alt üriner sistem
semptomlar n de erlendirilirken ve ayr ca nörojenik mesane
disfonksiyonu için herhangi bir tedavi dikkate al n rken YK
mutlaka de erlendirmenin bir parças olmal d r.

5BLJQ

Titiz takip ve düzenli kontrol zorunludur (43). YK’yi ve yaam beklentisini güvence alt na almak için ki iye özel hasta
takibi önemlidir. Altta yatan patoloji ve üriner sistemin durumu gerekli takip s kl n belirleyicidir.

5BCMP/"64%IBTUBMBSÀJmJOHFSFLFONJOJNVNUBLJQ
Tetkik
drar tahlili

SÍklÍk
En az ayda bir

ÖD
A

Üst üriner sistem ultrasonu,
mesane durumu, i eme
sonras rezidüel idrar

Her

A

Fizik muayene, kan
biyokimyas ve idrar
mikrobiyolojisi

Y ll k

ayda bir

A
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Detrüsör a r aktivitesi olmayan
ve mesane kompliyans normal
olan hastalarda (video-)
ürodinamik tetkikler

2yl

A

Detrüsör a r aktivitesi olan
ve/veya mesane kompliyans
dü ük olan hastalarda (video-)
ürodinamik tetkikler

Y lda en az
1 kez

A

Ayr nt l özel tetkiklere olan gereksinim mutlaka hastan n
risk profili temelinde belirlenmelidir (yukar ya bak n z),
fakat, endike oldu u durumlarda, nöro-ürolojik uzmanl
olan bir kurumda video-ürolojik çal ma yap lmal d r
dNERIÝDERECELERIÝ0ANELÝUZLAÜMASÍÝTEMELINDEÝATANMÍÜTÍR
ÖD = yNERIÝDERECESI

e[FU

NAUSD çok yönlü bir patolojidir. Klinisyenin ki iye özel tedaviyi ba latmas ndan önce geni tetkikler ve kesin bir tan
gereklidir. Tedavide hastan n t bbi ve fiziksel durumu ve hastan n gelecekteki sosyal, fiziksel ve t bbi durumuna ili kin
beklentileri mutlaka hesaba kat lmal d r.

"UÝKÍSAÝKITAPlÍKTAÝDAHAÝKAPSAMLÍÝ%!5ÝKÍLAVUZUÝ)3".Ý     ÝTEMELÝALÍNMÍÜTÍRÝVEÝ!VRUPAÝeROLOJIÝ$ERNEÙIÝ~YELERIÝWEBSITELERINDEÝ
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(Metin güncelleme Mart 2009)

N. Djakovic, Th. Lynch, L. Mart nez-Pi eiro, Y. Mor, E. Plas,
E. Serafetinides, L. Turkeri, R.A. Santucci, M. Hohenfellner
Eur Urol 2005;47(1):1-15

#zCSFLUSBWNBTÀ

Temel bilgiler
Böbrek yaralanmalar (BY) tüm travmalar n %1-5’inden sorumludur.

5BCMP#zCSFLJmJOZBSBMBONBâJEEFUTLPSV

#

Derece TanÍm
1 Kontüzyon veya geni leme göstermeyen subkapsüler
hematom, laserasyon yok
2
eni leme göstermeyen perirenal hematom, ekstravazasyonun e lik etmedi i 1 cm derin kortikal laserasyon,
3 Üriner ekstravazasyonun e lik etmedi i 1 cm kortikal laserasyon
4 Laserasyon: Kortikomedüller bile keden toplay c
sisteme veya vasküler: hematomla birlikte segmental
renal arter veya ven yaralanmas
5 Laserasyon: parçalanm böbrek veya vasküler: renal
pedikül yaralanmas veya avulsiyonu
ÝÝ !MERICANÝ!SSOCIATIONÝFORÝTHEÝ3URGERYÝOFÝ4RAUMAÝ!!34 ÝADLÍÝKAYNAKTANÝUYARLANMÍÜTÍR
ÝÝ aOÙULÝYARALANMALARDAÝDERECEÝ)))´EÝKADARÝBIRÝDERECEÝILERLETIN
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TanÍ
ykü: Olay n zaman ve olu mas , geçirilmi renal cerrahi, bilinen böbrek anormallikleri
Muayene: genitoüriner olmayan yaralanmalar için
Laboratuvar: makroskobik hematüri, dipstick idrar tahlili,
seri hematokrit ölçümü, ba lang ç serum kreatinin düzeyi.
Hasta seçimi: künt travmal makroskobik veya mikroskopik hematürisi veya hipotansiyonu olan hastalar, h zl
deselerasyon yaralanmas öyküsü ve/veya bunlarla ili kili
önemli yaralanmalar bulunan hastalar radyografik de erlendirmeden geçmelidir. Penetran abdominal veya torasik yaralardan sonra her türlü hematüri acil görüntüleme
gerektirmektedir.
örüntüleme: Hemodinamik olarak stabil hastalarda intravenöz kontrast madde kullan larak veya kullanmadan
BT çekilir. Eksplorasyon gereken hastalarda intraoperatif
bolus 2 ml/kg intravenöz kontrast madde enjeksiyonu ile
tek çekim I P yap l r. yile mekte olan hastalar n primer
de erlendirilmesi veya takibinde ultrason yararl olabilir.
Formal I P, MR ve radyografik sintigrafi ikinci basamak görüntüleme yöntemleridir. Kanayan damarlar n
tan s ve e zamanl selektif embolizasyonu için gerektiinde ise anjiyografi kullan labilir.
Tedavi
Cerrahi tedavi endikasyonlar aras nda hemodinamik instabilite, geni leyen veya pulsatil perirenal hematom ve tek böbrekte ana renal arter avulsiyonu veya tromboz yer almaktad r
( ekil 1 ve 2).
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ÛEKILÝÝ%RIÜKINLERDEÝK~NTÝByBREKÝTRAVMASÍÝDEÙERLENDIRMESI
EriÜkin künt böbrek
travmasÍ Üüphesi*
Hemodinamik stabilite tan mlan r

Stabil

Makroskopik
hematüri

Renal görüntüleme**

Derece 3-4

Stabil de il

Mikroskopik hematüri
H zl deselerasyon
yaralanmas veya
e lik eden majör
yaralanma

Derece 1-2

Gözlem

Normal IVP

Stabil

Gözlem
Yatak
istirahatÍ,
Seri Ht takibi,
Antibiyotik

ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ

Retroperitoneal hematom

Pulsatil veya geni leyen

Derece 5
Laparotomi gerektiren e lik
eden yaralanmalar

Acil laparotomi
Tek çekimli IVP

Renal eksplorasyon***
Anormal IVP

2ENALÝ TRAVMAÝ KUÜKUSU Ý BILDIRILENÝ YARALANMAÝ MEKANIZMASÍNAÝ VEÝ FIZIKÝ
MUAYENEÝSONUlLARÍNAÝGyRE
2ENALÝGyR~NT~LEMEÝ"4ÝGyR~NT~LEMEÝSTABILÝHASTALARDAÝK~NTÝÝVEÝPENETRANÝ
RENALÝ YARALANMALARÍÝ DEÙERLENDIRMEDEÝ ALTÍNÝ STANDARTTÍRÝ "UÝ YyNTEMINÝ
BULUNMADÍÙÍÝ ORTAMDA Ý ~ROLOJIÝ UZMANÍÝ DIÙERÝ GyR~NT~LEMEÝ YyNTEMLERINEÝ
DAYANMALÍDÍRÝÝ)60 ÝANJIYOGRAFI ÝRADYOGRAFIKÝSINTIGRAFI Ý-2' 
2ENALÝ EKSPLORASYONÝ ~ROLOJIÝ UZMANÍÝ IlINÝ ByBREKÝ KURTARMAÝ PRIMERÝ
AMAlTÍR Ý ORGANÍNÝ CANLÍLÍÙÍÝ VEÝ REKONSTRUKSIYONÝ TIPINEÝ ILIÜKINÝ KARARLARÝ
AMELIYATÝSÍRASÍNDAÝVERILIRÝ

0ost-operatif bakÍm, takip ve komplikasyonlar
Tekrarlanan görüntüleme tetkiklerini rolü bilinmemektedir.
Baz uzmanlar yaralanmadan sonraki 2-4 gün içinde görüntülemenin tekrar n önermektedir. Fonksiyonel iyile meyi kan tlamak için nükleer sintigrafi yararl olabilir. Hasta takibi:
fizik muayene, idrar tahlili, ki iselle tirilmi radyolojik tetkik, seri kan bas nc ölçümü ve böbrek fonksiyonun serumda
de erlendirilmesi yap lmal d r. Uzun dönemli takip renovasküler hipertansiyon için monitorizasyonu içermelidir.
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ÛEKILÝÝ%RIÜKINLERDEÝPENETRANÝByBREKÝTRAVMASÍÝDEÙERLENDIRMESI
EriÜkin penetran böbrek
travmasÍ Üüphesi*
Hemodinamik stabilite tan mlan r

Stabil

Stabil de il

Acil laparotomi
Tek çekim IVP

Renal görüntüleme **

Derece 3

Derece 5

Derece 1-2

Gözlem

Stabil

Gözlem
Yatak
istirahatÍ,
Seri Ht ölçümü,
Antibiyotik

Ý
Ý

Ý

Laparotomi
gerektiren
e lik eden
yaralanmalar

Normal IVP

Retroperitoneal hematom

Pulsatil veya geni leyen
Renal eksplorasyon***
Anormal IVP

2ENALÝ TRAVMAÝ KUÜKUSU Ý BILDIRILENÝ YARALANMAÝ MEKANIZMASÍNAÝ VEÝ FIZIKÝ
MUAYENEÝSONUlLARÍNAÝGyRE
2ENALÝGyR~NT~LEMEÝ"4ÝGyR~NT~LEMEÝSTABILÝHASTALARDAÝK~NTÝVEÝPENETRANÝ
RENALÝ YARALANMALARÍÝ DEÙERLENDIRMEDEÝ ALTÍNÝ STANDARTTÍRÝ "UÝ YyNTEMINÝ
BULUNMADÍÙÍÝ ORTAMDA Ý ~ROLOJIÝ UZMANÍÝ DIÙERÝ GyR~NT~LEMEÝ YyNTEMLERINEÝ
DAYANMALÍDÍRÝÝ)60 ÝANJIYOGRAFI ÝRADYOGRAFIKÝSINTIGRAFI Ý-2' 
2ENALÝ EKSPLORASYONÝ ~ROLOJIÝ UZMANÍÝ IlINÝ ByBREKÝ KURTARMAÝ PRIMERÝ
AMAlTÍR Ý ORGANÍNÝ CANLÍLÍÙÍÝ VEÝ REKONSTRUKSIYONÝ TIPINEÝ ILIÜKINÝ KARARLARÝ
AMELIYATÝSÍRASÍNDAÝVERILIR

Komplikasyonlar (kanama, enfeksiyon, perinefrik apse,
sepsis, üriner fistül, hipertansiyon, idrar ekstravazasyonu,
ürinom, hidronefroz, ta olu umu, kronik piyelonefrit, arteriovenöz fistül ve psödoanevrizma) ayr nt l bir radyografik
de erlendirmeyi gerektirir. Medikal tedavi ve minimal invaziv teknikler ilk seçenek olmal d r. te yandan eksplorasyon
gerekli oldu unda böbrek kurtarma giri iminde bulunulmal d r. Nefrektomi gerekli olabilir.
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Temel bilgiler
Eksternal üreteral travma nadirdir. Üreteral yaralanmalar n
%75’i iyatrojeniktir. %18’i künt ve %7’si penetran travmad r,
en s k görülen yaralanma yeri alt üçte birlik bölgedir (%74).

5BCMPfSFUFSJmJOZBSBMBONBâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece
1
2
3
4
5

TanÍm
Yaln zca hematom
evrenin %50 laserasyon
evrenin %50 laserasyon
tam y rt k, 2 cm devaskülarizasyonlu
tam y rt k, 2 cm devaskülarizasyonlu

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR

TanÍ
Tan n n olmazsa olmaz radyolojik kontrast madde ekstravazasyonudur. Tan s kl kla intraoperatif tek çekimlik IVP veya
BT ile yap l r. BT tan koydurucu olmazsa, daha sonra IVP
veya retrograd piyelografi yap l r.
Tedavi
Minimal yaralanma üreteral stent veya nefrostomi tüpü
yerle tirilerek tedavi edilebilir. Vasküler greft yöntemlerini
komplike eden üreteral yaralanmalar tart mal d r: en iyi kan t titiz üreteral onar m ile böbre in kurtar lmas lehinedir
fakat eski at flar hemen nefrektomi yap lmas n önermektedir.
Tam yaralanmalarda rekonstruktif onar m i lemi yaralanman n niteli ine ve yerine ba l d r. Seçenekler unlard r:
1. Üst üçte bir: üretero-üreterostomi.
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2. Orta üçte bir: üretero-üreterostomi veya Boari flep ve reimplantasyon (a amal , akut yap lmamal d r).
3. Alt üçte bir: direk reimplantasyon veya psoas hitch veya
Blandy sistoplastisi.
4. Tam üreteral kay p: ileal interpozisyon (gecikmeli) veya
ototransplantasyon (gecikmeli). lk önce hasar kontrolü:
üreter ba lan r, perkütan nefrostomi yerle tirilir.

.FTBOFUSBWNBTÀ

Temel bilgiler
Mesane rüptürlerinin (MR) % 7-8 ’s ndan künt travmalar
sorumludur ve ba l ca nedenleri motorlu araç kazalar d r ve
ekstraperitoneal veya intraperitoneal olarak s n fland r labilir.

5BCMP.FTBOFJmJOZBSBMBONBâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece
1
2
3

4
5

TanÍm
Hematom- Kontüzyon, intramural hematom
Laserasyon- K smi kal nl kta
Laserasyon- Ekstraperitoneal mesane duvar
laserasyonu 2 cm
Laserasyon- Ekstraperitoneal ( 2 cm) veya
intraperitoneal ( 2 cm) mesane
duvar laserasyonu
Laserasyon- ntraperitoneal mesane duvar
laserasyonu 2 cm
Laserasyon- Mesane boynuna veya üreteral
orifise (trigona) uzanan
intraperitoneal veya
ekstraperitoneal mesane
duvar laserasyonu

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR
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TanÍ
En s k görülen bulgular ve semptomlar
Makroskopik hematüri, kar nda hassasiyet, i eyememe,
suprapubik morarma ve kar nda distansiyon,
Perine, skrotum ve/veya anterior kar n duvar nda i me
ile sonuçlanabilen idrar ekstravazasyonu
Pelvis k r ve makroskobik hematüri kombinasyonu sistografi endikasyonudur. Pelvis k r ve mikrohematürisi
olan hastalarda, görüntüleme anterior ramus k r klar için
(ata biner tarzda k r ) veya Malgaigne tipi pelvis halkas n n a r ayr mas için saklanmal d r ( ekil 3).
Retrograd sistografi standart tan i lemidir. Mesane 350
ml kontrast madde doldurularak mutlaka gergin hale getirilmelidir. Mutlaka bir drenaj sonras film çekilmelidir.
BT sistografisi mükemmel bir alternatiftir.
Majör jinekolojik ameliyatlar ve/veya inkontinans cerrahisinden sonra rutin sistoskopi önerilir.
Tedavi
Ekstraperitoneal rüptürler yaln zca kateter drenaj ile tedavi edilebilir.
Mesane boynu tutulumu, mesane duvar nda kemik parçac klar varl veya mesane duvar n n s k mas aç k onar m gerektirmektedir.
ntraperitoneal rüptürler cerrahi onar m ile tedavi edilir.

fSFUSBMUSBWNB

Temel bilgiler
Posterior üretra (PU) yaralanmalar ço u motorlu araç kazas sonucunda ortaya ç kan pelvis k r klar neticesinde olu ur.
Pelvis k r klar n n %4-19’unda erkeklerde PU yaralanmas ve
tüm pelvis k r klar n n %0. ’s nda kad n üretras nda yaralanma olur. Straddle (ata binme) k r klar n n sakroiliyak eklem
Ürolojik Travma
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diastaz ile kombinasyonu en yüksek üretral yaralanma riskini ta r. Yaralanmalar basit gerilme yaralanmas ndan parsiyel
kopmaya, tam kopmaya kadar de i ir. Kad nlarda üretral yaralanmalar daha enderdir. ocuklarda, üretral yaralanmalar
eri kinler ile ayn yaralanma mekanizmas n izlemektedir,
ancak prostat ve mesane boynunun yaralanmas daha s kt r.
Anterior üretra (AU) yaralanmalar cinsel birle me (penis
fraktürü), penetran travma ve penil konstriksiyon bantlar n n
yerle tirilmesi neticesinde olur.

5BCMPfSFUSBZBSBMBONBâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece TanÍm
1
Kontüzyon
2
3

erilme
yaralanmas
Parsiyel
kopma

4

Tam
kopma

5

Tam
kopma

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR
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– Üretral meatusta kan
üretrografi normal
– üretrografide ekstravazasyon
olmadan üretran n uzamas
– mesanede kontrast madde
görülürken yaralanma
bölgesinde kontrast madde
ekstravazasyonu
– mesanede kontrast madde
görülmeden yaralanma
bölgesinde kontrast madde
ekstravazasyonu 2 cm
üretral ayr lma
– 2 cm üretral ayr lma ile
birlikte tam transseksiyon
veya prostat veya vajinaya
uzanma

TanÍ
Meatusta kan veya peniste hematom yoklu unda üretra
yaralanmas daha enderdir. Bu durum sonda yoluyla ay rt
edilir. PU hasar nda hastalar n %37-93’ünde ve AU hasar bulunan hastalar n en az %75’inde meatusta kan vard r.
Yüksekte bulunmu prostat güvenilir bir bulgu de ildir.
Üretra görüntülemesi yap lana kadar üretral enstrumentasyondan kaç n lmal d r. Stabil olmayan bir hastada alternatif
olarak, bir üretral sonda geçirme giri iminde bulunulabilir
fakat herhangi bir güçlük olursa suprapubik sonda yerle tirilir ve daha sonra bir retrograd üretrografi çekilir.
Pelvis k r ve birlikte üretra yaralanmas bulunan kad n
hastalar n %80’den fazlas nda vajinal introitusta kan vard r.
Nonspesifik olmas na kar n, ilk i eme örne inde hematüri varl üretra yaralanmas n gösterir. Üretra kanamas n n miktar yaralanman n iddeti ile ba nt l de ildir.
drar yaparken a r veya i eyememe üretral kopman n
varl n dü ündürür.
Üretra yaralanmas n de erlendirmek için alt n standart
retrograd üretrografidir.
Primer onar m n geciktirilmesi planlan yorsa ve e zamanl sistografi ve üretrografide proksimal üretra görülemiyorsa, posterior üretran n anatomisini tan mlamak için
posterior üretran n manyetik rezonans görüntülemesi
(MR ) veya suprapubik yoldan endoskopi uygulanabilir.
Kad nlarda, üretra yaralanmalar n n saptanmas ve evrelendirilmesi için üretroskopi önemli bir yard mc olabilir.
Tedavi
Cerrahi giri ime klinik ko ullar k lavuzluk etmelidir ancak
erkek ve kad nlarda üretra yaralanmalar tedavisi için a a daki algoritmalar önerilebilir ( ekil 3-5).
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ÛEKILÝÝ%RKEKLERDEÝPOSTERIORÝ~RETRALÝYARALANMAÝTEDAVISI
hUHWUDO\DUDODQPDúSKHVL
5HWURJUDGUHWURJUDIL

Normal

Prostatomembranöz Kopma

Tam kopma

Üretral kontüzyon

Parsiyel kopma

Penetran

Penetran

Künt

Künt

3ULPHUDoÕNRQDUÕP
KDVWDVWDELOGH÷LOVH
YH\DHúOLNHGHQ
önemli ürolojik
olmayan yaralanma
varsa sistostomi

Suprapubik veya transüretral
kateter ile tedavi

Akut Cerrahi Endikasyonlar için
De erlendirme: Mesane boynu
yaralanmas , rektal y rt lma,
havalanm mesane

3ULPHUDoÕNRQDUÕP
KDVWDVWDELOGH÷LOVH
YH\DHúOLNHGHQ
önemli ürolojik
olmayan yaralanma
varsa sistostomi

Suprapubik
sistostomi

+D\ÕU

Evet

Suprapubik
sistostomi

Suprapubik tüp +
endoskopik yeniden
ucuca getirme, rektal
YH\DPHVDQHKDVDUÕ
YDUVDDoÕN

