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SS-001

Mikroskobik Testiküler Sperm Ekstraksiyonunda Sperm Bulma İhtimalini Öngörmede Testis
Elastografinin Rolü
Adem Tuncekin1, Eyyup Sabri̇ Peli̇t1, Dilek Şen Dokumacı2, Mehmet Demir1, İsmail Yağmur1, Bülent Katı1, Halil Çiftçi1
1
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.D, Şanlıurfa
2
Bursa Şehir Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
AMAÇ: Bu çalışmada azospermik hastalarda mikroskobik testiküler sperm ekstraksiyonunda sperm bulma ihtimalini öngörmede
testis elastografinin rolünün araştırılması amaçlanmıştır.
MATERYAL-METOD: Ocak 2020-Mart 2021 tarihleri arasında non-obstrüktif azospermi tanısı konulan ve mikroskobik testiküler
sperm ekstraksiyonu planlanan 84 hasta prospektif olarak çalışma kapsamına alındı. Mikro-TESE planlanan hastalara cerrahi işlem
öncesi radyoloji bölümü tarafından testis elastografisi yapıldı. Tüm hastalara aynı cerrah tarafından mikro-TESE işlemi yapıldı.
Sperm elde edilen hastalara sperm kriyoprezervasyonu uygulandıktan sonra ICSI planlandı. Sperm elde edilemeyen hastalardan
histolojik inceleme için örnek alındı.
BULGULAR: Hastalar TESE pozitif (+) ve TESE negatif (-) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Toplam hastaların 45 (%53,57)’inde sperm
elde edilirken 39(%46,43)’unda ise sperm elde edilemedi. TESE (+) ve TESE (-) olan her iki grupta hasta yaşı, infertilite süresi ve iki
taraflı testis boyutları karşılaştırıldığında anlamlı farklılık görülmedi (p> 0,05).
TESE (+) ve TESE (- ) grupta sağ üst, sağ orta, sağ alt, sol üst, sol orta, sol alt SWE değerleri anlamlı (p> 0,05) farklılık göstermemiştir. Klinefelter sendromu olan ve Klinefelter sendromu olmayan azospermik hastalar karşılaştırıldığında ise Klinefelter sendromu
olan grupta SWE değerlerinin anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir.
FSH ve LH değeri TESE (+) olan grupta TESE (-) olan gruptan anlamlı olarak daha düşüktü, E2 ve TT değeri ise daha yüksekti (p
<0,05). PRL değeri ise anlamlı farklılık göstermemiştir (p > 0,05). TESE (+) olan grupta 46 XY genetik oranı TESE (-) olan gruptan
anlamlı olarak daha yüksek olarak tespit edildi (p> 0.05). TESE (-) grupta Klinefelter sendromu oranı daha fazla tespit edildi. Her iki
grupta postoperatif komplikasyon oranı anlamlı farklılık göstermemiştir (p> 0.05).
SONUÇ: Testis elastografi, non-invaziv, kolay uygulanabilir bir görüntüleme yöntemi olarak, NOA hastalarında sperm elde edilmesini
predikte edebilen güvenilir sonografik yöntemlerden biri olma konusunda umut verici bir potansiyele sahiptir. Ancak SWE ölçümlerinin standardize edilmesi ve homojen hasta gruplarının oluşturulması bu tekniğin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: testis, share wave elastografi, mikro TESE, non-obstrüktif azospermi
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The Role Of Testicular Elastography In Predicting The Probability Of Finding Sperm In Microscopic Testicular Sperm Extraction
Adem Tuncekin1, Eyyup Sabri̇ Peli̇t1, Dilek Şen Dokumacı2, Mehmet Demir1, İsmail Yağmur1, Bülent Katı1, Halil Çiftçi1
1
Harran University, Faculty of Medicine, Urology Department, Sanliurfa
2
Bursa City Hospital, Department of Radiology, Bursa, Turkey
OBJECTIVE: In this study, it was aimed to investigate the role of testicular elastography in predicting the probability of finding sperm
in microscopic testicular sperm extraction in azoospermic patients.
MATERIAL-METHOD: Between January 2020 and March 2021, 84 patients diagnosed with non-obstructive azoospermia and planned for microscopic testicular sperm extraction were prospectively included in the study. Testicular elastography was performed by
the radiology department before the surgical procedure in patients scheduled for micro-TESE. All patients underwent micro-TESE
procedure by the same surgeon. ICSI was planned after the sperm cryopreservation was applied to the patients whose sperm were
retrievaled. Samples were taken for histological examination from patients who could not retrieval sperm.
RESULTS: The patients were divided into two groups as TESE positive (+) and TESE negative (-). While sperm were retrievaled in 45
(53.57%) of the total patients, sperm could not be retrievaled in 39 (46.43%) of them. There was no significant difference between
TESE (+) and TESE (-) groups when patient age, infertility duration and bilateral testis sizes were compared (p> 0.05).
The SWE values of the TESE (+) and TESE (- ) groups did not differ significantly in the upper right, middle right, lower right, upper
left, middle left, lower left left group (p> 0.05). When azoospermic patients with and without Klinefelter syndrome were compared,
SWE values were found to be significantly higher in the group with Klinefelter syndrome.
The FSH and LH values in the TESE (+) group was significantly lower than in the TESE (-) group (p <0.05). The E2 and TT values in
the TESE (+) group was significantly higher than in the TESE (-) group (p <0.05). The PRL value did not differ significantly in the TESE
(+) and TESE (-) groups (p > 0.05). The 46 XY genetic rate in the TESE (+) group was found to be significantly higher than the TESE
(-) group (p> 0.05). The rate of Klinefelter syndrome was found to be higher in the TESE (-) group. The postoperative complication
rate did not differ significantly in both groups (p > 0.05).
CONCLUSION: Testis elastography, as a non-invasive, easily applicable imaging method, has promising potential to be one of the
reliable sonographic methods that can predict sperm retrieval in NOA patients. However, standardizing SWE measurements and
creating homogeneous patient groups will contribute to the development of this technique.
Keywords: testis, share wave elastography, micro TESE, non-obstructive azoospermia
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mikro TESE pozitif ve negatif grupta elastografi ve diğer sonuçlarımız
elastography and other results in micro TESE positive and negative groups
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Deneysel testis torsiyonu oluşturulan ratlarda erken tanıda Pentraksin-3 ve Scube-1 biyomarkerların incelenmesi
Mehmet Özavcı1, Devrim Tuğlu2, Üçler Kısa3
1
Gölbaşı Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Adıyaman
2
Lokman Hekim Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3
Kırıkkale Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kırıkkale
AMAÇ: Testis torsiyonu spermatik kord ve eklerinin kendi aksı etrafında rotasyon yapması sonucu oluşan nadir, akut ve acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Testis torsiyone olduğunda arteriyal akım durur, iskemi oluşur.Arteriyal akımın 4-6 saat süreyle kesilmesi sonrası nekroz meydana gelir.Tanıdaki gecikme testisin kaybına yol açar. Erken tanıda iskemiyle ilişkili PTX-3(Pentraksin-3)
ve SCUBE-1(Signal peptide, complement C1r/C1s, Uegf, and Bmp1 (CUB),epidermal growth factor-like domain-containing protein-1
inflamatuar) gibi markerların kullanılması amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Deneyimizde Sprague-Dawley cinsi erkek 240-300 gr ağırlığında 21 rat 3 gruba ayrıldı, İlk grup Kontrol-Sham(S)
grubu olacak şekilde Grupta 7 denek yer aldı. İkinci grup Torsiyon 2. saat grubu olacak şekilde, 7 denekten oluştu.Bu grupta ratlarda
spermatik kord bulunarak ekleriyle birlikte 720 derece torsiyone edilip 2 saat boyunca klemplenip arterial akım kesilip iskemi oluşturuldu.Üçünçü grup Torsiyon 4. saat grubu olacak şekilde, 7 denekten oluştu.Bu grupta ratlarda spermatik kord bulunarak ekleriyle
birlikte 720 derece torsiyone edilip 4 saat boyunca klemplenip arterial akım kesilip iskemi oluşturuldu. Bütün gruplarda operasyon
öncesi, 2. saat ve 4. saat kan örnekleri alınıp,biyokimya tüpleri ile -80 derecede kanları saklanıp serum PTX-3 (pentraksin-3)ve SCUBE-1 biomarkerlarının seviyelerine bakılarak raporlandı.
BULGULAR: Sham(Kontrol) grubu işlem öncesi PTX-3 seviyesi ortalama 10,29 ±2,47 iken Sham (Kontrol) grubu işlem sonrası için ise
11,73±2.5 olarak ölçülmüştür.Bu fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p=0,01).2 saattlik torsiyon grubunda işlem öncesi PTX-3
seviyesi 10,58±1,96 iken işlem sonrası 13,96±1,3 olarak ölçülmüştür.Bu fark istatiksel olarak anlamlıdır(p=0,005).4 saatlik torsiyon grubunda işlem öncesi PTX-3 seviyesi 12,36±3,12 iken işlem sonrası 16±1,6 olarak ölçülmüştür.Bu fark istatiksel olarak anlamlıdır(p=0,001)
Sham(Kontrol) grubu işlem öncesi SCUBE-1 seviyesi ortalama 3,87 ±0,4 iken Sham (Kontrol) grubu işlem sonrası için ise 5,73±0,41
olarak ölçülmüştür.Bu fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p=0,01).2 saattlik torsiyon grubunda işlem öncesi SCUBE-1 seviyesi 3,03±1,96 iken işlem sonrası 4,68±1,84 olarak ölçülmüştür.Bu fark istatiksel olarak anlamlıdır(p=0,011).4 saatlik torsiyon
grubunda işlem öncesi SCUBE-1 seviyesi 3,37±0,7 iken işlem sonrası 5,4±0,84 olarak ölçülmüştür.Bu fark istatiksel olarak anlamlıdır(p=0,001)
SONUÇ: Bu deneysel çalışmanın bulgularına göre, testis torsiyon’lu sıçanlarda 2. saat ve 4. saat serum Pentraksin-3 seviyeleri kontrol
grubuna göre anlamlı olarak daha yüksektir. (p=0,005,p=0,01)Benzer şekilde serum SCUBE-1 seviyeleri 2. Saat ve 4. Saatte kontrol
gubuna göre anlamlı olarak yükselmiştir. (p=0,011, p=0,001). Artan serum Pentraksin-3 ve SCUBE-1 seviyelerinin, testis torsiyonunun
erken teşhisinde bir serum belirteci olarak potansiyel bir role sahip olabileceği görülmüştür. Testis torsiyonu’nun erken teşhisi için bu
belirteçlerle ilgili klinik araştırmalar gelecekteki klinik çalışmaların odağı olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İskemi, Pentraksin-3, SCUBE-1, Testis Torsiyonu
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Examination of Pentraxin-3 and Scube-1 biomarkers in early diagnosis in rats with experimental testicular torsion
Mehmet Özavcı1, Devrim Tuğlu2, Üçler Kısa3
1
Urology Clinic, Gölbaşı Public Hospital, Adıyaman, Turkey
2
Department of Urology,Lokman Hekim University, Ankara, Turkey
3
Department of Biochemistry, Kırıkkale University, Kırıkkale,Turkey
AIM: Testicular torsion is a rare, acute and urgent condition that occurs as a result of rotation of the spermatic cord and its attachments around its own axis. When the testis is torsioned, arterial flow stops, ischemia occurs. Necrosis occurs after the arterial
flow is interrupted for 4-6 hours. Delay in diagnosis leads to the loss of the testicle. It is aimed to use markers such as PTX-3
(Pentraxin-3) and SCUBE-1 (Signal peptide, complement C1r / C1s, Uegf, and Bmp1 (CUB), epidermal growth factor-like domain-containing protein-1 inflammatory) associated with ischemia in early diagnosis
MATERIALS-METHODS: In our experiment, 21 Sprague-Dawley male rats weighing 240-300 g were divided into 3 groups. 7 subjects
were included in the group, with the first group being the Sham (S) group. The second group consisted of 7 subjects, with the torsion
being the second hour group. In this group, the spermatic cord was found in rats, torsioned at 720 degrees with their attachments,
clamped for 2 hours, and arterial flow was cut and ischemia was created. In this group, the spermatic cord was found in rats, torsioned at 720 degrees with its attachments, clamped for 4 hours, and arterial flow was cut and ischemia was created. In all groups,
blood samples were taken before the operation, at the 2nd hour and at the 4th hour, their blood was kept at -80 degrees with biochemistry tubes and the serum levels of PTX-3 (pentraxin-3) and SCUBE-1 biomarkers were reported.
RESULTS: While the mean PTX-3 level was 10.29 ± 2.47 in the sham (control) group before the procedure, it was 11.73 ± 2.5 in the sham
(control) group after the procedure. This difference was statistically significant (p = 0, While the PTX-3 level was 10.58 ± 1.96 before
the procedure in the 2-hour torsion group, it was 13.96 ± 1.3 after the procedure. This difference was statistically significant (p =
0.005). While the PTX-3 level was 12.36 ± 3.12, it was 16 ± 1.6 after the procedure. This difference is statistically significant (p = 0.001)
The average SCUBE-1 level was measured as 3.87 ± 0.4 in the sham (control) group before the procedure, while it was 5.73 ± 0.41
in the sham group after the procedure. This difference was statistically significant (p = 0, 01).2-hour torsion group SCUBE-1 level
before the procedure was 3.03 ± 1.96, after the procedure it was 4.68 ± 1.84. While the SCUBE-1 level was 3.37 ± 0.7, it was measured as 5.4 ± 0.84 after the procedure.
CONCLUSION: According to this experimental experience, the 2nd hour and 4th hour serum Pentraxin-3 devices were significantly
higher in rats with testicular torsion than in the control. (p = 0.005, p = 0.01) Similarly, serum SCUBE-1 levels increased significantly
at the 2nd hour and the 4th hour compared to the control group. (p = 0.011, p = 0.001). It appears that increased serum Pentraxin-3
and SCUBE-1 levels may have a potential role as a serum marker in the early diagnosis of testicular torsion.
Keywords: Ischemia, Pentraxin-3, SCUBE-1, Testicular Torsion
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SS-003

Mesane Kanseri Tanılı Hastalarda Natural Killer Cell Aktivitesi ve PPD Testinin Intravezikal
BCG Tedavisine Yanıtı Öngörmedeki Yeri
Gökhan Yazıcı, Ersin Gökmen, Enver Özdemir, Taha Göv, Mehmet Özalevli, Mustafa Gökhan Köse, Burak Arslan
TC Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Kasa invaze olmayan mesane tümörü hastalarında intravezikal BCG tedavisinin başarısını, PPD testi ve NK aktivite ölçümü
gibi hücresel immün yanıtın komponentlerinden faydalanarak öngörmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde kasa invaze olmayan mesane kanseri nedeniyle
intravezikal BCG tedavisi başlanan 99 hasta prospektif olarak değerlendirildi. EAU NMIBC Skorlama Sistemi’ne göre orta, yüksek ve
çok yüksek riskli gruplara dahil olan ve daha önce hiç intravezikal BCG tedavisi almayan hastalar dahil edildi. Hastaların klinik ve
demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, EAU NMBIC risk grubu, EORTC progresyon ve nüks skorları CUETO progresyon ve nüks skorları,
ek hastalık varlığı ve tipleri) kaydedildi. Hastalara intravezikal BCG tedavisi başlamadan 3 gün önce NK aktivitesi ölçümü gerçekleştirildi ve sonuçlar not edildi. Yine hastalara intravezikal BCG tedavisi başlamadan 3 gün önce, tüberkülin cilt testi(PPD) uygulaması
yapıldı ve sonuçları testten 72 saat sonra milimetre cinsinden ölçülerek not edildi.
BULGULAR: BCG tedavisi öncesinde bakılan PPD değerleri nüks olan hastalarda, nüks olmayanlara göre anlamlı olarak daha düşük
saptandı. Yine BCG tedavisi öncesinde bakılan NKA sonuçları ile tedavi sonrası nüks açısından, 200-500 pg/dl değerleri cut-off olarak alındığında anlamlı bir ilişki saptandı. Nükse kadar geçen süre ile PPD ve NKA ölçümleri arasında anlamlı bir ilişki saptanamadı.
SONUÇ: Kasa invaze olmayan mesane kanseri olgularında intravezikal BCG tedavisine başlamadan önce yapılan PPD (tüberkülin/
mantoux) cilt testi ve NKA ölçümü sonuçlarının, tedavi altındaki nüks riskini tahmin etmede kullanabilecek bir marker olabileceği
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İntravezikal BCG tedavisi, İntravezikal BCG etkinliği, kasa invaze olmayan mesane kanseri, BCG komplikasyonları, intravezikal BCG ve PPD ilişkisi, intravezikal BCG ve natural killer cell aktivite ilişkisi
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The Role of Natural Killer Cell Activity and PPD Test in Prediction of Response to Intravesical BCG Administration in Patients with Bladder Cancer
Gökhan Yazıcı, Ersin Gökmen, Enver Özdemir, Taha Göv, Mehmet Özalevli, Mustafa Gökhan Köse, Burak Arslan
Department of Urology, Gaziosmanpaşa Egitim ve Arastırma Hastanesi, İstanbul, TURKEY
PURPOSE: We aimed to predict the efficacy of intravesical BCG therapy in patients with non-muscle invasive bladder tumors by
using components of cellular immune response such as PPD test and NK activity measurement.
MATERIAL-METHOD: Ninety-nine patients who were started on intravesical BCG therapy for non-muscle invasive bladder cancer
in the Urology Clinic of Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital were evaluated prospectively. Patients who were included
in the intermediate, high and very high risk groups according to the EAU NMIBC Scoring System and who had never received intravesical BCG therapy before were included. The clinical and demographic characteristics of the patients (age, gender, EAU NMBIC
risk group, EORTC progression and recurrence scores, CUETO progression and recurrence scores, presence and types of comorbidity) were recorded. NK activity was measured 3 days before the start of intravesical BCG therapy, and the results were noted. In
addition, tuberculin skin test (PPD) was applied to the patients 3 days before the start of intravesical BCG therapy, and the results
were measured in millimeters 72 hours after the test.
RESULTS: PPD values measured before BCG treatment were found to be significantly lower in patients with recurrence than in patients without recurrence. In addition, a significant correlation was found between NKA results obtained before BCG treatment and
recurrence after treatment, when 200-500 pg/dl values were taken as cut-off. There was no significant relationship between the time
to recurrence and PPD and NKA measurements.
CONCLUSION: It has been shown that the results of PPD (tuberculin/mantoux) skin test and NKA measurement performed before
starting intravesical BCG therapy in non-muscle invasive bladder cancer cases can be a marker that can be used to predict the risk
of recurrence under treatment.
Keywords: Intravesical BCG therapy, Intravesical BCG efficacy, nonmuscle invasive bladder cancer, BCG complications, intravesical
BCG and PPD relationship, intravesical BCG and natural killer cell activity relationship
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SS-004

Fosfodiesteraz 4 enzim inhibitörü rolipramın sıçanlarda testiküler iskemi reperfüzyon hasarı
üzerine etkileri
Ali Helli1, Sadık Görür2, Sibel Hakverdi3, Sefa Çelik4, Soner Akçin5, Fatih Gökalp2, Hakan Şığva2, Sefa Burak Porgalı2, Nezih Tamkaç2,
Bilal Kulak2, Ferhat Uçurmak2
1
Besni Devlet Hastanesi,Üroloji Bölümü,Adıyaman
2
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,Üroloji Ana Bilim Dalı,Hatay
3
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,Patoloji Ana Bilim Dalı,Hatay
4
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı,Afyonkarahisar
5
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Üroloji Ana Bilim Dalı,Hatay
GİRİŞ: Testis torsiyonu ürolojik bir acil olup yenidoğan, çocukluk çağı ve adölesan dönemlerde sıklıkla görülür. Testiste oluşan
doku hasarı, torsiyonun süresi ile direkt ilişkili olup erken cerrahi müdahale ile spermatogenezis ve fertilite korunabilir (1). Rolipram
selektif bir fosfodiesteraz 4 enzim inhibitörü olup akciğer, mide, intestinal ve pyelonefrit gibi çeşitli deneysel süperoksit dismutaz
ile ilişkili doku hasarı modelinde inflamasyonu önlemede etkili bulunmuş biz de testis torsiyonunda erken ve geç dönem hasarı
önlemede etkisini araştırmayı amaçladık.
METOD: Çalışma için Deney hayvanları etik kurulu onayı alındıktan sonra 70 adet Wistar rat çalışmaya alındı. Çalışmanın akut dönem ve kronik dönem sonuçlarını değerlendirmek için önce iki kola ve daha sonra da 5’er gruba ayrıldı. Her iki kolda Grup 1: Kontrol
(n=7), Grup 2: Torsiyon-Detorsiyon (T/D) (n=7), Grup 3: Torsiyon-Detorsiyon + Rolipram 1 mg/kg (n=7), Grup 4: Torsiyon-Detorsiyon
+ Dimethyl Sulfoxide 1 g/kg (n=7), Grup 5: Sham (n=7) grubu olmak üzere ayrıldı. Tosrisyon oluşturmak için sonrasında sol inguino-skrotal insizyonla girilerek Sol Spermatik kord ve testis saat yönünde 7200 derece torsiyon edildi. dve testiküloepididimal bileşkeden 3/0 ipek sütür ile skrotum duvarına fiske edildi. Bu şekilde 2 saat beklendikten sonra skrotum tekrar açılarak testisi fiske eden
sütürler kesildi ve testis detorsiyone edildi. Akut dönem sonuçları için detorsiyon işleminden 4 saat sonra kronik döenm sonuçları
için ise 60 gün sonra ratlara bilateral orşiektomi prosedürü uygulandı. Dokular histolojik ve biyokimyasal parametreler çalışılarak
control grubuyla karşılaştırıldı.
SONUÇLAR: Akut dönemde, yapılan biyokimyasal analizde T/D ve T/D + DMSO gruplarının sol testis doku MDA ve NO düzeyleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görüldü (p<0.05). Buna karşın, T/D + rolipram
tedavisi alan grubun sol testis dokusundaki MDA ve NO düzeyleri kontrol ve sham grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede
farklı değildi (p=0.179) (Tablo 1). Kronik dönemde testisler histolojik olarak incelendiğinde, sol testiste, T/D ve T/D + DMSO gruplarının MSTD ve GECT değerleri kontrol gruplarından istatistiksel olarak anlamlı olacak derecede azalmış olarak tespit edildi. Buna
karşın, T/D + rolipram tedavisi alan grubun sol testis dokusundaki MSTD ve GECT düzeyleri kontrol ve sham grubundan istatistiksel
olarak anlamlı derecede farklı olmakla birlikte kontrol değerlerine yaklaştığı gözlendi. Yine aynı şekilde T/D + rolipram grubunun
MSTD ve GECT değerlerinin T/D ve T/D + DMSO gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı olacak düzeyde yüksek olduğu gözlendi.
SONUÇ: Bu çalışmada, deneysel olarak oluşturulan testis T/D modelinde rolipram’ın testis hasarı üzerine olan akut ve kronik dönem etkileri incelenmiş ve her iki dönemde de rolipram tedavisinin testis dokusunu koruduğu gösterilmiştir. Fosfodiesteraz grubu
ilaçlar testis T/D sonrası oluşabilecek testis hasarını önlemede yeni bir tedavi metodu olarak gözükmektedir.
Tablo 1: Akut dönemde ipsilateral testisteki biyokimyasal parametreler
MDA ± SD
(nmol/100 mg doku)