'DUOÕNYDU

veya

'DUOÕN\RN

Üretrotomi

'DUOÕN
Opsiyon:
KDVWDVWDELOVH JQ HQGRVNRSLN veya
yeniden ucuca getirme

*HFLNPLúUHWURSODVWL

'DUOÕNYDU

'DUOÕNNÕVD FP YH
]D\ÕILVH

*HFLNPLúHQGRVNRSLNRSWLNLQVL]\RQ

'DUOÕN

'DUOÕN\RN

Takip

'DUOÕNX]XQYHGDKD\R÷XQLVH

8]PDQODúPÕúELUPHUNH]GH
kurtarma üretroplastisi

Úyatrojenik üretral travma
En s k görülen iyatrojenik üretral travma aletlerin neden oldu u yaralanmalard r. yatrojenik travman n neden oldu u
en önemli üretra lezyonlar ço unlukla darl klard r. Bu darl klar n yeri ve iddeti farkl d r. S kl kla farkl tedavi stratejileri gerektirirler.
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ÚYATROJENIKÝ~RETRAÝYARALANMASÍÝSEMPTOMLAR
Uygunsuz sonda yerle tirme veya alet kullan m na ba l üretra yaralanmas semptomlar unlard r:
Penil ve/veya perineal a r (%100)
Üretral kanama (%8 )
Tedavi önerileri: algoritmalar (Üekil 4-6).
ÛEKILÝÝÝ5YGUNSUZÝKATETERÝYERLEÜTIRILMESINEÝBAÙLÍÝIYATROJENIKÝ~RETRAÝYARALANMASÍ
Ý
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝIlINÝTEDAVIÝAKÍÜÝÜEMASÍ
yatrojenik üretral yaralanma üphesi
(uygunsuz sonda yerle tirme)

Üretroskopi

Yalanc yol (false pasaj)

nceden var olan darl k

Endoskopik k lavuz tel yerle tirilmesi ve
sonda tak lmas

Darl k yok

Suprapubik drenaj

Darl k

Takip

Darl k uzun ve
yo unsa

Darl k k sa ve
zay fsa

Endoskopik optik
insizyon

Ba ar s z
olursa

Üretral
rekonstruksiyon

ÛEKILÝÝ2ADIKALÝPROSTATEKTOMIDENÝSONRAÝDARLÍKÝIlINÝTEDAVIÝAKÍÜÝÜEMASÍ
yatrojenik üretral darl k
Radikal prostatektomiden
sonra anastomotik darl k

Dilatasyon

Endoskopik optik mesane
boynu insizyonu

Endoskopik mesane boynu
insizyonu

Ba ar s z olursa

Aç k cerrahi (reanastomoz)

Üriner diversiyon

Ürolojik Travma

185

ÛEKILÝÝ-AJyRÝABDOMINALÝCERRAHIÝVEYAÝRADYOTERAPIDENÝSONRAÝDARLÍKÝTEDAVISI
Ý
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝIlINÝAKÍÜÝÜEMASÍ
Majör abdominal cerrahi veya
radyoterapiye ba l üretral yaralanma

Konservatif tedavi
Üriner drenaj

Üriner diversiyon

Majör rekonstruksiyon

ÛEKILÝÝ%RKEKLERDEÝANTERIORÝ~RETRALÝYARALANMAÝYyNETIMI
Üretral yaralanma Üüphesi
Retrograd üretrografi

Ekstravazasyon

Ekstravazasyon yok

Tam kopma

Parsiyel kopma

Penetran

Künt

Üretral kontüzyon

Penetran

Penis rüptürü
e lik ediyorsa

Primer üretral
onar m

Primer üretral
onar m

Suprapubik sistostomi

Darl k

Darl k k sa
( 1 cm) ve zay fsa
Endoskopik optik insizyon
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Suprapubik sistostomi veya
transüretral Foley
sondas

Darl k yok

Darl k uzun veya yo unsa
Ba ar s z
olursa

Formal üretral rekonstruksiyon

Takip

ÛEKILÝÝ+ADÍNLARDAÝ~RETRAÝYARALANMALARÍNÍNÝYyNETIMI
Hematüri veya vajinal
intraoitusta kan veya
labial ÜiÜme
Üretral yaralanma üphesi

Üretroskopi

Mesane boynu veya üretrada yaralanma

Hasta stabil de il

Mesane-üretrada lezyon yok

Hasta stabil
Üst üriner sistem
de erlendirmesi

Suprapubik sistostomi

ecikmi primer rekonstruksiyon

Mesane boynu veya proksimal
üretrada yaralanma

Retropubik onar m

Distal üretrada yaralanma

Transvajinal onar m

Komplikasyonlar
ecikmeli üretroplastinin neden oldu u impotans riski yakla k %5 ve inkontinans oran yakla k %4’tür.

(FOJUBMUSBWNB

Temel bilgiler
Ereksiyon halindeki penise do rudan darbe penis fraktürüne
neden olur. Skrotumun maruz kald künt travma testis disÜrolojik Travma

187

lokasyonuna, testis rüptürüne ve/veya subkutan skrotal hematoma neden olabilir. Testisin travmatik dislokasyonu s kl kla otomobil veya motorsiklet kazalar nda veya araç çarpan
yayalarda ortaya ç kar. Skrotuma do rudan künt travman n
yakla k %50’sinde testis rüptürü bulunur.
Kad nlarda, vulvaya künt travma enderdir. D genitallere penetran travma s kl kla di er organlar n hasarlar ile ili kilidir.
TanÍ
Kaza hakk ndaki bilgi unlar içermelidir: kazaya kar an
ki iler, hayvanlar, araçlar ve silahlar. D genitallerin travmas taciz içeren bir sald r sonucunda olabilir. Ku kulu
durumlarda, cinsel sald r n n ara t r ld adli muayene
gereklidir (foto rafla belgeleme).
Makro- ve/veya mikrohematüri varl retrograd üretrografi çekilmesini gerektirir kad nlarda sistoskopi önerilmektedir.
enital yaralanma ve vajinal introitusta kan olan kad nlarda, jinekolojik de erlendirme gereklidir.
Penil fraktürü bulunan hastalar ani bir çat rdama veya k r lma sesi ve bununla ili kili lokal a r ve ani detumesans
bildirirler.

5BCMP1FOJTZBSBMBONBTÀâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece TanÍm
1
Deride laserasyon/kontüzyon
2
Doku kayb olmadan Buck’s fasya (cavernosum)
laserasyonu
3
lans/meatus/cavernosal veya 2 cm üretral
defekt yoluyla deride avulsiyon/laserasyon
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4
5

Kavernosal veya üretra defekti
penektomi
Total penektomi

2 cm /parsiyel

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR

5BCMP4LSPUVNZBSBMBONBTÀâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece
1
2
3
4
5

TanÍm
Kontüzyon
Skrotum çap n n %25 laserasyon
Skrotum çap n n %25 laserasyon
Avulsiyon %50
Avulsiyon %50

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR

5BCMP5FTUJTZBSBMBONBTÀâJEEFUTLBMBTÀ +
Derece TanÍm
1
Kontüzyon veya hematom
2
Tunica albuginea’n n subklinik laserasyonu
3
%50 parenkim kayb ile birlikte tunica
albuginea laserasyonu
4
% 50 parenkim kayb ile birlikte majör laserasyon
5
Total testis harabiyeti veya avulsiyon
Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR
Ý$ERECEÝ´EÝKADARÝBILATERALÝLEZYONLARÝIlINÝBIRÝDERECEÝILERLETILIR

5BCMP7VMWBZBSBMBONBTÀâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece TanÍm
1
Kontüzyon veya hematom
2
Laserasyon, yüzeyel (yaln zca deride)
Ürolojik Travma
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3
4
5

Laserasyon, derin ya veya kasta
Avulsiyon cilt, ya veya kas
Kom u organlarda yaralanma (anüs, rektum,
üretra, mesane)

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR
Ý$ERECEÝ´EÝKADARÝBILATERALÝLEZYONLARÝIlINÝBIRÝDERECEÝILERLETILIR

5BCMP7BKJOBZBSBMBONBTÀâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece
1
2
3
4
5

TanÍm
Kontüzyon veya hematom
Laserasyon, yüzeyel (yaln zca mukoza)
Laserasyon, derin ya veya kasta
Laserasyon, kompleks, serviks veya periton içine
Kom u organlarda yaralanma (anüs, rektum,
üretra, mesane)

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍRÝ
Ý"ILATERALÝLEZYONLARÝIlINÝ$ERECEÝ´EÝKADARÝBIRÝDERECEÝILERLETILIR

5FEBWJ

Penil travma
Kavernözal tunica albuginea rüptürü ve ereksiyon durumundaki peniste ani detumesans olmaks z n subkutan
hematom varsa non-steroidal analjezikler ve buz torbalar
ile tedavi edilebilir.
Penis fraktürü: acil tunica albuginean n cerrahi olarak kapat lmas .
Penetran penil travmas : Olgular n ço unda cerrahi eksplorasyon ve nekrotik dokunun debridman ile birlikte
primer kapatma önerilir.
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Skrotal travma
Subkutan hematoma yol açan künt travma: konservatif
tedavi.
eni hematosel veya testis rüptürü: nekrotik dokular n
eksize edildi i ve tunica albuginean n kapat ld cerrahi
eksplorasyon.
Travmatik testis dislokasyonu: manuel olarak yerle tirilebilir fakat sekonder or idopeksi önerilir (manuel repozisyon yap lamazsa, insitu or idopeksi endikedir).
Skrotum derisinin geni laserasyonu: cerrahi kapama.
Skrotumun penetran yaralanmalar : cerrahi eksplorasyon
ile birlikte cans z dokunun konservatif debridman .
Tunica albuginean n yayg n tahribat : testisi kapamak için
tunica vaginalis flepi mobilize edilebilir.
Spermatik kordonun tam kopmas : vazo-vazostomi yap lmadan yeniden ucuca getirme.
KadÍn genital travmasÍ
Vulva künt travmalar nda s kl kla hematom ortaya ç kar:
nonsteroidal antiromatizmal ilaçlar ve buz torbalar a r y
giderir
Yayg n vulva hematomu veya hemodinamik olarak stabil
olmayan hastalar: cerrahi giri im endike olabilir
Vulva laserasyonu: konservatif debridmandan sonra onar m.
Vajinal lezyon: ek yaralanmalar n d lanmas için abdominal BT

,JUMFTFMZBSBMBONBPMBZMBSÀ USJBKWFIBTBSLPOUSPM

TanÍm
Yaralanan ki i say s n n yard mc olacak sa l k çal an say s ndan fazla oldu u bir olay, kitlesel bir yaralanma olay d r.
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Kitlesel yaralanma olaylarÍnÍn nedenleri
Potansiyel kitlesel yaralanma olaylar a a dakileri içerir:
Bina ve köprü çökmesi
Depremler
Seller
Tsunamiler
Tren çarp malar
Uçak kazalar
Sivil terörizm
Triaj hastalarÍ dört gruba ayÍrÍr:
1. Acil giri im gerektiren, ya am tehdit edici yaralanmalar
bulunan hastalar Hava yolu bozulmu , Solunum yetersizli i ve/veya sürmekte olan d kanamaya ba l Dola m
bozuklu u ile ba vuranlar
2. Tedavileri kabul edilebilir düzeyde ertelenebilecek, a r
fakat ya am tehdit edici olmayan yaralanmas bulunan
hastalar: büyük k r klar, ekstremitelerin damar yaralanmalar ve büyük yumu ak doku yaralar .
3. Minimal yaralanmas bulunan yürüyen yaral lar’.
4. Tedavileri kaynak ve zaman harcand takdirde di er
daha kurtar labilir hastalara zaman nda bak m engelleyecek ekilde kaynak ay rmay gerektiren çok a r yaral
hastalar. Bu hastalara minimal tedavi uygulan r veya hiç
tedavi uygulanmaz ve kaynaklar haz r hale geldi inde yeniden de erlendirilir. Bu grubun mutlak bir tan m yoktur çünkü triaj, eldeki kaynaklara oranla yaral lar n say
ve a rl na göre her bir olayda ayr ayr yap l r.
Bir kitlesel yaralanma senaryosu sÍrasÍnda ürolojik konsültasyon ilkeleri:
Sorumlu cerrah önderli inde triaj alt nda ay r c tan ve
her hastan n h zl primer taramas n yap n z.
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BT ve retrograd üretrografi gibi gereksiz görüntüleme i lemlerinden kaç n n z. Bu i lemler kitle yaralanmas protokolünden sonra yap l r.
Cerrahi uygulanacak stabil olmayan hastalar hasar kontrol ilkeleri kullan larak tedavi edilir.
Böbrek yaralanmas ndan ku ku duyulan stabil hastalar
görüntüleme tetkikleri yapmadan cerrahi servise transfer
edilebilir. Hemodinamik durumda de i iklik varsa veya
kitlesel yaralanma olay n n s n rl l klar izin verdi i ölçüde yeniden de erlendirme yap lmal d r. Bu ekilde gecikmeli tedavi edilen hastalar geleneksel travma yönetim
protokollerine göre tedavi edilmelidir.
Hastalar cerrahi servislere ta mak için kabul edilebilir
minimal’ i lemler, örn., mesane veya üretra yaralanmas ndan üphe ediliyorsa suprapubik drenaj, d genital yaralanmalar nda kanayan damarlar n klempe edilmesi ve
ligasyonu vb.

Ürolojik Travma
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Konservatif

Cerrahi (laparotomi vb)

Primer kapama

ÛEKILÝÝÝ+ADÍNLARDAÝGENITO~RINERÝSISTEMÝTRAVMASÍ

Minör

E lik eden yaralanma var

Konservatif

Stabil olmayan hematokrit

Abdominal BT kan
tranfüzyonu drenaj
Konservatif

Kan analizi sonda

Majör

Cerrahi

Abdominal BT

sistoskopi

Vajinal inspeksiyon

Vulva intraoitusunda kan

Stabil hematokrit

Labial hematom

Vajinal yaralanma yok

Sistoskopi

Vajinal inspeksiyon

E lik eden yaralanma yok

Abdominal BT

Vajinal yaralanma

Hematüri

ykü
drar tahlili
Kan tahlili

ykü
drar tahlili
Kan tahlili

Vulva intraoitusunda kan

Penetran

Künt

KadÍnlarda genitoüriner sistem travmasÍ
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Cerrahi

Konservatif

Konservatif

Cerrahi

Cerrahi

Sonografi,
muhtemelen skrotal MRG

Sonografi,
muhtemelen skrotal MRG

Majör intratestiküler kanama

Hematüri

Konservatif
cerrahi yeniden pozisyon verme

Sonografi,
muhtemelen abdominal BT

Dislokasyon

Üretral travma de erlendirmesi

Rüptür

Testis

Kontüzyon

Minör intratestiküler kanama

ÛEKILÝÝÝ%RKEKLERDEÝGENITO~RINERÝSISTEMÝTRAVMASÍÝ

Penil fraktür

Hematom

Sonografi, muhtemelen MRG

Penis

Künt

Öykü
drar tahlili
Kan tahlili

Erkeklerde genitoüriner sistem travmasÍ

Erke

Hasta stabil

Abdominal BT

E lik eden yaralanma yok

Konservatif debridman

Üret

E lik eden yaralanma var

Mesane drenaj
Genitoüriner ve e lik eden yaralanmalar n
debridman ve rekonstruksiyonu

Primer kapama

ÛEKILÝÝÝ%RKEKLERDEÝGENITO~RINERÝSISTEMÝTRAVMASÍÝ
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Ekstravazasyon yok

Transüretral sonda

eklerde genitoüriner sistem travmasÍ 2

Öykü
drar tahlili
Muayene
A (örn., tetanus, kuduz) endike ise

Penetran

Hasta stabil de il

trografi

Stabilize edilmeli

Ekstravazasyon var

Üretral travma k lavuzuna bak n z

BT

Stabilize edilebilir de il

Acil cerrahi
Gerekli ise rekonstruksiyon

E lik eden yaralanma var

Mesane drenaj
Genitoüriner ve e lik eden yaralanmalar n
debridman ve rekonstruksiyonu
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(Metin güncelleme Nisan 2010)

P. Bader (ba kan), D. Echtle, V. Fonteyne, K. Livadas, G. De
Meerleer, A. Paez Borda, E.G. Papaioannou, .H. Vranken
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Tedavi stratejisi 4 hedefe ba l d r.
1. Sa kal m n uzat lmas
2. Konforun optimum hale getirilmesi
3. levin optimum hale getirilmesi
4. A r n n giderilmesi

Tablo 1: Kanser aÙrÍsÍ tedavisinin genel ilkelerindeki
hiyerarÜi
1. Her hasta için ki iye özel tedavi
2. Nedene yönelik tedavi semptomatik tedaviye tercih edilmeli
3. Lokal tedavi sistemik tedaviye tercih edilmeli
4.

nvazivli i artan sistemik tedavi: Dünya Sa l k Örgütü
(WHO) Merdiveni

5. Palyatif k lavuzlara uyum
6. Ba lang çtan itibaren hem psikolojik dan manl k, hem
fizik tedavi uygulanmas
Sistemik analjezik farmakoterapi: ‘analjezik merdiveni’
Analjezik farmakoterapi kanser a r tedavisinin temelidir.
Pek çok hastada di er giri imlerin e zamanl kullan m de198
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erli ve bazen de zorunlu olmas na kar n, analjezik ilaçlar
neredeyse tüm hastalarda gereklidir.
Analjezik ilaçlar üç gruba ayr labilir:
Opioid olmayan analjezikler
Opioid analjezikler
Adjuvan analjezikler
Adjuvan analjezikler özel ko ullarda etkin analjezik olabilecek primer endikasyonlar farkl olan ilaçlard r.
Bunlar üç gruptur:
Kortikosteroidler
Nöroleptikler
Benzodiyazepinler
WHO kanser a r s için analjezik merdiveni’ olarak bilinen ilaç
seçiminde yararl bir yakla m önermi tir. Uygun doz ilkeleri ile
kombine edildi inde, bu yakla m hastalar n %70-90’ nda yeterli rahatlama sa lamaktad r ( ekil 1) (kan t düzeyi KD : 1 a).

áFLJM%OZB4BßMÀLeSHU¨BOBMKF[JLNFSEJWFOJ¨
Basamak 3
Opioid olmayan analjezikler
güçlü opioidler
adjuvan analjezikler
Basamak 2
Opioid olmayan analjezikler
zay f opioidler
adjuvan analjezikler
Basamak 1
Opioid olmayan analjezikler
adjuvan analjezikler
zgdad_^YZ6ôgèIZYVk^h^
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Tablo 2: Nöropatik aÙrÍ tedavisi
Úlaç

Doz

SÍklÍk
(maksimum)

Amitriptilin
(nortriptilin)

25-75 mg

Günde bir kez

Gabapentin
Pregabalin
Tramadol

600-1200 mg
75-300 mg
50-100 mg

Günde üç kez
Günde iki kez
Günde dört kez

Öneri

ÖD

 Nöropatik a r birinci basamak tedavisinde
amitriptilin ve nortriptilin kullan l r. Nortriptirilin
yan etkileri daha azd r.
 Trisiklik antidepresanlar (TCA) kardiyovasküler
hastal k, glokom ve idrar retansiyonu öyküsü
bulunan hastalarda dikkatlice kullan lmal d r.
 Gabapentin ve pregabalin, özellikle TCA’lar n
kontraendike oldu u durumlarda nöropatik a r
için birinci basamak tedavidir.