NO ± SD
(nmol/100 mg doku)

p

Kontrol

16.72 ± 2.91a

16.23 ± 1.96c

a: p=0.179

T/D

66.9 ± 6.48b

68.33 ± 6.35d

b: p=0.787

T/D + Rolipram

21.89 ± 2.42a

17.57 ± 3.39c

c: p=0.977

T/D + DMSO

64.33 ± 5.39b

66.47 ± 5.68d

d: p=0.925

Sham
18.16 ± 2.13a
16.88 ± 2.11c
Anahtar Kelimeler: skrotum,torsiyon,orşiektomi
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The effects of rolipram, a phosphodiesterase 4 enzyme inhibitor, on testicular ischemia reperfusion injury in rats
Ali Helli1, Sadık Görür2, Sibel Hakverdi3, Sefa Çelik4, Soner Akçin5, Fatih Gökalp2, Hakan Şığva2, Sefa Burak Porgalı2, Nezih Tamkaç2,
Bilal Kulak2, Ferhat Uçurmak2
1
Urology Clinic,Besni State Hospital,Adıyaman,Turkey
2
Depatment of Urology,Hatay Mustafa Kemal University,Hatay,Turkey
3
Depatment of Patology,Hatay Mustafa Kemal University,Hatay,Turkey
4
Department of Medical Biochemistry, Afyonkarahisar Health Scıence Üniversity,Afyonkarahisar,Turkey
5
Depatment of Urology,Hatay Training and Research Hospital,Hatay,Turkey
AIM: Testicular torsion is a urological emergency and is frequently seen in newborns, childhood and adolescence. Tissue damage in
the testis is directly related to the duration of torsion, and spermatogenesis and fertility can be preserved with early surgical intervention (1). Rolipram is a selective phosphodiesterase four enzyme inhibitor. It was found to be effective in preventing inflammation
in various experimental superoxide dismutase-related tissue damage models such as lung, stomach, intestinal and pyelonephritis.
Therefore, we aimed to investigate its effect in preventing early and late damage in testicular torsion.
METHOD: After obtaining the approval of the Experimental Animals Ethics Committee for the study, 70 Wistar rats were included in
the study. To evaluate the acute period and chronic period results of the study, they were first divided into two arms and then into
five groups. Group 1: Control (n=7), Group 2: Torsion-Detorsion (T/D) (n=7), Group 3: Torsion-Detorsion + Rolipram 1 mg/kg (n=7),
Group 4: Torsion-Detorsion + Dimethyl Sulfoxide 1 g/kg (n=7), Group 5: Sham (n=7) group. To create torsion, the left inguinoscrotal
incision was entered, and the Left Spermatic cord and testis were torsioned 7200 degrees clockwise. The dye was fixed to the scrotum wall with 3/0 silk suture from the testiculoepididymal junction. After waiting for 2 hours in this way, the scrotum was opened
again, and the sutures that fixed the testis were cut, and the testis was detorsion. Bilateral orchiectomy procedure was applied to
rats 4 hours after detorsion for acute period results and 60 days later for chronic period results. Tissues were compared with the
control group by studying histological and biochemical parameters.
RESULTS: When the left testicular tissue MDA and NO levels of the T/D and T/D + DMSO groups were compared with the control
group in the acute period, a statistically significant difference was observed between them (p<0.05). On the other hand, MDA and
NO levels in the left testicular tissue of the T/D + rolipram treatment group were not statistically different from the control and
sham groups (p=0.179) (Table 1). When the testicles were examined histologically in the chronic period, the MSTD and GECT values
of the T/D and T/D + DMSO groups in the left testis were found to be statistically significantly decreased compared to the control
groups. On the other hand, it was observed that the MSTD and GECT levels in the left testicular tissue of the T/D + rolipram treatment group were statistically significantly different from the control and sham groups but approached the control values. Likewise,
it was observed that the MSTD and GECT values of the T/D + rolipram group were statistically significantly higher than the T/D and
T/D + DMSO groups.
CONCLUSION: This study examined the acute and chronic effects of rolipram on testicular damage in the experimentally created
testicular T/D model. It was shown that rolipram treatment protected the testicular tissue in both periods. Thus, phosphodiesterase group drugs seem to be a new treatment method in preventing testicular damage that may occur after testicular T/D.
Keywords: scrotum,torsion,orsiectomy
MDA ± SD
(nmol/100 mg doku

NO ± SD
(nmol/100 mg doku)

p

Control

16.72 ± 2.91a

16.23 ± 1.96c

a: p=0.179

T/D

66.9 ± 6.48b

68.33 ± 6.35d

b: p=0.787

T/D + Rolipram

21.89 ± 2.42a

17.57 ± 3.39c

c: p=0.977

T/D + DMSO

64.33 ± 5.39b

66.47 ± 5.68d

d: p=0.925

Sham
18.16 ± 2.13a
16.88 ± 2.11c
Biochemical parameters in the ipsilateral testis in the acute period
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Pediyatrik hastalarda böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde RIRS’nin etkinliği ve güvenilirliği, Tek bir pediatrik üroloji merkezi deneyimi
Abdullah Gölbaşı, Ünsal Baş, Halis Can Demirtürk, Numan Baydilli, Deniz Demirci
Erciyes Üniversitesi, Pediatrik Üroloji Bilim Dalı, Kayseri
AMAÇ: Taş hastalığının cerrahi tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) kullanımı dünya çapında artmıştır ve çocuk yaş grubunda artık daha yaygın olarak uygulanmaktadır. Çocuk hastalarda böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde RIRS’nin etkinliğini ve
güvenliğini 100’ün üzerinde olgu ile tek merkez olarak değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Veriler, Ocak 2015 ile Mayıs 2021 arasında tutulan veri tabanından geriye dönük olarak analiz edildi. Taş
hastalığı için RIRS uygulanan ≤ 18 yaşında hastalar dahil edildi. Taş boyutu ve taşsızlık oranı, ultrason ve veya düz kadın grafisi ile
ayrıca gerekli durumlarda kontrastsız batın tomografisi kullanılarak değerlendirildi. 7.5 Fr Flexible üreterorenoskop (Flex X2, Storz)
üreteral giriş kılıfı veya kılavuz tel üzerinden kullanıldı. Holmium lazer (Sphinx®) ile taş kırma işlemi, dusting ve pop-corn modları
kullanılarak 200 μ lazer fiber ile yapıldı. Postoperatif komplikasyonlar, modifiye Clavien-Dindo sınıflandırmasına göre derecelendirildi. Ameliyat sornası takılan J stentler 2-3 hafta sonra çıkarıldı. Stent’in çıkarılmasından 1 ay sonra çocuklar rezüdü taş parçaları
açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması 8.7±5,5 yıl (12 ay-18 yıl) idi ve kadın erkek oranı 1: 0,9 idi. Toplam 106 işlem
101 hastaya uygulandı. Ortalama taş boyutu 79,4 ± 51,9 mm2 (15–250 mm2) idi. Hastaların 83/106’sında (%78,3) ameliyat öncesi
stent kullanılarak pasif dilatasyon uygulandı. Taş yerleşim yeri üst kaliks (%9,4), orta kaliks (%17), renal pelvis (%23,6) ve alt kalikste
(%38,7) idi. 32/106 (%30) hasta multipl taş vardı. Eşlik eden renal anomalilerin oranı %14,1 idi. Bu anormallikler özetle; at nalı böbrek
(%1,8), üretero-pelvik bileşke tıkanıklığı (%3,7), üretero-vezikal bileşke tıkanıklığı (%1,8), böbrek malrotasyonu (%2,8), bifid pelvis
(%0,9), çift toplayıcı sistem (%0,9) ve kaliks boyun darlığı (%0,9) idi. Ortalama yatış süresi 1,2 ± 0,8 gün (1-8 gün) idi. İşlem sonunda
103/106 (%97,2) stent yerleştirildi. İntraoperatif bir komplikasyon gözlenmez iken, 6/106 (%5) hastada geçici yüksek ateş (Derece
1), 3/106 (%2) hastada antibiyotik gerektiren ateş vardı (Grade 2). Ameliyat sonrası sepsis gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlarla
karşılaşılmadı. Stent çıkarıldıktan bir ay sonra ilk taşsızlık oranı%82,1 idi. 4 mm’den küçük rezüdü taşlar ameliyat %2,8 oranında,
4 mm’den rezüdü taşlar %15,1 oranında tespit edildi. Ek prosedürer sonrası nihai taşsızlık oranı %86,7 idi. Taş analizi yapılabilen
32/106 hastada; 22 (%68) kalsiyum oksalat, 9 (%28,1) sistin ve 1 (%3,1) ürik asit taşı saptandı.
SONUÇ: Çalışmamız, uygun koşullarda pediatrik hastalarda minimum morbidite ile yüksek bir taşsızlık oranına ulaşılabileceğini
göstermektedir. RIRS’nin başarı oranı artan tecrübe ile artık çocuklarda böbrek taşlarının tedavi seçenekleri arasında ESWL ve PNL
yöntemleri ile birlikte yer almıştır.
Anahtar Kelimeler: Minimal invaziv tedavi, Pediatrik taş hastalığı, Retrograde intrarenal cerrahi
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The efficacy and safety of RIRS in the surgical treatment of kidney stones in pediatric patients from a single pediatric urology center
Abdullah Gölbaşı, Ünsal Baş, Halis Can Demirtürk, Numan Baydilli, Deniz Demirci
Department of Pediatric Urology, Erciyes University, Kayseri, Turkey
PURPOSE: RIRS for management of stone disease has increased worldwide and is now being done more commonly in the pediatric
age group. We aimed to evaluate the efficacy and safety of RIRS in the surgical treatment of kidney stones in pediatric patients as
a single center with more than 100 cases.
MATERIALS-METHODS: Data were analyzed retrospectively from database maintained between January 2015 and May 2021. Consecutive patients ≤ 18 years of age undergoing RIRS for stone disease were included. Stone size and stone-free rate were routinely
assessed using an ultrasound, and/or plain KUB, and non-contrast CT used if required. A 7.5 Fr flexible ureterorenoscope (Flex X2,
Storz) was used over the ureteral access sheath or over a guidewire. Holmium laser lithotripsy (Sphinx®) was performed with a 200
μ laser fiber using dusting and popcorn modes with appropriate settings. Post-operative complications were graded according to
the modified Clavien–Dindo classification. At 2-3 weeks, the ureteral J stent was removed and at 1 months after stent removal the
children were evaluated for residual stone fragments.
RESULTS: A total of 106 procedures underwent for 101 children with a mean age of 8.7±5.5 years (range 12 months–18 years) and
a female to male ratio 1:0.9. The mean stone size was 79.4±51.9 mm2 (range 15–250 mm2). Passive dilatation was applied using
preoperative stent in 83/106 (78.3%) of patients. The stone location was in the upper pole (9.4%), middle pole (17%), renal pelvis
(23.6%), and lower pole (38.7%) with 32/106 (30%) having multiple stones. The rate of accompanying renal anomalies was 14.1%.
These abnormalities were horseshoe kidney (1.8%), uretero-pelvic junction obstruction (3.7%), uretero-vesical junction obstruction
(1.8%), renal malrotation (2.8%), bifid pelvis (0.9%), double collecting system (0.9%), and calyx neck stenosis (0.9%). Mean hospital
stay was 1.2±0.8 days (range 1–8 day). Ureteric stent placed at the end of the procedure for 103/106 (97.2%). While there were no
intra-operative complications, 6/106 (5%) patients had fever requiring antipyretics (Grade 1), 3/106 (2%) patients had fever requiring
antibiotic (Grade 2). No life-threatening complications such as post-operative sepsis was encountered. Initial stone-free rate one
month after stent removal was 82.1%. Residual stone fragment rate was found 2.8% for stones which smaller than 4 mm and 15.1%
for stones which larger than > 4 mm. The final stone-free rate after auxiliary procedures was 86.7%. Twenty-two (68%) calcium
oxalate, 9 (28.1%) cystine, and 1 (3.1%) uric acid stone were detected in 32/106 patients whose stone analysis could be performed.
CONCLUSION: Our study shows that a high stone-free rate can be achieved with minimal morbidity in pediatric patients under favorable conditions. With the increasing experience, the success rate of RIRS is now among the treatment options for kidney stones in
children, together with SWL and PCNL methods.
Keywords: Minimal invasive treatment, Pediatric stone disease, Retrograde intrarenal surgery
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Testis kanserinde sağ kalımı etkileyen faktörler: Çok merkezli geniş kohortun uzun dönem
takip sonuçları
Meftun Çulpan1, Mehmet Çağlar Çakıcı1, Ferhat Keser1, Erdal Abay2, Cumhur Yeşildal3, Ali Kumcu4, Taner Kargı5, Semih Türk6, Berk
Ekinci7, Rıdvan Kayar8, Alper Ötünçtemur2, Ömer Yılmaz3, Resul Sobay4, Selçuk Şahin5, Cihan Demirel6, Metin Ishak Öztürk8, Ramazan Gökhan Atış1, Muhammet Abdurrahim Imamoğlu7, Asıf Yıldırım1
1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan 2. Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Arastırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
5
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
6
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
7
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
8
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
GİRİŞ: Testisin germ hücreli tümörleri genç yaştaki erkeklerde en sık görülen solid neoplazmlardır. Bu çalışmada testis kanserinde
kötü sağ kalım sonuçlarını öngören faktörleri araştırmayı amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Sekiz üçüncü basamak refere merkezden inguinal orşiektomi yapılan 1116 testis kanserli hastaların tıbbi kayıtlarını geriye dönük olarak inceledik. Hastaların demografik ve klinikopatolojik değişkenleri, fertilite ile ilişkili anomali varlığı (inmemiş
testis ve infertilite) kaydedildi. Hastalar iki gruba ayrıldı: grup 1 seminomatöz tümörler ve grup 2 non-seminomatöz tümörler. Daha
kötü kanser spesifik sağ kalımı (KSS), genel sağ kalımı (GS) ve nükssüz sağkalımı (NS) öngören faktörleri saptamak için çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldı.
BULGULAR: Medyan 30 aylık takip ile toplam 935 hasta çalışmamıza dahil edildi. İki grup arasındaki demografik ve klinikopatolojik
değişkenlerin karşılaştırılması tablo 1’de gösterildi. KSS; grup 1 için 237 ± 2.0 ay ve grup 2 için 204.9±4.2 aydı (p=0.034) (şekil 1).
GS; grup 1 için 217.6±7.4 ay ve grup 2 için 190,5±6.4 ay idi (p=0.028). Çok değişkenli Cox regresyon analizlerinde, yaş (HR=1.066,
%95 CI:1.033–1.100, p<0.001), fertilite ile ilişkili anomali varlığı (HR=6.604, %95 CI:2.913–14.969, p<0.001), seminom dışı histoloji (
HR=2.725, %95 CI:1.150–6.456, p=0.023), evre I hastalık (HR=0.287, %95 CI:0.090–0.912, p=0.034), serum belirteçleri için S3 evresi
(HR=5.778, %95 CI:2.365–14.116, p<0.001), ve adjuvan tedavi (HR=0.337, %95 CI:0.135–0.843, p=0.020) KSS için bağımsız prognostik faktörlerdi. Yaş (HR=1.042, %95 CI:1.015-1.071, p=0.002), fertilite ile ilişkili anomali varlığı (HR=2.775, %95 CI:1.355-5.681,
p=0.005), seminom dışı histoloji (HR=2.022, %95 CI:1.022–4.002, p=0.043) ve serum belirteçleri için S3 evresi (HR=5.100, %95
CI:2.306–11.280, p<0.001) GS için bağımsız prognostik faktörlerdi. Son olarak, seminom dışı histoloji (HR=2.112, %95 CI:1.369–
3.258, p=0.001) ve evre I hastalık (HR=0.391, %95 CI:0.265–0.577, p<0.001) NS için bağımsız risk faktörleriydi.
SONUÇ: Testis kanserleri; özellikle seminom tümörler, solid tümörler arasında oldukça iyi sağ kalım sonuçlarına sahiptir. Ancak,
daha kötü sağ kalımı öngören faktörler net olarak belirlenmeli ve bu faktörlerin varlığına göre takip protokolü veya adjuvan tedaviler
ayarlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: testis kanseri, sağ kalım, seminom, non seminom
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Factors affecting survival outcomes in testicular cancer: multicenter large series with long
follow-up
Meftun Çulpan1, Mehmet Çağlar Çakıcı1, Ferhat Keser1, Erdal Abay2, Cumhur Yeşildal3, Ali Kumcu4, Taner Kargı5, Semih Türk6, Berk
Ekinci7, Rıdvan Kayar8, Alper Ötünçtemur2, Ömer Yılmaz3, Resul Sobay4, Selçuk Şahin5, Cihan Demirel6, Metin Ishak Öztürk8, Ramazan Gökhan Atış1, Muhammet Abdurrahim Imamoğlu7, Asıf Yıldırım1
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INTRODUCTION: Germ cell tumors of the testis are the most common solid neoplasms of young age males. In this study, we aimed
to investigate the factors predicting worse survival outcomes in testicular cancer.
MATERIAL-METHODS: We retrospectively reviewed the medical records of 1116 patients with testicular cancer who undergone
inguinal orchiectomy from 8 tertiary referral center. Patients’ demographic and clinicopathologic variables, presence of anomalies
related to fertility (undescended testis and infertility) were recorded. Patients were divided into two groups: seminomatous tumors
as group 1 and non-seminomatous tumors as group 2. Multivariate logistic regression analysis was performed for detecting factors
predicting worse cancer specific survival (CSS), overall survival (OS) and relaps-free survival (RFS).
RESULTS: A total of 935 patients were included in our study with median 30 months follow-up. Comparison of demographic and
clinicopathologic variables of the patients between the two groups were demonstrated in table 1. CSS was 237 ± 2.0 months for
group 1 and 204.9±4.2 months for group 2 (p=0.034) (figure 1). OS was 217.6±7.4 months for group 1 and 190.5±6.4 months for
group 2 (p=0.028). Multivariate Cox regression analyses revealed that age (HR=1.066, 95%CI:1.033–1.100, p<0.001), presence of
anomalies related to fertility (HR=6.604, 95%CI:2.913–14.969, p<0.001), non-seminomatous histology (HR=2.725, 95%CI:1.150–
6.456, p=0.023), stage I disease (HR=0.287, 95%CI:0.090–0.912, p=0.034), S3 stage of serum marker (HR=5.778, 95%CI:2.365–
14.116, p<0.001), and adjuvant therapy (HR=0.337, 95%CI:0.135–0.843, p=0.020) were independent prognostic factors for CSS.
Age (HR=1.042, 95%CI:1.015–1.071, p=0.002), presence of anomalies related to fertility (HR=2.775, 95%CI:1.355–5.681, p=0.005),
non-seminomatous histology (HR=2.022, 95%CI:1.022–4.002, p=0.043), and S3 stage of serum marker (HR=5.100, 95%CI:2.306–
11.280, p<0.001) were independent prognostic factors for OS. Last, non-seminomatous histology (HR=2.112, 95%CI:1.369–3.258,
p=0.001) and stage I disease (HR=0.391, 95%CI:0.265–0.577, p<0.001) were independent risk factors for RFS.
CONCLUSION: Testicular, especially seminomatous tumors have fairly good survival outcomes among solid tumors. However, factors predicting worse survival outcomes must identify clearly and follow-up protocol or adjuvant therapies should be adjusted
according to presence of these factors.
Keywords: testicular cancer, survival, seminoma, non seminoma
Figür 1. Seminom ve seminom dışı kanserlerin genel ve kanser spesifik sağ kalımları
Figure 1. Overall and cancer-specific survival of seminoma and non-seminomatous cancers
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Tablo 1. Klinik ve histopatolojik özelliklerin gruplara göre dağılımları
Yaş, yıl (Ort ± SS)
Tümör tarafı (Sağ/Sol)
Tümör boyutu, mm
> 4 cm, n (%)
Fertilite ile ilişkili anomali varlığı, n (%)
İnfertilite, n (%)
Preop AFP ortanca değeri (ng/ml)
Preop b-hCG ortanca değeri (IU/L)
Preop LDH ortanca değeri (U/L)
Serum belirteci evresi, n (%)
S0
S1
S2
S3
Evre, n (%)
I
II
III
Rete testis invazyonu, n (%)
Lenfovasküler invazyon, n (%)
Hiler yumuşak doku invazyonu, n (%)
Embriyonel karsinom yüzdesi
Embriyonel karsinom >%50, n (%)
Adjuvan tedavi, n (%)
Yok
Kemoterapi
Radyoterapi
Kemoterapi+Radyoterapi
RPLND
Nüks, n (%)
Ölüm, n (%)
Kansere bağlı
Genel
Takip süresi (ay)

Grup 1 (n=414)
35,5 ± 9,9
228/186
48,3 ± 26,0
225 (54,3)
49 (11,8)
18 (4,3)
2,4
1,2
220

Grup 2 (n=521)
28,4 ± 8,2
280/241
43,2 ± 24,9
237 (45,5)
55 (10,6)
20 (3,8)
38
6
253

p değeri
<0,001
0,685
0,002
0,007
0,537
0,695
<0,001
<0,001
<0,001

262 (63,3)
100 (24,2)
47 (11,4)
5 (1,2)

133 (25,5)
273 (52,4)
90 (17,3)
25 (4,8)

<0,001

329 (79,5)
60 (14,5)
25 (6)

343 (65,8)
99 (19)
79 (15,2)

<0,001

176 (42,5)
110 (26,6)
68 (16,4)
-

191 (36,7)
213 (40,9)
97 (18,6)
42,0 ± 35,8
191 (36,7)

177 (42,8)
160 (38,6)
71 (17,1)
6 (1,4)
0

174 (33,4)
323 (62)
1 (0,2)
1 (0,2)
22 (4,2)

<0,001

29 (7)

75 (14,4)

<0,001

9 (2,2)
17 (4,1)

23 (4,4)
33 (6,3)

0,061
0,133

36 (6-243)

26 (6-221)

<0,001
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Table 1. Distributions of clinical and histopathological characteristics according to groups

Age, years (mean ± SD)
Tumor side (R/L)
Tumor size, mm
>4 cm, n (%)
Presence of anomalies related to fertility, n (%)
Infertility, n (%)
Preoperative AFP level median (ng/ml)
Preoperative b-hCG level median (IU/L)
Preoperative LDH level median (U/L)
Serum marker stage, n (%)
S0
S1
S2
S3
Stage, n (%)
I
II
III
Rete testis invasion, n (%)
Lymphovascular invasion, n (%)
Hilar soft tissue invasion, n (%)
Percentage of Embryonal carcinoma
Embryonal carcinoma (>50%)
Adjuvant therapy, n (%)
None
Chemotherapy
Radiotherapy
Chemotherapy+Radiotherapy
RPLND
Relapse, n (%)
Death, n (%)
Cancer-related
Overall
Follow-up total (months)

Group 1 (n=414)

Group 2 (n=521)

p value

35.5 ± 9.9
228/186
48.3±26.0
225 (54.3)
49 (11.8)
18 (4.3)
2.4
1.2
220

28.4 ± 8.2
280/241
43.2±24.9
237 (45.5)
55 (10.6)
20 (3.8)
38
6
253

<0.001
0.685
0.002
0.007
0.537
0.695
<0.001
<0.001
<0.001

262 (63.3)
100 (24.2)
47 (11.4)
5 (1.2)

133 (25.5)
273 (52.4)
90 (17.3)
25 (4.8)

<0.001

329 (79.5)
60 (14.5)
25 (6)

343 (65.8)
99 (19)
79 (15.2)

<0.001

176 (42.5)
110 (26.6)
68 (16.4)
---

191 (36.7)
213 (40.9)
97 (18.6)
42.0 ± 35.8
191 (36.7)

177 (42.8)
160 (38.6)
71 (17.1)
6 (1.4)
0

174 (33.4)
323 (62)
1 (0.2)
1 (0.2)
22 (4.2)

<0.001

29 (7)

75 (14.4)

<0.001

9 (2.2)
17 (4.1)

23 (4.4)
33 (6.3)

0.061
0.133

36 (6-243)

26 (6-221)

<0.001

17

0.069
<0.001
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Orta boy böbrek taşlarının tedavisinde ultra mini esnek perkütan nefrolitotomi: yeni bir alet,
prospektif bir ön çalışma
İbrahim Karabulut1, Fatih Kürşat Yılmzel1, Ali Haydar Yılmaz1, Ahmet Emre Cinislioğlu3, Fatih Özkaya2, Şenol Adanur2
1
S.B.Ü Eruzum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji A.B.D
2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D
3
Bilecik Devlet Hastanesi
Ultra mini PNL böbrek taşlarının tedavisinde giderek daha fazla tercih edilmektedir. Ultra mini PNL tekniğinin rutin uygulamalarından farklı olarak, beyin cerrahisi pratiğinde rutin olan, esnek yapıya sahip 11-13 Fr üreter giriş kılıflarından geçebilen epiduroskopik
cihaz ile böbrek taşı tedavisini gerçekleştirmeyi amaçladık. Çalışma prospektif olarak planlandı. Çalışmaya Temmuz 2017-Ocak
2019 tarihleri arasında kliniğimize başvuran orta boy böbrek taşı olan 52 hasta dahil edildi. Ultra mini perkütan nefrolitotomi, beyin
cerrahisi pratiğinde rutin olarak kullanılan, 11-13-Fr’den geçebilen epiduroskopi ile yapıldı. üreteral erişim ve esnek bir yapıya sahiptir. Perioperatif ve postoperatif parametreler analiz edildi. Tüm hastalarda ortalama operasyon süresi 45,6 ± 4,8 dk ve tek giriş (alt
pol uygun kaliksten) ile giriş sağlandı; ikinci bir giriş yolu gerekli değildi. Hiçbir hastaya DJ kateter veya nefrostomi tüpü takılmadı
ve işlemler tamamen tüpsüz tamamlandı. Hemoglobin değerlerindeki ortalama azalma 0.33 (0.1-1.1) g/dL olarak belirlendi. Hiçbir
hastada transfüzyon ihtiyacı olmadı ve hiçbir hastada akut böbrek hasarı gelişmedi. 52 hastanın 2’sinde (%4) klinik olarak anlamlı
(≥ 3 mm) rezidü taş görülürken, 50 hastada (%96) klinik olarak önemsiz (≤ 3 mm) taş gözlendi. Ortalama hastanede kalış süresi 2.5
± 0.9 gündü. Ultra mini esnek perkütan nefrolitotomi, orta büyüklükteki böbrek taşlarının tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, Böbrek taşları, Ultra mini esnek perkütan nefrolitotomi.
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Ultra-mini flexible percutaneous nephrolithotomy in the treatment of moderate-size kidney
stones: a new instrument, a preliminary prospective study
İbrahim Karabulut1, Fatih Kürşat Yılmzel1, Ali Haydar Yılmaz1, Ahmet Emre Cinislioğlu3, Fatih Özkaya2, Şenol Adanur2
1
S.B.Ü Eruzum Regional Training and Research Hospital, Department of Urology
2
Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Urology
3
Bilecik State Hospital
Ultra-mini PNL is increasingly preferred in the treatment of kidney stones. Unlike routine applications of the ultra-mini PNL technique, we aimed to perform kidney stones treatment with an epiduroscopic device that can pass through 11-13-Fr ureteral access sheaths with a flexible structure and which is routine in neurosurgical practice. The study was planned prospectively. The study included 52 patients with mid-sized kidney stones who had presented to our clinic between July 2017 and
January 2019. The ultra-mini percutaneous nephrolithotomy was carried out with epiduroscopy routinely used in neurosurgery practice, which can pass through 11-13-Fr ureteral access and has a flexible structure. The perioperative and postoperative parameters were analyzed. The mean operation time was 45.6 ± 4.8 min and entry was provided through a single entry
(from the calyx appropriate to the lower pole) in all patients; a second entry tract was not required. No DJ catheter or nephrostomy tube was installed in any patient and the procedures were completed totally without a tube. The mean reduction
in hemoglobin values was determined as 0.33 (0.1-1.1) g/dL. None of the patients needed transfusion and no patient developed acute kidney injury. Clinically significant (≥ 3 mm) residual stone was observed in 2 (4%) of the 52 patients, while clinically
insignificant (≤ 3 mm) stones were observed in 50 patients (96%). The mean length of hospital stay was 2.5 ± 0.9 days. Ultra-mini flexible percutaneous nephrolithotomy is an effective and safe method in the treatment of medium-sized kidney stones.
Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, Renal stones, Ultra-mini flexible percutaneous nephrolithotomy.
Dış görünüş UMFP cihazı ve intraoperatif görünüm
External view of the UMFP device and intra-operative view
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Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi’de Erectör Spina Plan Bloğu’nun taşsızlık başarısı ve
analjezik etkisi
Mustafa Karaaslan1, Erkan Ölçücüoğlu2, Seda Kurtbeyoğlu3, Öner Odabaş2
1
Bingöl Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bingöl
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
Amaç: Yeni nesil ESWL cihazlarının gelişmesiyle ağrı şiddeti ve şiddetinin azalmasına rağmen hala birçok hasta analjeziye ihtiyaç
duymaktadır. Böbrek taşları için ESWL işleminde yeni bir rejyonel anestezik blok tekniği olan erektör spina plan bloğu (ESPB) ile im
diklofenak sodyumun taşsızlık başarısını ve ağrı etkinliğini karşılaştırdık.
Materyal ve metodlar: Çalışmamız prospektif, randomize, tek merkezli olarak yapıldı. 61 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı;
Grup E (n:31) ve grup N (n:30). Tüm hastalardan bilgilendirilmiş onam formları alındı. Grup E’deki hastaya ESPB (20ml %0.25 bupivakain hidroklorür), grup D’ye ise 75 mg im diklofenak sodyum uygulandı. Grupların taş lokalizasyonu, taş boyutu, taş yoğunluğu, odak
sayısı, floroskopi süresi, voltaj, şok dalga sayısı, işlem süresi ve BMI değerleri karşılaştırıldı. ESWL sonrası hastaların VAS (Visual
Analog Scale) ve taşsızlık durumları değerlendirildi.
Bulgular: Floroskopi süresi (40,26 ± 16,01, 57,63 ± 27,8 sn) ve odaklama sayısı (10,29 ± 5,09, 14,5 ± 7,69 n) grup D’ye kıyasla grup
E’de istatistiksel anlamlı düşük saptandı(sırasıyla p:0,002, p:0,021). ESWL işlem sonrası sorguladığımız VAS skoru (sırasıyla 3.13
± 1.67, 5.5 ± 1.46), grup E’de grup D’ye göre istatistiksel anlamlı düşük saptandı ( p < 0.001). İki grup arasında taşsızlık başarısı istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Seans sayısına göre analjezik yöntemlerin taşsızlık oranlarının karşılaştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Ancak grup E’de ilk seansta taşsızlık %66,7 iken grup D’de bu oran ilk seansta
%44,4 saptandı. Çok değişkenli regresyon analizinde taş hacmi ve taş dansitesi taşsızlıkla ilişkili bağımsız faktörler olarak bulundu.
Sonuç: ESWL için birçok analjezik yöntem denenmiş ve daha iyi analjezi arayışları devam etmektedir. ESPB grubunda VAS skorunun
daha düşük olduğunu saptadık ve ilk seansta daha yüksek oranda taşsızlık elde ettik. Ayrıca ESPB grubundaki hastaların daha az
radyasyona maruz kaldığını, bunun da malignite ve diğer hastalıklar açısından hasta sağlığının uzun vadede korunmasında önemli
olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Analjezi, böbrek taşı, erektör spina plan bloğu, ESWL
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Stone-free success and analgesic effect of Erector Spina Plan Block in Extracorporeal Shock
Wave Lithotripsy
Mustafa Karaaslan1, Erkan Ölçücüoğlu2, Seda Kurtbeyoğlu3, Öner Odabaş2
1
Department of Urology, Bingöl State Hospital, Bıngol, Turkey
2
Department of Urology, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
3
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
Objective: Despite the decrease in pain intensity and severity with the development of new generation ESWL devices, many patients
still need analgesia. We compared the stone-free and pain effectiveness of erector spinae plane block (ESPB), a new regional anaesthetic block technique, intramuscular(im) diclofenac sodium in ESWL procedure for kidney stones.
Material and methods: Our study was performed as a prospective, randomized, single center. 61 patients were randomized into two
groups; Grup E (n:31) and group N (n:30). Informed consent forms were obtained from all patients. Patient in group E was applied
ESPB (20ml 0.25% bupivacaine hydrochloride), while group D was applied im 75 mg diclofenac sodium. Stone localization, stone
size, stone density, focusing number, fluoroscopy duration, voltage, number of shock waves, procedure time and BMI of the groups
were compared. After ESWL, the VAS (Visual Analogue Scale) and stone-free status of the patients were evaluated.
Result: Fluoroscopy time(40,26 ± 16,01 vs. 57,63 ± 27,8 sec) and focusing number (10,29 ± 5,09 vs. 14,5 ± 7,69 n) were significantly
shorter for group E compared to group D ( p:0.002, p:0.021 respectively). The VAS (3.13 ± 1.67, 5.5 ± 1.46, respectively) that we questioned at the end of the procedure was significantly shorter for group E compared to group D ( p < 0.001). There was no statistically significant difference in stone-free success between the two groups. The stone-free rates of analgesic methods were compared
according to the number of sessions, and no statistically significant difference was found between the two groups. However, while
stone-free was 66.7% in the first session in group E, this rate was 44.4% in the first session in group D. In multivariate regression
analysis, stone volume and stone density were found to be independent factors associated with stone free.
Conclusion: Many analgesic methods have been tried for ESWL, and the search for better analgesia continues. We found that the VAS score
was lower in the ESPB group and we achieved a higher rate of stone-free in the first session. In addition, we think that patients in the ESPB
group are exposed to less radiation, which is important in protecting patient health in the long term in terms of malignancy and other diseases.
Keywords: Analgesia, renal stone, erector spinae plane block, ESWL
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Atorvastatin Tedavisinin Prostat Bezi Üzerine Olan Etkisi
Osman Salim1, Mustafa Bilal Hamarat2
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Benign prostat hiperplazisi(BPH) erkeklerde yaşlanmayla birlikte oldukça sık görülen ve alt üriner sistem şikâyetlerine yol
açan bir patolojidir. Atorvastatin lipid yüksekliği olan hastalarda LDL kolesterol(LDL-K) seviyesini düşürürken, bunun yanısıra antienflamatuar ve hipogonadotropik özellikleri ile BPH üzerine olumlu etkisi olduğu öne sürülmüştür. Biz bu çalışmada atorvastatin
tedavisi alan hastaların prostat volümlerindeki değişimi kontrol grubu ile karşılaştırarak atorvastatin tedavisinin BPH üzerine olan
etkisini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma için 1 Ekim 2015- 1 Ekim 2020 tarihleri arasındaki Konya Meram Devlet Hastanesi Üroloji polikliniği,
Aile Hekimliği polikliniği ve Dahiliye polikliniklerine başvuran LDL-K değeri 100’un üstünde olan hastalar retrospektif olarak tarandı.
Bu hastaların atorvastatin tedavisi alma durumu, LDL-K, Prostat Spesifik Antijen(PSA) ve testosteron değerleri, suprapubik ultrasonografi (USG) ile bakılmış prostat hacimleri, bilinen hastalıkları ve kullanmış oldukları ilaçları kaydedildi. Yakın zamanda(<3 ay)
LDL-K bakılmış hastalar kontrole çağrılarak yapılan suprapelvik usg sonrası prostat hacimleri hesaplanarak kaydedildi. Hastalardan
statin kullanmayanlar grup 1’e ve en az 6 ay atorvastatin kullananlar ise grup 2’ye dahil edildi. Hastaların LDL-K ve prostat hacimlerindeki değişimin atorvastatin kullanımı ile olan ilişkisi değerlendirildi. Verilerin analizinde IBM SPSS 22.0 (IBM SPSS Statistics,
Sürüm 22.0 Armonk, NY: IBM Inc.) yazılımı kullanıldı.
BULGULAR: Grup 1’de 78 hasta ve grup 2’ de 54 hasta olmak üzere toplam 132 hasta çalışmaya dahil edildi. Grup 1’de yaş ortalaması 55,4±7,75 iken grup 2’de 56,69±6,68 idi(p:0,370). Grup 1’de başlangıçtaki beden-kitle indeksi ortalama 26,38±3,79 iken grup
2’de 26,03±3,42 idi(p: 0,510). Ortalama takip süresi Grup 1’de 38,9±31,21 ay iken grup 2’de 41,02±27,72 aydı(p:0,43). Grup 2’de
atorvastatin kullanımı ortalama günlük 21,85±13,88 mg idi. Grup 2‘nin ilaç kullanım süresini ortalama 23,28±16,6 ay olarak saptandı. Ortalama LDL-K değeri grup 1’de 8,18±24,17 artarken grup 2’de 15,66±25,73 azaldı(p<0,01). Ortalama PV değişimi grup 1’de
11,63±32,52 ml saptanırken, grup 2’de 2,02 ±15,09 ml idi(p:0,003). Ortalama PSA değişimi grup 1’de 64 hastada 0,52±2,41 ng/ml
saptanırken grup 2’de 44 hastada 0,29±3,76 ng/ml idi(p: 0,093).
SONUÇ: Çalışmamızda atorvastatin tedavisi alan hiperlipidemi hastalarında tedavi almayan gruba göre prostat volüm artışında
anlamlı düzeyde azalma saptadık. BPH progresyon riski olan hiperlipidemi hastalarında statin tedavisinin prostat bezi üzerine olan
bu olumlu etkisinin tedavide gözönünde bulundurulması ve hastaların bu konuda bilgilendirilmesi önerilir. Atorvastatin tedavisinin
prostat bezi üzerine olan etkisini değerlendirmek için daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Benign Prostat Hiperplazisi, Atorvastatin, Prostat hacmi
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Effect of Atorvastatin Treatment on the Prostate Gland
Osman Salim1, Mustafa Bilal Hamarat2
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AIM: Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a pathology that is very common in men with aging and causes lower urinary tract
symptoms. Atorvastatin lowers LDL cholesterol (LDL-C) levels in patients with high lipid levels, and it has been suggested to have
a positive effect on BPH with its anti-inflammatory and hypogonadotropic effects. In this study, we aimed to investigate the effect
of atorvastatin treatment on BPH by comparing the changes in prostate volumes of patients receiving atorvastatin treatment with
the control group.
MATERIALS-METHOD: For this study, patients with an LDL-C value above 100 who applied to Konya Meram State Hospital Urology
Outpatient Clinic, Family Medicine Outpatient Clinic and Internal Medicine Outpatient Clinic between October 1, 2015 and October 1,
2020 were retrospectively screened. The status of these patients receiving atorvastatin treatment, LDL-C, Prostate Specific Antigen
(PSA) and testosterone values, prostate volumes measured by suprapubic ultrasonography (USG), their diseases and the drugs
they used were recorded. Patients whose LDL-C was checked recently(<3 months) were called for control, and prostate volumes
were calculated and recorded after suprapelvic USG. Patients who did not use statins were included in group 1 and those who used
atorvastatin for at least 6 months were included in group 2. The relationship between the changes in LDL-C and prostate volumes
of the patients and the use of atorvastatin was evaluated. IBM SPSS 22.0 (IBM SPSS Statistics, Version 22.0 Armonk, NY: IBM Inc.)
software was used to analyze the data.
RESULTS: A total of 132 patients, 78 patients in group 1 and 54 patients in group 2, were included in the study. The mean age was
55.4±7.75 years in group 1, it was 56.69±6.68 in group 2 (p:0.370). While the mean body-mass index at baseline was 26.38±3.79 in
group 1, it was 26.03±3.42 in group 2 (p: 0.510). The mean follow-up period was 38.9±31.21 months in Group 1 and 41.02±27.72
months in Group 2 (p:0.43). Average daily use of atorvastatin in Group 2 was 21.85±13.88 mg. The mean duration of drug use in
Group 2 was 23.28±16.6 months. Mean LDL-C value increased by 8.18±24.17 mg/dL in group 1 and decreased by 15.66±25.73 mg/
dL in group 2 (p<0.01). The mean PV change was 11.63±32.52 ml in group 1 and 2.02 ±15.09 ml in group 2 (p:0.003). The mean PSA
change was 0.52±2.41 ng/ml in 64 patients in group 1 and 0.29±3.76 ng/ml in 44 patients in group 2 (p: 0.093).
CONCLUSION: In this study, we found a significant decrease in prostate volume increase in hyperlipidemia patients who received
atorvastatin treatment compared to the group that did not receive treatment. It is recommended that this positive effect of statin
therapy on the prostate gland should be considered in the treatment of hyperlipidemia patients at risk of BPH progression and the
patients should be informed. More studies are needed to evaluate the effect of atorvastatin treatment on the prostate gland.
Keywords: Benign Prostatic Hyperplasia, Atorvastatin, Prostate volume
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Benzer Prostat Volümünde Vücut Kitle İndeksi ve Rektal Muayene Korelasyonu
Yunus Kayalı
Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi
AMAÇ: Kilolu hastalarda rektal muayenenin görece güçlüğü ve olası organ çevresi yağlanmalar dolayısı ile rektal muayenenin olumlu veya olumsuz yönde etkilenebileceği sorusuna cevap aramaya çalıştık. Bu amaçla çalışmamızda benzer PV (prostat volümü)
sahibi hastalarda VKİ (vücut kitle indeksi) ile PRM (parmakla rektal muayene) arasındaki korelasyonu sorgulamayı amaçladık.
YÖNTEM: Ocak 2020 – Temmuz 2021 döneminde Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvuran hastalar retrospektif olarak tarandı. Prostat volümü, PSA, VKİ ve demografik verilerine ulaşılan 244 hasta tespit edildi ve prostat operasyonu ile
dutasterid kullanımı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya alınan 220 hasta prostat volümlerine göre 0-30 gr, 30.1-50 gr,
50.1-80 gr, 80.1-120 gr ve 120.1 gr ve üzeri olarak 5 gruba ayrılmıştır. PRM bulguları, rektumda %25’e kadar yer kaplayan prostatlar
için grade 1, %25-50 arası için grade 2 ve %50 üzeri için grade 3 olarak sınıflandı. Benzer prostat volümü gruplarındaki hastalarda VKİ
ile PRM korelasyonu tespiti için hastalardan toplanan veriler SPSS programında uygun istatistik yöntemlerle analiz edildi.
BULGULAR: Çalışma dahilindeki 220 hastanın yaş ortalaması 62.88 (45-81, ±7.51), VKİ ortalaması 27.55 (16.49-53.91, ±4.41), PSA
ortalaması 8.04 (2.39-29.80, ±5.20) ve PV ortalaması 59.37 (15-190, ±28.97) olarak tespit edilmiştir. Prostat volümlerine göre 0-30
gr, 30.1-50 gr, 50.1-80 gr, 80.1-120 gr ve 120.1 gr ve üzeri olan hastaların oranları ise sırası ile %11.8, %35.9, %34.5, %13.6 ve %4.1
olarak tespit edildi. PRM bulgularına göre grade 1,2 ve 3 olan hasta oranları ise sırasıyla %46.4, 47.7 ve 5.9 olarak tespit edilmiştir.
Prostat volümlerine göre benzer 5 gruba ayrılan (sırasıyla 0-30 gr, 30.1-50 gr, 50.1-80 gr, 80.1-120 gr ve 120.1 gr ve üzeri) hastalardaki VKİ ve PRM korelasyonu analizinde hiçbir grupta istatistiksel anlamlılık izlenmemiştir (p>0,05). Bunun yanında tüm gruplarda
korelasyon olmadığı tespit edilmiştir (sırasıyla r=0.26, r=0.09, r=-0.01, r=-0.03 ve r=-0.22).
SONUÇ: Çalışmamız benzer prostat volüm düzeylerinde VKİ değerinin PRM sonuçları ile korelasyon göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda hastaların kilosunun rektal muayene bulguları üzerine etki etkilemediği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vücut kitle indeksi, Parmakla rektal muayene, Prostat kanseri
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Body Mass Index and Rectal Examination Correlation in Similar Prostate Volume
Yunus Kayalı
Sakarya Yenikent State Hospital
OBJECTIVE: We tried to find an answer to the question that rectal examination may be affected positively or negatively due to the
relative difficulty of rectal examination in overweight patients and possible lubrication around the organs. For this purpose, we
aimed to question the correlation between BMI (body mass index) and DRE (digital rectal examination) in patients with similar PV
(prostate volume).
METHOD: Patients who applied to Sakarya Yenikent State Hospital Urology Outpatient Clinic between January 2020 and July 2021
were retrospectively screened. 244 patients whose prostate volume, PSA, BMI and demographic data were available were identified,
and patients who had prostate surgery and dutasteride use were excluded from the study. The 220 patients included in the study
were divided into 5 groups according to their prostate volumes as 0-30 gr, 30.1-50 gr, 50.1-80 gr, 80.1-120 gr and 120.1 gr and above.
DRE findings were classified as grade 1 for prostates occupying up to 25% of the rectum, grade 2 for 25-50%, and grade 3 for over
50%. In order to determine the correlation between BMI and DRM in patients in similar prostate volume groups, the data collected
from the patients were analyzed with appropriate statistical methods in the SPSS program.
RESULTS: Mean age of 220 patients included in the study was 62.88 (45-81, ±7.51), mean BMI was 27.55 (16.49-53.91, ±4.41), mean
PSA was 8.04 (2.39-29.80, ±5.20), and mean PV was 59.37 (15-190, ±28.97) was determined. The proportions of patients with prostate volumes of 0-30 gr, 30.1-50 gr, 50.1-80 gr, 80.1-120 gr and 120.1 gr and above were determined as 11.8%, 35.9%, 34.5%, 13.6%
and 4.1%, respectively. The rates of patients with grade 1,2 and 3 according to DRE findings were 46.4%, 47.7 and 5.9%, respectively.
No statistical significance was observed in any group in the analysis of BMI and DRE correlation analysis in patients who were divided into 5 similar groups according to their prostate volumes (0-30 gr, 30.1-50 gr, 50.1-80 gr, 80.1-120 gr and 120.1 gr, respectively).
In addition, it was determined that there was no correlation in all groups (r=0.26, r=0.09, r=-0.01, r=-0.03 and r=-0.22, respectively).
CONCLUSION: Our study reveals that BMI value does not correlate with DRE results at similar prostate volume levels. In this context,
it was concluded that the weight of the patients did not affect the rectal examination findings.
Keywords: Body mass index, Digital rectal examination, Prostate cancer
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100 mL’den Büyük Hacimli Prostatlarda Lazer Enükleasyonu: HoLEP ve ThuLEP Karşılaştırması
Engin Kaya1, Sercan Yılmaz1, Onur Açıkgöz2, Halil Çağrı Aybal3, Mehmet Yılmaz4, Eymen Gazel5, Serdar Yalçın1, Rodrigo Suarez Ibarrola4, Lütfi Tunç6
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara
2
Pendik Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3
Kahramankazan Devlet hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
4
Freiburg Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Freiburg
5
Acıbadem Üniversitesi Ankara Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara
6
Gazi Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara
Lazer teknolojisindeki gelişmelerle birlikte benign prostat hiperplazisinin (BPH) cerrahi tedavisinde prostatın holmium lazerle enükleasyonu (HoLEP) ve prostatın thulium lazerle enükleasyonu (ThuLEP) ön plana çıkmıştır. Çalışmamızda prostat hacmi >100 ml
olan hastalarda HoLEP ve ThuLEP sonuçlarını değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçladık. Temmuz 2017 ile Mart 2020 arasında
HoLEP ve ThuLEP uygulanan hastalar retrsopektif olarak incelendi. Hastalar HoLEP (Grup 1, n=121) ve ThuLEP (Grup 2, n=104)
olarak iki gruba ayrıldı. Ameliyat sonrası 1. ve 6. aylarda gruplar arasında perioperatif parametreler, fonksiyonel sonuçlar, kontinans durumu, intra ve postoperatif komplikasyonlar karşılaştırıldı. Hastaların total lazer enerjisi (TLE), morselasyon etkinliği (ME),
enükle edilen doku ağırlığı (ETW), komplikasyon oranları (CR) ve kontinans durumları açısından her iki grup arasında anlamlı fark
bulunmadı (p > 0.05). Gruplar arasında toplam operasyon süresi (TOT), lazer etkinliği (LE), enükleasyon süresi (ET) ve enükleasyon
etkinliği (EE) açısından ThuLEP grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardı (p ≤ 0.05). HoLEP ve ThuLEP 100 ml’den
büyük prostatlarda güvenli ve etkili bir şekilde kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: BPH, HoLEP, Büyük Prostat, ThuLEP, Enükleasyon