A

A

A

ÖD = öneri derecesi

fSPMPKJLLBOTFSMFSEFBßSÀZzOFUJNJ
Tablo 3: Prostat kanserinde mitoksantron temelli rejimlere
karÜÍ docetaXel-temelli kemoterapi
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Kemoterapi
ajanÍ

ArtÍ
ek
tedavi

SÍklÍk

Doceta el

Prednizon

Her 3
35
haftada bir

22

Doceta el

Prednizon

Haftada bir 31

23
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YanÍt oranÍ
AÙrÍ
YK
()
()

Mitoksantron

Prednizon

Her 3
22
haftada bir

13

Öneri: Anti-kanser tedavi
Hormon tedavisi (or iektomi, LHRH
analoglar , dietil stilbestrol benzeri)

KD
1a

ÖD
A

Total androjen blokaj : alevlenmeyi
önleme, ikinci basamak

2b

B

ntermitan androjen bask lanmas : deneysel 3

B

Antiandrojen monoterapi: güncel olarak
önerilmemektedir

1b

A

Birinci basamak tedavi hastal 12-18 ay
kontrol etmektedir ikinci basamak tedavi
ki iye özeldir
Destekleyici bakÍm
Dü ük doz glikokortikoidler
Kemoterapi
Mitoksantron art prednizolon
Estramustin vinblastin veya etopozid
veya paklitaksel

1b

A

1b

A

1b
2b

B
B

Doceta el
AØR) TEDA6ÚSÚ
A r de erlendirmesi (lokalizasyon, tip,
iddet, genel s k nt )

1b

A
B

AÙrÍlÍ ve stabil kemik metastazlarÍna baÙlÍ aÙrÍ
(tek lezyonlar)
Eksternal beam radyoterapi
1b
AÙrÍlÍ kemik metastazlarÍna baÙlÍ aÙrÍ (yaygÍn)
Primer hormonal tedavi
1a

A
A

zgdad_^YZ6ôgèIZYVk^h^
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Radyoizotoplar (stronsiyum- 89 veya
samaryum-153)

2

B

Bifosfonatlar
Sistemik aÙrÍ tedavisi
Dünya Sa l k Örgütü analjezik merdiveni
basamak 1: NSAID veya parasetamol

1b

A

1a

A

2
1b
1a

B
A
A

Opioid uygulamasÍ
Doz titrasyonu
Analjezik ile araya girerek eri im
Nöropatik a r durumunda trisiklik
antidepresan ve/veya antikonvülsan
NSAID: nonsteroidal anti-inflamatuar ilaç
Eksternal ÍÜÍn tedavisi

Semptomatik kemik metastazlar için tek-fraksiyonlu radyoterapi mükemmel bir palyatif tedavidir ve hastalar n s ras yla %20-50 ve %50-80’inde tam veya k smi a r rahatlamas sa lamaktad r.
Metastatik epidural omurilik kompresyonu acil tedavi gerektiren a r bir komplikasyondur. Do rudan dekompresif
cerrahi tek ba na radyoterapiden daha üstündür. Cerrahi
için uygun olmayan hastalarda primer radyoterapi önerilmektedir.
Yakla an patolojik fraktürler için, profilaktik bir ortopedik
i lem dü ünülmelidir.
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Tablo 4: Omurilik kompresyonu primer tedavisi için hasta
seçim kriteri
Mutlak kriter
Cerrahi
Radyoterapi
Opere edilebilirlik T bbi olarak opere T bbi olarak opere
edilebilir
edilemez
Parapleji süresi

< 48 saat

Ya am beklentisi
> 3 ay
Radyosensivite
Rölatif kriterler
Primer tümör tan s Bilinmiyor
Kompresyonla
Var
birlikte kemik
fragmanlar
Kompresyon odak Bir odak
say s

> 48 saat
< 3 ay
Oldukça duyarl
Biliniyor
Yok

> 1 odak

Radyoizotoplar
En önemli radyofarmasötik ajanlar unlard r:
89Sr (stronsiyum-89 kloride)
153Sm (samaryum-153 leksidronam)
ve daha az olsa da, 186Re (renium-186 etidronate).
Tedaviye yan t bak m ndan 89Sr, 153Sm ve 186Re aras nda aç k
bir fark yoktur ancak, yan t ba lang c , yan t süresi ve toksisite bak m ndan fark vard r. 153Sm ve 186Re ile yan t ba lang c
89Sr’den daha h zl d r ancak yan t süreleri daha k sad r.
89Sr

ve 153Sm leksidronam, birden fazla bölgeyi tutan iskelet
metastaz ndan kaynaklanan kemik a r s tedavisinde endikedir
ve kemik sintigrafisinde omurilik kompresyonuna neden olmayan osteoblastik yan t ile ili kili bulunmu tur (KD: 2, ÖD: B).
zgdad_^YZ6ôgèIZYVk^h^
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Genelde, yan t oran %60-80’dir. Ancak, ilk hafta içinde a r da
azalma olas l yoktur ve a r da azalman n ortaya ç kmas enjeksiyondan 1 ay sonras gibi geç bir döneme kadar uzayabilir.
Bu nedenle kemik a r s iyile ene kadar hastalara analjezik reçete edilmeye devam edilir.
A r ilk tedaviye yan t verirse, yinelemesi durumunda 153Sm
leksidronam uygulamas 8-12 haftal k aral klarla tekrarlanabilir
(KD: 2, ÖD: B).
Gebe veya emziren kad nlarda glomeruler filtrasyon h z < 30
mL/dakika ise radyofarmasötik ajanlar uygulanmamal d r. Kemik ili i bask land için > 3500/μL akyuvar ve > 100,000/μL
trombosit say s gereklidir.

#1PTUPQ"ßSÀ:zOFUJNJ
Öneriler
Post-op a r post-op komplikasyonlar ve kronik
a r geli mesini önlemeye yeterli ekilde tedavi
edilmelidir
Hastan n pre-op de erlendirilmesi ve haz rlanmas
daha etkin a r yönetimine olanak sa layacakt r

ÖD
B

A

Post-op a r de erlendirmesinin yeterli olmas daha B
etkin a r kontrolü ve daha az post-op komplikasyon
ile sonuçlan r
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Tablo 5: Ekstra-korporeal Üok dalgasÍ litotripsi (ES7L)
sÍrasÍnda analjezik ilaç seçenekleri
Úlaç

Doz

Alfentanil

0.5-1.0
mg/70 kg

Fentanil (veya 1 μg/kg
sufentanil
veya
remifentanil)

Uygulama
yöntemi

SÍklÍk
(maksimum)

ntravenöz

ste e
ba l

ntravenöz

ste e ba l
(solunum
depresyonu
riski)

Öneriler
ESWL s ras nda ve sonras nda analjezikler talep
üzerine verilmelidir, çünkü tüm hastalar a r
giderilmesine gereksinim duymamaktad r
NSAID’ler veya midazolam ile premedikasyon
s kl kla i lem s ras nda opioidlere olan gereksinimi
azaltmaktad r
ntravenöz opioidler ve sedasyon ESWL s ras nda
kombine kullan labilir doz solunum depresyonu ile
s n rl d r
ESWL sonras nda, spazmolitik etkisi olan
analjezikler tercih edilir

ÖD
B

B

C

C

%37,ÝÝ%KSTRA KORPOREALÝÜOKÝDALGASÍÝLITOTRIPSIÝ.3!)$ÝÝNON
STEROIDALÝANTI INFLAMATUARÝILAl
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Tablo 6: Transüretral iÜlemlerden sonra analjezik ilaç
seçenekleri
Úlaç

Doz (mg)

Uygulama
yöntemi

SÍklÍk
(maksimum)

Diklofenak

50

Oral

Günde 3 kez

100

Rektal

Her 16
saatte bir

Metamizol

500-1000

Oral veya iv

Günde dört
kez

Parasetamol

500-1000

Oral veya iv

Günde dört
kez

Tradamol

50-100

Oral, im, sc
veya iv

Günde dört
kez

Piritramid

15

iv veya sc

Günde dört
kez

Petidin

25-100

Oral,im, sc

Günde dört-alt
kez

iv=intravenöz; im=intramuskuler; sc=subkutan
Öneriler
Spazmolitik etkisi bulunan post-op analjezik veya
hafif opioidler tercih edilir
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ÖD
C

Antimuskarinik ilaçlar kal c sondan n yol açt
rahats zl n giderilmesinde yard mc olabilir

B

Antimuskarinik ilaçlar opioidlere olan gereksinimi
azaltabilir

B

zgdad_^YZ6ôgèIZYVk^h^

Tablo 7: Laparoskopik cerrahi, skrotum, penis ve inguinal
bölgenin küçük cerrahi iÜlemleri veya transvajinal
ürolojik cerrahi sonrasÍnda analjezik ilaç seçeneÙi
Úlaç

Doz
(mg)

Uygulama
yöntemi

SÍklÍk
(maksimum)

Metamizol

500-1000

Oral veya iv

Günde dört
kez

Parasetamol

500-1000

Oral veya iv

Günde dört
kez

Tramadol

50-100

Oral, im, sc
veya iv

Günde dört
kez

Morfin

10

Diklofenak

ntermittan im Günde sekiz
kez

1 mg bolus iv

PCA, 5 dakika
kilitli kalma

50

Oral

Günde 3 kez

100

Rektal

Her 16
saatte bir
iv = intravenöz; im = intramuskuler; sc = subkutan; PCA = hasta
kontrollü analjezi.
Öneriler
ÖD
Dü ük intra-abdominal bas nç ve laparoskopik i lem A
sonras nda iyi desüflasyon post-op a r y azalt r
NSAID’ler s kl kla post-op a r kontrolü için
yeterlidir

B

NSAID’ler opioid gereksinimini azalt r

B

zgdad_^YZ6ôgèIZYVk^h^
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Skrotum, penis ve inguinal bölgenin küçük cerrahi B
i lemleri sonras nda post-op a r kontrolü için,
NSAID’ler veya parasetamol art lokal anestezik
kombinasyonu ile multimodal analjezi kullan lmal d r
Mümkünse poliklinik hastalar nda opioidlerden kaç n n z C
NSAID’ler küçük veya orta cerrahiden sonra s kl kla B
yeterince etkindir
NSAID= non-steroidal anti-inflamatuar ilaç.
Tablo 8: Majör perineal açÍk cerrahi, suprapubik ekstraperitoneal, retroperitoneal veya transperitoneal laparotomi sonrasÍnda analjezik ilaç seçeneÙi
Úlaç

Doz

5-15 mL/
Bupivakain
saat
%0.25 +
fentanil 2 μg/
mL
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Uygulama
yöntemi

SÍklÍk
(maksimum)

Sürekli
epidural
infüzyon

Uygulanmaz

Morfin

1 mg bolus iv

PCA, 5 dakika
durdurma

Metamizol

500-1000
mg

Oral veya iv

Günde dört
kez

Parasetamol

500-1000
mg

Oral veya iv

Günde dört
kez

Tramadol

50-100 mg Oral, im, sc
veya iv

Günde dört
kez

Piritramid

15 mg

iv veya sc

Günde dört
kez

50 mg

Oral

Günde üç
kez

zgdad_^YZ6ôgèIZYVk^h^

100 mg

Rektal

Her 16
saatte bir
iv = intravenöz; im = intramuskuler; sc = subkutan; PCA = hasta
kontrollü analjezi.
Öneriler
Opioidlerin sistemik uygulamas için en etkin
yöntem PCA’d r. Bu yöntem ile hasta memnuniyeti
artmaktad r ve solunum komplikasyonlar riski
azalmaktad r
Epidural analjezi, özellikle PCEA, üstün post-op
analjezi sa lar, komplikasyonlar azalt r ve hasta
memnuniyetini artt r r. Bu nedenle sistemik
tekniklere tercih edilmektedir

ÖD
A

A

PCA = hasta kontrollü analjezi; PCEA = hasta kontrollü epidural
analjezi

C. Analjezikler
Öneriler
ÖD
B
Parasetamol post-op a r yönetiminde çok yararl
olabilir, çünkü opioidlerin tüketimini azaltmaktad r
Parasetamol majör yan etkilere yol açmadan hafif
post-op a r y tek tedavi olarak giderir

B

NSAID’ler majör cerrahiden sonra tek analjezik
olarak yeterli de ildir

B

NSAID’ler s kl kla küçük veya orta cerrahiden sonra B
etkindirler
NSAID’ler s kl kla opioid gereksinimini azalt rlar

B
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Aterosklerotik kardiyovasküler hastal bulunan
hastalarda uzun süreli COX inhibitörleri
kullan lmas ndan kaç n lmal d r
NSAID= non-steroidal anti-inflamatuar ilaç.

B

Metamizol (dipiron)
Metamizol etkin bir antipiretik ve analjezik ilaçt r ve hafif-orta
post-op a r ve renal kolik a r s için kullan lmaktad r. Tek vakal k nötropeni ve agranülositoz bildirimleri nedeniyle ABD’de
ve baz Avrupa ülkelerinde kullan lmas yasakt r. Doz günde
dört kez 500-1000 mg’d r (oral, intravenöz veya rektal). ntravenöz verilirse damla eklinde uygulanmal d r (100 mL normal
serum fizyolojikte 1 g).
Tablo 9: Úlaç, uygulama, doz ve veriliÜ yolu
Úlaç

Uygulama Tek doz SÍklÍk
(mg)
yolu

Parasetamol

Oral

Metamizol

iv

1000

Günde dört
kez

Rektal

1000

Günde dört
kez

Oral

5001000
1000

Günde dört
kez

iv
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Antipiretikler
500Günde dört
kez
1000
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Günde dört
kez

Maksimum
doz
(mg/24
saat)
4000
(50mg/kg)
4000
(50mg/kg)
4000
(50mg/kg)
4000
4000

Konvansiyonel NSAID’ler (yani selektif olmayan COX inhibitörleri)
Ketorolak
Oral
10-30
Günde
40 oral
90 iv
veya iv
dört kez
veya im
60 iv veya
im (ya l lar)
buprofen

Oral

200-800 Günde
üç kez

2400

Ketoprofen

Oral
veya iv

50

Günde
dört kez

200

Diklofenak

Oral
veya iv

75

Günde
iki kez

150

Oral
veya iv

50

Günde
üç kez

150

Rektal

100

Her 16
saatte bir

150

Meloksikam

COX-2 selektif inhibitörleri
Oral
15
Günde
bir kez

Lornoksikam Oral
veya iv
Celekoksib
Oral

4

Parekoksib

40

Yaln zca
iv form

Günde
üç kez

100-200 Günde
bir kez

15
12
400

Günde bir 80
veya iki kez

Opioidler
Güçlü opioidler
Morfin**
Oral
veya
rektal

Günde
Maksimum
10 mg
alt -sekiz kez doz yok
ile
ba lan r
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Morfin**

sc veya
im

5 mg’la Günde
ba lan r 6-12 kez

Maksimum
doz yok

Morfin**

iv

2 mg’la Günde
ba lan r 6-12 kez

Maksimum
doz yok

Petidin
(meperidin)

Oral, sc
veya im

25-150

Günde
dört kez

500

Petidin
(meperidin)

Rektal

100

Günde
dört kez

500

Petidin
(meperidin)

iv

25-100

Günde
dört kez

500

Oksikodon

Oral, iv
veya sc

5-10

Günde
400
dört-alt kez

:AYÍFÝOPIOIDLER
Tramadol
Oral
iv
Kodein

50
100
Oral veya 30-60
rektal
(art
parasetamol)

Günde
400-600
dört-alt kez
Günde
dört kez

300?

Ý%RIÜKINLERÝ ÝYAÜÝARASÍ ÝIlINÝMORFININÝG~NL~KÝDOZUNU
HESAPLAMANÍNÝBASITÝBIRÝYOLUÝVARDÍRÝÝ¯ÝHASTANÍNÝYAÜÍÝÝG~NDEÝMG
OLARAKÝMORFIN
.3!)$ÝÝNON STEROIDALÝANTI INFLAMATUARÝILAlÝSCÝÝSUBKUTANÝIMÝ
INTRAMUSKULERÝIVÝÝINTRAVENyZ
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Tablo 10: Opioidlerin parenteral ve oral uygulamasÍnda
denk-analjezik dozlar*
Úlaç
Parenteral (mg)
Oral (mg)
Morfin
10
30
Fentanil
0.1
–
Petidin
75
300
Oksikodon
15
20-30
Dekstropropoksifen
–
50
Tramadol
37.5
150
Kodein
130
200
,ISTEDEKIÝT~MÝOPIOIDÝDOZLARÍÝPARENTERALÝÝMGÝMORFIN´EÝDENKTIR
ÚNTRATEKALÝOPIOIDÝDOZUÝSISTEMIKÝOLARAKÝGEREKENÝDOZUNÝ´D~RÝVE
EPIDURALÝDOZÝ´UDUR
Tablo 11: Tipik hasta kontrollü analjezi (PCA) doz ÜemasÍ
Úlaç
Bolus
(konsantrasyon) miktarÍ

Kilitli kalma DevamlÍ
aralÍÙÍ (dakika) infüzyon

Morfin
(1 mg/mL)

0.5-2.5 mg

5-10

0.01-0.03
mg/kg/saat

Fentanil
(0.01 mg/mL)

10-20 μg

5-10

0.5-0.1
Pg/kg/saat

Petidin
(10 mg/mL)

5-25 mg

5-10

–

Öneri
ÖD
ntravenöz PCA daha üstün post-op analjezi sa lar, A
hasta memnuniyetini artt r r ve solunum
komplikasyonlar riskini azalt r
zgdad_^YZ6ôgèIZYVk^h^
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Tablo 12: Tipik epidural doz ÜemalarÍ*
Úlaç

Tek doz

Sürekli
infüzyon

Morfin
Fentanil
Sufentanil
Petidin
Bupivakain %0,125
veya ropivakain %0.2 +
fentanil 2 μg/mL

1-5 mg
50-100 μg
10-50 μg
10-30 mg
10-15 mL

0.1-1 mg/saat
25-100 μg/saat
10-20 μg/saat
10-60 mg/saat
2-6 mL/saat

, BUPIVAKAINÝDOZLARÍÝBUPIVAKAINÝDOZLARÍNAÝDENKTIR
Tablo 13: Tipik hasta kontrollü epidural analjezi (PCEA)
doz ÜemalarÍ
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Úlaç

Talep dozu Kilitli kalma DevamlÍlÍk
aralÍÙÍ (dak.) hÍzÍ

Morfin

100-200 μg

10-15

300-600
μg/saat

Fentanil

10-15 μg

6

80-120
μg/saat

Petidin
30 mg
Bupivakain %0.125 2 mL
+ fentanil 4 μg/mL

30
10

–
4 mL/saat

Ropivakain %0.2 +
fentanil 5 μg/mL

20

5 mL/saat

2 mL
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Öneri
Epidural analjezi, özellikle PCEA, daha üstün
post-op analjezi sa lar, komplikasyonlar azalt r ve
hasta memnuniyetini artt r r. Bu nedenle sistemik
tekniklere nazaran tercih edilir.

ÖD
A

Tablo 14: Nöral blok örnekleri
ÚÜlem
Doz
Úlaç
10-20 mL Bupivakain
Herni onar m ndan sonra
veya ropivakain
iliohipogastrik veya ilioinguinal
%0.25-0.5
sinir infiltrasyonu
nterkostal sinir infiltrasyonu

Devaml intraplevral infüzyon

5-10 mL

Bupivakain
veya ropivakain
%0.25-0.5

10 mL/saat Bupivakain
veya ropivakain
%0.1-0.2

Öneriler
Yan etkileri en aza indirirken etkinli i artt rd
için mümkün olan her zaman multi-modal a r
yönetimi uygulanmal d r

ÖD
B

Poliklinik hastalar nda post-operatif a r kontrolü B
için, NSAID’ler veya parasetamol art lokal anestezi
ile multi-modal analjezi kullan lmal d r
Multi-modal ve epidural analjezi ya l hastalarda
postoperatif a r tedavisi için tercih edilmektedir,
çünkü bu teknikler daha az komplikasyon
olu turur

B

Mutlaka gerekmedikçe opioidlerin obez ki ilerde
post-operatif kullan lmas ndan kaç n lmal d r

B
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Obez hastalarda NSAID’ler veya parasetamol ile
kombine epidural lokal anestezik tercih
edilmektedir
Kritik hastal bulunan ya da bili sel bozuklu u
bulunan ki ilere özgül post-operatif a r tedavisi
plan yap lmas konusunda veriler yetersizdir
NSAID = non-steroidal anti-inflamatuar ilaç

B

C

bPDVLMBSEBQFSJPQFSBUJGBßSÀZzOFUJNJ
Tablo 15: Çocuklarda pre-operatif analjezi ve sedasyon
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Úlaç

Doz ve uygulama Etkisi
yolu

Morfin sülfat

0.1mg/kg

A lamay önleyebilir
ve böylece oksijen
tüketimini ve akci er
vazokonstriksiyonunu
azalt r

Atropin

0.01-0.02 mg/kg
iv, im, oral veya
rektal

Anestezi indüksiyonu
s ras nda bradikardiyi
önler

zgdad_^YZ6ôgèIZYVk^h^

Pentobarbital
Ketamin
Midazolam

4-6 mg/kg im
Çocuklarda
6 mg/kg oral veya pre-operatif sedasyon
ve seperasyon
intranazal
anksiyetesi
0.5 mg/kg oral,
intranazal veya
rektal

Deksmedetomidin 4 μg/kg oral
veya intranazal
Klonidin
Kloral hidrat

4 μg/kg oral
50-100 mg/kg oral

Methoeksital

25-30 mg/kg
rektal

EMLA

Lidokain %2.5;
prilokain %2.5

Lokal uygulama vene
giri teki a r y azalt r

iv=intravenöz; im=intramuskuler
Tablo 16: Çocuklarda postoperatif analjezi
Úlaç

Doz

Parasetamol

10-15 mg/kg Oral, rektal
her 4 saatte bir
20-30 mg/kg
her 6 saatte bir

Küçük

Her 6 saatte bir Oral, iv, rektal
10-15 mg/kg

Küçük,
orta

buprofen

Uygulama

Cerrahi
iÜlemin
aÙÍrlÍÙÍ

Küçük
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Naproksen

6-8 mg/kg her Oral, iv, rektal
8-12 saatte bir

Kodein

0.5-1 mg/kg
her 3-4 saatte
bir

Morfin

0.1 mg/kg her 0.3 mg/kg her
2-4 saatte bir 3-4 saatte bir
nfüzyon:0.03 iv,sc, oral
mg/kg/saat

Orta,
büyük

Oksikodon

0.1-0.2 mg/kg Oral
her 3-4 saatte bir

Orta

Hidromorfin

Oral
0.04-0.08
mg/kg her 3-4
saatte bir

Orta

Tramadol

Her 4-6 saatte iv
bir 1 mg/kg

Orta,
büyük

Petidin

2-3 mg/kg her iv
3-4 saatte bir

Orta,
büyük

Oral

Küçük,
orta
Küçük,
orta

iv=intravenöz; sc=subkutan
Hasta kontrollü analjezi 6 ya ndan büyük çocuklarda güvenli
biçimde kullan labilir. PCA kullanamayan bebek ve çocuklarda, hem ire kontrollü analjezi etkindir. Yara infiltrasyonu, sinir
bloklar , kaudal ve epidural analjezi gibi lokal-bölgesel teknikler da ba ar l biçimde kullan lmaktad r.
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Ürolojik nedenler
Böbrek veya üreter ta lar
Üriner sistem enfeksiyonu (pyelonefrit, pyonefroz veya
böbrek absesi)
Üretero-pelvik birle ke obstrüksiyonu
Renal vasküler bozukluklar (renal infarktüs, renal ven
trombozu)
Papiller nekroz
ntra- veya peri-renal kanama
Testiküler kord torsiyonu
Laboratuvar deÙerlendirme
Akut yan a r s olan tüm hastalarda idrar tahlili (eritrosit ve lökosit, bakteri veya nitrit), kan hücresi say m ve serum kreatinin
ölçümü yap lmal d r. Ayr ca, ate li hastalarda C-reaktif protein
(CRP) ve idrar kültürü gerekir. Lökosit say s 15,000/mm3 üzerinde ise piyelonefrit ± obstruktif üropati dü ünülmelidir.