Perioperatif Sonuçlar
Grup 1 (N: 121)

Grup 2 (N: 104)

p-değeri

Enükleasyon zamanı(dk)

83 ± 21.2

79.5 ± 18.09

.004

Enükleasyon etkinliği (g/dk)

1.5 ± 0.09

1.76 ± 0.17

.001

Morselasyon zamanı(dk)

6 ± 2.38

6 ± 2.41

.789

Lazer enerji miktarı(j)

101.5 ± 27.86

104 ± 22.24

0.899

Lazer etkinliği(j/g)

0.8 ± 0.06

0.73 ± 0.09

.001

Operasyon zamanı(dk)

89 ± 23.47

85.5 ± 20.47

.009

Enükleasyon yapılan doku miktarı(g)

103 ± 31.52

112 ± 27.85

.085

Hospitalizasyon(sa)

28 ± 6

30 ± 5.15

071

Kateter süresi(sa)

25 ± 5.87

28 ± 5.73

.1

Morselasyon etkinliği(g/dk)

21.67 ± 3.19

21.87 ± 4.05

.056

Mann-Whitney U testi ile istatistiksel olarak analiz edildi.
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Laser Enucleation for Prostates Larger Than 100 mL: Comparison of HoLEP and ThuLEP
Engin Kaya1, Sercan Yılmaz1, Onur Açıkgöz2, Halil Çağrı Aybal3, Mehmet Yılmaz4, Eymen Gazel5, Serdar Yalçın1, Rodrigo Suarez Ibarrola4, Lütfi Tunç6
1
Health Science University, Department of Urology, Ankara, Turkey
2
Pendik State Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
3
Kahramankazan State Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
4
Freiburg University, Department of Urology, Freiburg, Germany
5
Acibadem University Ankara Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
6
Gazi University School of Medicine, Department of Urology, Ankara, Turkey
Recently, with the advancements in laser technology, Holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) and Thulium laser enucleation of the prostate (ThuLEP) have come to the fore in the surgical treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH). We aimed
to evaluate and compare the outcomes of HoLEP and ThuLEP in patients with >100 ml prostate volume. Patients who underwent
HoLEP and ThuLEP between July 2017 and March 2020 were reviewed retrospectively. The patients were divided into two groups
as HoLEP (Group 1, n = 121) and ThuLEP (Group 2, n = 104). Perioperative parameters, functional outcomes, continence status,
intra and post-operative complications were compared between groups in the post-operative 1st and 6th month. No significant
difference was found in terms of total laser energy (TLE), morcellation efficiency (ME), enucleated tissue weight (ETW), complication rates (CR) and continence status of patients between both groups (p >.05). In favour of ThuLEP group, there were statistically significant differences regarding total operation time (TOT), laser efficiency (LE), enucleation time (ET) and enucleation
efficiency (EE) between groups (p ≤.05). HoLEP and ThuLEP can be used safely and effectively in prostates larger than 100 ml.
Keywords: BPH, HoLEP, Large prostate, ThuLEP, Enucleation

Perioperative data
Group 1 (N: 121)

Group 2 (N: 104)

p-value

Enucleation Time (min)

83 ± 21.2

79.5 ± 18.09

.004

Enucleation Efficiency (g/min)

1.5 ± 0.09

1.76 ± 0.17

.001

Morcellation Time (min)

6 ± 2.38

6 ± 2.41

.789

Total Laser Energy (j)

101.5 ± 27.86

104 ± 22.24

0.899

Laser Efficiency (j/g)

0.8 ± 0.06

0.73 ± 0.09

.001

Total Operation Time (min)

89 ± 23.47

85.5 ± 20.47

.009

Enucleated Tissue Weight (g)

103 ± 31.52

112 ± 27.85

.085

Hospital Time (h)

28 ± 6

30 ± 5.15

071

Catheterisation removal time (h)

25 ± 5.87

28 ± 5.73

.1

Morcellation Efficiency (g/min)

21.67 ± 3.19

21.87 ± 4.05

.056

Statistically analysed with Mann–Whitney U test.

27

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

SS-012

Thulium lazer prostat enükleasyonu (ThuLEP) öğrenme eğrisi ve erken dönem sonuçları
Tahsin Batuhan Aydoğan1, Murat Binbay2
1
Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul
2
Bahçeşehir Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
Amaç: Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlı erkekler arasında yaygın bir sorundur. Son zamanlarda, lazer prostat enükleasyonları
başarılı sonuçlarla popülerlik kazanmıştır ancak dik öğrenme eğrilerine ihtiyaç duyulmaktadır. ThuLEP’deki sürekli lazer enerjisi ve
daha düşük derinlik penetrasyonu, ürologların bununla daha fazla ilgilenmesini sağlamıştır. Bu çalışmada, öğrenme eğrisi sırasında
ihtiyaç duyulan optimal vaka sayısını tahmin etmek ve yeni başlayanlar için ThuLEP sırasında en zorlu adımları netleştirmek için ilk
sonuçlarımızı değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal ve Metod: Merkezimizde uygulanan ardışık 60 ThuLEP vakası geriye dönük olarak bu çalışmaya dahil edildi. Transüretral
rezeksiyon kabiliyeti yüksek olan tek cerrah, bu alanda daha önce canlı cerrahi deneyimi olmayan tüm prosedürleri gerçekleştirmişti.
550 µm fiberli 200 W- CyberTM Thulium lazer (Quanta System, İtalya) kullanıldı.Hastalar ardışık üç gruba ayrılarak değerlendirildi.
Prostat hacmi, prostat spesifik antijen (PSA) ve hemoglobin seviyeleri, Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS), Uluslararası
Erektil Fonksiyon İndeksi (IIEF) skorları ve üroflowmetri parametreleri gibi ameliyat öncesi değişkenlerin tümü kaydedildi. Enükle
edilen doku ağırlığı, enükleasyon ve morselasyon süreleri, enükleasyon ve morselasyon etkinlikleri, hastanede kalış ve kateterizasyon süreleri hesaplandı. Perioperatif komplikasyonlar da değerlendirildi. Ameliyat sonrası 3. ay üroflowmetri parametreleri değerlendirildi ve öncekilerle karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 63.2 idi. Ortalama prostat hacmi ve ameliyat öncesi PSA seviyesi sırasıyla 74.45 mL ve 3.16 ng/
mL idi. Morselasyon ve enükleasyon etkinlikleri, hastanede yatış ve kateterizasyon süreleri, ameliyat sonrası IPSS gruplar arasında
anlamlı farklılıklar gösterdi. Komplikasyonlar ayrıca gruplar arasında karşılaştırıldı. Şekil 1’e göre Grup 2’de Grup 1’e göre hem
enükleasyon hem de morselasyon sürelerinde anlamlı olmayan artışlar vardır. İşlem süresinin uzamasının Grup 1’e göre dikkatli
enükleasyon ve morselasyondan kaynaklanabileceğini düşünüyoruz. hacimleri ve ameliyat öncesi prostat hacimleri gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermedi (Tablo 1). Morselasyon ve enükleasyon süreleri, diğerlerine kıyasla Grup 3’te önemli farklılıklar
gösterdi. Ardışık ThuLEP hastalarımızda deneyimlediğimiz komplikasyonlar daha çok kısa süreli perioperatif komplikasyonlardı.
Grup 1’de morselasyon sırasında dört hastada mukozal yaralanma ve üçünde kapsüler perforasyon vardı. Bu üç hastaya sistoskopi
ve plazmakinetik koterizasyon ile ek girişim uygulandı. Bir hastaya kan transfüzyonu yapıldı. İki hastada geçici inkontinans görüldü.
Grup 2’de sadece bir hastada morselasyon sırasında mukozal yaralanma oldu. Bir hastada geçici inkontinans görüldü ve diğer bir
hastada yeniden kateterizasyon gerekti. Grup 3’te kısa dönem komplikasyon görülmedi. Geçici üriner inkontinanslar en fazla iki ila
üç ay sürmüştür.
Sonuç: ThuLEP’in kalitesi, cerrahın enükleasyon oranına bağlıdır. Anatomik enükleasyona sadık kalındığında daha az komplikasyon
ve daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Yüksek endoskopik deneyime sahip cerrahlar, ardışık ilk 40 hasta ile ThuLEP’in öğrenme
eğrisini ciddi komplikasyon olmadan kolayca tamamlayabilirler.
Anahtar Kelimeler: ThuLEP, thulium lazer, öğrenme eğrisi, benign prostat hiperplazisi
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Thulium laser prostate enucleation (ThuLEP) learning curve and short term results
Tahsin Batuhan Aydoğan1, Murat Binbay2
1
Memorial Sisli Hospital, Department of Urology, Istanbul
2
Bahcesehir University, Department of Urology, Istanbul
Purpose: Benign prostate hyperplasia (BPH) is a common problem among elderly men. Recently, laser prostate enucleations have
gained popularity with successful results but need steep learning curves. The continuous laser energy and lower penetration of
depth in ThuLEP has let the urologists more interested in it. In this study we aimed to evaluate our initial results to estimate the
optimal case number needed during the learning curve and to clarify the most challanging steps during ThuLEP for beginners.
Materials and Methods: The initial consecutive 60 cases of ThuLEP performed in our center were retrospectively enrolled to this
study. Single surgeon with high experience of transurethral resection capability, had performed all the procedures with no previous
live surgery experience in this area. The 200 W- CyberTM Thulium laser (Quanta System, Italy) with 550 µm fiber was used. The
patients were divided and evaluated in three consecutive groups. Pre-operative variables as prostate volume, prostate-specific
antigen (PSA) and hemoglobin levels, International Prostate Symptom Score (IPSS), International Index of Erectile Function (IIEF)
scores and uroflowmetry parameters were all noted. The enucleated tissue weight, enucleation and morcellation times, enucleation
and morcellation efficiencies, hospitalization and catheterization times were calculated. Peri-operative complications were also
evaluated. The post-operative 3rd month uroflowmetry parameters were evaluated and compared with priors.
Results: The mean age of patients was 63.2 years. The mean prostate volume and pre-operative PSA level were 74.45 mL and 3.16
ng/mL respectively. The morcellation and enucleation efficiencies, hospitalization and catheterization times, post-operative IPSS
showed significant differences in between the groups. The complications were also compared among groups. According to Figure
1, there are unsignificant increases both on enucleation and morcellation times in Group 2 comparing with Group 1. We believe that
the elongation of procedure time could be because of carefully enucleation and morcellation as compared with Group 1. Hence, the
enucleated prostate volumes and pre-operative prostate volumes showed no significant differences in between the groups (Table
1). The morcellation and enucleation times showed significant differences in Group 3 as compared with others. The complications
that we have experienced among our consecutive ThuLEP patients were mainly short term peri-operative complications. In Group
1, four patients had mucosal injury during morcellation and three of them had capsular perforation. Those three patients needed
auxiliary intervention with cystoscopy and plasmakinetic cauterization. One patient had blood transfusion. Two patients showed
transient incontinence. In Group 2, only one patient had mucosal injury during morcellation. One patient showed transient incontinence and one other patient needed re-catheterization. In Group 3 no short term complication was seen. The transient urinary
incontinences lasted for a maximum of two to three months of time.
Conclusion: The quality of ThuLEP is depended on the enucleation ratio of the surgeon. The more anatomic enucleation will end
with less complication and more gracious results. With strict dependency on anatomic enucleation, surgeons whom have high
endoscopic experience could easily complete learning curve of ThuLEP with initial 40 consecutive patients without any severe
complication.
Keywords: ThuLEP, thulium laser, learning curve, benign prostate hyperplasia
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Şekil 1. Gruplar arasında enükleasyon ve morselasyon verimlerinin dağılımı
Figure 1. The distribution of enucleation and morcellation efficiencies among the groups

Tablo 1: Gruplar arasında hasta özellikleri ve perioperatif sonuçlar
Grup 1

Grup 2

Grup 3

p değeri

Yaş

64.8 ± 9.86

64.25 ± 8.27

60.6 ± 8.88

0.414

Prostat hacmi (mL)

75.5 ± 28.72

77 ± 25.74

70.85 ± 28.5

0.649

PSA (ng/mL)

3.28 ± 2.77

3.55 ± 2.26

2.64 ± 2.32

0.434

Enükle edilen doku (mL)

31.1 ± 14.8

32.25 ± 11.76

41.9 ± 15.5

0.103

Enükleasyon süre (dk)

76.65 ± 22.96 (b)

83.15 ± 17.38 (c)

62.25 ± 14.68

0.003*

Enükleasyon etkinliği (gr/dk)

0.39 ± 0.119 (b)

0.38 ± 0.103 (c)

0.69 ± 0.32

0.000

Morselasyon süre (dk)

13.45 ± 2.85 (b)

14.85 ± 3.09 (c)

10.6 ± 1.84

0.000*

Morselasyon etkinliği (gr/dk)

2.28 ± 0.99 (b)

2.14 ± 0.615 (c)

3.94 ± 1.26

0.000

Hastanede kalış (saat)

59.2 ± 21.91 (b)

50.1 ± 11.67

44.95 ± 9.83

0.017*

Kateterizasyon süre (saat)

55.2 ± 21.18 (a,b)

43.75 ± 11.23

40.55 ± 9.53

0.007*

Preop IPSS

21.95 ± 5.68

23.6 ± 5.91

24.05 ± 7.36

0.55*

Postop IPSS

3.7 ± 1.56 (a,b)

2.5 ± 1.5

1.6 ± 1.6

0.0004*

Preop QoL

3.9 ± 0.78

3.95 ± 0.88

3.9 ± 0.85

0.98

Postop QoL

1.55 ± 0.51

1.55 ± 0.60

1.45 ± 0.60

0.90

Preop IIEF

35.75 ± 16.99

41.55 ± 19.53

39.25 ± 16.9

0.588*

Postop IIEF

34.85 ± 17.73

43.05 ± 21.05

39.6 ± 14.1

0.352*

Hb değişimi (mg/dL)

0.54 ± 0.67

0.22 ± 0.28

0.19 ± 0.23

0.167

Preop PMR

177.2 ± 85.8

172.6 ± 89.09

187.9 ± 83.90

0.694

Postop PMR

26.40 ± 22.64

17.55 ± 19.4

12.45 ± 13.79

0.109

Preop Q max (mL/sn)

10.37 ± 3.68

10.76 ± 4.11

11.99 ± 2.96

0.153

Postop Q max (mL/sn)

28.25 ± 6.47

31.2 ± 9.81

29.37 ± 5.65

0.462*

Preop Q ave (mL/sn)

4.69 ± 1.82

4.34 ± 1.48

4.62 ± 0.92

0.793

Postop Q ave (mL/sn)

9.9 ± 2.23

11.73 ± 4.91

12.41 ± 3.25

0.087*

*: Anova, IPSS: Uluslararası prostat semptom skoru, Qol: Yaşam kalitesi skoru, IEFF: Uluslararası erektil fonksiyon indeksi, Hb: Hemoglobin, PVR: İşeme sonrası rezidüel hacim, Q max: Maksimum idrar akış hızı, Q ave: Ortalama idrar akış hızı, a: Grup A vs. Grup B,
b: Grup A vs. Grup C, c: Grup B vs. Grup C
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Table 1: The patient characteristics and peri-operative outcomes in between the groups
Group 1

Group 2

Group 3

p value

Age (years)

64.8 ± 9.86

64.25 ± 8.27

60.6 ± 8.88

0.414

Prostate volume (mL)

75.5 ± 28.72

77 ± 25.74

70.85 ± 28.5

0.649

PSA (ng/mL)

3.28 ± 2.77

3.55 ± 2.26

2.64 ± 2.32

0.434

Enucleated prostate volume (mL)

31.1 ± 14.8

32.25 ± 11.76

41.9 ± 15.5

0.103

Enucleation time (min)

76.65 ± 22.96 (b)

83.15 ± 17.38 (c)

62.25 ± 14.68

0.003*

Enucleation efficiency (gr/min)

0.39 ± 0.119 (b)

0.38 ± 0.103 (c)

0.69 ± 0.32

0.000

Morcellation time (min)

13.45 ± 2.85 (b)

14.85 ± 3.09 (c)

10.6 ± 1.84

0.000*

Morcellation efficiency (gr/min)

2.28 ± 0.99 (b)

2.14 ± 0.615 (c)

3.94 ± 1.26

0.000

Hospitalization time (hours)

59.2 ± 21.91 (b)

50.1 ± 11.67

44.95 ± 9.83

0.017*

Catheterization time (hours)

55.2 ± 21.18 (a,b)

43.75 ± 11.23

40.55 ± 9.53

0.007*

Preop IPSS

21.95 ± 5.68

23.6 ± 5.91

24.05 ± 7.36

0.55*

Postop IPSS

3.7 ± 1.56 (a,b)

2.5 ± 1.5

1.6 ± 1.6

0.0004*

Preop QoL

3.9 ± 0.78

3.95 ± 0.88

3.9 ± 0.85

0.98

Postop QoL

1.55 ± 0.51

1.55 ± 0.60

1.45 ± 0.60

0.90

Preop IIEF score

35.75 ± 16.99

41.55 ± 19.53

39.25 ± 16.9

0.588*

Postop IIEF score

34.85 ± 17.73

43.05 ± 21.05

39.6 ± 14.1

0.352*

Hb change (mg/dL)

0.54 ± 0.67

0.22 ± 0.28

0.19 ± 0.23

0.167

Preop PVR

177.2 ± 85.8

172.6 ± 89.09

187.9 ± 83.90

0.694

Postop PVR

26.40 ± 22.64

17.55 ± 19.4

12.45 ± 13.79

0.109

Preop Q max (mL/sec)

10.37 ± 3.68

10.76 ± 4.11

11.99 ± 2.96

0.153

Postop Q max (mL/sec)

28.25 ± 6.47

31.2 ± 9.81

29.37 ± 5.65

0.462*

Preop Q ave (mL/sec)

4.69 ± 1.82

4.34 ± 1.48

4.62 ± 0.92

0.793

Postop Q ave (mL/sec)

9.9 ± 2.23

11.73 ± 4.91

12.41 ± 3.25

0.087*

*: Anova, IPSS: International prostate symptom score, Qol: Quality of life score, IEFF: International index of erectile function, Hb: Hemoglobin, PVR: Post-void residual volume, Q max: Maximum urine flow rate, Q ave: Average urine flow rate, a: Group A versus Group
B, b: Group A versus Group C, c: Group B versus Group C
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SS-013

Benign prostat hiperplazisi için ultrason eşliğinde transperineal lazer ablasyonu tedavisi:
Türkiye’den ilk sonuçlar
Halil Lütfi Canat, Muammer Bozkurt
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Benign prostat hiperplazisinin (BPH) tedavisi için yeni bir minimal invaziv cerrahi tedavi olan ultrason kılavuzluğunda transperineal lazer ablasyonunun (TPLA) ilk sonuçlarımızı değerlendirmek.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: TPLA uygulanan BPH’li yedi hasta geriye dönük olarak incelendi. İşlem lokal anestezi ve sedasyon altında yapıldı. Uluslararası prostat semptom skoru (IPSS), yaşam kalitesi (QoL), maksimum idrar akış hızı (Qmax),
işeme sonrası rezidü (PVR), prostat hacmi (PV) ve IIEF-5’teki değişiklikler ameliyattan üç ay sonra değerlendirildi.
Cerrahi prosedür: Diyot lazer ışığı, ultrason kılavuzluğunda 21 Ga iğneler ile transperineal olarak yerleştirilen ve üretra ve mesane
boynundan güvenli bir mesafeye yerleştirilen 300 µm optik fiberler aracılığıyla iletildi. Fiber başına 3 watt ile ablasyon yapıldı ve 10
dakikada fiber başına toplam 1800 J enerji verildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 66,14+ 5,46 yıl idi. Tüm prosedürler iyi tolere edildi. 1 hastada medikal tedaviye yanıt veren
idrar yolu enfeksiyonu gelişti. Tüm hastalar bir gün hastanede kaldı. 7 gün sonra, sonda kateterleri çıkarıldı ve işeme gözlemlendi.
IPSS, QoL, PVR istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gösterirken (sırasıyla p=0,28, 0,26 ve 0,18), Qmax istatistiksel olarak anlamlı bir
artış gösterdi (p=0,28). PV ve IIEF-5’te istatistiksel olarak anlamlı olmayan değişiklikler gözlendi (sırasıyla p=0,66 ve p=0,67) (Tablo
1). Ejakülasyonu olan tüm hastaların ejakülasyon fonksiyonları korundu.
SONUÇ: Çok küçük bir örneklem büyüklüğüne sahip olan bu çalışmada, TPLA ilk deneyimlerimize göre kolay uygulanabilir ve etkili
minimal invaziv bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: benign prostat hiperplazisi, minimal invaziv tedavi, transperineal lazer ablasyonu
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Ultrasound-guided transperineal laser ablation for the treatment of benign prostatic hyperplasia: first results from Turkey
Halil Lütfi Canat, Muammer Bozkurt
Department of Urology, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey
OBJECTIVE: To evaluate the initial results of ultrasound-guided transperineal laser ablation (TPLA) as a new minimally invasive
surgical treatment for the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH).
MATERIAL-METHODS: Seven patients with BPH who underwent TPLA were reviewed retrospectively. Changes in international prostate symptom score (IPSS), quality of life (QoL), maximum urine flow rate (Qmax), postvoid residual (PVR), prostate volüme (PV),
and IIEF-5 were assessed three months after surgery.
Surgical procedure: The procedure was performed under local anesthesia and sedation. Diode laser light was transmitted through
300 µm optical fibers inserted transperineally with ultrasound-guided 21 Ga needles and placed at a safety distance from the urethra
and bladder neck. Ablation was performed with 3 watts per fiber and a total of 1800 J energy per fiber was delivered in 10 minutes.
RESULTS: The mean age of the patients was 66,14+ 5,46 years. All procedures were well tolerated. Urinary tract infection responding
to medical treatment developed in 1 patients. All patients stayed in the hospital for one day. After 7 days, the urethral catheter were
removed and micturition was observed. While IPSS, QoL, PVR showed a statistically significant decrease (p=0,28, 0,26 and 0,18,
respectively), Qmax showed a statistically significant increase (p=0,28). Statistically insignificant changes were observed in PV and
IIEF-5 (p=0,66 and p=0,67, respectively) (Table 1). The ejaculatory functions of all patients with ejaculation were preserved.
CONCLUSIONS: In this study, which had a very small sample size, TPLA is an easily applicable and effective minimally invasive
method according to our initial experience.
Keywords: benign prostatic hyperplasia, minimally invasive treatment, transperineal laser ablation
Tablo 1
preoperatif

postoperatif 3. ay

p

PV

84,71+ 31,59

69,57+ 36,77

,176

PVR

213,71 + 118,48

72,14 + 43,38

,018*

Qmax

7+ 4,02

10,72 + 2,41

,028*

IPSS

30+ 4,86

12,83 + 1,72

,028*

QoL

5,67 + 0,52

2,33 + 0,52

,026*

IIEF-5

13+ 7,53

12,71 + 7,41

,157

Preoperative

Postoperative 3. month

p

PV

84,71+ 31,59

69,57+ 36,77

,176

PVR

213,71 + 118,48

72,14 + 43,38

,018*

Qmax

7+ 4,02

10,72 + 2,41

,028*

IPSS

30+ 4,86

12,83 + 1,72

,028*

QoL

5,67 + 0,52

2,33 + 0,52

,026*

IIEF-5

13+ 7,53

12,71 + 7,41

,157

Table 1
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Kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu tedavisinde tamsulosin, siprofloksasin, tamsulosin + siprofloksasin kombine tedavisinin etkinliği
Abdullah Açıkgöz1, Sevda Akdeniz2, Ekrem Akdeniz3, Fikret Erdemir4
1
İstinye Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Samsun
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun
4
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Tokat
Giriş: Bu çalışmanın amacı kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu (KP/KPAS) medikal tedavisinde siprofloksasin, tamsulosin
ve tamsulosin+siprofloksasin kombinasyonunun etkinliğini değerlendirmektir.
Hastalar ve Method: Hastanelerimiz veri tabanından KP/KPAS tanısı alan hastaların bilgileri geriye dönük olarak değerlendirildi.
Hastalar siprofloksasin alan hastalar (Grup 1, n = 43), tamsulosin alan hastalar (Grup 2, n = 42) ve tamsulosin+siprofloksasin kombinasyonu alan hastalar (Grup 3, n = 43) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Hastalara ait klinik, sosyodemografik özellikleri ve laboratuar
bulguları kayıt altına alındı. Hastaların alt üriner sistem semptomları Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS) ile, erektil fonksiyonları Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi (IIEF) ile, ejekülasyon fonksiyonları Erkek Cinsel Sağlık Anketi (MSHQ) ejakülasyon
disfonksiyonu ile ve KP/KPAS’a bağlı semptomlar Ulusal Sağlık Enstitüleri-Kronik Prostatit Semptom İndeksi (NIH-CPSI) formu ile
tedaviden önce, tedavinin birinci ayında ve tedaviden sonra (üçüncü ayda) değerlendirildi. Gruplara ait klinik bilgiler kendi içinde ve
birbiri arasında değerlendirildi.
Bulgular: Bu çalışmaya yaş ortalaması 39,2±6,78 yıl olan 128 hasta alındı. Gruplar arasında yaş, ortalama vücut kitle indeksi, sigara
kullanımı, medeni durum, semptomların süresi, tedavi öncesi serum prostat spesifik antijen (PSA), total testosteron, C-Reaktif protein, beyaz küre, hemoglobin, kreatinin, glukoz düzeyi ve idrarda beyaz küre sayısı açısından fark gözlenmedi. Gruplar kendi içerisinde
değerlendirildiği zaman tedavi öncesi PSA düzeyi ile tedavi sonrası PSA düzeyi arasında Grup 1 ve Grup 3’te anlamlı olarak azalırken
(sırasıyla, p = 0,001 ve p = 0,011) Grup 2’de anlamlı bir fark izlenmedi (p = 0,051). Gruplar kendi içerisinde değerlendirildiği zaman
ortalama idrar akım hızındaki artış Grup 1’de anlamlı değilken (p = 0,349) diğer gruplarda ki artış anlamlı olarak izlendi (her iki grup
için, p = 0,001). IIEF skorları, ejekülasyon fonksiyonları veya üç NIH-CPSI alt grubu (ağrı, idrara çıkma ve yaşam kalitesi) açısından
grup 2 ve 3 arasında tedaviden önce ve tedaviden sonra istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. Ancak IIEF skorları, ejekülasyon fonksiyonları veya üç NIH-CPSI alt grubu (ağrı, idrara çıkma ve yaşam kalitesi) açısından grup 2 ve 3’teki düzelmeler Grup
1’e kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Bu çalışmada NIH-CPSI skorlarında başlangıca göre 4 puanlık bir azalma
başarı olarak kabul edildi. Buna göre başarı oranlarımız Grup 1’de %48,8 (n = 21), Grup 2’de %90,5 (n = 38) ve Grup 3’te %86 (n = 37)
olarak bulundu (p <0.001).
Sonuç: KP/KPAS’lı hastalarda tamsulosin veya tamsulosin+siprofloksasin kombinasyonu ürinasyon, ereksiyon, ejekülasyon ve ağrı
üzerine belirgin iyileşmeler yapar ve iyileşmeler tüm parametrelerde siproflaksasin monoterapisinden anlamlı olarak üstündür.
Anahtar Kelimeler: Siprofloksasin, Tamsulosin, Kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu
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Ciprofloxacin vs. tamsulosin vs. tamsulosin plus ciprofloxacin as medical therapy for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome
Abdullah Açıkgöz1, Sevda Akdeniz2, Ekrem Akdeniz3, Fikret Erdemir4
1
Department of Urology, Istinye University, Istanbul, Turkey
2
Department of Anesthesia and Reanimation, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun,
Turkey
3
Department of Urology, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey
4
Department of Urology, Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
Introduction: To assess the effectiveness of the use of ciprofloxacin, tamsulosin, and tamsulosin plus ciprofloxacin in medical
therapy for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS).
Patients and methods: Patients diagnosed withCP/CPPS in our databases were evaluated retrospectively. These were divided into
three groups, patients using ciprofloxacin (Group 1, n = 43), those using tamsulosin (Group 2, n = 42), and patients using tamsulosin plus ciprofloxacin (Group 3, n = 43). Clinical, sociodemographic characteristics and laboratory findings of the patients were
recorded. Patients’ lower urinary tract symptoms (LUTS) were evaluated using the International Prostate Symptom Score (IPSS),
erectile functions using the International Erectile Function Index (IIEF), ejaculation functions and ejaculatory dysfunction using the
Male Sexual Health Questionnaire (MSHQ) ejaculatory dysfunction, and CP/CPPS-related symptoms using the National Institutes
of Health-Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI), before treatment, in the first month of treatment, and after treatment (at
the third month). Clinical findings were then subjected to statistical intergroup comparisons.
Results: The mean age of the 128 patients in this study was 39.2±6.78 years. No difference was observed among the groups in
terms of age, mean body mass index, smoking status, marital status, duration of symptoms, or pre-treatment prostate-specific
antigen (PSA), total testosterone, C-Reactive protein, white blood cell (WBC), hemoglobin, creatinine, glucose, or urine WBC count.
Significant difference was observed in pre- and post-treatment PSA levels between groups 1 and 3 (p = 0.001 and p = 0.011, respectively) and non significant difference was observed in Group 2 (p = 0.051). When the groups were evaluated within themselves, the
increase in mean urine flow rate was not significant in Group 1 (p = 0.349), while the increase in the other groups was significant
(p = 0.001, both). No statistically significant difference before and after treatment was observed between groups 2 and 3 in terms
of IIEF scores, ejaculation functions, or the three NIH-CPSI subgroups (pain, urination, and QoL). However, the improvements in
groups 2 and 3 in terms of IIEF scores, ejaculation functions, or the three NIH-CPSI subgroups (pain, urination, and quality of life)
were significantly greater compared to Group 1. In the present study, therapeutic success was regarded as a decrease of 4 points
from baseline in NIH-CPSI scores. Our success rates were 48.8% (n = 21) in Group 1, 90.5% (n = 38) in Group 2, and 86% (n = 37) in
Group 3 (p <0.001).
Conclusions: Tamsulosin or a tamsulosin+ciprofloxacin combination produce marked improvements in urination, erection function,
ejaculation functions, and pain in patients with CP/CPPS, and these improvements are significantly superior to ciprofloxacin monotherapy in all parameters.
Keywords: Ciprofloxacin, Tamsulosin, Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome
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BPH tedavisinde thulium fiber lazerle prostatın enükleasyonu: 54 vakalık tek merkez deneyimi
Halil Çağrı Aybal1, Mehmet Yılmaz2, Engin Kaya3, Murat Zor3, Sercan Yılmaz3, Serdar Yalçın3, Eymen Gazel4, Onur Açıkgöz5, Lütfi
Tunç6
1
Kahramankazan Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
2
Freiburg Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Freiburg
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara
4
Acıbadem Üniversitesi Ankara Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara
5
Pendik Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
6
Gazi Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Thulium lazerle prostat enükleasyonu (ThuFLEP), benign prostat hiperplazisinin (BPH) endoürolojik minimal invaziv cerrahisidir. Bu çalışmanın amacı ThuFLEP cerrahi ön sonuçlarımızı paylaşmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Mart 2021 ile Eylül 2021 arasında ThuFLEP uygulanan 54 BPH hastasının retrospektif analizi yapıldı. Operasyon süresi (OS), enükleasyon süresi (ES), enükleasyon efektivitesi (EE), morselasyon süresi (MS), morselasyon efektivitesi (ME),
toplam lazer enerjisi (TLE), lazer efektivitesi (LE) ve enükleasyon oranını içeren perioperatif sonuçlar kaydedildi. Hospitalizasyon
süresi (HS) ve kateterizasyon süresi (KS) kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı, prostat büyüklüğü ve prostat spesifik antijen (PSA) seviyeleri sırasıyla 67.93 yıl, 91 mL ve
4.54 ng/mL idi. Minimum ve maksimum prostat hacimleri sırasıyla 35 mL ve 316 mL idi. Ölçülen OS, ES ve MS ortalama değerleri
sırasıyla 63.92 dk, 56.94 dk ve 6.98 dk idi. Ölçülen EE, ME ve enükleasyon oranı ortalama değerleri sırasıyla 1.94 mL/dk, 22.37 mL/
dk ve %74 idi. Ortalama HS ve KS ortalama değerleri sırasıyla 22.87 saat ve 25.39 saat idi.
SONUÇ: Lazer ile prostat enükleasyonu endikasyonları prostat boyutundan bağımsızdır. ThuFLEP perioperatif sonuçlarımız ilgili
literatürlerdeki sonuçlarla benzerlik göstermiştir. ThuFLEP serimiz ThuFLEP’in ThuLEP ve HoLEP gibi prostat enükleasyonunda
güvenle kullanılabileceğini desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Benign prostat hiperplazisi, BPH, ThuFLEP, thulium fiber lazer, lazer enükleasyonu
Perioperatif Sonuçlar
Perioperatif Veriler
Yaş
PSA (ng/mL)
TRUS ile prostat hacmi (mL)
Enükleasyon Süresi (dk)
Enükleasyon Efektivitesi (mL/dk)
Morselasyon Süresi (dk)
Morselasyon Efektivitesi (mL/dk)
Operasyon süresi (dk)
Rezeke Edilen Doku Hacmi (mL)
Enükleasyon Oranı (%)
Toplam Lazer Enerjisi (j)
Lazer Etkinliği (j/mL)
Kateter Çekilme Süresi (saat)
Hospitalizasyon Süresi (saat)

(N: 54)
67.93 ± 7.59
6.4 ± 7.92
113.57 ± 54.9
56.94 ± 23.26
1.94 ± 0.27
6.98 ± 7.23
22.37 ± 9.45
63.92 ± 27.49
86.76 ± 48.45
0.74 ± 0.09
85.51 ± 38.15
0.76 ± 0.1
22.87 ± 4.03
25.39 ± 4.5

Tanımlayıcı istatistiğin ortalama ± standart sapma verileri tabloda gösterilmiştir
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Thulium fiber laser enucleation of the prostate for the treatment of BPH: A single-center
experience of 54 cases
Halil Çağrı Aybal1, Mehmet Yılmaz2, Engin Kaya3, Murat Zor3, Sercan Yılmaz3, Serdar Yalçın3, Eymen Gazel4, Onur Açıkgöz5, Lütfi
Tunç6
1
Kahramankazan State Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
2
Freiburg University, Department of Urology, Freiburg, Germany
3
Health Science University, Department of Urology, Ankara, Turkey
4
Acibadem University Ankara Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
5
Pendik State Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
6
Gazi University, Department of Urology, Ankara, Turkey
OBJECTIVE: Thulium laser enucleation of the prostate (ThuFLEP) is an endourologic minimal invasive intervention of benign prostate hyperplasia (BPH). The aim of the present study was our preliminary results.
MATERIAL-METHODS: A retrospective analysis on 54 patients with BPH who underwent ThuFLEP between March 2021 and September 2021 was performed. Perioperative measures including operation time (OT), enucleation time (ET), enucleation efficiency
(EE), morcellation time (MT), morcellation efficiency (ME), total laser energy (TLE), laser efficiency (LE) and percentage of resected
tissue weight (PRW) were recorded. Hospitalization time (HT) and catheterization time (CT) were measured.
RESULTS: The mean age, prostate size, and prostate-specific antigen levels of the patients were 67.93 years, 91 mL, and 4.54 ng/
mL, respectively. Minimum and maximum prostate volumes were 35 mL and 316 mL, respectively. The measured OT, ET and MT
mean values were 63.92 min, 56.94 min and 6.98 min, respectively. The measured EE, ME and PRW mean values were 1.94 mL/min,
22.37 mL/min, and 74%, respectively. The mean HT and CT mean values were 22.87 h and 25.39 h, respectively.
CONCLUSION: Enucleation of prostate with laser indications are independent from prostate size. Our ThuFLEP results showed
similarity with the literature on perioperative outcomes. Our ThuFLEP series from Turkey supports that ThuFLEP can be used safely
in prostate enucleation such as ThuLEP and HoLEP.
Keywords: Benign prostatic hyperplasia, BPH, ThuFLEP, thulium fiber laser, laser enucleation

Perioperative outcomes
Perioperative data
Age (y)
PSA (ng/mL)
Prostate volume on TRUS (mL)
Enucleation Time (min)
Enucleation Efficiency (mL/min)
Morcellation Time (min)
Morcellation Efficiency (mL/min)
Operation Time (min)
Resected Tissue Volume (mL)
Enucleation Ratio (%)
Total Laser Energy (j)
Laser Efficiency (j/mL)
Catheter Time (hour)
Hospital time (hour)

(N: 54)
67.93 ± 7.59
6.4 ± 7.92
113.57 ± 54.9
56.94 ± 23.26
1.94 ± 0.27
6.98 ± 7.23
22.37 ± 9.45
63.92 ± 27.49
86.76 ± 48.45
0.74 ± 0.09
85.51 ± 38.15
0.76 ± 0.1
22.87 ± 4.03
25.39 ± 4.5

The mean ± standard deviation data of the descriptive statistic was shown in the table
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Prostat Hacmi 90 ile 150 ml Arasında Olan Benign Prostat Obstrüksiyonu Tedavisinde BiVap
ve Twister Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Ayhan Karaköse, Yasin Yitgin
İstinye Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: 90-150 ml arasında prostat hacimli benign prostat obstrüksiyonu (BPO) olan hastalarda BiVap salin vaporizasyon ve Twister
Diode Laser sistemlerinin etkinlik, güvenlik ve postoperatif sonuçlarının değerlendirilmesi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya kliniğimizde BPO cerrahisi olan toplam 131 hasta dahil edildi. Tedavi yöntemine göre iki grup oluşturuldu.
Grup 1 e BiVap sistemi ile opere olan 68 hasta ve grup 2 ye Twister sistemi ile opere olan 63 hasta kaydedildi. Tüm hastalar ameliyat
sonrası 1., 3., 6. ve 12. ayda değerlendirildi. Ameliyat öncesi ve sonrası IPSS skoru, QoL skoru, toplam PSA, IIEF-15, PVR, Qmax ve
Qave değerleri karşılaştırıldı. İdrar yolu enfeksiyonu, geçici hematüri, şiddetli dizüri ve >38°C ateş, idrar kaçırma ve üretra darlığı gibi
ameliyat sonrası komplikasyonlar da kaydedildi.
BULGULAR: Ameliyat öncesi demografik özellikler 2 grupta benzerdi. IPSS, Qmax, Qave, PVR ve QoL skorlarında postoperatif birinci
ayda her iki grupta da preoperatif değerlere göre anlamlı düzelme gözlendi. IPSS, Qmax, Qave, QoL skorunda ve PVR’de maksimum
iyileşme grup 1’de sırasıyla postoperatif 6, 3, 12, 3 ve 12. aylarda elde edildi. Grup 2’de IPSS, Qmax, Qave, QoL skoru ve PVR’de maksimum iyileşme sırasıyla 6, 3, 6, 6 ve 12. aylarda elde edildi. Postoperatif 1 yıllık takip döneminde IPSS, Qmax, Qave, QoL skoru, PSA,
PVR ve IIEF-15 açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Postoperatif komplikasyonlar açısından iki grup arasında fark yoktu.
SONUÇ: BiVap ve Twister sistemleri 90-150ml arasındaki BPO’nun cerrahi tedavisinde kullanılabilecek güvenli, etkili ve kullanışlı
tekniklerdir.
Anahtar Kelimeler: Prostatik obstruksiyon, BiVap, Twister
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Comparing BiVap Saline Vaporization of The Prostate vs. Twister System in The Treatment
of Benign Prostatic Obstruction Between Prostate Volume 90 to 150 ml
Ayhan Karaköse, Yasin Yitgin
Department of Urology, Istinye University, Istanbul, Turkey
PURPOSE: To evaluate the efficacy, safety and postoperative outcomes of the BiVap saline vaporization and Twister Diode Laser
systems with benign prostatic obstruction (BPO) in prostate volüm between 90-150 ml.
METHODS: In total, we included 131 patients treated with BiVap system (n=68) and Twister system (n=63). All patients were evaluated at the postoperative 1st, 3rd, 6th and 12th month and preoperative and postoperative values of IPSS score, QoL score, total PSA,
IIEF-15, PVR, Qmax and Qave were compared. Postoperative complications including urinary tract infection, transient hematuria,
severe dysuria and fever >38° C, urinary incontinence and urethral stricture were also noted.
RESULTS: Preoperative demographic characteristics were similar in the 2 groups. There was observed significant improvement
for IPSS, Qmax, Qave, PVR, and QoL score by the postoperative first month compared to the preoperative values in both groups.
Maximum improvement in the IPSS, Qmax, Qave, QoL score and PVR were achieved at postoperative 6, 3, 12, 3 and 12th months
respectively in group 1. In group 2 maximum improvement in the IPSS, Qmax, Qave, QoL score and PVR were achieved at postoperative 6, 3, 6, 6 and 12th months, respectively. There was no significant difference between the two groups in terms of IPSS, Qmax,
Qave, QoL score, PSA, PVR and IIEF-15 during the 1 year follow-up period postoperatively. There was no difference between the two
groups in terms of postoperative complications.
CONCLUSIONS: BiVap and Twister systems are safe, effective, and useful technique, which can be used in the surgical treatment
of BPO between 90-150ml.
Keywords: Prostatic obstruction, BiVap, Twister
Figür 1. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası takip sonuçları
Figure 1. Preoperative and postoperative follow-up outcomes of patients
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Tablo 1. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası takip sonuçları
Preoperatif