4ANÍSALÝGyR~NT~LEME
Öneriler
ÖD
Akut yan a r s bulunan ate li hastalarda (> 38 C)
B
ve/veya tek böbre i olanlarda acil görüntüleme gereklidir
Kontrasts z spiral BT (KSBT), travmatik olmayan
akut yan a r da en yüksek duyarl l k ve özgüllü ü
bulunan tan sal modalitedir

A
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Ultrason, travmatik olmayan akut yan a r s ilk
de erlendirmesinde KSBT’ye alternatif olabilir

A

H zl Ay r c Tan ve Tedavi Seçenekleri için ( ekil 2’deki) Karar
a ac na bak lmas önerilmektedir:

#BâMBOHÀmBDJMUFEBWJTJ

Sistemik analjezi
A r n n giderilmesi s kl kla ilk, en acil tedavi ad m d r:
Yava intravenöz dipiron infüzyonu, 1 g veya 2 g, diklofenak kadar etkindir (75mg bolus) (KD: 1a).
ntravenöz papaverin (120 mg) konvansiyonel ilaçlara
(diklofenak) yan t vermeyen hastalar etkin ve güvenli biçimde rahatlat r ve NSAID’lere kontraendikasyonu bulunan
hastalara alternatif olabilir (KD: 1b).
ntravenöz morfin + ketorolak kombinasyonu her iki ilac n
tek ba na kullan lmas na göre daha etkilidir ve kurtarma
analjezinde azalma ile ili kili bulunmu tur.
Öneri
Diklofenak (75 mg, bolus) ve dipiron (1-2 g, yava
intravenöz injeksiyon) gibi NSAID’ler akut yan
a r s nda çok etkindirler

ÖD
A

eSTÝ~RINERÝSISTENÝDEKOMPRESYONU
A r medikal tedavi kullan larak giderilemezse ve enfeksiyon ve
böbrek fonksiyonu bozuklu u bulgular varsa, üst üriner sistem
drenaj yap lmal d r (üreteral stent veya perkütan nefrostomi).
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Ûekil 2. Travmatik olmayan akut flank aÙrÍsÍnda tanÍsal
yaklaÜÍm
Akut yan a r s
Öykü, fizik muayene, ate , idrar tahlili a r tedavisi
Sonuçsuzsa
Ultrasonografi ve/veya kontrasts z BT

Normal
+normal
idrar tahlili

Anormal

Normal +
anormal
idrar tahlili
LyKOSIT~RI
HEMAT~RI
VEYAÝBAKTERI~RI

Ürolojik
olmayan
yan a r s

Hasta sevk edilir

Genitoüriner
anormallik

Hasta sevk edilir

leri tetkik
ve uygun
tedavi

Hidronefroz yok

Ta yok

!ÜAÙÍDAKILER
Ý
AlÍSÍNDANÝKONTROL
Ý"yBREKÝINFARKTÍ
Ý
Ý"yBREKÝAPSESI
Ý2ENALÝVEN
TROMBOZUÝ
Ý4~MyR
Ý+IST
Ý(EMATOM
Ý
ÝeRINOMA
Ý%KSTRARENAL
KITLE

Hidronefroz var

Ta var

YE yok

Ta tedavisi

Genitoüriner olmayan
anormallik

Ta yok

YE var

Enfeksiyon
tedavisi

eRETERALÝOBSTRUKSIYON
!ÜAÙÍDAKILER
AlÍSÍNDANÝKONTROL
ÝeRETERALÝT~MyR
Ý0APILLERÝNEKROZ
Ý50*ÝOBSTRUKSIYONU
ÝÝ2ETROPERITONEAL
FIBROZ

Ta var

YE yok

Obstruksiyonu
veya a r y
gidermek için
tedavi

YE var

Üriner drenaj
ve enfeksiyon
tedavisi

Ta tedavisi

"4BILGISAYARLÍÝTOMOGRAFIÝÚ9%~RINERÝSISTEMÝENFEKSIYONUÝ
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0CTUSVLTJZPOVOBDJMFOLBMEÀSÀMNBTÀJmJOTUFOUFOEJLBTZPOMBSÀ

Üriner enfeksiyonun e lik etti i üriner sistem obstruksiyonu
Ürosepsis
natç a r ve/veya kusma
Tek veya transplante bir böbre in obstruksiyonu
Bilateral t kay c ta lar
Gebelikte üreter ta obstruksiyonu

&UJZPMPKJLUFEBWJ

eROLITYAZISÝ%!5ÝeROLITYAZISÝ+ÍLAVUZU´na göre tedavi edilmelidir.
Komplike olmayan enfeksiyöz patolojiler (örn., ba ka bir hastal bulunmayan ki ilerdeki akut pyelonefrit) uygun antibiyotikler ve analjezikler ile tedavi edilmelidir.
UP obstruksiyonu, papiller nekroz, renal infarktüs, renal ven
trombozu, spontan böbrek kanamas veya testis kord torsiyonu
tan s konuldu unda hasta buna göre tedavi edilmelidir (BAKÍNÍZÝ
UZUNÝVERSIYON).

"UÝKÍSAÝKITAPlÍKTAÝDAHAÝKAPSAMLÍÝ%!5ÝKÍLAVUZUÝ)3".Ý     ÝTE
MELÝALÍNMÍÜTÍRÝVEÝ!VRUPAÝeROLOJIÝ$ERNEÙIÝ~YELERIÝWEBSITELERINDEÝ
HTTPWWWUROWEBORGÝBUÝKÍLAVUZAÝERIÜEBILIR
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3ÍNÍRLÍÝMETINÝG~NCELLEMEÝ.ISANÝ

M. Fall (ba kan), A.P. Barano ski, S. Elneil, D. Engeler, .
Hughes, E. . Messelink, F. Oberpenning, A.C. de C. Williams
Eur Urol 2004;46(6):681-9
Eur Urol 2010;57(1):35-48

,1"UBOÀWFTÀOÀGMBOEÀSÀMNBTÀ

Kronik (persistan olarak da bilinir) a r en az 3 ay sürer. Akut
yaralanma d nda, a r alg s n sürdürecek merkezi sinir sistemi (MSS) de i iklikleri ile ili kilidir. Bu de i iklikler ayr ca
alg y artt rabilir ve böylece a r s z uyaranlar da a r l olarak
alg lan r (allodini) ve a r l uyaranlar beklenenden daha a r l hale gelebilir (hiperaljezi). Temel kaslar, örn., pelvik kaslar multipl tetik noktas bulunan hiperaljezik kaslar haline
gelir. Di er organlar da duyarl hale gelebilir; örn., uterusta
disparöni veya dismenore veya ba rsaklarda irritabl ba rsak
semptomlar görülebilir.
MSS içindeki de i iklikler tüm nörolojik eksen boyunca
ortaya ç kar ve bunun yan s ra görülen duysal de i iklikler ile
birlikte hem fonksiyonel de i ikliklere (örn., irritabl ba rsak
semptomlar ) hem de yap sal de i ikliklere (baz mesane a r
sendromlar nda nörojenik ödem) neden olabilirler. Merkezi
de i iklikler ayr ca a r mekanizmalar n kendi ba lar na dei tirebilen psikolojik sonuçlardan da sorumlu olabilirler.
yi tan mlanm ’ patolojileri ay rt etmek için temel tetkikler yap l r. Sonuçlar n negatif olmas iyi tan mlanm ’ patolojilerin d land n gösterir. Daha ileri tetkikler yaln zca özgül
endikasyonlar için örn., bir a r sendromunun alt grubunu
@gdc^`EZak^`6ôgè
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saptamak için yap l r. EAU k lavuzunda kan ta dayal olmayan tan sal terimlerden kaç n lmaktad r, çünkü bu tür tan lar
uygunsuz tetkikler, tedaviler ve hasta beklentileri ve nihayetinde kötü bir prognoz demektir.
Tablo 1’deki s n fland rmada ürolojik a r sendromlar na
odaklan lm t r. Bu tabloda farkl patolojiler aras nda mekanizma ve semptomlar bak m ndan örtü me oldu u kabul
edilmekte ve tedavilere multidisipliner yakla m getirilmektedir.
Tablo 1’deki s n fland rmay kullanan bir doktor tablo
1’in solundan ba lamal ve sa a do ru, ancak ve ancak a r n n uygun sistem ve organda alg land n güvenilir biçimde do rulad ktan sonra geçmelidir. Ço u zaman pelvik a r
sendromu’ndan daha ileri bir tan mlama yapmak mümkün
olamamaktad r. Tablo 2’de KPA’da kullan lan terminoloji tan mlanmaktad r.
ekil 1’de KPA tan ve tedavisi için bir algoritma olu turulmu tur. Algoritmadaki do ru sütunlara at f yaparak a a daki
basamaklar 1’den 6’ya kadar takip ediniz (tablo 3) ( ekil 1).

224

@gdc^`EZak^`6ôgè

Tablo 1: Kronik pelvik ağrı sendromlarının sınıflandırılması
Eksen I
Bölge

Kronik
pelvik
ağrı

Pelvik
ağrı
sendromu

Eksen II
Sistem

Ürolojik

Eksen III
Hx, Ex ve Ix ile tanımlanmış
end organ ile ilişkili ağrı sendromu
Mesane ağrı
sendromu

(Bakınız ESSIC
sınıflandırması Tablo 5)

Üretral ağrı
sendromu
Prostat ağrı
sendromu

Tip A inflamatuar

Skrotal ağrı
sendromu

Testiküler ağrı
sendromu

Tip B non-inflamatuar

Epididimal ağrı
sendromu
Post-vazektomi ağrı
sendromu
Penil ağrı sendromu
Jinekolojik

Endometriyozis ile
ilişkili ağrı
sendromu
Vajinal ağrı
senromu
Vulvar ağrı
sendrom

Jeneralize
Vulvar ağrı
sendromu
Lokalize
vulvar ağrı
sendromu

Vestibüler
ağrı
sendromu
Klitoral
ağrı
sendromu

Anorektal
Nörolojik

Örn., pudendal ağrı
sendromu

Muskuler
Pelvik
olmayan
ağrı
sendromu

Örn., nörolojik

Örn., Pudendal
nöralji

Örn., ürolojik

Hx = öykü, Ex = muayene; Ix = tetkik
@gdc^`EZak^`6ôgè
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Eksen IV
Başvuru
özellikleri

Eksen V
Zamansal
özellikler

Eksen VI
Özellik

Eksen VII
Eşlik eden
semptomlar

Eksen VIII
Psikolojik
semptomlar

Suprapubik
İnguinal
Üretral
Penil/klitoral
Perineal
Rektal
Sırt
Kalçalar

BAŞLANGIÇ
Akut
Kronik

Zonklayıcı
Yanıcı
Saplanma
Elektrik

ÜRİNER
Sık idrar
Noktüri
Duraksama
Zayıf akım
Terminal damlama
Sıkışma
Sıkışma tipi
idrar kaçırma
Diğer

ANKSİYETE
Ağrı veya
ağrının
varsayımsal
nedeni ile ilgili
Diğer
DEPRESYON
Ağrı/Ağrının
etkisine bağlanan

SÜRMESİ
Sporadik
Siklik
Sürekli
ZAMAN
Doldurucu
Boşaltıcı
Erken
Post
Geç post
UYARILMIŞ

Diğer

JİNEKOLOJİK
Örn., Menstrrüel
CİNSEL
örn. Kadında
disparöni
impotans
Gastrointestinal
MUSKULER
Hiperaljezi
KÜTANÖZ
Allodini
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Diğer nedenlere
bağlanan veya
bir nedene
bağlanmayan
UTANMA,
SUÇLULUK,
açıklanmış
veya
açıklanmamış
cinsel
deneyimler ile
ilişkili,
PTSD
SEMPTOMLARI
Yeniden deneyim
Kaçınma
Aşırı uyarılma

Tablo 2: Kronik ağrı pelvik ağrı terminolojisi
Terminoloji
Kronik pelvik
ağrı

Tanım
Erkeklerde veya kadınlarda pelvis ile ilişkili
yapılarda algılanan malign olmayan ağrı.
Kronikleşen nosiseptif ağrı varlığının kanıtlanması durumunda, ağrı en az 6 ay süreyle
sürekli veya rekürren olmalıdır. Akut olmayan ve merkezi duyarlılığa bağlı ağrı mekanizmalarının varlığı kanıtlanırsa, o zaman
ağrı süresinden bağımsız olarak kronik kabul
edilebilir. Tüm olgularda ağrıya eşlik eden
olumsuz algısal, davranışsal, cinsel ve
emosyonel sonuçlar söz konusudur.

Pelvik ağrı
sendromu

Alt üriner sistem, cinsel, bağırsak veya
jinekolojik disfonksiyon düşündüren
semptomların eşlik ettiği persistan veya
rekürren nöbet şeklinde pelvik ağrı.
Kanıtlanmış enfeksiyon veya diğer belirgin
patoloji yoktur (ICS 2002 raporundan
uyarlanmıştır).

Mesane ağrı
sendromu

Subrapubik ağrı mesanenin dolması ile
ilişkilidir ve buna gündüz ve gece idrara
çıkma sıklığında artışı gibi diğer semptomlar
eşlik etmektedir. Kanıtlanmış üriner
enfeksiyon veya diğer belirgin patoloji
yoktur. Bu terim, “ağrılı mesane sendromu”
teriminin kullanıldığı ICS 2002 raporundan
uyarlanmıştır; diğer ağrı sendromu,
terminolojileri ile uyumlu olması için bu
terim mesane ağrı sendromu olarak
değiştirilmiştir. Avrupa IC/PBS Çalışmaları
Derneği (ESSIC) yayını mesanede algılanan
ağrı üzerine büyük vurgu yapmaktadır.
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Üretral ağrı
sendromu

Penil ağrı
sendromu
Prostat ağrı
sendromu

Skrotal ağrı
sendromu
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Genellikle işemede görülen rekürren nöbet
şeklinde üretral ağrı, beraberine gündüz
idrara sık çıkma ve nokturi de vardır
Kanıtlanmış enfeksiyon veya diğer belirgin
patoloji yokluğu.
Primer olarak üretrada olmayan penil ağrı.
Kanıtlanmış enfeksiyon veya diğer belirgin
patoloji yokluğu.
Üriner sistem disfonksiyonu ve/veya cinsel
disfonksiyon düşündüren semptomların
eşlik ettiği persistan veya rekürren nöbet
şeklinde prostat ağrısı. Kanıtlanmış
enfeksiyon veya diğer belirgin patoloji
yokluğu. Tanım Ulusal Sağlık Enstitüleri
(NIH) prostatit tanım ve sınıflandırma
uzlaşmasını temel almaktadır ve ‘kronik
pelvik ağrı sendromu’ olarak tanımlanan
patolojileri içermektedir. NIH sınıflandırma
sistemi kullanılarak, prostat ağrı sendromu
tip A (inflamatuar) ve tip B (non-inflamatuar)
olarak alt gruplara ayrılabilir.
Üriner sistem disfonksiyonu veya cinsel
disfonksiyon düşündüren semptomların
eşlik ettiği persistan veya rekürren nöbet
şeklinde skrotal ağrı. Kanıtlanmış
epididimo-orşit veya diğer belirgin patoloji
yoktur.
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Testiküler ağrı Üriner sistem disfonksiyonu veya cinsel
sendromu
disfonksiyon düşündüren semptomların
eşlik ettiği, muayene sırasında testise
lokalize olan persistan veya rekürren nöbet
şeklinde ağrı. Kanıtlanmış epididimo-orşit
veya diğer belirgin patoloji yoktur. Bu skrotal
ağrı sendromundan daha özgül bir tanımdır.
Post-vazektomi
ağrı sendromu
Epididimal
ağrı sendromu

Vazektomiyi izleyerek ortaya çıkan skrotal
ağrı sendromu.
Muayenede epididime lokalize persistan
veya rekürren nöbet şeklinde ağrı. Üriner
sistem disfonksiyonu veya cinsel
disfonksiyon düşündüren semptomlar eşlik
etmektedir. Kanıtlanmış epididimo-orşit veya
diğer belirgin patoloji yoktur (skrotal ağrı
sendromundan daha özgül bir tanımdır).

Endometriyozis
ile ilişkili ağrı
sendromu
Vajinal ağrı
sendromu

Endometriyozun mevcut bulunduğu; fakat
tüm semptomları açıklamadığı kronik veya
rekürren pelvik ağrı.
Üriner sistem disfonksiyonu veya cinsel
disfonksiyon düşündüren semptomların
eşlik ettiği persistan veya rekürren nöbet
şeklinde vajinal ağrı. Vajinal enfeksiyon veya
diğer belirgin patoloji saptanmamıştır.

Vulvar ağrı
sendromu

İşeme siklusu ile ilişkili veya üriner sistem
disfonksiyonu veya cinsel disfonksiyon
semptomlarının eşlik ettiği persistan veya
rekürren nöbet şeklinde vulva ağrısı.
Kanıtlanmış enfeksiyon veya diğer belirgin
patoloji saptanmamıştır.

@gdc^`EZak^`6ôgè

229

Jeneralize
VULVARÝAÙRÍ
sendromu

Noktasal (formal olarak ucunda pamuk
bulunan aplikatör ile bas nç haritalamas ’
veya benzer disestetik vulvodini) cihaz ile
istikrarl biçimde ve noktasal olarak lokalize
edilemeyen vulva yanmas veya a r s .
Vulvar vestibülde a r olabilir; fakat
rahats zl k vestibül ile s n rl de ildir. Klinik
olarak, a r provokasyon (basma, bas nç
veya sürtünme) ile veya bunlar olmadan
ortaya ç kabilir.

Lokalize vulvar Vulvan n bir veya daha fazla k sm na
AÙRÍÝSENDROMU noktasal bas nç haritalamas ile istikrarl
biçimde ve noktasal olarak lokalize
edilebilen a r . Klinik olarak, a r genellikle
provokasyon (dokunma, bas nç veya
sürtünme) sonucunda ortaya ç kar.
6ESTIB~LERÝAÙRÍ Vulva vestibülünün bir veya daha fazla
sendromu
k sm nda noktasal bas nç haritalamas ile
lokalize edilebilen a r (eski ad vulva
vestibüliti).
+LITORALÝAÙRÍ
Klitorise noktasal bas nç haritalamas ile
sendromu
lokalize edilebilen a r .
!NOREKTALÝAÙRÍ Ba rsak disfonksiyonu semptomlar ile
sendromu
ili kili ve e lik eden rektal tetik noktalar /
hassasiyetin mevcut oldu u persistan veya
rekürren nöbet eklinde rektal a r . Enfeksiyon
veya di er belirgin patoloji kan tlanmam t r.
0UDENDALÝAÙRÍ
sendromu
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Rektal, üriner sistem veya cinsel disfonksiyon semptom ve bulgular ile birlikte pudendal sinir da l m bölgelerinde ortaya ç kan
nöropatik tipte a r . Kan tlanm belirgin
patoloji yoktur (bu sendrom iyi tan mlanm
pudental nöralji ile ayn de ildir).
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Şekil 1. KPA tanı ve tedavi algoritması
    
Ürolojik

Jinekolojik

Sistit
Prostatit
Üretrit
Epididimoorşit

Kılavuzlara göre tedavi edilir.