1. ay

3. ay

6. ay

12. ay

IPSS
BiVap
Twister

22.3±2.5
22.7±2.7

10.7±1.4
11.2±1.5

9.1±1.1
9.3±1.3

8.7±1.3
8.4±1.5

9.1±1.9
9.6±1.5

Qmax(mL/s)
BiVap
Twister

5.8±3.3
6.2±1.6

17.1±5.9
16.8±6.1

24.7±7.5
23.7±7.4

21.7±8.3
20.8±7.9

23.5±6.8
22.3±5.7

Qave(mL/s)
BiVap
Twister

4.1±0.8
4.2±0.6

8.9±1.4
8.7±1.6

8.1±1.6
8.2±1.7

9.7±2.3
9.6±2.1

9.8±1.6
9.3±1.7

QoL score
BiVap
Twister

4.5±0.7
4.6±0.6

1.9±0.4
2.3±0.3

1.6±0.5
1.7±0.4

1.6±0.4
1.5±0.3

1.9±0.7
1.7±0.5

PVR (mL)
BiVap
Twister

120.5±145
128.4±137

69.8±95
76.7±100

35.4±40
30.6±38

22.4±40
30.1±39

16.7±33
29.2±34

PSA (ng/mL)
BiVap
Twister

1.64±0.38
1.72±0.29

1.89±0.49
1.67±0.64

0.49±0.19
0.71±0.27

0.45±0.37
0.65±0.35

0.52±0.29
0.67±0.28

IIEF (Total)
BiVap
Twister

49.12±14.38
48.78±13.42

41.26±10.59
40.53±11.14

45.65±13.64
46.13±14.36

46.16±14.43
47.32±14.45

48.62±12.74
47.96±13.27

Table 1. Preoperative and postoperative follow-up outcomes of patients
Preoperative

1 month

3 month

6 month

12 month

IPSS
BiVap
Twister

22.3±2.5
22.7±2.7

10.7±1.4
11.2±1.5

9.1±1.1
9.3±1.3

8.7±1.3
8.4±1.5

9.1±1.9
9.6±1.5

Qmax(mL/s)
BiVap
Twister

5.8±3.3
6.2±1.6

17.1±5.9
16.8±6.1

24.7±7.5
23.7±7.4

21.7±8.3
20.8±7.9

23.5±6.8
22.3±5.7

Qave(mL/s)
BiVap
Twi

4.1±0.8
4.2±0.6

8.9±1.4
8.7±1.6

8.1±1.6
8.2±1.7

9.7±2.3
9.6±2.1

9.8±1.6
9.3±1.7

QoL score
BiVap
Twister

4.5±0.7
4.6±0.6

1.9±0.4
2.3±0.3

1.6±0.5
1.7±0.4

1.6±0.4
1.5±0.3

1.9±0.7
1.7±0.5

PVR (mL)
BiVap
Twister

120.5±145
128.4±137

69.8±95
76.7±100

35.4±40
30.6±38

22.4±40
30.1±39

16.7±33
29.2±34

PSA (ng/mL)
BiVap
Twister

1.64±0.38
1.72±0.29

1.89±0.49
1.67±0.64

0.49±0.19
0.71±0.27

0.45±0.37
0.65±0.35

0.52±0.29
0.67±0.28

IIEF (Total)
BiVap
Twister

49.12±14.38
48.78±13.42

41.26±10.59
40.53±11.14

45.65±13.64
46.13±14.36

46.16±14.43
47.32±14.45

48.62±12.74
47.96±13.27
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Bipolar transurethral resection of the prostate versus open prostatectomy for patients with
enlarged prostate and bladder stones
Fatih Gevher, Recai Gürbüz, Emin Cenan Coşkun, Muzaffer Akçay, Habib Akbulut, İbrahim Olğun
Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, Department of Urology, Istanbul, Turkey
Introduction: Trans urethral resection of the prostate (TURP) is stil considered the gold standard in the treatment of benign prostatic
hyperplasia (BPH). However, open prostatectomy is indicated for prostate glands over 75 ml. There have been few reports concerning the use of TURP and open prostatectomy for patients with large prostate glands and bladder stones. Herein we compared the
effectiveness and costs of bipolar TURP and open prostatectomy in patients with enlarged prostate and bladder stones.
Matherial and methods: We reviewed the data of 95 patients with enlarged prostates and bladder stones. A total of 53 and 42
patients underwent bipolar TURP (group A) or open prostatectomy (group B) respectively. Preoperative International Prostate Symptom Score (IPSS), maximal flow rate (Qmax), prostate volume and operation time were documented. Postoperative, hospital
stay,costs of the two procedures and postoperative 6-month IPSS and Qmax were evaluated.
Results: The mean ± SD age of the patients in A and B groups were 69,09 ± 8,8, 69,14 ± 7,98 respectively. The mean ± SD prostate
volume of the patients in A and B groups were 61,83 ± 23,48 cc, 135,26 ± 43,51 cc respectively. The stone volumes of the patients in
A and B groups were 36,39 ± 40,23 mm, 33,02 ± 32,95 mm respectively. Length of urethral cathater stay of the A and B groups were
5,35 ± 1,67 day and 7,33 ± 1,06 day respectively. The operation times were as 140,15 ± 40,91 minutes in group A and 154,76 ± 30,99
minutes in group B. Length of hospital stay for group A and B were as 1,22 ± 0,41 day and 2,97 ± 0,98 day respectively. The overall
costs of the two procedures were as 5270,56 ± 78,68 TL in group A and 5309,52 ± 185,69 TL in group B. 3 patients in A group and 4
patients in B group had post operative urinary infection.
Conclusion: Both two procedures seem to be affective for BPH and bladder stones treatment. The costs seem to be near to each
other. Open prostatectomy has a longer hospital stay and a higher operation time.
Keywords: benign prostatic hyperplasia, bladder stone, TURP, open prostatectomy
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Doppler ultrasonografide testiküler arteriyel kanlanma testis torsiyonunda gerçekten bir yol
gösterici midir?
Ahmet Emre Yıldız, Hakan Görkem Kazıcı, Erhan Ateş, Arif Kol, Haluk Erol
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Aydın
GİRİŞ-AMAÇ: Testis torsiyonu, organ kaybı ile sonuçlanabilen bir ürolojik acildir. Tanısı klinik olarak konur ve cerrahi sırasında
doğruluğu kanıtlanır. Literatürde duyarlılığı %63.6-100, özgüllüğü ise %97-100 arasında olan Skrotal Doppler ultrasonografi (SDUSG)
testiküler arteryal akımda azalmayı göstermek suretiyle testis torsiyonunu tanımada yardımcı olur. Rutin pratik uygulamada klinik
bulgular ile görüntüleme yöntemlerinin verileri arasında uyum olamayabilmektedir. Literatürde testis torsiyonlu hastaların %24’ünde
SDUSG’da normal ya da artmış testiküler arteriyel kan akım saptandığı belirtilmiştir. Bu nedenle torsiyon kliniğinin belirgin olması,
negatif görüntüleme sonuçları durumunda bile eksplorasyonu gerektirmektedir. Biz de bu çalışmada testis torsiyonu ön tanısıyla
skrotal eksplorasyon yapılan hastaları değerlendirerek USG bulgularının güvenilirliğini ortaya koymayı amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Mart 2013-Ağustos 2021 tarihleri arasında skrotal ağrı, şişlik, kızarıklık şikayetleri kliniğimize başvuran ve testis
torsiyonu ön tanısıyla skrotal eksplorasyon yapılan vakalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, fizik muayene ve
SDUSG bulguları, ağrı başlangıcından cerrahiye kadar geçen süre, nihai cerrahi işlem, operasyon süresi gibi veriler kaydedildi.
BULGULAR: Skrotal eksplorasyon yapılan toplam 15 hastanın 11’inde (%73.3)(7 sağ, 4 sol) testis torsiyonu saptandı. Bu 15 olgunun yaş ortalaması 26±10,5 yıl idi. Fizik muayenede Prehn belirtisi pozitif olan 12 hastanın 10’unda (%83) torsiyon saptanırken, 1
hastada skrotal apse, 1 hastada enfekte hidrosel saptandı. Prehn belirtisi negatif 3 hastanın 1’inde torsiyon saptanırken diğer ikisinde skrotal apse bulundu. SDUSG’da testiküler arteriyel akım saptanmayan 12 olgunun 9’unda (%75) testis torsiyonu saptanırken,
3’ünde (%25) enfeksiyöz patolojiler görüldü. Buna karşın arteriyel akım görülen 3 vakanın ise 2’sinde testis torsiyonu, 1’inde enfekte
hidrosel bulundu. Testis torsiyonu olan 11 hastanın %18’inde SDUSG’de arteriyel kan akımı saptandı. Ağrı başlangıcından cerrahiye
kadar geçen median süre 24 saat (1.5-26), median operasyon süresi 60 dk. (45-120) idi. 11 hastanın 3’ünde testiküler detorsiyon
uygulanırken, 8’inde skrotal orşiektomi yapıldı.
SONUÇ: SDUSG’de testiküler arteriyel kan akımı saptanması testis torsiyonunun kesin dışlayıcısı olmamakla birlikte, saptanmaması
da her zaman testis torsiyonu anlamına gelmemektedir. Bu nedenle fizik muayene bulguları önem kazanmaktadır. Klinik şüphe varlığında skrotal eksplorasyon yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: testis, torsiyon, skrotal, doppler, ultrasonografi, pediatri
Arteriyel akım - Torsiyon varlığı
Torsiyon (+)

Torsiyon (-)

Toplam

SDUSG Arteriyel akım yok
n (%)

9 (%75)

3 (%25)

12

SDUSG Arteriyel akım var
n (%)

2 (%66,6)

1 (%33,3)

3

Toplam

11 (%73,3)

4 (%26,6)

15

SDUSG’de arteriyel kanlanma olan ve olmayan olguların kaçında torsiyon görüldüğü tabloda gösterilmiştir.

42

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Is testicular arterial flow a guide for testicular torsion in doppler ultrasonography?
Ahmet Emre Yıldız, Hakan Görkem Kazıcı, Erhan Ateş, Arif Kol, Haluk Erol
Deparment of Urology, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
INTRODUCTION-AIM: Testicular torsion is an urgent condition which causes organ loss. The diagnosis of testicular torsion is mainly
based on clinical judgement and is proven during surgery. Scrotal Doppler USG (SDUSG) is useful to evaluate testicular torsion by
demonstrating a decrease in testicular arterial flow, with 63.6-100% sensitivity and 97-100% specificity. In routine practice, there
may be no coherence between clinical findings and imaging methods data. In literature, 24% of patients with testicular torsion
had normal or increased testicular vascularisation. Therefore, it requires exploration even in the case of pronounced torsion clinic
and negative imaging results. In this study, we aimed to demonstrate the reliability of SDUSG findings by evaluating patients who
underwent scrotal exploration with a pre-diagnosis of testicular torsion.
MATERIAL-METHODS: The cases who applied to our clinic with the complaints of scrotal pain, swelling and redness between March
2013 and August 2021 and underwent scrotal exploration with the referral diagnosis of testicular torsion were evaluated retrospectively. Data such as age, physical examination and SDUSG findings of the patients, time from the onset of pain to surgery, final
surgical procedure and operation time were recorded.
RESULTS: Testicular torsion was detected in 11 (73.3%) (7 right, 4 left) of 15 patients who underwent scrotal exploration. The mean
age of these 15 cases was 26±10.5 years. Torsion was detected in 10 (83%) of 12 patients with positive Prehn’s sign on physical
examination, and scrotal abscess was found in 1 patient and infected hydrocele in 1 patient. Torsion was detected in 1 of 3 patients
with negative Prehn’s sign, while scrotal abscess was found in the other two. While testicular torsion was detected in 9 (75%) of 12
cases without testicular arterial flow in SDUSG, infectious pathologies were observed in 3 (25%). Arterial blood flow was detected
in 3 patients; testicular torsion was found in 2 of these patients, and infected hydrocele was found in the remaining 1 patient. Arterial blood flow was detected on SDUSG in 18% of 11 patients with testicular torsion. The median time from the onset of pain to
surgery was 24 hours (1.5-26) and the median operation time was 60 minutes (45-120). The final surgical procedure was testicular
detorsion in 3 of 11 patients, and scrotal orchiectomy in the remaining 8 patients.
CONCLUSION: Detection of testicular arterial blood flow on SDUSG is not a definitive exclusion criteria for testicular torsion, and its
absence does not always mean testicular torsion. Therefore it is important physical examination findings. In the presence of clinical
suspicion, scrotal exploration should be performed.
Keywords: testis, torsion, scrotal, doppler, ultrasonography, pediatric

Arterial flow - Presence of torsion
Torsion (+)

Torsion (-)

Total

SDUSG No arterial flow
n (%)

9 (75%)

3 (25%)

12

SDUSG Arterial flow present
n (%)

2 (66,6%)

1 (33,3%)

3

Total

11 (73,3%)

4 (26,6%)

15

The table shows how many of the cases with and without arterial blood flow had torsion in SDUSG.
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Üroloji dışı branşların ürolojik cerrahideki etkinliği artıyor mu? Türkiye verileri
Serdar Madendere1, Müslim Doğan Değer2, Engin Denizhan Demirkıran3, Hüseyin Alperen Yıldız4, Mustafa Ozan Ataçer2
1
Gümüşhane Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
3
Şırnak Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği
4
Malazgirt Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği
GİRİŞ: Günümüzde ürologların önemli bir kısmı minimal invaziv cerrahilerdeki gelişmelere bağlı olarak laparoskopik ve robotik cerrahilere odaklanmıştır. Bu alanlar gelecekte ürolojik cerrahinin gelişimi için ümit vericidir. Öte yandan ürolojik cerrahi müfredatında
yer alan renal transplantasyon, adrenal cerrahi, üriner diversiyon amaçlı yapılan barsak anastomozları, kadın inkontinans cerrahisi,
transgender operasyonları, çocuk ürolojisi operasyonları ve perkütan nefrostomi kateterizasyonu üroloji dışı branş uzmanları tarafından da gerçekleştirilmektedir. Bunun sonucu olarak ürologlar, gelecekte bazı ürolojik cerrahilerde primer cerrah olamayabilirler.
Bu amaçla ülkemizde üroloji ve diğer branşların ortak olarak uyguladığı girişimlerde ürologların rolü, yeterliliği ve görüşünü ortaya
koyan çalışmamızı hazırladık.
YÖNTEM: Ürolojik cerrahiler ile ilgili 22 soruluk online anket formu ülkemizdeki 2305 üroloji uzmanı ve son yıl üroloji asistanlarına
mail yolu ile ulaştırıldı. Ürologlara, çalıştıkları klinikte belirtilen cerrahileri hangi departmanların uyguladığı, onlara göre kimin uygulaması gerektiği, bu cerrahileri uygulamada kendilerini yetkin hissedip hissetmedikleri soruldu. Anket formu Ocak ve Ekim 2020
tarihleri arasında Google Forms vasıtası ile ulaşılabilirdi.
BULGULAR: 305 tam yanıtlanmış anket formu değerlendirildi. Sorgulanan cerrahiler içinde kadın inkontinans cerrahisi, %83,9 ile
üroloji kliniklerinde en yüksek yüzde ile uygulanan ortak cerrahi iken transgender cerrahisi %7,2 ile en düşük yüzdeye sahiptir. Bu
cerrahilerde kendini yeterli hisseden ürologların yüzdeleri Tablo 1’de verilmiştir. Ürologların birçoğu bu cerrahileri üroloji uzmanlarının uygulaması gerektiğini düşünmektedir. (Şekil 1)
SONUÇ: Bulgularımız, Türkiye’de diğer branşların da gerçekleştirdiği ürolojik cerrahilerin önemli bir kısmının üroloji kliniklerinde uygulanmadığını göstermektedir. Birçok ürolog majör ürolojik cerrahilerde kendilerini yetersiz hissetmektedir. Buna karşın ürologların
çoğu bu cerrahileri üroloji uzmanlarının uygulaması gerektiği fikrindedir. Üroloji asistanları mutlaka bu ameliyatlarda ve komplikasyon yönetiminde eğitilmelidir. Ürolojinin mevcut cerrahi çeşitliliğini koruyarak arttırmasını ve yeni mezun hekimlerin ilgi odağı
kalmasını umut ediyoruz.
Anahtar Kelimeler: Üroloji cerrahi prosedrüler, genel cerrahi, plastik cerrahi, jinekoloji
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Is the efficacy of non-urology branches in urological surgery increasing? Turkey data
Serdar Madendere1, Müslim Doğan Değer2, Engin Denizhan Demirkıran3, Hüseyin Alperen Yıldız4, Mustafa Ozan Ataçer2
1
Gümüşhane State Hospital, Department of Urology
2
Trakya University Medicine Faculty, Department of Urology
3
Şırnak State Hospital, Department of Urology
4
Malazgirt State Hospital, Department of Urology
INTRODUCTION: Nowadays, many urologists have focused on robotic and laparoscopic procedures as a result of recent advances
in minimally invasive surgery. These fields are promising for the development of urologic surgery in the future. However, surgeries,
which belong to urologic curricula such as renal transplantation, adrenal surgery, urinary diversions by using intestinal segments,
female incontinence surgeries, transgender surgeries, pediatric urologic surgeries and percutaneous nephrostomy catheterization,
are also being performed by other specialists in addition to urologists. As a result, urologists may no longer be the main surgeons
for certain urologic operations in the future. We developed this research for this aim, which exposes the role, competency, and
opinion of Turkish urologists for urologic interventions that are also performed by other branches.
METHODS: An online survey with 22 questions about urological surgeries was sent to 2305 urologists and last year urology residents in our country by e-mail. Urologists were asked which departments perform these surgeries in their hospital, which departments should perform these surgeries according to them, and whether they feel competent in performing these surgeries. The
survey form was available through Google Forms between January and October 2020.
RESULTS: A total of 305 responses were evaluated. Among these surgeries questioned, female incontinence surgery has the highest
performance percentage in urology clinics with 83.9%, while transgender surgery has the lowest percentage with 7.2%.The percentages of urologists who feel competent in performing these surgeries were shown in Table1. Most urologists agree that they should
be the main surgeons for all these surgeries (Figure 1).
CONCLUSION: Our findings show that a significant percantage of urological surgeries which are also performed by other branches
are not performed in many urology clinics. Many urologists do not feel competent in major urologic surgeries. However, most of
the urologists agree that these surgeries should be performed by urologists. Urology residents should be familiarized with these
surgeries and how to manage their complications. We hope that urology will continue to be the focus of newly-graduated doctors
due to the vast range of surgical procedures available.
Keywords: Urologic surgical procedures, general surgery, plastic surgery, gynecology
Diğer branşların da yaptığı ortak cerrahileri üroloji uzmanları yapmalıdır diyen ürologların yüzdeleri
Percentages of urologists who think urologists should perform these surgeries which are also performed by other branches
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Ürologların cerrahilerde uygulama ve yeterlilik yüzdeleri
Cerrahi Tipi

Kliniklerinde bu cerrahiler uygulanıyor diyen
ürologlar
n%

Bu cerrahilerde kendini yeterli hisseden
ürologlar
n%

Kadın inkontinans cerrahisi

256 83,9%

211 69,2%

Perkütan nefrostomi

144 47,2%

222 72,8%

Adrenal cerrahi

153 50,2%

110 36,1%

Barsak segmenti kullanılan üriner
diversiyonlar

137 44,9%

155 50,8%

Pediatrik ürolojik cerrahi

242 79,3%

186 61,0%

Donör nefrektomi

43 14,1%

-----------------

Renal transplantasyon

36 11,8%

-----------------

Transgender cerrahisi

22 7,2%

-----------------

Performance and competence percantages of the urologists in surgeries
Surgery Type