Diğer.
Ağrı yerleri:

Mesane
Prostat
Üretra
Skrotum
Tüm olgular

Endometriyozis

Bu tedavi başarısız olursa ağrının
lokasyonuna göre ek önlemler
alınır:
sistoskopi/biyopsi
TRUS / PSA
üretroskopi
US
palpasyon PTK

Kılavuzlara göre tedavi edilir.

Varolan
patolojinin
tedavisinin
etkisi olmadı
ise

veya

Bu tedavi başarısız olursa ağrının
lokasyonuna göre ek önlemler
alınır:
Diğer.
Ağrı yerleri:

Abdomen
Vulva
Vajina
Tüm olgular

Anorektal

Patoloji
bulunamamışsa

Ağrı
ekibine
sevk

Kılavuzlara göre tedavi edilir.
Proktit
Anal fissür
Hemoroid

Nöromuskuler

histeroskopi/
laparoskopi
vajinal US
iç muayene
inspeksiyon/
dokunma testi
palpasyon PTK

Bu tedavi başarısız olursa ağrının
lokasyonuna göre ek önlemler
alınır:

Diğer. Ağrı
yerleşim
lokasyonları:

Rektum
Anüs
Tüm olgular

Pudendal
nöropati
Sakral omurilik
patolojisi

Kılavuzlara göre tedavi edilir.

Diğer.
Ağrı yerleri:

Pelvis tabanı
Abdominal
Perine
Diğer
alanlar
Tüm olgular

endoskopi / PRM
endo-anal US / PRM
palpasyon PTK

Varolan
patolojinin
tedavisinin
etkisi olmadı
ise

veya

Bu tedavi başarısız olursa ağrının
yerine göre ek önlemler alınır:
palpasyon
palpasyon
US
nörofizyolojik
testler
tetik noktalarının
araştırılması

Patoloji
bulunamamışsa

Diğer
 
Temel: ağrı yönetiminde uzmanlaşmış anestezi uzmanı, uzman hemşire.
Ek: psikolog, cinsellik uzmanı

Ağrı
ekibine
sevk

Ağrı
ekibine
sevk

PRM = parmakla rektal muayene; US = ultrason; PTK = pelvis
tabanı kasları
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Tablo 3: KPA tanı ve tedavisi için şekil 1’deki
algoritmayı kullanma kılavuzu
Basamak
1

Eylem
Semptomların ilk olarak
algılandığı organ sistemi
dikkate alınarak başlanır.

Algoritma
1. sütun

2

Sistit gibi ‘iyi tanımlanmış’
patolojilerin tanısı
konulmalıdır ve ulusal veya
uluslararası kılavuzlara
göre tedavi edilmelidir

2. sütun ve
3. sütunun
üst bölümü

3

Tedavinin ağrı üzerinde
etkisi olmazsa ek tetkikler
(örn., sistoskopi veya
ultrason) yapılmalıdır.

3. sütunun alt
kısmı

4

Testler herhangi bir patoloji
ortaya koyarsa bu patoloji
uygun biçimde tedavi
edilmelidir.
Tedavinin etkisi olmazsa
hasta ağrı ekibine sevk
edilmelidir.
İyi tanımlanmış bir patoloji
yoksa veya ek testler ile
başka bir patoloji
bulunamazsa hasta yine bir
ağrı ekibine sevk
edilmelidir.

4. sütun

5

6

5. sütun

5. sütun

@gdc^`EZak^`6ôgè

233

1SPTUBUBßSÀTFOESPNV 1"4

Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastal klar Enstitüsü (NIDDK) terimi olan kronik prostatit/kronik pelvik a r
sendromu yerine, daha genel bir tan ma dayanarak (bak n z
tablo 2), prostat a r s sendromu (PAS) terimi kullan lm t r.
PAS, pelvis bölgesindeki inatç rahats zl k veya a r d r; bu a r
s ras nda al nan örneklerin kültürleri sterildir ve prostata özgül örneklerde (yani, semen, prostat salg lar ve prostat masaj ndan sonra elde edilen idrar) lökosit say s anlaml düzeyde
olabilir veya olmayabilir. nflamatuar ve noninflamatuar alt
türleri ay rt eden klinik olarak önemli tan sal veya terapötik
sonuçlar söz konusu olmad için, PAS tek bir antite olarak
kabul edilebilir.
Tan üç ayd r genitoüriner a r öyküsü varl ve di er alt
üriner sistem patolojilerinin yoklu una dayanarak konulur.
ki kap veya pre-post-masaj testi (PPMT) ile tan etkin biçimde konulabilir, hastalar n %96’s na kesin tan konulabilir.
PAS etiyolojisinin bilinmemesi tedavinin s kl kla ki iye
özel oldu u anlam na gelir. Hastalar n ço unda ana semptomlar hedefleyen ve komorbiditeleri dikkate alan multimodel tedavi gereklidir. Randomize kontrollü çal malar n son
bulgular farkl tedavi seçeneklerine ili kin bilgide ilerleme
sa lam t r (tablo 4).

.FTBOFBßSÀTÀTFOESPNVJOTFSTUJTZBMTJTUJU ."4*$

Bu heterojen yelpazesi bulunan bozukluk hala iyi tan mlanamam t r. Enflamasyon hastalar n yaln zca bir k sm nda
önemli bir özelliktir. MAS, mesane bölgesinde a r alg lanmas n tan mlarken, IC mesanenin özel bir kronik inflamasyon
türünü tan mlar.
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Tablo 4: Prostat ağrı sendromu (PAS) tanısı
İlaçlar
/-blokerler

/%* $ "(& -#*,

/' & #(

KD ÖD Yorum
%)&%3-3"2#1"#
(%&$ ."&%*(&##3
1#05$-2(*" #
4 #
3
B
#%0.2%*,  #$$ 5))
" %&#&%#(,( # ( 
*)&%(-% %
4(#% ( # ( )3(  *a
3

/&%)*(& #
1b
%* %#$*+( #1#(
/5-(3"*.
1b
%  *2(#(
/ *&*('
1b-3
/ -&",5$ 3
.() .#( -5$*(.0
4 5 "# "#( $)!
*, ) 5 (&'("* )
##*, "+'+%"*+(
,$ *)-&%

C

4(0"# % "#(  #
5 (# 4  1 %*, -
(("*(4(0 1 %1&"
-2%*$# *, % % (
'(1)0&#("

B

U.+%2%$# -%*" #( ""*#0%$#00(
% %'(&)**
 '('#. ) ,()

B
B
B

)*"#-  &#("
" % )$"
*, #(

KD: kanıt düzeyi; ÖD: öneri derecesi; NIH-CPSI: NIH prostat
semptom indeksi.
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1980’lerin sonlar nda NIDDKK uzla ma kriterleri gibi farkl
tan mlamalar n olu turulmas ndaki güçlük nedeniyle çok çeitli tan kriterleri kullan lm t r. Avrupa IC/PBS Çal malar
Derne i (ESSIC) k sa süre önce farkl çal malar n kar la t r lmas n kolayla t rmak amac yla standardize tan kriterleri
önermi tir. ESSIC taraf ndan MAS tan s n n mesanede alg lanan a r ve buna örne in gündüz ve/veya gece idrara s k
ç kma gibi en az bir di er semptomun e lik etmesi temelinde
konulmas önerisi getirilmi tir. Semptomlara neden olabilecek, kar t r labilecek hastal klar ay rt edilmelidir. Hidrodistansiyon ile sistoskopi ve biyopsi endike olabilir (tablo 5).

Tablo 5: ESSIC hidrodistansiyonlu sistoskopi ve biyopsiler
temelinde MAS sınıflandırması
Hidrodistansiyonlu sistoskopi
Glomerulasyonlu
lasyonlar veya Glomerulasyonsuz Hunner
(derece
lezyonları
2–3)




 




 




 



* Histolojide, inflamatuar infiltratlar ve/veya detrusor mastositozu ve/veya
granülasyon dokusu ve/veya intrafasiküler fibroz görülmektedir.
Biyopsi

Yapılmamış Normal Glomeru-

Tan semptomlar n de erlendirilmesi, muayene, idrar tahlili,
ve hidrodistansiyon ve biyopsiyle birlikte uygulanan sistoskopi ile konulur ( ekil 2). Hastalar tipik olarak a r ve s k
idrar yak nmalar yla gelir. Bu belirtiler bazen iddetlidir ve
daima nokturi vard r. A r temel semptomdur. Mesanenin
dolma düzeyi ile ili kilidir, tipik olarak mesane doldukça
artar ve suprapubik yerle imlidir. Bazen kas klara, vajina,
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rektum veya sakruma yay l r. A r i eme ile ortadan kalkar,
ancak k sa süre sonra geri döner.
ki ana antitenin, klasik Hunner ve ülser d hastal n,
farkl klinik belirtileri ve ya da l m vard r. ki tip tedaviye
farkl yan t verir ve farkl histopatolojik, immünolojik ve nörobiyolojik özellikleri vard r. MAS-IC tedavi önerileri tablo 6
ve 7’de yer almaktad r.

Tablo 6: MAS/IC Medikal tedavisi
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Tablo 7: MAS/IC intravezikal, girişimsel, alternatif ve
cerrahi tedavileri
Tedavi
5(-+/1#%&

KD ÖD Yorum


5(-+/1#%&"#0&.+)(#% 
,#5(-+/1#%&%)(+)#-#( 
,4& 5(-+/1#%&

,(#,-(,#0)(.
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Şekil 2: MAS/IC için tanı ve tedavi akım şeması
MAS/IC
En az bir diğer üriner semptomun
eşlik ettiği mesane ile ilişkili ağrı
/-'0$)0"02-!3 !%'u
/46#)"%(*
/()%#)'%'
/$().")0$'%()$(-%$"*
(()%(!%&-%&(
  )&$!(-%$*

Klasik

Ülser dışı

TUR/LAZER

Yetersiz yanıt

İnvaziv olmayan tedavi
/'" $"' 
/##"-00)+"r

Yetersiz yanıt

Yeterli yanıt
İsteğe göre takip
Etkin tedavi sürdürülür/yinelenir

İntervezikal tedavi
-"3'%$!()
Kondroitin sülfat
  

Yeteriz yanıt
Ağrı ekibi
*")#%"5'0)+(i
Deneysel: Botox
Sakral nöromodülasyon
Tamamlayıcı tedaviler

Yetersiz yanıt

Son(!) çare:
Geç evredeki ülseratif hastalık/küçük
kapasiteli mesanelerde refrakter
güçten düşürücü semptomların
varlığında cerrahi rezeksiyon
düşünülebilir
(yalnızca deneyimli cerrahlar)

4LSPUBMBßSÀTFOESPNV

Skrotumun her kompenentinin nazikçe palpasyonunu, prostat ve pelvik taban kas anormallikleri için rektal muayeneyi
içeren fizik inceleme daima yap lmal d r. A r n n nedenini
bulma bak m ndan skrotum ultrasonunun de eri s n rl d r.
Skrotum a r s pelvik taban veya alt kar n kaslar ndaki tetik
noktalar ndan kaynaklanabilir.

fSFUSBMBßSÀTFOESPNV

Üretral a r sendromu iyi tan mlanamam bir antitedir. Bulgular palpasyonda üretral duyarl l k veya a r , ve endoskopi
s ras nda üretra mukozas nda inflamasyon gözlenmesidir.
Hastalar üriner enfeksiyon bulunmamas na kar n idrar ya@gdc^`EZak^`6ôgè
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parken a r ve rahats zl k hissi ile ba vururlar. Üriner enfeksiyon yoklu u’ ifadesi tan sal sorunlara yol açmaktad r; çünkü
üriner enfeksiyonu saptamada için kullan lan tipik yöntemler
duyarl de ildir. Tedavi üzerinde bir uzla ma yoktur. Tedavi
multidisipliner bir yakla m gerektirebilir.

+JOFLPMPKJLVZHVMBNBEBQFMWJLBßSÀ

Tedavi edilebilecek herhangi bir nedeni saptamak için tam
klinik öykü, muayene ve uygun tetkikler (örn., genital bölgeden sürüntü al nmas , pelvik görüntüleme ve tan sal laparoskopi) gereklidir. Ancak, hastalar n %30’unda neden bulunmamaktad r. En s k görülen jinekolojik a r durumlar
dismenore, pelvik enfeksiyonlar ve endometriyozistir. Pelvis
enfeksiyonlar s kl kla antibiyotik tedavisine yan t verir; fakat
uzun süren durumlarda cerrahi gerekebilir. inekolojik malign hastal klar s kl kla MAS’ye benzer semptomlar gösterir.
Pelvik a r ile ili kili cinsel disfonksiyon özel dikkat gerektirebilir. Erkek cinsel disfonksiyonu EAU k lavuzunun ba ka
bir bölümünde ayr nt l biçimde ele al nm t r. Kad n cinsel
disfonksiyonunun tedavisi daha zordur; fakat erkek partnerin sorunlar ndan etkilenir. Kad n n bir cinsel t p merkezinde,
çiftin tedavisinin parças olarak de erlendirilmesi gereklidir.

/zSPKFOJLEVSVNMBS

KPA, lokal pelvik patoloji ile aç klanamazsa, her türlü konus
veya sakral kök patolojisi ay r c tan s için nöroloji uzman na
dan lmal d r. Nöral doku ve bunu çevreleyen yap lar göstermede için seçkin tan arac manyetik rezonans görüntülemedir. Tüm muayeneler ve tetkikler sonucunda bir anormallik
ortaya ç kmazsa, fokal a r sendromu dü ünülmelidir (örn.,
pudendal sinir s k mas ). Her bir patoloji için tedavi ki iye
özel düzenlenmelidir.
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Pelvis taban n n üç fonksiyonu vard r: destek, kas lma ve
gev eme. Pelvis taban disfonksiyonu uluslararas Kontinans
Derne i (ICS) taraf ndan yay nlanan pelvis taban kas fonksiyonu ve disfonksiyonu terminoloji standardizasyonu’na
göre s n fland r lmal d r. Tüm ICS standardizasyon belgelerinde oldu u gibi, s n fland rma semptom bulgu ve patoloji
triad na dayanmaktad r. Semptomlar hastalar n size söyledikleridir; bulgular fizik muayenede bulduklar n zd r. Pelvik
taban kaslar n n kas lma ve gev emesini de erlendirmek için
palpasyon kullan l r. Sonuçlar temelinde, pelvis taban kaslar
fonksiyonu normal, a r aktif, az aktif veya i lev görmeyen
eklinde s n fland r l r. A r aktif pelvik taban kaslar KPA’ya
neden olabilir.
Tekrarlayan veya kronik kas yüklenmesi, kasta tetik noktalar n aktive edebilir. Tetik noktalar , gergin bir lifte a r duyarl palpe edilebilir nodüllerin e lik etti i a r duyarl noktalar
olarak tan mlan r. Tetik noktalar ndan köken alan a r belli hareketlerle art r l r ve belli pozisyonlarda giderilir. Tetik
noktas na bas nç yap nca (örn., cinsel ili kiyle ili kili a r )
ve kal c veya yineleyen kontraksiyonlar ile (örn., i eme veya
defekasyon ile ili kili a r ) a r artacakt r. Fizik muayenede,
tetik noktalar palpe edilebilir. Bu noktalar n kompresyonu,
lokal ve yans yan a r olu turacakt r. KPA bulunan hastalarda, tetik noktalar s kl kla kar n, gluteal ve priformis kaslar
gibi pelvis ile ili kili kaslarda saptan r.
KPA’da, pelvik taban a r aktivitesinin tedavisi dü ünülmelidir. Özelle mi fizyoterapi pelvis fonksiyon ve koordinasyonunu iyile tirebilir.
@gdc^`EZak^`6ôgè
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,1"¨EBLJQTJLPMPKJLGBLUzSMFS
Psikolojik faktörler persistan pelvik a r geli mesi ve sürmesini, a r ya uyarlanmay ve tedavi sonucunu etkiler. A r , s k nt ya ve aktivite k s tlamas na neden olur. Hastalar ayr ca
hasar, hastal k ve uzun süreli zd rap çekmekten endi elidir.
A r olgusunda alg sal ve emosyonel süreçlerin yer ald na
ili kin güçlü kan tlar vard r. Alternatif, yayg n somatizasyon/
somatoform a r bozuklu u modeli için herhangi bir veri taban yoktur. Önemli fizik bulgu olmamas , nedenin psikolojik oldu una kan t te kil etmez.
KPA bulunan kad nlarda anksiyete, depresyon ve cinsel sorunlar s kt r ve mutlaka de erlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Cinsel veya fiziksel suistimal öyküsü oldukça s kt r; fakat
bu di er bozukluklarda da görülen bir bulgudur ve nedensel bir ba lant olmas olas de ildir. Erkeklerde, depresyon
ürolojik semptomlar ile ili kili bulunmu tur ve anksiyete ve
depresyon, normal aktivitelerden uzakla maya yol açabilir;
cinsel sorunlar n olmas da olas d r.
Klinisyen, bir psikolog veya dengi bir uzmandan destek alabilirse psikolojik de erlendirme (tablo 8) çok daha kolayd r.
Hastaya neyin yanl gitti ine veya neyin kendini endi elendirdi ine ili kin do rudan sorular yöneltilmesi, anksiyete
anketi kullan lmas ndan daha yararl d r. Depresif hal sergileyen ve bunu a r ya ba layan bir hasta psikolojik temelli
a r tedavisine yan t verebilir. Çocukluktaki fiziksel ve cinsel
suistimalin aç a ç kar lmas a r tedavisini etkilemez. Güncel
fiziksel veya cinsel suistimal varsa, ki i hemen uygun servislere sevk edilmelidir. Tüm tedaviler ya am kalitesi üzerindeki
etkiler bak m ndan de erlendirilmelidir.
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Çok az psikolojik tedavi çal mas yap lm t r. Kad nlardaki
pelvik a r da önemli oranda spontan semptom remisyonu görülür. Hem erkeklerde hem de kad nlarda fiziksel ve pikososyal tedavilerin her ikisinin de kullan lmas , en iyi sonuçlar
sa layacakt r (tablo 9).

Tablo 8: KPA değerlendirmesinde psikolojik faktörler
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Tablo 9: KPA yönetiminde fiziksel ve psikolojik tedavi
Tedavi
Ağrıyı azaltmak için
gerilim azaltma;
gevşeme

KD ÖD Yorum
1b A
Gevşeme +/Biyofeedback +/Fizik tedavi;
Başlıca erkek
pelvik ağrı.

İyilik durumu için
multidisipliner ağrı
yönetimi

(1a) (A) Pelvik ağrı bulunan
hastalar psikoloji
temelli ağrı yönetimi
ile tedavi edilir; birkaç
özgül pelvik ağrı
çalışması vardır.

KD = kanıt düzeyi ÖD = öneri derecesi

,1"(FOFM5FEBWJTJ

KPA’da analjezik ve ko-aneljezik kullan m, lehine çok az kan t vard r. Buradaki öneriler KPA’n n muhtemelen somatik,
viseral ve nöropatik a r ya benzer mekanizmalar ile modüle
edildi i varsay larak, genel kronik a r literatüründen elde
edilmi tir. Tablo 10’da genel tedavi özetlenmektedir.
"ASITÝANELJEZIKLER
Parasetamol iyi tolere edilmektedir ve çok az yan etkisi vard r. NSAID’lere alternatif olabilir veya birlikte verilebilir.
KPA’da NSAID’lerin kullan m na ili kin kan t çok azd r. Pek
çok analjezik çal mas nda NSAID’lerin plasebodan ve muhtemelen parasetamolden üstün oldu u dismenore durumu
ara t r lm t r.
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.yROPATIKÝANALJEZIKLERÝVEÝTRISIKLIKÝANTI DEPRESANLAR
Sinir hasar veya merkezi duyarl l k olas ise, ekil 3’teki algoritmay dikkate al n z. Trisiklikler nöropatik a r da etkindir.
Selektif serotonin geri al m inhibitörleri için mevcut kan tlar
s n rl d r ve di er anti-depresanlar için kan tlar yetersizdir.
!NTIKONV~LSANLAR
Antikonvülsanlar a r tedavisinde y llard r kullan lmaktad r.
Nöropatik veya merkezi duyarl l a ba l a r da yararl olabilirler. Gabapentin baz ülkelerde kronik nöropatik a r için
ruhsat alm t r. Gabapentinin ciddi yan etkileri di er daha
eski antikonvülsanlara nazaran çok azd r. Antikonvülsanlar n
akut a r da yeri yoktur.
/PIOIDLER
Ürogenital a r da opioid kullan m iyi tan mlanmam t r bir
meta-analizde klinik olarak önemli yararlar olabilece i öne
sürülmesine kar n nöropatik a r da kullan m çok aç k deildir.
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Şekil 3: Nöropatik analjezik kılavuzu
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Tablo 10 : KPA Farmakolojik tedavisi

Parasetamol

 
Somatik ağrı

COX2
antagonistleri

 

1b A Yararı sınırlıdır ve
artritik ağrı temelinde verilmektedir
1b A Kardiyovasküler
risk faktörleri
bulunan hastalarda
kaçınılmalıdır
1a B Plasebodan daha
iyidir ancak farklı
NSAID’ler arasında
ayrım mümkün
değildir

NSAID’ler

Dismenore

Trisiklik
antidepresanlar

Nöropatik ağrı 1a

A

Pelvik ağrı

C

3

Kanıtlar pelvik
ağrının nöropatik
ağrıya benzer
olduğunu
göstermektedir

Antikonvülsanlar Nöropatrik ağrı 1a
Gabapentin
Opioidler
Kronik,
1a
malign
olmayan ağrı

A
A

Uzun dönemli
veriler sınırlıdır;
yalnızca deneyimli
olan klinisyenler
tarafından
kullanılmalıdır

Nöropatik ağrı 1a

A

Muhtemelen yarar
klinik olarak
anlamlıdır.
Yukarıda olduğu
gibi, ihtiyatlı
kullanılmalıdır

KD = kanıt düzeyi; ÖD = öneri derecesi; COX = siklooksijenaz;
NSAID = non-steroidal anti-inflamatuar ilaç
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3INIRÝBLOKLARÍ
Sinir blokaj , anestezi birikimi olan a r uzman taraf ndan
genellikle tan ve/veya tedavi için kullan l r. Tan sal bloklar n
yorumlanmas güçtür; çünkü bir blokun etki edebilece i pek
çok mekanizma vard r. Tüm sinir bloklar mümkün oldu u
kadar güvenli biçimde yap lmal d r. Gerekli becerilere sahip
destek personeli kullan lmal d r ve yeterli monitorizasyon ve
resisütasyon ekipman mevcut olmal d r. lem için do ru
ekipman kullan lmal d r, özellikle do ru blok i neleri, sinir
lokasyon cihazlar kullan lmal ve görüntüleme seçimi do ru
olmal d r (yani X- n görüntü yo unla t r c , ultrason veya
tomografi).

4VQSBQVCJLUSBOTLUBOz[FMFLUSJLTFMTJOJSVZBSÀTÀ 5&/4 

60 hastay (33 klasik IC, 27 ülsersiz hastal bulunan hasta)
içeren en büyük ölçekli suprapubik TENS çal mas nda, klasik IC bulunan hastalar n %54’ünde TENS yararl olmu tur.
Ülsersiz IC’de daha az olumlu sonuç elde edilmi tir. MAS/
IC’de TENS’in etkinli inin do ru biçimde de erlendirilmesi
güçtür. Özgül bölgelere çok uzun zaman dönemlerinde yüksek yo unluklu uyar verilmekte oldu u için kontrollü çal malar n düzenlenmesi güçtür.

1FMWJLBßSÀTFOESPNMBSÀOEBTBLSBMOzSPNPEMBTZPO

Nöropatik a r ve kompleks bölgesel a r sendromlar dorsal
sütunlar n ve periferik sinirlerin nörostimülasyonu ile ba ar l biçimde tedavi edilmi tir. KPA’da nöromodülasyonun rolü
olabilir.

e[FU

Kronik pelvik a r çok say da klinik belirti ve patolojiyi kapsar. Etiyoloji ve patogenez s kl kla belirgin de ildir. Ba ar l
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tedavi için ayr nt l öykü al nmal , dikkatli fizik muayene uygun laboratuvar testleri ile birlikte de erlendirilmeli ve tedavi
için ihtiyatl tutum benimsenmelidir; bu ba lamda belirlenen
algoritmalara göre daha az zararl tedavilerden daha invazif
i lemlere geçilmelidir ve cerrahi yaln zca tüm di er seçenekler ba ar s z oldu unda planlanmal d r.

"UÝKÍSAÝKITAPlÍKTAÝDAHAÝKAPSAMLÍÝ%!5ÝKÍLAVUZUÝ)3".Ý     ÝTE
MELÝALÍNMÍÜTÍRÝVEÝ!VRUPAÝeROLOJIÝ$ERNEÙIÝ~YELERIÝWEBSITELERINDEÝ
HTTPWWWUROWEBORGÝBUÝKÍLAVUZAÝERIÜEBILIR
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f30-à5:";à4,*-"76;6
(Metin güncelleme Nisan 2010)

Ch. Türk (ba kan), T. Knoll (ba kan yard mc s ), A. Petrik,
K. Sarica, C. Seitz, M. Straub, O. Tra er
Eur Urol 2001 Oct;40(4):362-71
Eur Urol 2007 Dec;52(6):1610-31
J Urol 2007 Dec;178(6):2418-34

Metodoloji

Bu güncellemede daha önceki k lavuz uzmanlar panelinin haz rlad Ürolityazis k lavuzu temel al nm t r. Literatür ara t rmalar için Medline ve Embase kullan lm ve 1 Ocak 2008 ve
30 Kas m 2009 aras nda yay nlanan randomize kontrollü çal malar ve sistematik derlemeler ve tan ve tedavideki anlaml
farkl l klar ve kan t düzeyi dikkate al nm t r.

(JSJâ

Böbrek ta lar gündelik üroloji uygulamalar nda önemli bir
yer tutmay sürdürmektedir. Ta olu umu için ortalama ya am
boyu riskinin %5-10 oldu u bildirilmi tir. Ta olu umunun
rekürrensi tüm ta tipleri için s k görülen bir sorundur ve bu
nedenle ta hastal bulunan hastalara verilen hizmetin önemli
bir parças d r.

4ÀOÀGMBOEÀSNBWF3JTL'BLUzSMFSJ

Ta hastalar , ta n kimyasal bile imine ve hastal n iddetine
göre çe itli kategorilerde incelenebilir (Tablo 1).
250

Ürolityazis

Ta olu umu rekürrens riski yüksek olan hastalara özel dikkat
gösterilmelidir (Tablo 2).

Tablo 1: Taş oluşturanların kategorileri
Taş bileşimi
Kalsiyum dışı Enfeksiyon taşları
taşlar
Magnezyum amonyum fosfat
Amonyum ürat

Kalsiyum
taşları

Kategori
INF

Ürik asit
Sodyum ürat
Sistin
Rezidüel taş veya taş parçacıkları
olmaksızın, ilk defa taş oluşturanlar
Rezidüel taş veya taş parçacıkları ile
birlikte, ilk defa taş oluşturanlar
Rezidüel taş veya taş parçacıkları
olmaksızın ve hafif hastalıkta rekürren
taş oluşturan
Rezidüel taş veya taş parçacıkları ile
birlikte ve hafif hastalıkta rekürren
taş oluşturan
Ağır hastalıklı ve rezidüel taş veya taş
parçacıkları var veya yok, veya
tanımlandığı diğer kategorilerden
bağımsız olarak özgül risk faktörleri
bulunan rekürren taş oluşturan hastalar

UR
CY
So
Sres
Rmo

Rm-res

Rs
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Tablo 2: Taş rekürrens riski yüksek olan hastalar
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Ta olu an çocuklarda veya nefrokalsinozisi olan hastalarda
daha ileri risk faktörleri mutlaka ara t r lmal d r: Dent hastal
(CLCN5 geni, X’e-ba l , Fanconi sendromu), Bartter sendromu
(hipokloremik hipokalemik, metabolik alkaloz), ailevi hipomagnezemi ve hiperkalsiüri sendromu (FFHNC) (paracellin-I,
otozomal resesif), ailevi jüvenil hiperürisemik nefropati (F HN;
meduller kistik böbrek hastal , MCKD), Williams-Beuren
sendromu ve prematüre do mu olmak.
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Böbrek ta olan hastalar genellikle tipik bö ür a r s , kusma ile
belirti verir ve ate de e lik edebilir. Ta hastal öyküsü bulunabilir. Klinik tan uygun görüntüleme i lemleri ile desteklenmelidir. Görüntüleme yöntemi hasta yüküne, X n na maruz
kalma ve allerji varl nda kontrast madde kullan lmas ndaki
k s tlamalara, kreatinin düzeyi art na, metformin ilaçlar na, tedavisiz hipertirodiye, miyelomatözis/paraproteinemiye, gebelik
ve laktasyona ba l olacakt r.
Ateşi veya soliter böbreği olan hastalarda veya taş tanısı
kuşkulu ise görüntüleme zorunludur.

 
        
      
Tercih
Muayene
KD
ÖD
sırası
1
Kontrastsız BT
1
A
1
Ekskretuar ürografi Standart işlem
2
KUB + US
2a
B
BT = bilgisayarlı tomografi; KUB = böbrek, üreter, mesane
radyografisi; US = ultrason.
KD = kanıt düzeyi; ÖD = öneri düzeyi.
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Laboratuvar Tetkikleri
Tablo 4: Akut taş atağı bulunan hastalarda önerilen
biyokimyasal analizler
      "  #"

#  " ( !&# "#

-#  '  #
- 0&'  #
- . &# +# ") ) ) "
&#    *# " 
&  
  # ) & #
/ & 
+' ,#&  +) *#+

'  )



#1   "
  #& $( '# *#
& +. .
 
) .'    " # ) ( , '"+)
# ) ( , ('+)
 
#2# 2 .+   .
& 1.&(",#+

% #

 1 ") ) ) "%# #&
'  #!#& " 2#
!# # # #
 
a
b

Hiperkalsemili bir hastanın saptanabildiği tek zaman bu olabilir.
 riner pH bilgisi oluşan taş türünü yansıtabilir.
Ü
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Tablo 5’de çe itli ta kategorisindeki metabolik risk faktörlerini saptamak için yap lacak analizler gösterilmektedir. Her bir
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analiz seti için iki adet 24 saatlik idrar toplanmal d r. Gerekli
oldu unda idrar toplama yinelenmelidir (kreatinin klirensi kesinlik kazanmazsa).

Tablo 5: Taş hastalığı olan kişilerde analitik program
Kategori Kan analizi
(serum/plazma)
INF
Kreatinin
UR
Kreatinin, ürat
CY
Kreatinin
So
Evet (bkz Tablo 7)

İdrar tahlili
takip
Kültür, pH
Ürat, pH
Sistin, pH
Sınırlı idrar
tahlili (yalnızca
açlıkta anlık
idrar)

Korunma
(aşağıya bkz)
Evet
Evet
Evet
Genel öneri

Sres
Rmo

Evet (bkz Tablo 8) Evet (bkz Tablo 8) Evet
Evet (bkz Tablo 7) Sınırlı idrar
Genel öneri
tahlili (yalnızca
açlıkta anlık
idrar)

Rm-res
Rs

Evet (bkz Tablo 8) Evet (bkz Tablo 8) Evet
Evet (bkz Tablo 8) Evet (bkz Tablo 8) Evet
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İdrar tahlili


 
 

     

Belirli bir zaman süresi içinde idrar toplanır
Tercih
İdrar değişkenleri
1
Kalsiyum
1
Oksalat
1
Sitrat
1
Kreatinin
1
Hacim
2
Ürat 1
2
Magnezyum2
2
Fosfat 2,3
2
Üre 2,3
3
Sodyum1,3
3
Potasyum1,3
1

Ürik asit, asit solüsyonlarda çökeldiği için, ürat asitleşmemiş bir
örnekte veya ürik asidi çözmek üzere alkalizasyon uygulanmasını izleyerek analiz edilmelidir. Asit koruyuculu bir şişede idrar
örneği 16 saat toplandığında, 24 saatin geriye kalan 8 saati ürat
analizi için sodyum azide bir şişede idrar toplamak üzere
kullanılabilir.
2 Kalsiyum oksalat (CaOx) ve kalsiyum fosfat (CaP) ile aşırı
doygunluk yaklaşık hesapları örneğin AP(CaOx) ve AP(CaP)
indeksi için magnezyum ve fosfatın analizi gereklidir.
3
Üre, fosfat ve potasyum ölçümleri hastanın diyet alışkanlıklarını değerlendirmede yaralıdır.
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Bir de erlendirme gerekli ise, kullan lacak analitik program ta
analizinin sonucuna ba ml olacakt r. Analitik inceleme için,
iki adet 24 saatlik idrar örne i toplanmas standart i lemdir,
ancak literatürde ba ka idrar toplama rejimleri de önerilmi tir.
Toplama i eleri izopropanol içinde %5 timol (2 L i e için 10
ml) ile haz rlanmal ya da so uk bir s da ( 8°C) saklanmal d r.
Hata riskini azaltmak için idrar tahlili idrar topland ktan hemen
sonra yap lmal d r.
drarda kalsiyum oksalat kristalizasyon riskini tan mlamak için
APCaOX indeksi, E UIL-2 ve Bonn Risk ndeksi dahil birkaç
risk faktörü geli tirilmi tir. Bu risk indekslerinin ta rekürrensi veya tedavideki geli meyi öngördürücü olmak bak m ndan
geçerlilikleri ara t r lmaktad r; bu nedenle klinik anlamlar tart mal d r.

5BâZL

Ta la ma boyutu (ta yükü) fark yollardan ifade edilebilir. Literatürde boyutu ifade etmek için en s k kullan lan yol en geni
çap n kullan lmas d r, yani direkt grafide ölçülen ta uzunlu u.
Ta lar n ço u için ta yüzey alan (SA) a a daki formül kullan larak ta n uzunlu u (l) ve eni ( ) ile hesaplanabilir:
SA = l

w

π

0.25

(π = 3.14159)

BT tetkikleri daha s k kullan ld kça, boy (l), en ( ) ve derinlik
(d) ölçüleri kombine edilerek ve a a daki formül kullan larak
ta hacminin daha da iyi hesaplanmas mümkün olacakt r:
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SV = l " w " d"  " 0.167

(3.14159)


! 
   "!      !
Tercih









Farmakolojik ajan
 
#
#
"

!
!


KD


 

ÖD



        " 
   
Öneriler
KD
/.*,) 2000
 
/  1   
!02('+$ %1


 !&


/  " 

30"30 20
 
- 11

ÖD





NSAID = non-steroidal anti-inflamatuar ilaç;
GFR = glomeruler filtrasyon hızı.
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Ta n kendili inden dü mesi bekleniyorsa, 3-10 gün, günde iki
kez 50 mg dikolofenak suppozituar veya tablet uygulanmas
üreteral ödemin ve rekürren a r riskinin azalmas na yard mc
olabilir.
A r medikal olarak rahatlat lamazsa, stent veya perkütan
nefrostomi ile drenaj yap lmal ya da ta ç kar lmal d r.

Taşı kendiliğinden düşürme veya MET girişimi için seçilen
hastalarda ağrı iyi kontrol edilmelidir, sepsis lehine klinik
kanıt bulunmamalıdır ve böbrek fonksiyonel rezervi yeterli
olmalıdır. Hastalar ilaç yan etkileri dahil MET’e eşlik eden
riskler hakkında ve MET’in ‘endikasyon dışı’ kullanıldığı
hakkında bilgilendirilmelidir (KD= 4).
Alfa-reseptör antagonisti veya kalsiyum kanal blokeri
uygulanması < 10 mm üreter taşlarının düşmesini
kolaylaştırır ve ek analjezik gereksinimini azaltır
(KD = 1a; ÖD = A).
Taş boyutu azaldıkça (~ 5mm) MET sonrası taşsızlık oranı
artışı daha azdır, çünkü bu taşların kendiliğinde düşme
oranı yüksektir. (KD = 1b; ÖD = A).
Seçenek: Kortikosteroidler ile kombinasyon taş düşmesini
tek başına alfa-reseptör antagonisti ile tedaviye nazaran
hızlandırabilir (KD = 1b).
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Ta dü mesi ve böbrek fonksiyonunun de erlendirilmesi uygun yöntemler ile do rulanmal d r. Toplanan ta lar analiz edilmelidir.

        



         



Taşların aktif çıkarılması için endikasyonlar KD
Taş çapı ≥ 7 mm’de taşın kendiliğinden
2a
düşürme oranı düşük olduğundan
Ağrı yeterince giderilemediğinde
4

ÖD
B

Taş obstrüksiyununa enfeksiyon eşlik
ettiğinde*
Piyonefroz veya ürosepsis riski olduğunda*

4

B

4

B

B

Obstrüksiyon bulunan tek böbrekler*
4
B
Bilateral obstrüksiyon*
4
B
* Perkütan nefrostomi kateteri ile idrar diversiyonu veya taşın
stent ile bypass edilmesi bu hastalarda minimal gerekliliktir.

#zCSFL5BâMBSÀOÀO"LUJG0MBSBLbÀLBSÀMNBTÀàmJOeOFSJMFS

Ekstrakorporeal ok dalgas litotripsisi (ESWL), perkütan nefrolitotomi (PNL), üreteroskopi (URS), retrograd intrarenal cerrahi (RIRS), laparoskopik cerrahi (LAP) ve aç k cerrahi (AC).
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Tablo 11: ESWL Uygulanması ile İlgili Öneriler
Öneriler
KD
        
2 ; 6 6  4666 0  ;2
%*+' 5449 66:/:
- ;  46 4 . : ,. 2: 
546 46  22 .42325
 4/ .22/  2 
3/1  224 0 5 - 3 

 ;6 6 466  6
/  1  549 66 ;
92  1 0  2 466 5  ;664
/    66: 
)3 ;2 / . 2 46 
:, 2 2 ; 9      2
 ; 9 54 4 6  46  0 264
  4 42 
NCBT = kontrastsız bilgisayarlı tomografi:
HU = Hounsfield ünitesi.



ÖD






#


8  5  ,:, 2 ; 69%*+'4 46 
(%  ;4662  6606  665  665  2  1 2
/  24   6&$",!7$"#
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Tablo 12: En büyük çapı ≤ 20 mm (yüzey alanı ~ ≤300 mm2)
olan radyoopak (kalsiyum) böbrek taşlarının aktif
olarak çıkarılması
Tercih
1
2
3
4
5

İşlem
ESWL
PNL
RIRS
LAP
AC

KD
1b
1b
2a
2a
4

ÖD
A
A
C
C
C

Perkütan nefrolitotomi ve fleksibl üreteroskopi 20mm alt pol
ta lar için etkili bir alternatif olu turmaktad r.
nfeksiyon ta lar da radyoopakt r ve genellikle karbonat apatit ve hidroksiapatit eklinde kalsiyum içerirler. Bu ta lar obstruksiyon bulunmamas ve enfeksiyonun yeterli biçimde tedavi
edilmi olmas ko uluyla, steril kalsiyum ta lar gibi tedavi edilmelidirler.

Öneri
Enfeksiyon taşı ve kısa süre öncesinde üriner sistem
enfeksiyonu veya bakteriürisi olan hastalara taş çıkarma
işleminden önce antibiyotik uygulanmalıdır ve sonrasında
en az 4 gün bu tedavi sürdürülmelidir (KD = 4; ÖD = C)
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    ≤  ≤
        
 
Tercih
1
2

İşlem
Oral kemoliz
ESWL + oral kemoliz

KD
2a
2a

ÖD
B
B

Ürik asit ta lar olan ve perkütan nefrostomi kateteri yerle tirilmi hastalarda ESWL ile ta parçalama i lemi perkütan kemoliz
ile avantajl biçimde kombine edilebilir.

    ≤  ≤
        
Tercih
1
1
2
3

İşlem
ESWL
PNL
RIRS
LAP

KD
2a
2a
4
4

ÖD
B
B
C
C

!    "  "
  #  $     
  
Tercih
1
2
3
3
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İşlem
PNL
ESWL
LAP
AC

KD
1b
1b
4
4

ÖD
A
A
C
C

       
  !! "  !   


 
1
2
3
3


Oral kemoliz
ESWL + oral kemoliz
PNL
PNL + kemolitik irrigasyon


2
2
3
3


B
B
C
C

       
   !! "  !    
 