Urologists who express that these surgeries
are performed in their clinics
n%

Urologists who feel competent in these
surgeries
n%

Female incontinence surgery

256 83,9%

211 69,2%

Percutaneous nephrostomy

144 47,2%

222 72,8%

Adrenal surgery

153 50,2%

110 36,1%

Urinary
diversions by using intestinal segments

137 44,9%

155 50,8%

Pediatric urologic
surgery

242 79,3%

186 61,0%

Donor nephrectomy

43 14,1%

-----------------

Kidney transplantation

36 11,8%

-----------------

Transgender surgery

22 7,2%

-----------------

46

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

SS-020

Akademik teşvik ödeneği ürologlar için teşvik edici midir?
Mehmet Serkan Özkent
Konya Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Konya
GİRİŞ: Bilimsel araştırma yapmak, bilgiyi genişletmek ve yaymak, bilim insanlarının görevleri arasındadır. Fakat tüm bilim dallarında
olduğu gibi Üroloji alanında da çoğu bilim insanı hem akademik çalışmaları yapmakta hem de hasta takip, tedavi ve ameliyat gibi
günlük işleyişi sağlamaktadırlar. Bilime katkı sunma ve kendini sürekli olarak geliştirme çabası ve bu amaçla gösterilen performans bireyden bireye farklılık göstermektedir. Bu nedenle bilimsel çalışmalarda gelişme sağlamak ve hedeflere ulaşmak için bilim
insanlarının araştırma performansını arttırmak gerekmektedir. Akademik personelin yoğun çalışma temposu içerisinde akademik
faaliyetlere mesai harcamaları, gösterdikleri yüksek performansın, belirli kıstaslar çerçevesinde ödüllendirilmesi bir teşvik aracı
olabilmektedir. Akademik teşvik uygulamasının geliştirilme amaçlarından biri de budur. Akademik teşvik ödeneği ile bilim insanlarının ödüllendirilmesi ve bilimsel çalışmaların arttırılması öngörülmüştür. Bu doğrultuda bu çalışmada ülkemizdeki akademik teşvik
uygulamasının ürologlar için teşvik edici olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.
METHOD: Akademik teşvik ödeneği ülkemizde görev yapan bilim insanları için 2016 yılından itibaren verilmeye başlanmıştır. Bu
ödenek kapsamında bilim insanlarına bir önceki yıl yapmış oldukları akademik faaliyetlerden topladıkları puanlar oranında, içinde
bulundukları yılın Şubat ayından itibaren topladıkları puan sayısına bağlı olarak akademik teşvik ödeneği verilmesi planlanmıştır.
2016 yılı temel alınarak çalışmada teşvik tarihinden önceki 5 yıl (2011-2015 yılları) ve sonraki 5 yıl (2016-2020 yılları) arasında üroloji literatüründe yayınlanmış makaleler incelenmiştir. Bu süreç aralığında makale sayılarındaki değişim incelenmiştir.
RESULT: 2011-2015 yıllarında üroloji konu başlığı kapsamında Science Citation Index ve Science Citation Index Expanded indekslerinde yayınlanmış 2367 makale olduğu saptanmıştır. Bu indekslerdeki yayın sayısının teşvik ödeneği sonrasındaki 5 yıllık zaman
diliminde 2402 olduğu gözlemlenmiştir. TR dizinde indekslenen makaleler incelendiğinde teşvik öncesi dönemde 1198 makale
yayınlanmış olup teşvik sonrası dönemde ise 1255 makale yayınlanmış olduğu görülmektedir. Her iki indeks gurubu arasında bu
dönemlerde yayın sayıları arasında anlamlı farklılık izlenmemiştir.
SONUÇ: Farklı uzmanlık dallarında yapılan çok sayıda çalışma, araştırma görevlileri için finansal teşvikin araştırmaya katılımlarını
artıracağına inandığını göstermiştir. Fakat çalışmamızda ülkemizdeki akademik teşvik uygulamasının üroloji literatüründeki yayın
sayılarını önemli ölçüde etkilemediği görülmektedir. Bu noktada teşvik oranlarının yeniden değerlendirilmesi ve teşvikin yanı sıra
farklı araçlarla bilim insanlarının ödüllendirilmesi bilimsel çalışmalara olan motivasyonu artırmaya katkı sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Üroloji, akademik teşvik, yayın sayısı
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Is the academic incentive grant the incentive for urologists?
Mehmet Serkan Özkent
Department of Urology, Konya City Hospital, Konya, Turkey
INTRODUCTION: Scientific research, expanding, and disseminating knowledge are among the duties of scientists. However, as in
all branches of science, most scientists in urology both carry out academic studies and provide daily functioning such as patient
follow-up, treatment, and surgery. The effort to contribute to science and constantly improve oneself and the performance shown
for this purpose differ from individual to individual. For this reason, it is necessary to increase the research performance of scientists to improve scientific studies and achieve goals. The academic staff spending time on academic activities in their busy working
tempo and rewarding their high performance within specific criteria can be an incentive tool. This purpose is one of the purposes
of developing the academic incentive application. With the academic incentive allowance, it is foreseen to reward scientists and
increase scientific studies. Accordingly, this study aims to examine whether the academic incentive practice in our country is encouraging for urologists.
METHOD: Academic incentive allowance has been given to scientists working in our country since 2016. Within the scope of this
allowance, it is planned to give academic incentive allowance to scientists in proportion to the points they have collected from their
academic activities in the previous year, depending on the number of points they have collected since February of the current year.
Based on 2016, the articles published in the urology literature between the five years before the incentive date (2011-2015) and the
next five years (2016-2020) were examined. During this period, the change in the number of articles was examined.
RESULT: It was determined that there were 2367 articles published in the Science Citation Index and Science Citation Index Expanded indexes within the scope of the urology topic in 2011-2015. It has been observed that the number of publications in these
indexes is 2402 in 5-years after the incentive allowance. When the articles indexed in the TR index are examined, it is seen that
1198 articles were published in the pre-incentive period, and 1255 articles were published in the post-incentive period. There was
no significant difference in the number of publications between the two index groups in these periods.
CONCLUSION: Numerous studies in different specialties have shown that they believe that financial incentives for research assistants will increase their participation in research. However, in our study, it is seen that the academic incentive application in our
country did not significantly affect the number of publications in the urology literature. At this point, re-evaluating the incentive rates
and rewarding scientists with different tools and incentives can increase the motivation for scientific studies.
Keywords: Urology, academic incentive, number of publications
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Covid 19 pandemi döneminde uzun süreli transüretral kateterli olan hastaların değerlendirilmesi: Bir pandemi hastanesinin deneyimleri
Mehmet Sefa Altay1, Fevzi Bedir2, Hüseyin Kocatürk2, Şaban Oğuz Demirdöğen2, Banu Bedir3, İsa Özbey4
1
Özel Buhara Hastanesi
2
Sağlık Bilimler Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3
Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü
4
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği
AMAÇ: Covid-19 döneminde tranüretral (TU) kateterli olan hastalarda gelişen komplikasyonlar ve bu hastaların yönetimini değerlendirmeyi amaçladık.
METOD: Covid 19 döneminde (11 mart 2020-18 aralık 2020) TU kateterli hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Toplamda 169
hasta çalışmaya dahil edildi. Üroloji polikliniğine başvuramayan hastalar, evde bakım hizmetleri ile ürolojik konsültasyonlar yapılarak tedavileri düzenlendi. İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), enkrüste TU kateter durumunda TU kateter değişimi iki haftada bir, normal
durumlarda 4 haftada bir değiştirildi. Hastların yaşları, cinsiyetleri, TU kateter kullanılma endikasyonları, TU kateter kalış süreleri,
gelişen alt üriner sistem semptonları (AÜSS) ve komplikasyonlar incelendi.
BULGULAR: Hastaların %60.9 (n=103)’u erkek, %39.1 (n=66)’i kadındı. Hastaların (n=169) yaş ortalaması 70.25±23.18 yıl olup,
kadınların yaş ortalaması 75.89±13.02 yıl iken erkeklerin ise 66.64±12.33 yıldı. Erkek hastaların %82.5 (n=85)’i BPH nedeniyle TU
kateterli takip edilmekteydi. Tüm hastaların %41.4 (n=70)’si nörolojik sebeplerden dolayı (Alzheimer, Demans, ALS, Hemipleji, MS
sırasıyla %10.7, 13.6, 1.8, 11.8, 1.8), geri kalan %4.7(n=14)’si ise hijyenik problemlerden ve efor kapasitesi düşüklüğü nedeniyle
daimi TU kateterli olarak takip ediliyordu. Hastaların %24.3 (n=41)’ü asemptomatik bakteriüri, %38.5(n=65)’inde idrar kültüründe
üreme, %6.5 (n=11)’inde üretral nekroz, %5.3(n=9)’ünde TU kateterin taşlaşmış olduğu görüldü. Hastaların %5.3 (n=9)’ünün Covid-19
geçirdiği tespit edildi.
SONUÇ: Covid 19 pandemisinin geleceğinin öngörülemez olması sebebi ile TU kateterli takip edilen hastaların yönetimi, gelişebilecek komplikasyonların tedavisinin düzenlenmesi önemli olup, bu hastalar düzenli aralıklarla takip edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Üroloji, Transüretral kateter, Evde bakım

49

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

An evaluation of patients with long-term transuretheral catheterization during the Covid 19
pandemic: A single center experience
Mehmet Sefa Altay1, Fevzi Bedir2, Hüseyin Kocatürk2, Şaban Oğuz Demirdöğen2, Banu Bedir3, İsa Özbey4
1
Department of Urology, Private Buhara Hospital, Erzurum, TURKEY
2
Department of Urology, Health Sciences University, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, TURKEY
3
Aziziye District Health Directorate, Erzurum, TURKEY
4
Department of Urology, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey
BACKGROUND-AIM: To evaluate patients with transurethral (TU) catheters and the management of those patients during the Covid-19 pandemic.
MATERIALS-METHODS: Patients with TU catheters during the Covid-19 pandemic (11 March-18 December, 2020) were evaluated
retrospectively. 169 patients were included in the study. Patients unable to present to the urology clinic were treated through urological consultations with home care services. TU catheters were changed every two weeks in case of urinary tract infection (UTI)
or encrusted TU catheters, and once every four weeks under normal conditions. Patients’ age, sex, indications for TU catheter use,
duration of TU catheter use, developing lower urinary tract symptoms (LUTS) and complications were examined.
RESULTS: Men represented 60.9% (n=103) of the patients and women 39.1% (n=66). The patients’ (n=169) mean age was 70.25±23.18
years, 75.89±13.02 in women and 66.64±12.33 in men. Eighty-five (82.5) of men were followed-up with TU catheters due to benign
prostatic hyperplasia (BPH). A total of 41.4% (n=70) of all patients were being followed-up with TU catheters for neurological reasons, and 4.7% (n=14) due to hygienic problems and low effort capacity. Asymptomatic bacteriuria was observed in 24.3% (n=41)
of patients, growth in urine culture in 38.5% (n=65), urethral necrosis in 6.5% (n=11), and TU catheter encrustation in 5.3% (n=9).
CONCLUSION: Due to the unpredictability of the future of the Covid-19 pandemic, potential complications in patients with indwelling
TU catheters must be identified in advance, and follow-ups must be carried out at regular intervals for the requisite interventions
to be performed.
Keywords: Covid-19, urology, transurethral catheter, home care
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COVID-19 pandemisi Testis Torsiyonu Vakalarına Yaklaşımı Etkiledi mi?
Mehmet Yılmaz, İbrahim Hacıbey, Yusuf Şahin, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar SUAM, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: COVID-19 pandemisi birçok hastalıkta olduğu gibi acil patolojilere de yaklaşımı etkilemektedir. Testis torsiyonu önemli bir
skrotal acil olup tanı ve tedaviye kadar geçen zaman organ korunmasında en önemli prediktif faktördür. Biz de kliniğimizde tanı
ve tedaviye kadar geçen sürenin ve organ kaybı oranlarının pandemi öncesi dönemle pandemi süreci arasında karşılaştırılmasını
planladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Retrospektif çalışmamıza kliniğimizde Mart 2019- Mart 2021 tarihleri arasında 1 yaş üzeri testis torsiyonu tanısı
alıp tedavi gören hastaları dahil ettik. Hastaları başvuru zamanlarına göre 2 gruba ayırdık. Mart 2019- Mart 2020 aralığını (COVID-19
öncesi) Grup1 ve Mart 2020- Mart 2021 aralığını da (COVID-19 dönemi) Grup2 olarak isimlendirdik. 2 grubu demografik verileri ile
iskemik süreleri ve orşiektomi oranları açısından karşılaştırdık. İstatistiksel analiz için Mann Whitney U, ki-kare ve Fisher’s exact
testleri kullanıldı. P değerinin 0.05’ten küçük olması istatistiksel anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmamıza dahil etme kriterlerini karşılayan toplam 55 hastanın 26’sı grup 1 ve 29’u grup 2 ye dahil edildi. Grup1 için
ortanca yaş ortalaması 17 (Inter Quantile Range (IQR): 6-32) iken grup 2’de 15 (IQR:6-28) olarak saptandı (p=0,019). Pandemi dönemi orşiektomi oranı (%31) öncesine göre (%15,4) fazla olsa da istatistiksel anlamlılık izlenmedi (p=0,173). Tüm kohortun (n=55)
erken (12 saat öncesi) ve geç başvuru (12 saat sonrası)’ya göre değerlendirilmesinde ise erken başvuruda orşiektomi oranı anlamlı
olarak daha düşük saptandı (%17,8 e kıyasla %50; p=0,045). Grup1 ve grup2’de erken ve geç başvuru açısından farklılık izlenmedi
(p=0,439).
SONUÇ: COVID-19 pandemisinin testis torsiyonuna olumsuz etkilerini başvuru süresi, başvuruda gecikme ya da orşiektomi oranları
bakımından inceledik ve pandemi öncesi 1 yıllık dönemdeki vakalarla arasında bir farklılık saptamadık.
Anahtar Kelimeler: Testis, torsiyonu COVID-19 pandemisi, akut skrotal patolojiler.

COVID-19 pandemisi öncesi ve COVID-19 pandemisi dönemi gruplar arasındaki parametrelerin karşılaştırılması.
Değişkenler

Grup 1

Grup 2

p-Value

Yaş (yıl, ortanca, aralık)

17 (6-32)

15 (6-28)

0,019*

Semptom başlangıcından tanıya kadar geçen süre, saat (ortanca [IQR]{aralık}) 3 (2-48)

3 (1-48)

0,503*

Semptom başlangıcından operasyona kadar geçen süre, saat (ortanca [IQR]
{aralık})

6,5 (3-51)

6 (2-51)

0,912*

Orşiektomi, n (%)

4 (15,4)

9 (31)

0,173**

Operasyona kadar geçen süre ≤ 12 saat, n (%)

22 (84,6)

23 (79,3)

0,439**

Operasyona kadar geçen süre > 12 saat, n (%)

4 (15,4)

6 (20,7)

0,439**

Semptom başlangıcından operasyona kadar geçen süre ≤6 saat, n (%)

13 (48,3)

15(51,7)

0,898**

Semptom başlangıcından operasyona kadar geçen süre > 6 saat, n (%)

13 (50)

14 (50)

0,898**

Hastanede kalış süresi (saat)

14 (5-22)

15 (3-20)

0,487*

* The Mann–Whitney test, ** Chi-square test.
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Did the COVID-19 Pandemic Affected the Approach to Testicular Torsion Cases?
Mehmet Yılmaz, İbrahim Hacıbey, Yusuf Şahin, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
University of Health Sciences Dept. of Urology Bagcilar Istanbul / Turkey
OBJECTIVE: COVID-19 pandemic affects the approach to emergency pathologies as well as in many diseases. Testicular torsion
is a scrotal emergency, where the time leading up to diagnosis and treatment is most important in organ protection. We planned
to compare the time until diagnosis and treatment and the rate of organ loss between the pre-pandemic period and the pandemic
period in our clinic.
MATERIALS-METHODS: In our retrospective study, we included patients over the age of 1 who were diagnosed with testicular
torsion and treated in our clinic between March2019 and March2021. We divided the patients into 2 groups according to the time
of admission. We named the period between March2019- March2020 Group1 and the interval between March2020- March2021
as Group2. We compared the 2 groups in terms of demographic data, ischemic duration and orchiectomy rates. Mann Whitney U,
chi-square and Fisher’s exact tests were used for statistical analysis. P<0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: Of 55 total cases, 26 occurred during the pre-pandemic period and 29 during the COVID-19 crisis. The median age for
group 1 was 17 (IQR:6-32) and 15 (IQR:6-28) in the group 2 (p=0,019). Incidence of orchiectomy in our center was 31% in the group 2
and 15.4% in the group 1 and it was not statistically significant (p = 0.173). In the evaluation of the whole cohort (n=55) according to
early (before 12 hours) and late admission (after 12 hours), the rate of orchiectomy at early admission was found to be significantly
lower (50% compared to 17.8%;p=0,045*). The median time from onset of symptoms to first presentation was not significantly
different between group1 and 2 (p=0.439).
CONCLUSION: Time to presentation, ischemic times, and orchiectomy rates for testicular torsion at our center were not significantly
different during the COVID-19 period compared to the pre-pandemic period.
Keywords: Testicular torsion, COVID-19 pandemic, acute scrotal pathologies.

Comparison of parameters between pre-COVID-19 pandemic and COVID-19 pandemic-period groups.
Variables

Group1

Group2

p-Value

Age (years, median, range)

17 (6-32)

15 (6-28)

0,019*

Time from symptom onset to diagnosis, hours (median [IQR]{range})

3 (2-48)

3 (1-48)

0,503*

Time from symptom onset to operation, hours (median [IQR]{range})

6,5 (3-51)

6 (2-51)

0,912*

Orchiectomy, n (%)

4 (15,4)

9 (31)

0,173**

Time to operation ≤ 12 hours, n (%)

22 (84,6)

23 (79,3)

0,439**

Time to operation > 12 hours, n (%)

4 (15,4)

6 (20,7)

0,439**

Time from symptom onset to operation ≤6 hours, n (%)

13 (48,3)

15(51,7)

0,898**

Time from symptom onset to operation >6 hours, n (%)

13 (50)

14 (50)

0,898**

Length of hospital stay (hours)

14 (5-22)

15 (3-20)

0,487*

* The Mann–Whitney test, ** Chi-square test.
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Alt Üriner Sistem Semptomlarının Varlığının COVID-19 Prognozu Üzerindeki Etkisi: Prospektif Bir Çalışmanın Ön Sonuçları
İbrahim Karabulut1, Ahmet Emre Cinislioğlu1, Nazan Cinislioğlu4, Fatih Kürşat Yılmazel1, Mustafa Utlu5, Handan Alay3, Erkan Cem
Çelik6, Şenol Adanur2
1
S:B.Ü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji A.B.D
2
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D
3
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları A.B.D
4
S:B.Ü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi
5
S:B.Ü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye A.B.D
6
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anastezi ve Reanimasyon A.B.D
AMAÇ: Yaşlanma ve androjen maruziyetinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan benign prostat hiperplazisi (BPH) ile ilişkili alt üriner sistem semptomlarının (AÜSS) COVID-19 tanısı alan erkek hastalarda hastalık prognozunu öngörmedeki etkinliğini araştırmak.
YÖNTEMLER: Çalışma prospektif olarak planlandı. Çalışmaya COVID-19 tanısı konan 40 yaş üstü 63 erkek hasta dahil edildi. Hastalara, Dünya Sağlık Örgütü kılavuzlarına göre alınan orofaringeal ve nazofaringeal sürüntülerin ters transkripsiyon polimeraz zincir
reaksiyonu testlerinin sonuçlarına dayanarak COVID-19 teşhisi kondu. AÜSS varlığı subjektif bir değerlendirme olan Uluslararası
Prostat Semptom Skoru (I-PSS) ile değerlendirildi ve çalışmaya dahil edilen hastalar için I-PSS dolduruldu. Hastalar I-PSS anketindeki puanlarına göre grup 1: hafif (0-7), grup 2: orta (8-19) ve grup 3: şiddetli (20-35) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Her üç grubun
verileri istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Gruplar arasında yapılan değerlendirmede grup 3’teki hastaların hastanede kalış süresinin daha uzun olduğu, yoğun bakım gereksiniminin daha sık olduğu ve ölüm oranlarının sayısal olarak daha yüksek olduğu belirlendi. Yoğun bakıma yatış süresine
ilişkin yapılan değerlendirmede grup 3’te en kısa sürenin bu olduğu belirlendi.
SONUÇ: Çalışmamız sonucunda COVID-19 hastalarında BPH ile ilişkili AÜSS’nin prognozu tahmin etmede klinisyenlere rehberlik
edebileceğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Benign prostat hiperplazisi, COVID-19, Uluslararası prostat semptom skoru, Alt idrar yolu semptomları.
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The Effect of the Presence of Lower Urinary System Symptoms on the Prognosis of COVID-19: Preliminary Results of a Prospective Study
İbrahim Karabulut1, Ahmet Emre Cinislioğlu1, Nazan Cinislioğlu4, Fatih Kürşat Yılmazel1, Mustafa Utlu5, Handan Alay3, Erkan Cem
Çelik6, Şenol Adanur2
1
S:B.Ü Erzurum Regional Training and Research Hospital, Department of Urology
2
Erzurum Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Urology
3
Erzurum Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases
4
S:B.Ü Erzurum Regional Training and Research Hospital Infectious Diseases Service
5
S:B.Ü Erzurum Regional Training and Research Hospital Internal Medicine
6
Erzurum Atatürk University Faculty of Medicine Department of Anesthesia and Reanimation
PURPOSE: To investigate the effectiveness of benign prostatic hyperplasia (BPH)-related lower urinary tract symptoms (LUTS),
which occur as a natural result of aging and androgen exposure, in predicting disease prognosis in male patients diagnosed with
COVID-19.
METHODS: The study was planned prospectively. The study included 63 male patients over 40 years of age diagnosed with COVID-19. The patients were diagnosed with COVID-19 based on the results of reverse transcription polymerase chain reaction tests
of oropharyngeal and nasopharyngeal swabs obtained as per the World Health Organization guidelines. The presence of LUTS was
assessed by the International Prostate Symptom Score (I-PSS), a subjective assessment, and the I-PSS was filled for the patients
included in the study. The patients were divided into three groups based on their scores in the I-PSS survey: group 1: mild (0-7),
group 2: moderate (8-19), and group 3: severe (20-35). The data of all three groups were statistically analyzed.
RESULTS: In the assessment performed between the groups, it was identified that for patients in group 3, the length of hospital stay
was longer, intensive care requirement was more frequent, and their mortality rates were numerically higher. In the evaluation made
regarding the time to intensive care admittance, this was identified to be the shortest in group 3.
CONCLUSION: As a result of our study, we think that in patients with COVID-19, BPH-related LUTS can guide clinicians in predicting
prognosis.
Keywords: Benign prostatic hyperplasia, COVID-19, International prostate symptom score, Lower urinary tract symptoms.
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Covid-19 ‘un nadir görülen bir komplikasyonu: akut böbrek enfarktı
Soner Coban1, Ozgur Ekici2
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa, Türkiye
2
Nusaybin Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Mardin, Türkiye
Coronavirus Disease 19(COVİD- 19) hastalığı, yaşamı tehdit eden, koronavirüs 2’nin (SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyondur. COVID-19 enfeksiyonunda oluşan hipertrombotik durum ve endotelyopati bir çok organı etkileyebildiği gibi böbrek tübüler
ve endotel hücrelerini de etkileyerek nadir görülen bir durum olan akut renal enfarkta sebep olabilir. Bu durum virüsün meydana
getirdiği mikrovasküler ve endotel hasarının ne derece önemli boyutta olduğunu gözler önüne sermektedir. Literatürde, yukarıdaki
tanıma benzer şekilde, tromboza yatkın yaşlı ve/veya komorbiditesi olan hastalarda COVİD-19 hastalığı ile indüklenen akut renal
enfarkt vakaları bildirilmiştir. Bizde burada tipik covid 19 belirtisi ve komorbiditesi olmayan COVİD-19’a sekonder gelişen akut renal
enfarkt olgusunu sunduk.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek enfarktı, covid-19, endotelyopati
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A rare complication of Covid-19: acute renal infarction
Soner Coban1, Ozgur Ekici2
1
Department of Urology, University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Education and Research Hospital, Bursa, Turkey
2
Department of Urology, Nusaybin State Hospital, Mardin, Turkey
Coronavirus disease 19 (COVID- 19) is a life threatening contagious infection caused by coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Hypertrombotic state and endotheliopathy occurring in COVID-19 infection may affect numerous organs as well as influence renal tubular and endothelial cells, causing ARI that is a rarely seen condition. This reveals the significant extent of microvascular and endothelial damage caused by the virus. Similarly to the above mentioned definition, cases of ARI induced by
COVID-19 in elderly and/or patients with comorbidity prone to thrombosis have been reported in the literature. Herein, we present a case of ARI secondary to COVID-19 that was developed in a patient without typical COVID-19 symptoms and comorbidity.
Keywords: acute renal infarction, covid-19, endotheliopathy
Figur 1a / Figure 1a