1
2
3
3


PNL
ESWL
Kemolitik irrigasyon (PNL
veya ESWL sonrasında)
LAP veya AC


2
3
4

B
C
C



4

C

 
Çapı 20 mm (~300 mm2) üzerindeki taşı bulunan hastalarda
ESWL tedavisi planlanıyorsa Steinstrasse (taş yolu) ile ilgili
sorunlardan kaçınmak için üreteral stent takılmalıdır
(KD = 3; ÖD = B)

4UBHIPSO5BâMBS

Staghorn ta merkezde bir gövdesi, ve en az bir kalisiyel dal
olan ta t r. Parsiyel staghorn ta toplay c sistemin yaln zca bir
k sm n doldurursa da, komplet staghorn ta tüm kalisleri ve
renal pelvisi doldurur.
Ürolityazis
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Öneri
Staghorn ta olan hastalar genellikle büyük ta lar için geçerli ilkeler ile tedavi edilirler (çap > 20 mm/ 300 mm2)
(KD 1b; ÖD A-B)

fSFUFSBM5BâMBSÀO"LUJGbÀLBSÀMNBTÀàmJOàMLFMFS

Üreteral ta lar bulunan hastalar n tedavi ilkeleri AUA/EAU K lavuzundan* sa lanm t r ve a a daki tan ma uyan bir indeks
hastada uygulanacak ekilde formüle edilmi tir:
Úndeks hasta, gebe olmayan, kontralateral böbrek fonksiyonlarÍ normal ve tÍbbi durumu, beden alÍÜkanlÍklarÍ ve
anatomisi uygulanacak tedavi seçeneklerinin tümüne izin
veren, ve tedavi gerektiren böbrek taÜÍ olmayan unilateral
non-sistin/non ürik asit taÜlÍ bir eriÜkindir.
*Preminger GM, Tiselius HG, Assimos DG, Alken P, Buck C, Gallucci M, Knoll T,
Lingeman JE, Nakada SY, Pearle MS, Sarica K, Türk C, Wolf JS Jr; EAU/AUA
Nephrolithiasis Guideline Panel. 2007 guideline for the management of ureteral
calculi.
Eur Urol 2007;52(6):1610-31 and J Urol 2007;178(6):2418-34.

A a daki ifadeler Standartlar, Öneriler ve Seçenekler olarak
ifade edilmi tir.
Standart: TaÜ endoskopik yolla görülmeden basket ile taÜ çÍkarÍlmamalÍdÍr (kör basket uygulamasÍ) (Panel uzla mas na
dayanmaktad r, KD 4).
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ÝÝMMÝeRETERALÝTAÜLARÝIlIN
Seçenek: Yeni tanÍsÍ konulmuÜ 10 mm üreteral taÜÍ olan ve
semptomlarÍ kontrol edilmiÜ bir hastada baÜlangÍç tedavisi
için belli aralÍklarla gözlem bir tedavi seçeneÙidir. Bu tür
hastalarda gözlem dönemi sÍrasÍnda taÜ geçiÜini kolaylaÜtÍrmak için uygun bir medikal taÜ düÜürme tedavisi önerilebilir ( MET) (KD 1a; ÖD A).
Standart: TaÜÍn durumunu monitorize etmek ve hidronefrozu
deÙerlendirmek için hastalar belli aralÍklarla uygulanan görüntüleme incelemeleri ile takip edilmelidir (Panel uzla mas na dayanmaktad r, KD 4).
Standart: Persistan obstruksiyon, taÜÍn ilerlemesinde baÜarÍsÍzlÍk veya hiç geçmeyen veya artan kolik aÙrÍsÍ varlÍÙÍnda
taÜÍn çÍkarÍlmasÍ gerekir (Panel uzla mas na dayanmaktad r;
KD 4).
ÝÝMMÝ~RETERALÝTAÜLARÝIlIN
Üreteral ta boyutu > 10 mm hastalar da takip edilebilir veya
MET ile tedavi edilebilir, ço u olguda cerrahi tedavi gerekecektir. Ta n kendili inden (medikal tedavi ile veya bu olmadan)
dü ürülmesi konusunda büyük ta olan hastalara bir öneride
bulunulamaz.
4AÜÝlÍKARÍLMASÍÝGEREKENÝHASTALARÝIlIN
Standart: Hasta mevcut aktif tedavi yöntemleri ve her bir yöntemin rölatif yararlarÍ ve iliÜkili riskleri bakÍmÍndan mutlaka
bilgilendirilmelidir (Panel uzla mas na dayanmaktad r, KD
4).
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Öneri: TaÜÍn çÍkarÍlmasÍ gereken hastalarda hem S7L hem
de URS kabul edilen birinci basamak tedavilerdir. (Verilerin
incelenmesine ve Panel uzla mas na dayanmaktad r; KD 1a-4).
Öneri: Rutin stent takÍlmasÍ S7L’nin bir parçasÍ olarak önerilmemektedir (Panel uzla mas na dayanmaktad r, KD 3).
Seçenek: Komplike olmayan URS’nin ardÍndan stent takmak
bir seçenektir. (Panel uzla mas na dayanmaktad r, KD 1a).
Seçenek: SeçilmiÜ hastalarda perkütan antegrad üreteroskopi
kabul edilebilir bir birinci basamak tedavidir (Panel uzla mas na dayanmaktad r, KD 3):
Üst üreterde büyük sert ta lar n bulundu u durumlar
Birlikte böbrek ta ç kar lmas gereken durumlar
Üriner diversiyon sonras üreter ta lar n n bulundu u durumlar
Retrograd üreteral giri imin ba ar s z oldu u büyük, impakte üst üreteral ta lar.
Seçenek: S7L, URS ve perkütan URS’nin baÜarÍsÍz olduÙu
veya baÜarÍlÍ olma olasÍlÍÙÍnÍn düÜük olduÙu nadir durumlarda laparoskopik veya açÍk cerrahi ile taÜ çÍkarÍlmasÍ düÜünülebilir (Panel uzla mas na dayanmaktad r, KD 3).

1FEJBUSJLIBTUBJmJOzOFSJMFS

Seçenek: Bu popülasyonda hem S7L hem de URS etkindir.
Tedavi seçenekleri çocuÙun vücut kitlesine ve üriner sistem
anatomisine baÙlÍdÍr. Pediatrik üreter ve üretranÍn küçük olmasÍ, daha az invaziv olan S7L lehine karar verdirir. (KD 3).
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Standart: TÍkayÍcÍ taÜÍ olan septik hastalarda, toplayÍcÍ sistemin perkütan drenaj ya da üreteral stent takÍlmasÍ ile acil
dekompresyonu zorunludur. Sepsis giderilene kadar taÜÍn
kesin tedavisi ertelenmelidir (KD 3).

fSFUFSBMUBâMBSÀOBLUJGmÀLBSÀMNBTÀJmJOzOFSJMFS
Tablo 18: Üreter taşı bulunan hastalarda tedavi alternatifleri
Taş boyutu Tercih
<10 mm
1

İşlem
Alfa bloker
ajanlar*
2
ESWL
2
URS
≥ 10 mm 1
ESWL
1
URS
2
Antegrad PNL
3
LAP
4
AC
*Medikal taş düşürücü tedavi için yukarıya bakınız.

KD
1a

ÖD
A

1a-4
1a-4
1a-4
1a-4
4
4
4

A
A
A
A
C
C
C
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Doğru Tanı Kesinleştikten Sonra Gebelikte Taş Tedavisi



Tercih 1


Komplike olmayan ürolityazisi
bulunan tüm gebe kadınlarda
uygun hidrasyon ve analjezi ile
konservatif tedavi birinci
basamak tedavi olmalıdır


1a


A

4

C

     
  
           
   
Tercih 2

Tercih 3

3
Üreteral stent veya perkütan
nefrostomi kateteri yerleştirilmesi

1b
Üreteroskopi (deneyimli eller
tarafından); daha invaziv olmasına
karşın minimal invaziv tedavi
alternatifi olarak kabul edilmiştir

4b
Gelişmekte olan fetusun radyasyon riski
nedeniyle gebelikte SWL ve PCNL kontrendikedir

B

A

C
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Böbrek ta olan pediatrik hastalar ta rekürrensi bak m ndan
yüksek riskli grup olarak kabul edilir. Bu nedenle, hem ta
tan s hem de metabolik anormalliklere yönelik incelemelerin
yap lmas önemlidir.
Öneriler
Hem taş tanısı hem de metabolik anormalliklere
ilişkin incelemelerin yapılması önemlidir
İdrar kültürü zorunludur
Ultrason değerlendirmesi böbrek, dolu mesane
ve üreterin, ilişkili bölgelerini içermelidir

KD ÖD
2a B

Pediatrik hastaların %40’dan fazlasında
ultrason ile taşlar saptanamaz ve böbrek
fonksiyonuna ilişkin bilgi elde edilemez

4

2
4

Bazı durumlarda konvansiyonel görüntüleme
4
kaçınılmazdır
Helikal bilgisayarlı tomografi (BT)
Pediatrik hastalarda, kontrastsız helikal
4
tomografi ile taşların yalnızca 5%’i saptanamaz
Modern bir yüksek hızlı BT cihazı kullanıldığında 4
nadir olarak sedasyon veya anestezi gereklidir
4
Radyoaktif ajan (MAG3 veya DPTA) ve
furosemid ile yapılan diüretik renogram ile
böbrek fonksiyonu gösterilebilir ve böbrekteki
obstruksiyon saptanabilir ve aynı zamanda
obstruksiyonun anatomik düzeyi de gösterilebilir
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A
B

C

C veya
B

En sık görülen metabolik olmayan bozukluklar
vezikoüreteral reflü, üreteropelvik bölge
obstrüksiyonu, nörojenik mesane ve diğer
işeme bozukluklarıdır

4

Metabolik incelemeler uygun taş analizine
2b
dayanmaktadır (bakınız Tablo 7)
Taşların bileşimine dayanarak:
24 saat toplanan idrarda ve serumda ek
2
biyokimyasal tetkikler gerekebilir (aşağıya da bakınız)

B

A

5BâbÀLBSÀMNBTÀ

lkesel olarak, eri kinlerde ve çocuklarda ayn tedavi yöntemleri uygulanabilir. Ancak, pediatrik tedavinin özel ko ullar
çocuklar n tedavisi s ras nda mutlaka dikkate al nmal d r.
Öneri
Çocuklarda taşların kendiliğinden düşme olasılığı
erişkinlerden daha fazladır (KD = 4; ÖD = C)
Pediatrik hastalarda invaziv ta ç kar lmas için hem ESWL
hem de endoürolojik i lemler etkin alternatiflerdir.
Tedavi yöntemini seçerken birkaç konu dikkate al nmal d r:
Eri kinlere nazaran, çocuklarda parçalar ESWL sonras nda daha h zl dü erler.
Endoürolojik i lemlerde, perkütan nefrolitotomi (PNL)
veya üreterorenoskopi (URS) için alet seçimi s ras nda organ boyutlar n n daha küçük oldu u dikkate al nmal d r.
Radyasyon maruziyetinden kaç nmak için ESWL s ras nda ta n lokalizasyonu amac yla ultrason kullan labilir.
Beklenen ta bile imi: sistin ta lar ESWL’ye daha dirençlidir
Ürolityazis
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Konkomitan tedavi kullan lmas n gerektiren komorbidite
Hastan n ya ve litotriptere ba l olarak ESWL için genel
anestezi gereksinimi

Öneriler
,:+,:(7+ - +&)+$!$,$$&-,0)(.
( +)&+%" + %&$$+
)&'$.' 0--+$.'&.'$(0.'"+( )  &1 +$(-+%)+*)+ &&$-)-+$*,$$5$(
- +$# $& (& --$+



4

#707%& -& +$& / 0$5$(
.&-+,)($%/ 0*(6'-$%&- +(-$!& +
.0".(.+
 ($%,0)(&+: +$;%$(& +$& 0(::+

3*:''2 ''80 %+)&(* &/$,
/ 0%&$, &-;:)&(5).%&+-;5:%+:&',:
$5$($ &)&".&+:+;07%7+--:%5;+:
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Rezidüel Parçalara Yaklaşım
Öneriler
 1$7 &*+5&+:/ 0-;&+:)&(#,-&+
#,-&:9:(, 0+$71 (&$)&+%$1& (' &$$+
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Toplayıcı Sistemin Dekompresyonu
Öneri
-$)'$"&&%
$#.!.$&'*+ +%
!$&%'*&($+%+!/$$#.%$!
,

,PSVZVDVUFEBWJ

Genel öneri
Ta rekürrensi için koruyucu tedavi konservatif önlemler ile
ba lamal d r. Farmakolojik tedavi yaln zca konservatif tedavi
ba ar s z oldu unda veya risk faktörleri varl nda (bak n z
Tablo 2) uygulanmal d r.
Normal bir eri kin için, 24 saatlik idrar hacmi 2000 mL’yi
a mal d r. Ancak, idrar n süper-saturasyon derecesi belirleyicidir, bu nedenle özgül a rl
1.010 g olmal d r.
Diyet ve s v al m genel kurallara uygun olarak önerilmelidir.
lkesel olarak, tüm besin gruplar n içeren dengeli bir diyet
önerilir ve a r l ktan kaç n lmal d r. Diyetle ili kili daha ileri
öneriler için hastan n biyokimyasal anormallikleri temel al nmal d r.

276

Ürolityazis



   
          
Kategori

 






Üriner risk
Rekürrens önleme
faktörlerinin analizi

   
 
        
  

   
 
        
  
 
        
  

        
     
Üriner risk faktörleri Önerilen tedavi
# +   
& /  )
   , ,
# +  
%  ,00,  0
# + , ,
   , ,
",  
   , ,
* +  
$  /-, . / 
 )/-
&- 0000,  0
,000
! ) * (
0.0 000 ,,00 0
00* /.  +, 
00* /.  
, ,  ) 
+, , ,  
  , )  ) /  100 0

KD


ÖD


'
'


'




'
'




! ,   ,' 
 )

'



   , ,




Ürolityazis

277

Primer
hiperoksalüri
Anormallik
saptanamam t r

Piridoksin

3

B

Fazla s v al m

2b

B

fSJL"TJU5BâMBSÀ0MBO)BTUBMBSÀO:zOFUJNJ
5BCMPfSJLBTJUUBâÀIBTUBMÀßÀOÀOz[HMUFEBWJTJ
Amaç
Korunma

Terapötik önlemler
Údrar dilüsyonu
Fazla s v al m : günde idrar
hacmi 2-2.5 L’yi a acak
ekilde

KD
3

2b
AlkalileÜtirme
Alkalen sitrat 3-7 mmol x 2-3
kez/gün Hedeflenen idrar
pH 6.2-6.8

Medikal
çözündürme/
ürik asit
ta lar n n
kemolitolizis

278

Ürolityazis

ÖD
B

B

Serum veya idrarda ürat
düzeyi yüksek olan
hastalarda: Allopurinol
300 mg günde bir kez

3

B

Údrar dilüsyonu
Kemolitolizis fazla s v al m
gerektirir; 24 saatlik idrar
hacmi 2-2.5 L’yi a acak
ekilde

4

C

Alkalinizasyon
Alkalen sitrat 6-10 mmol x
2-3 kez/gün Hedeflenen
idrar pH 7.0-7.2

1b

A
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Çocuklarda istisnalar ve özel durumlar: alkalen sitrat 0.10.15 mE /kg/gün, allopurinol 1-3 mg/kg/gün.
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Sistin atılımı < 3 mmol/24 saat olan hastalar için:
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Üriner sistemde ta n olu mas dünyada ço u toplumlar
yüksek oranda etkileyen bir patolojik durumdur. Bu nedenle
ürolityazis sa l k sistemi üzerinde büyük bir yüktür. Hastal n rekürren bir yap da olmas yaln zca üriner sistem ta lar n n al nmas n de il ayr ca kendili inden dü mesini ve ayn
zamanda uygun metabolik yakla m sunulmas n da önemli
hale getirmektedir.
Daha az invaziv tedavi seçenekleri ta tedavisini nispeten güvenli ve rutin hale getirmi tir.
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BÖBREK TRANSPLANTASYONU
KILAVUZU
(Metin güncelleme Mart 2009)

T. K lble (ba kan), A. Alcaraz, K. Budde, U. Humke,
G. Karam, M. Lucan, G. Nicita, C. Süsal

(JSJâ

Bu k sa süre önce güncelle tirilmi 2009 EAU Böbrek Transplantasyon (RT) k lavuzunun bir özetidir. RT’ye yönelik yakla m ve uygulamalar önemli farkl l klar gösterdi i için, K lavuz
yaln zca genel k lavuzluk sa lamaktad r.

#zCSFLCBßÀâÀ

Böbrek nakillerinde ihtiyaç ve ba aras nda giderek artan bir
fark olu maktad r. Ancak, halen canl -donörden transplantasyon yap lmas yönünde dünyada giderek artan bir e ilim vard r.
             

   
C
Kişilerin aksini belirtmedikçe organının nakline rıza
gösterdiğini kabul eden yasalara sahip olmayan
ülkelerde ya rızalarını alarak organ vericisi listesine
kaydettiğiniz ya da verici kartları taşıyan adaylardan
yararlanma çabalarını arttırın.
B
Kalbi atmayan donörlerin (NHBD) daha fazla
kullanılması yoluna gidilmelidir. Acillere ölü olarak
getirilmiş kısa süre önce ölmüş kişilerin NHBD
olarak kullanılması yönünde politikalar oluşturulmalıdır
282
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Böbrek donör seçimi ve red kriterleri
Donörün fiziksel durumu, özellikle ba lanacak organ n durumu ya tan daha önemlidir. Organ yetersizli i için önemli risk
faktörleri aras nda uzun süreli diabetes mellitus öyküsü veya
retinal vasküler hasarl ciddi hipertansiyon yer almaktad r. Potansiyel ba ç lar reddetme veya ço ul organ ba n de il de
tekil organ ba n kabul etme gerekçeleri aras nda daha önce
sistemik damar hastal varl ve uzun süreli hipotansiyon,
Böbrek Transplantasyonu
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oligüri ve yo un bak mda uzun süre kal nmas yer almaktad r.
Potansiyel donör; human immüno-deficiency virus-1, -2 (HIV1, HIV-2), hepatit C virusü (HCV) ve hepatit B yüzey antijeni
(HBsAg), anti-hepatit B core (anti-HBc) antikoru, akut hepatit
(karaci er enzimleri), sitomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virusü aç s ndan ve al c çocuk ise, aktif sifilis, di er viral enfeksiyonlar, sepsis, tuberküloz, etiyolojisi bilinmeyen enfeksiyonlar
ve aile öyküsü (veya olas klinik bulgular) varsa Creutzfeldtacob hastal bak m ndan ara t r lmal d r.
Al c HIV veya hepatit ile zaten enfekte ise farkl ko ullar geçerlidir ve belli durumlarda enfekte donörlerden transplant mümkün olabilir.
Daha önce malignite varl genellikle organ ba
için bir
kontraendikasyon de ildir. Ancak, aktif kanser veya metastatik kanser öyküsü (birkaç istisna d nda, örn., testis kanseri)
ve yüksek yineleme oran olan kanserler örn., lenfoma mutlak
kontraendikasyondur. Etiyolojisi bilinmeyen beyin kanamas
bulunan bir potansiyel donörde kafa içi kanaman n bir nedeninin metastaz olmad gösterilmelidir. Malign tümörlere özel
istisnalar içeren liste için tam K lavuza ba vurunuz.
Marjinal donörlerin böbreklerinde hesaplanan kreatinin klirens
h z (CrCl) 50-60 mL/dakika olmal d r. CrCl < 50 mL/dakika
olan böbrekler yaln zca ikili (dual) transplant için uygundur.
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Daima donörde daha iyi’ böbrek kalmal d r.
Transperitoneal yakla m daha yüksek dalak ve barsak
komplikasyon riski ta maktad r.

B

Aç k donör nefrektomisi bir subkostal veya dorsal
lumbotomi insizyonu yoluyla ekstraperitoneal bir
yakla m ile yap lmal d r

B

B
Laparoskopik donör nefrektomisi (trans- veya retroperitoneal) yaln zca bu i lem konusunda e itimli ki iler
taraf ndan yap lmal d r
B
El yard ml laparoskopik donör nefrektomisi, s cak
iskemi zaman n klasik laparoskopik i lemlere nazaran
en aza indirmektedir.

#zCSFLBMÀDÀTÀ

Transplantasyon sonras dönemde organ ve hasta sa kal m n
iyile tirmek için tüm transplantasyon adaylar nda dikkatli preop tetkik zorunludur. Tetkikler düzenli olarak tekrarlanmal d r.
Transplantasyon öncesi tedavi
Öneriler
ÖD
Anormal ürogenital sistemde, transplantasyon öncesi B/C
titiz de erlendirme gereklidir ve ürodinami temel
tetkiktir.
Farmakolojik tedavi veya aral kl kateterizasyon
ba ar s z olursa veya mümkün de ilse, kateterize
edilebilen po lar, konduitlar veya sistoplasti
kullan larak üriner diversiyon yap lmas gereklidir.
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Transplantasyon öncesi tetkiklerde kalp hastalığına da B
odaklanılmalıdır. Koroner kalp hastalığını kesin şekilde
dışlamak için kalp hastalığı bakımından yüksek riskli
hastalarda geniş tetkikler yapılmalıdır. Yapılacak herhangi
bir revaskülarizasyon transplantasyondan önce olmalıdır
Periferik arter hastalığı üremik hastalarda sıktır. Uygun C
tanısal ve terapötik ölçütler kullanılarak iliyak, periferal
ve serebrovasküler hastalığa özel dikkat gösterilmelidir
Diabetes mellitus olan hastalara transplantasyon
B
uygulanmalıdır. Bu hastalarda geniş bir transplantasyon
öncesi tetkik gereklidir.
C
Obezite transplantasyon için bir kontraendikasyon
değildir. Ayrıntılı bir pre-transplant değerlendirme ve
kilo verdirici girişimler önerilmelidir.
Koagulopati riski bulunan hastalar transplantasyon
sonrası erken dönemde trombotik olayları önlemek
için dikkatli değerlendirilmelidir

C

Transplantasyon sonrası seyri etkileyebilecek olan hasta- C
lıklar (örn., divertiküloz, kolelitiyazis, hiperparatiroidi)
transplantasyon öncesi tetkikler sırasında saptanmalı
ve mümkünse transplantasyondan önce tedavi edilmelidir
Yaş bizzat kontraendikasyon değildir, ama alıcı trans- B
plantasyon öncesi ayrıntılı bir değerlendirmeden ve riskyarar değerlendirmesinden geçmeli ve yaşla ilişkili
olarak artan riskler konusunda danışmanlık yapılmalıdır
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Donörlerin ve alıcıların eşleştirilmesi
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Ölü donörlerden al nan böbrekler en az say da HLA uyumsuzlu u olan hastalara verilmelidir. Özellikle otoimmün hastal klarda cross-match yanl pozitif sonuçlar verebilir. Yüksek
bir panel-reaktif antikor (%PRA) yüzdesi olan al c lar negatif
cross-match sa lamak için daha fazla analiz edilebilirler. ABO
kan grubu uyumu HAR’ önlemektedir, ama teknik ilerlemeler ABO-uyu mazl olanlarda da ba ar l transplantasyonlar
mümkün k lm t r.

#zCSFLUSBOTQMBOUBTZPOVOEBOTPOSBJNNOTVQSFTZPO

Güncel standart ba lang ç immünosupresyonu iyi tolerabilite
ve ayn zamanda mükemmel etkinlik sa lanmaktad r: kalsinörin inhibitörü (CNI; siklosporin veya takrolimus) + mikofenolat (mikofenolat mofetil MMF veya enterik kapl mikofenolat
sodyum EC-MPS ) + kortikosteroid (prednizolon veya metilprednizolon). ndüksiyon tedavisi de verilebilir.
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Hiper-akut red (HAR) enderdir ve genellikle vaskülarizasyondan sonraki dakikalar veya saatler içinde ortaya ç kabilir, ancak
transplantasyon sonras nda 1 haftaya kadar ortaya ç kabilir.
Graft ç kar larak düzeltilir
Akut allograft reddi akut hücresel red (ACR, T-hücresinin arac l k
etti i) veya akut humoral red (AHR, antikorun arac l k etti i) olarak s n fland r labilir. ACR bulunan hastalar hemen graft ile reaktif
HLA IgG antikorlar aç s ndan test edilmelidir. Ba lang ç tedavisi
olarak bolus steroid tedavisi önerilmektedir. A r veya steroide dirençli red varl nda yüksek doz steroid tedavisi, takrolimusa ve
T-hücresi azalt c ajanlara geçi dahil olmak üzere immünosupresyonun yo unla t r lmas dü ünülmelidir. AHR tedavisi bolus
steroid tedavisi, takrolimusa geçi , antikor eliminasyonu ve intravenöz immunoglobulin tedavisini içerebilir. Anti-CD20 (rituksimab) veya T-hücresi azalt c ajanlar etkili olabilir.
Kronik allograft disfonksiyonunun geli mesi aylar veya y llar
alabilir. Takip monitorizasyonu s ras nda serum kreatinin, krea292
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tinin klirens, kan bas nc , kan lipidleri ve üriner protein at lmas
gibi de i iklikler geli irse böbrek biyopsisi yap lmal ve donöre
özgül alloantikorlar tespit edilmelidir. IF/TA do rulan rsa, örn.,
hipertansiyon kontrolü gibi uygun t bbi tedavi ba lan r. Güncel
CNI tedavisi alt nda olan ve/veya önemli proteinüri olmadan (<
800 mg/gün) CNI toksisiteni dü ündüren histolojik bulgular
olan hastalarda mTOR inhibitörüne geçilmesi dü ünülmelidir.
Bu tedavilere alternatif olarak; MPA korumas alt ndaki oldukça fazla CNI azalt lmas veya kronik idame hastalar nda MPA
ve steroidlerle tedavi alt nda iken CNI tedavisinin kesilmesidir.
Transplantasyon sonras kanser en s k uzun dönemli ölüm nedenidir. Malignitenin ço u deriyi (%40) veya lenfatik sistemi
(%11) etkilemektedir. Hastalara deri kanserini önleyici önlemler önerilir ve T-hücresi azalt c ajanlar alm genç al c lar
ve hastalar yak ndan monitorize edilmelidir. Kanser ve komorbidite için y ll k tarama zorunludur.

:ÀMMÀLUBSBNB

Deneyimli ve e itimli bir transplantasyon uzman taraf ndan
ömür boyu düzenli olarak en az 6-12 ay aral klarla transplantasyon sonras takip yap lmas iddetle önerilmelidir. Böbrek
fonksiyonunun ve immunosupresyonun ve yan etkilerinin bir
doktor taraf ndan her 4-8 haftada bir monitorizasyonu da iddetle önerilmektedir.

"UÝKÍSAÝKITAPlÍKTAÝDAHAÝKAPSAMLÍÝ%!5ÝKÍLAVUZUÝ)3".Ý     ÝTE
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1&%à"53à,f30-0+à,*-"76;6
(Metin güncelleme Mart 2009)

S. Tekgül (e -ba kan), H. Riedmiller (e -ba kan),
E. Gerharz, P. Hoebeke, R. Kocvara, .M. Nijman,
Chr. Radmayr, R. Stein

(JSJâ

Burada sunulan bilgiler geni letilmi Pediatrik Üroloji K lavuzundan yap lan seçmelerdir. Burada amaçlanan, k lavuzdaki tüm konular dahil etmek de il, pratik konulara dayal bir
seçim yapmakt r.

'à.0;à4
Temel bilgiler

Ya am n birinci y l n n sonunda, glanular sulkusun arkas ndaki sünnet derisinin retraksiyonu çocuklar n ancak %50’sinde mümkündür. Fimozis ya primerdir (fizyolojik) ve hiçbir
skar bulgusu yoktur veya balanitis kserotika obliterans gibi
patolojilere ba l skar kaynakl sekonderdir (patolojik). Fimozis, fizyolojik bir fenomen olan sünnet derisinin glansa
yap k olma durumundan ay rt edilmelidir. E er uç dar kal r
ve glanular adhezyonlar ayr l rsa, daha sonra i eme s ras nda
bo luk idrarla dolar ve sünnet derisinin d ar ya do ru balonla mas na neden olur.

294
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Tedavi
Çocuklardaki fimozis tedavisi anne baban n tercihlerine ba l d r. kinci y l tamamland ktan sonra plastik veya radikal
sünnet yap labilir. Plastik sünnet (dorsal insizyon, parsiyel
sünnet) fimozisin yinelemesi potansiyelini ta r. Buna e lik
eden k sa frenilum frenülotomi ile düzeltilir. Gerekli ise meatoplasti eklenir. Medikal bir neden olmadan çocuklukta sünnet önerilmemektedir.
Sünnet: endikasyon ve kontraendikasyon
Sünnetin mutlak endikasyonu sekonder fimozistir. Primer fimoziste erken cerrahi endikasyonlar tekrarlayan balanopostit ve üriner sistem anormalli i olan hastalarda tekrarlayan
üriner sistem enfeksiyonlar d r. Penis karsinomunu önlemek
için rutin neonatal sünnet endike de ildir.
Koagulapati, akut lokal enfeksiyon ve penis konjenital anomalileri, özellikle hipospadias veya gömülü penis sünnette
kontraendikasyondur; çünkü sünnet derisi rekonstruktif i lem için gerekli olabilir.
Konservatif tedavi
Primer fimozisin konservatif tedavi seçene i 20-30 gün boyunca günde iki kez kortikosteroid, merhem veya krem
(%0.05-0.10) uygulanmas d r. Bu tedavinin yan etkisi yoktur. Sünnet derisi yap kl steroid tedavisine yan t vermez.
Parafimozis
Parafimozis acil bir durum olarak kabul edilmelidir. Sulkus
düzeyinde lokalize retrakte sünnet derisinin neden olduu konstruktif halka ile karakterizedir. Parafimozis tedavisi
ödemli derinin elle kompresyonu ve daha sona daralm sünPediatrik Üroloji
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net derisinin glans penis üzerinde retrakte edilmesi (geriye
çekilmesi) giri iminden olu ur. Konstriktif halkan n dorsal
insizyonu gerekli olabilir veya ayn anda veya ikinci seansta
sünnet yap l r.

,3à1503áà%à;.
Temel bilgiler

Miad nda do an tüm erkek bebeklerin neredeyse %1’inde 1
y l sonunda bu durum gözlenmektedir. Palpe edilebilen ve
palpe edilemeyen testis olarak s n fland r lmas en uygun yöntemdir.
Bilateral palpe edilemeyen testis varl nda ve cinsiyet
farkl la ma sorunlar varsa acil endokrinolojik ve genetik deerlendirme zorunludur.

%FßFSMFOEJSNF

Palpe edilebilen ve palpe edilemeyen testisleri ay rt edici tek
yöntem fizik muayenedir. Görüntüleme yapman n ek bir yarar yoktur.
ntraabdominal, inguinal ve olmayan/kaybolan testis
(palpe edilemeyen testis) durumunu do rulamak ya da d lamak için tan sal laparoskopi d nda güvenilir bir muayene
yoktur.

Tedavi

Tedavi histolojik bozulmay önlemek için yap lmal ve 12-18
aydan önce tamamlanmal d r.
Medikal tedavi
nsan koryonik gonadotropin (hCG) veya gonadotropin salg lay c hormon (GnRH) kullan larak uygulanan medikal tedavi testisin inmesinin hormonal ba ml l na dayanmakta296
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d r ve ba ar oran maksimum %20’dir. Ancak uzun dönemli
takip verileri eksik olmas na kar n, cerrahi or idolizis ve oridopeksi öncesinde veya sonras nda medikal tedavi fertilite
indeksini artt rmak bak m ndan yararl olabilir.
Cerrahi
Palpe edilebilir testis: palpe edilebilir testis cerrahisi or idofunikulolizis ve or idopeksiyi içerir ve ba ar oran %92’ye ula maktad r.
Palpe edilemeyen testis: laparoskopi uygulama olas l dikkate
al narak inguinal eksplorasyon giri iminde bulunulmal d r.
Ender durumlarda, kas kta damar veya vaz deferens yoksa
bat n içini ara t rmak gerekli olabilir. Bat nda testis araman n
en uygun yöntemi laparoskopidir.
Normal kontralateral testisi bulunan 10 ya ve üzeri çocuklardaki intra-abdominal testis ç kar lmal d r. Bilateral intra-abdominal testiste veya 10 ya n alt ndaki çocuklarda tek
veya iki evreli Fo ler-Stephens i lemi uygulanabilir. Mikrovasküler ototransplantasyon da bir seçenektir ve testis canl l k oran %90’d r.

1SPHOP[

Tek tarafl bir inmemi testisi olan çocuklarda fertilite oran
dü üktür; fakat babal k oran ayn d r. Bilateral inmemi testisi bulunan çocuklarda da fertilite ve babal k oran dü üktür.
nmemi testisi olan bir çocukta testis kanseri geli me oran
yüksektir; fakat son çal malarda erken or iyopeksinin testis
kanseri geli me riskini azaltt sonucuna var lm t r.
Or idopeksi ve or idolizis’in çocuklara en geç 12-18 aya kadar uygulanmas önerilmektedir. Bugüne kadar, pre veya posPediatrik Üroloji
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toperatif hormon tedavisinin ileriki y llarda fertilite üzerinde
yararl olabilece i görülmektedir.

)à%304&Temel bilgiler

Prosessus vaginalis peritoneinin tam kapanmamas , tek bana veya di er intraskrotal patolojilerin (herni) e lik etti i
çe itli tiplerdeki komünikan hidrosellere yol açar. Yeni doanlar n yakla k %80-94’ünde ve eri kinlerin %20’sinde persistans gösterir.
Komunikan olmayan hidroseller minor travma, testis torsiyonu epididimit veya varikosel operasyonuna sekonderdir veya
komunikan hidroselin primer onar m ndan sonra yineleme
eklinde görülebilir.
Komunikan bir hidroselde genellikle aktiviteye ba l olarak boyut de i imleri olur. Öykü ve fizik muayene ile tan s konulabilir; i lik effaft r ve skrotumun transluminasyonu (
geçirmesi) tan koydurur. ntraskrotal kitleye ili kin bir ku ku varsa, ultrason yap lmal d r. Kontralateral hastal k sorunu
ele al nmal d r.

Tedavi-cerrahi

Spontan iyile me e ilimi nedeniyle ilk 12-24 ayda hidroselin cerrahi tedavisi gerekli de ildir. E lik eden inguinal herni
veya altta yatan testis patolojisi ku kusu varsa erken cerrahi
endikedir. Bu tip hidroselin testis hasar riski do urdu una
ili kin kan t yoktur.
Pediatrik ya grubunda, ameliyat inguinal insizyon ile aç k
prosessus vaginalisin ligasyonundan olu ur; bu operasyonda
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distal güdük aç k kal r, öte yandan kordonun hidroselinde,
kistik kitle eksize edilir veya üstü aç l r. Komunikan prosessüs vaginalis peritoneide kimyasal peritonit riski nedeniyle
sklerozan ajanlar kullan lmamal d r. Sekonder komunikan
olmayan hidrosel tedavisinde skrotal yakla m (Lord veya aboulay tekni i) kullan l r.

)à1041"%à"4
Temel Bilgiler

Hipospadias genellikle proksimal olarak yer de i tirmi olan
üretral orifisin anatomik lokasyonuna göre s n fland r l r:
Distal-anterior hipospadias (granular, koroner veya distal
penil)
ntermediate-orta (penil)
Proksimal-posterior (penoskrotal, skrotal, perineal)
Patoloji deri serbestle tirilmesi sonras çok daha a r olabilir.

%FßFSMFOEJSNF

Hipospadias hastalar na tan do umda konulmal d r. Tan sal
de erlendirme kritor idizm ve aç k prosessus vajinalis veya inguinal herni gibi e lik eden anomalilerin de erlendirilmesini de
içermelidir. Çok a r hipospadias formlar d nda, üst üriner sistem anomali insidans genel popülasyondan farkl de ildir.
ntersexualite’yi, özellikle konjenital adrenal hiperplaziyi d lamak için unilateral veya bilateral palpe edilemeyen testisi
bulunan veya genital organlar üpheli olan a r hipospadias
hastalar nda do umdan hemen sonra tam bir genetik ve endokrin tetkik yap lmal d r.
drar damlamas ve üretran n balonla mas , meatal stenozun
ay r c tan s n gerektirir.
Pediatrik Üroloji
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Hipospadik penis uzunlu u; penil kurvatur, penoskrotal
transpozisyon ile bozulabilir veya hipogonadizm nedeniyle
daha küçüktür. Mikropenis, boyu d nda geli mesi normal
ve uzat ld nda boyu ortalaman n 2.5 cm ± SS alt nda olan
penis olarak tan mlan r (tablo 1).
 

 

(Feldmann ve Smith’e göre)


 

Yeni doğan
0-5 ay
6-12 ay
1-2 y
2-3 y
3-4 y
4-5 y
5-6 y
6-7 y
7-8 y
8-9 y
9-10 y
10-11 y
Erişkinler

3.5 ± 0.4
3.9 ± 0.8
4.3 ± 0.8
4.7 ± 0.8
5.1 ± 0.9
5.5 ± 0.9
5.7 ± 0.9
6.0 ± 0.9
6.1 ± 0.9
6.2 ± 1.0
6.3 ± 1.0
6.3 ± 1.0
6.4 ± 1.1
13.3 ± 1.6

Fonksiyonel olarak gerekli ve estetik olarak mümkün operatif i lemler aras nda ayr m yapmak tedaviye ili kin karar alma
bak m ndan önemlidir. Tüm cerrahi i lemler komplikasyon
riski ta d için, anne-babalara ayr nt l pre-operatif dan manl kta bulunmak çok önemlidir. Tedavi amaçlar penil
kurvatürü düzeltmek, yeterli büyüklükte neo-üretra olu turmak, neo-meatusu glans ucuna getirmek ve mümkünse genel
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kabul gören bir kozmetik görünüm sa lamakt r. Bu hedefe
ki iye özel bulgulara göre farkl cerrahi teknikler kullan larak
ula l r.

Cerrahi

Primer hipospadias onar m için cerrahi ya genellikle 6-18
ayd r. Tekrarlayan hipospadias onar mlar için kesin bir k lavuz tan mlanamaz.

1SPHOP[

Anterior penil hipospadias onar m ndan sonra mükemmel
uzun dönemli fonksiyonel ve kozmetik sonuçlar sa lanabilir.
Proksimal hipospadias onar m nda komplikasyon oran daha
yüksektir.
Çocuklukta hipospadias onar m geçiren ergenlerde penis büyüklü ünden memnun olmama oran biraz daha yüksektir;
fakat cinsel davran kontrollerden farkl de ildir.
ekil 1 hipospadias tedavisine ili kin bir algoritma sa lamaktad r.
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TIP = tübülarize insizyon uygulanmış plate; MAGPI = meatal ilerletme
ve glanuloplasti tekniği

b0$6,-"3%"7&&3(&/-&3%&7"3à,04&Temel Bilgiler

10 ya n alt ndaki çocuklarda nadirdir; fakat puberte ba lad ktan sonra daha s k hale gelir. Varikosel bulunan ergenlerin
yakla k %20’sinde fertilite sorunlar ortaya ç kar. Varikoselin
olumsuz etkisi zamanla artar. Ergenlerde varikoselektomiden
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sonra testis catch-up (yakalama) büyümesi ve sperm parametrelerinde iyile me bildirilmi tir. Varikosel ço unlukla
asemptomatiktir, bu ya ta ender olarak a r ya neden olur.
Hasta veya aile taraf ndan fark edilebilir veya çocuk uzman
bir rutin muayenede bu durumu saptayabilir. Tan ve s n fland rma klinik bulgulara ve ultrason tetkikine ba l d r.

Tedavi

Cerrahi
Cerrahi giri im internal spermatik venlerin ligasyonu veya
oklüzyonuna dayan r. Mikrocerrahi ile lenfatikler korunarak
yap lan onar m (mikroskopik veya laparoskopik) en dü ük
nüks ve komplikasyon oran na sahiptir. Pediatrik ya ta varikosel tedavisinin, daha ileri ya ta yap lan ameliyata nazaran
daha iyi androlojik prognoz sa layaca na ili kin kan t yoktur. Bu nedenle bu ya ta varikoselektominin s n rl endikasyon kriterlerine ba l kal nmal d r.
Takip
Ergenlik döneminde, testis boyutu her y l kontrol edilmelidir.
Ergenlikten sonra, tekrarlayan sperm analizi önerilmektedir.
ekil 2’de çocuklarda ve ergenlerde varikosel tan algoritmas
ve ekil 3’te bunun tedavisi için algoritma gösterilmektedir.
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Temel Bilgiler

Enürezis gece s ras ndaki inkontinanst r. 5 ya üzeri uykuda
yatak slatma enürezistir. Yaln zca bir semptomun bulunduunun kaydedilmesi önemlidir. Gece idrar üretimi ve gece
mesane kapasitesi aras ndaki dengesizli e ba l olarak, mesane gece kolayca dolabilir ve çocuk ya mesaneyi bo altmak
için kalkacakt r, ya da uykudan kalkma için uyar eksikse
uyku s ras nda i eyecektir.

%FßFSMFOEJSNF

Bir i eme günlü üne, gündüz mesane fonksiyonu ve gece
idrar üretiminin kaydedilmesi tedaviye k lavuzluk edecektir.
Sabah çocuk bezlerini tartmak ve sabah idrar hacmini buna
eklemek gece idrar üretimine ili kin tahmini bir hesap sa lar.
Gündüz mesane kapasitesinin ölçümü, mesane kapasitesinin
ya a göre normal de erler ile kar la t r lmas n sa lar.
ekil 4 Monosemptomatik noktürnal enürezis tan ve tedavisi
için bir algoritma sa lamaktad r.
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