Aksiyel kesitteki, sağ böbrek postero-lateraldeki enfarkt alanı
Posterior and lateral part of the right kidney, hypodense, non-enhancing parenchyma view.
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Kadın ürologların bilimsel yazarlıktaki son 20 yıldaki değişimlerinin değerlendirilmesi
Demirhan Örsan Demir1, Mehmet Ali Karagöz2
1
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Karabük
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr.Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Tıp doktorları ve cerrahlar arasındaki kadın sayısındaki artış eğilimi devam etmektedir. Ancak üroloji kadın doktorlar tarafından uzmanlaşmada halen en az tercih edilen cerrahi branşlardan biridir Bu durumu kadın ürologların yetersiz akademik temsili
izlemektedir. Bu çalışmada, European Urology (EU) ve Journal of Urology (JOU) dergilerinde kadın ürologların temsilindeki yıllar
içinde olan değişiklikleri inceledik ve kadın ürologların akademik çalışmalarında hangi üroloji alt uzmanlık alanlarına odaklandıklarını araştırdık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya EU ve JOU dergilerinde yayınlanan orijinal makaleler, derlemeler ve vaka raporları dahil edildi. Analiz 2004
yılından başlayarak 5 yıllık aralıklarla 2019 yılına kadar 4 yıl ile sınırlandırıldı. Bu makalelerin ilk ve son yazarlarının cinsiyetleri,
LinkedIn ve Google gibi sosyal medya hesapları kullanılarak belirlendi. Yayınlar ayrıca üroloji alt dallarına ve coğrafi lokalizasyona
göre de sınıflandırıldı.
BULGULAR: Toplamda 2708 makale analiz edildi. İlk yazarların % 9,9’unu (267/2708) ve son yazarların (161/2708) % 5,9’unu kadınlar oluşturuyordu. Kadın ilk yazarların oranı 2004’te % 8.2 iken, 2009’da % 10,7’ye, 2014’te % 10,6’ya ve 2019’da % 11.6’ya yükseldi
(p=0.062). Kadın son yazar oranı 2004 yılında % 7 iken 2009, 2014 ve 2019 yıllarında sırasıyla % 5,3, % 6,1 ve % 2,5 idi (p=0.011). İki
dergi ayrı ayrı incelendiğinde, JOU’da son 20 yılda akademik yayınların ilk ve son yazarları arasında kadınların oranı % 11,2 ve % 6,8
iken, bu oranlar EU’da sırasıyla % 5,1 ve % 2,7’dir (p= sırasıyla 0.001 ve p=0.001). Kadın ve pediatrik üroloji alanında, kadınlar, erkek
ilk yazarlardan anlamlı olarak daha yüksek bir yayın oranına sahipti (sırasıyla p=0,001 ve p=0,002). İlk kadın yazarların % 62,92’si ve
son kadın yazarların % 70.8’i Kuzey Amerika’dandı. Son olarak, kıdemli kadın yazar, çalışmanın ilk yazarının kadın olma olasılığını
2,25 kat artırmaktadır.
SONUÇ: Dünya genelinde kadın ürolog sayısındaki artışa rağmen kadın ürologların bilimsel yazarlıklarında aynı artış yaşanmamıştır.
Üroloji gibi cerrahi branşlarda akademik temsilde cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesine odaklanan çok merkezli gelecek çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: kadın ürolog, bilimsel yazarlık, akademik temsil, akademik kariyer
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The change in scientific authorship of female urologists in the last 20 years: Where do we
stand?
Demirhan Örsan Demir1, Mehmet Ali Karagöz2
1
Karabük University Faculty of Medicine, Department of Urology, Karabük
2
Health Sciences University, Prof. Dr. Cemil Taşcıoglu City Hospital, Department of Urology, İstanbul
OBJECTIVE: The increasing trend of medical doctors and surgeons among women is continuing. However, urology is still one of the
least preferred surgical branch by female doctors in specializing and this is followed by the inadequate academic representation of
female urologists. In this study we examined the changes in the representation of female urologists in the journals European Urology (EU) and Journal of Urology (JOU) and to investigate in which urology subspecialties female urologists focus their academic
studies.
METHODS: Original articles, reviews and case reports published in EU and JOU journals were enrolled in the study. The analysis was
limited to 4 years, starting with 2004 and continuing at 5-year intervals until 2019. Genders of the first and last authors of these articles were determined using social media accounts such as LinkedIn and Google. The publications were also classified according
to urology subspecialties and geographic localization.
RESULTS: In total, 2708 articles were analysed. Women accounted for 9.9% of first authors (267/2708) and 5.9% of senior authors
(161/2708). The proportion of female first authors was 8.2% in 2004, and increased to 10.7% in 2009, 10.6% in 2014, and 11.6% in
2019 (p=0.062). The proportion of female last authors was 7% in 2004, while it was 5.3%, 6.1%, and 2.5% in 2009, 2014, and 2019,
respectively (p=0.011). When the two journals were analyzed separately, the proportion of women among first and last authors of
academic publications in JOU over the last 2 decades was 11.2% and 6.8%, while these rates were 5.1% and 2.7% in EU, respectively
(p=0.001 and p=0.001, respectively). In the female and pediatric urology field, women accounted for a significantly higher proportion of publications than men in first authors (p=0.001 and p=0.002, respectively). 62.92% of the first female authors and 70.8% of
the senior female authors were from North America. Lastly, female senior author increases the likelihood of the first author of the
study being female was 2.25 times.
CONCLUSIONS: Despite the increase in the number of women urologists worldwide, the same increase in scientific authorship of
female urologists has not occurred. Multicenter future studies are required focusing on the elimination of gender disparity in academic representation in surgical branches such as urology.
Keywords: female urologist, scientific authorship, academic representation, academic career
Figür 1 / Figure 1

Kadın ilk ve son isim yazarların yıllara göre toplam oranları
The overall proportions of first and senior female authorship
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Tablo 1
Alt Uzmanlık

İlk Yazar

Son Yazar

Erkek İlk Yazar Kadın İlk Yazar

P değeri

Erkek Son
Yazar

Kadın Son
Yazar

P değeri

Genel Üroloji (%)

453 (18,6%)

48 (18,0%)

AD

461 (18,1%)

39 (24,4%)

0.047

Pediatrik Üroloji (%)

294 (12,0%)

71 (26,6%)

0.001

329 (12,9%)

36 (22,5%)

0.001

Üroonkoloji (%)

1060 (43,4%)

89 (33,3%)

0.002

1110 (43,6%)

39 (24,4%)

0.001

Kadın Ürolojisi (%)

82 (3,4%)

19 (7,1%)

0.002

86 (3,4%)

16 (9,9%)

0.001

Endoüroloji (%)

175 (7,2%)

11 (4,1%)

AD

149 (5,9%)

9 (5,6%)

AD

Androloji (%)

175 (7,2%)

7 (2,6%)

0.005

177 (6,9%)

5 (3,1%)

AD

Renal transplantasyon
(%)

30 (1,2%)

2 (0,7%)

AD

32 (1,3%)

0 (0,0%)

AD

Rekonstrüktif Üroloji (%) 60 (2,5%)

3 (1,1%)

AD

62 (2,4%)

1 (0,6%)

AD

Nöroüroloji (%)

140 (5,7%)

17 (6,4%)

AD

141 (5,5%)

16 (10,0%)

0.019

Toplam (%)

2441 (100,0%) 267(100,0%)

2547 (100,0%) 161 (100,0%)

Kadın yazarların makalelerinin ürolojik alt dallara göre sınıflandırılması AD:anlamlı değil
Table 1
Subspecialty

First Author

Senior Author

Male First
Author

Female First Author

P value

Male Senior
Author

Female Senior
Author

P value

General Urology (%)

453 (18,6%)

48 (18,0%)

NS

461 (18,1%)

39 (24,4%)

0.047

Pediatric Urology (%)

294 (12,0%)

71 (26,6%)

0.001

329 (12,9%)

36 (22,5%)

0.001

Uro-oncology (%)

1060 (43,4%)

89 (33,3%)

0.002

1110 (43,6%)

39 (24,4%)

0.001

Female Urology (%)

82 (3,4%)

19 (7,1%)

0.002

86 (3,4%)

16 (9,9%)

0.001

Endourology (%)

147 (6,0%)

11 (4,1%)

NS

149 (5,9%)

9 (5,6%)

NS

Andrology (%)

175 (7,2%)

7 (2,6%)

0.005

177 (6,9%)

5 (3,1%)

NS

Renal transplantation
(%)

30 (1,2%)

2 (0,7%)

NS

32 (1,3%)

0 (0,0%)

NS

Reconstructive Urology
60 (2,5%)
(%)

3 (1,1%)

NS

62 (2,4%)

1 (0,6%)

NS

Neurourology (%)

140 (5,7%)

17 (6,4%)

NS

141 (5,5%)

16 (10,0%)

0.019

Total (%)

2441 (100,0%) 267(100,0%)

2547 (100,0%)

161 (100,0%)

Distribution of the female urologists articles according to urology subspecialties NS:not significant
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SS-026

Ofis Ortamında Yapılan Sistoskopi İşlemleri Öncesi Hastaları Sözel ve Vizüel Bilgilendirmenin Üstünlüğü
Yasin Yitgin, Ayhan Karaköse
İstinye Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Hastaların hastaneye başvurularında anksiyete belirtilerinin görülme oranı %10-30 olarak bildirilmektedir. Ek olarak cerrahi
girişim de anksiyete kaynağıdır ve postoperatif morbiditeyi etkileyebilir. Bu çalışmamızda kliniğimizde ofis ortamında günübirlik
olarak gerçekleştirdiğimiz flexible sistoskop ile jj stent çıkarılması hastalarında işlem öncesi bilgilendirmenin VAS (visual analog
skala) skoruna etkisini göstermeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2021 - Temmuz 2021 tarihleri arasında jj stent çıkarılması yapılan toplam 63 erkek hasta çalışmaya dahil
edildi. İşlem öncesi hastalara rutin olarak idrar kültürü tetkiki yapıldı. Hastalar işlem öncesi bilgilendirme durumlarına göre iki gruba
ayrıldı. Grupta 1 (n=36) de işlem öncesi sadece sözel bilgilendirme yapılırken, grup 2 (n=37) de hem sözel hem de görsel (video)
bilgilendirme yapıldı. Tüm hastalara işlem öncesi Durumluluk Anksiyete Ölçeği (STAI-I) ve işlem sonrası VAS skoru değerlendirmesi
yapıldı ve gruplar arasında karşılaştırmalı sonuçlar kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil olan hastaların yaş ortalaması grup 1 de 39.5±13.9 (20-68), grup 2 de 38.7±9.9 (22-66) saptandı. Hastaların işlem öncesi durumluluk anksiyete ölçekleri grup 1 de 38.4±11.8, grup 2 de 39.2±10.1 olarak hesaplandı. Ortalama işlem
süresi grup 1 de 16±3.8 (10-24 sn), grup 2 de 16±3.9 (9-22 sn) bulundu. Hastaların işlem sonrası VAS skorları grup 1 de 2.7, grup 2
de 2.1 olarak saptanmıştır.
SONUÇ: Ofis ortamında lokal anestezi altında flexible sistoskop ile yapılan günübirlik sistoskopi işlemleri öncesi hastaların yapılacak işlemler hakkında ayrıntılı bilgilendirilmesinin yanında operasyon video görüntülerinin izletilmesi hastaların ağrı şikayetlerini
azaltabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: flexible sistoskop, Durumluluk Anksiyete Ölçeği, VAS skoru

Sonuçların Karşılaştırılması
Grup 1

Grup 2

Hasta Sayısı

36

37

Yaş

39.5±13.9 (20-68)

38.7±9.9 (22-66)

Durumluluk anksiyete ölçeği (STAI-I)

38.4±11.8

39.2±10.1

İşlem süresi (sn)

16±3.8 (10-24 sn)

16±3.9 (9-22 sn)

VAS skoru

2.7±1.1 (2-7)

2.1±0.7 (1-4)
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The Superiority of Verbal and Visual Informing the Patients Before the Cystoscopy Procedures Performed in the Office Environment
Yasin Yitgin, Ayhan Karaköse
Department of Urology, Istinye University, Istanbul, Turkey
PURPOSE: The incidence of anxiety symptoms in hospital admissions is reported to be 10-30%. In addition, surgical intervention is
a source of anxiety and may affect postoperative morbidity. In this study, we aimed to show the effect of informing before the procedure on the VAS (visual analog scale) score in patients who had jj stent removal with a flexible cystoscope, which we performed
daily in the office environment in our clinic.
MATERIALS & METHODS: A total of 63 male patients who underwent jj stent removal between January 2021 and July 2021 were
included in the study. Urine culture tests were routinely performed on the patients before the procedure. The patients were divided
into two groups according to their pre-procedural information status. It was given only verbal information before the procedure, in
group 1 (n=36). In Group 2 (n=37), both verbal and visual (video) information was given. All patients were evaluated by the State-Trait Anxiety Inventory (STAI-I) before the procedure and the VAS score after the procedure, and comparative results were recorded
between the groups.
RESULTS: The mean age of the patients were 39.5±13.9 (20-68) in group 1 and 38.7±9.9 (22-66) in group 2. The pre-procedural
State-Trait Anxiety Inventory of the patients were 38.4±11.8 in group 1 and 39.2±10.1 in group 2. Ortalama işlem süresi grup 1 de
16±3.8 (10-24 sn), grup 2 de 16±3.9 (9-22 sn) bulundu. Hastaların işlem sonrası VAS skorları grup 1 de 2.7, grup 2 de 2.1 olarak
saptanmıştır.
CONCLUSION: In addition to informing patients about the cystoscopy procedures performed with a flexible cystoscope under local
anesthesia in the office environment, watching the operation video can also reduce the pain complaints of the patients.
Keywords: flexible cystoscope, State-Trait Anxiety Inventory, VAS score

Comparative Results
Group 1

Group 2

Number of patients

36

37

Age

39.5±13.9 (20-68)

38.7±9.9 (22-66)

State-Trait Anxiety Inventory (STAI-I)

38.4±11.8

39.2±10.1

Operation time (sec)

16±3.8 (10-24 sn)

16±3.9 (9-22 sn)

VAS score

2.7±1.1 (2-7)

2.1±0.7 (1-4)
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SS-027

Vezikoüreteral reflü hastalarında cohen üreteroneosistostomi sonuçlarımız
Kerem Taken, Arif Mehmet Duran, Berat Deniz, Kadir Körpe, Mehmet Sevim, Nurullah Gedük
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Van
Amaç: Vezikoüreteral reflü (VUR) yaklaşık % 1 oranında görülür ve çocuklarda sık rastlanılan bir ürolojik anomalidir. Tekrarlayan idrar
yolu enfeksiyonlarının (İYE) da etkisiyle, akut piyelonefrit, renal skar, hipertansiyon ve son dönem böbrek yetmezliğine sebep olabilmektedir. Kliniğimizde VUR sebebiyle Cohen üreteroneosistostomi (UNC) yaptığımız hastaların sonuçlarını sunmayı amaçladık.
Yöntem: Ağustos 2015 – Ağustos 2020 yılları arasında kliniğimizde VUR tanısıyla Cohen çapraz transtrigonal reimplantasyon yapılan en az 1 yıllık takip süresi olan 33 pediatrik hastanın (58 renal ünite) verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların tanısı
Voiding Sistoüretrografi (VCUG) ile konuldu ve reflü dereceleri ‘’International Collaborative Study on Reflux’’ sınıflamasına göre
belirlendi. Renal skar ve diferensiye böbrek fonksiyonlarının tespiti için hastalara Tc-99m DMSA sintigrafi uygulandı. İşlem yapılan
üreterlerin hepsine operasyon esnasında üreteral JJ katater yerleştirildi, mesaneye üretral foley katater yerleştirildi ve post-op ortalama 7. günde çıkarıldı. Postop 6. haftada sistoskop eşliğinde JJ katater çıkarıldı. Post-op ortalama 12. haftada VCUG çekilerek
reflü durumu değerlendirildi.
Bulgular: Değerlendirilen 33 hastanın 13’ü erkek, 20’si bayandı. Hastaların en küçüğü 1, en büyüğü 18 yaşında olmak üzere yaş
ortalaması 6,7 ± 4,7 yıl saptandı. 25 hastada (%75,9) bilateral VUR mevcutken, 6 hastada (% 18,1) sol, 2 hastada (% 6) sağ tarafta
VUR mevcuttu. 5 renal ünitede (% 8.6) grade 1 VUR, 4 renal ünitede (% 6.8) grade 2 VUR, 17 renal ünitede (% 29.4) grade 3 VUR, 13
renal ünitede (%22.5) grade 4 VUR, 19 renal ünitede (% 32,7) grade 5 VUR mevcuttu. Grade 1 ve 2 VUR olan renal ünitelerin karşı
tarafta grade 4 veya 5 VUR olduğundan bilateral UNC yapıldı. 13 renal üniteye (%22.5) daha önce 1 kez başarısız subüreterik madde
enjeksiyonu (STING) işlemi yapılırken, 13 renal üniteye (%22.5) 2 kez başarısız STING işlemi uygulanmış, 32 (% 55)renal üniteye
STING uygulanmamıştı. 20 böbrekte (% 34,4) sintigrafide skar mevcutken 38 böbrekte (% 65,6) skar yoktu. İYE ve renal skar arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. (p>0.05). Preop reflü derecesi ile skar arasında anlamlı ilişki mevcuttu (p<0.05). 32
hastada 56 renal ünitede (%96.5) post-op bakılan VCUG de reflü izlenmedi. İstatistiksel açıdan anlamlı düzelme görüldü (p<0.05).
Bilateral grade 5 VUR’u olan 1 yaş erkek hastada post-op solda grade 3 VUR, sağda grade 5 VUR izlendi. DMSA sintigrafi ve USG
takiplerinde hidronefroz artışı ve skar izlenmeyen hastada üreterovezikal darlık düşünülmedi. Gereğinde tekrar opere edilmek üzere
hastayı, devamlı antibiyotik profilaksisi altında post-op 15 aydır takip etmekteyiz. Bir hasta postop ateş izlendi ve pyelonefrit tedavisi verildi. Hastaların hiçbirinde replasman gerektirecek kanama izlenmedi.
Sonuç: VUR cerrahi tedavisinde Cohen yöntemi ile yapılan UNC etkin ve güvenlidir. Başarısız STING işleminden sonra etkin bir şekilde uygulanabilir. Postop anostomoz kaçağı ve darlığını önlemek için üreteral JJ stent takılmasının faydalı olduğu düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: cohen, üreteroneosistostomi, vezikoüreteral reflü
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Outcomes of cohen ureteroneocystostomy in vesicoureteral reflux
Kerem Taken, Arif Mehmet Duran, Berat Deniz, Kadir Körpe, Mehmet Sevim, Nurullah Gedük
Department of Urology, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
Purpose: Vesicoureteral reflux (VUR) incidence is %1 and it’s a common urological anomaly in children. With the effect of recurrent
urinary tract infections (UTI), it can cause acute pyelonephritis, renal scarring, hypertension and end-stage renal failure. We aimed
to present the results of patients who operated Cohen ureteroneocystostomy (UNC) technique due to VUR in our clinic.
Materials and Methods: The data of 33 pediatric patients (58 renal units) who underwent Cohen cross-transtrigonal reimplantation
with the diagnosis of VUR in our clinic between August 2015 and August 2020 were analyzed retrospectively with at least 1 year
follow-up. The diagnosis of the patients was made by Voiding Cystourethrography (VCUG). Tc-99mDMSA scintigraphy was applied
to the patients for the detection of renal scarring and kidney functions. Ureteral JJ catheter was placed in all of the treated ureters
during the operation, a urethral Foley catheter was placed in the bladder, and it was removed on an average of 7 days post-op. JJ
catheter was removed with cystoscope at 6 weeks postoperatively. The reflux status was evaluated by taking VCUG at an average
of 12 weeks post-op.
Results: There were 33 patients in total, 13 male and 20 female. The mean age of the patients was 6.7±4.7 years. Bilateral VUR was
present in 25 patients (75.9%), while VUR was present on the left side in 6 patients (18.1%) and on the right side in 2 patients (6%).
Grade 1 VUR in 5 renal units (8.6%), grade 2 VUR in 4 renal units (6.8%), grade 3 VUR in 17 renal units (29.4%), grade 4 VUR in 13
renal units (22.5%), and grade 5 VUR in 19 renal units (% 32,7)was present. Renal units with grade 1 or 2 VUR underwent bilateral
UNC because the contralateral renal unit had grade 4 or 5 VUR. 20 kidneys (34.4%) had scarring on scintigraphy, while 38 kidneys
(65.6%) had no scars. No statistically significant correlation was found between UTI and renal scarring. (p>0.05). There was a significant relationship between the degree of preoperative reflux and scarring (p<0.05). No reflux was observed in the post-op VCUG in
56 renal units (96.5%) in 32 patients. Statistically significant improvement was observed (p<0.05). Post-op grade 3 VUR on the left
and grade 5 VUR on the right were observed in a 1-year-old male patient with bilateral grade 5 VUR. Ureterovesical stenosis was not
considered in the patient who did not have increased hydronephrosis and scarring in DMSA scintigraphy and USG follow-ups. We
have been following the patient for 15 months post-op under continuous antibiotic prophylaxis to be operated again if necessary.
One patient had postoperative fever and was treated for pyelonephritis. No bleeding requiring blood transfusion was observed in
any of the patients.
Conclusions: UNC with the Cohen method is effective and safe in the surgical treatment of VUR. It can be applied effectively after
unsuccessful STING. We think that ureteral JJ stent placement is beneficial to prevent postoperative anastomotic leakage and
stenosis.
Keywords: cohen, ureteroneocystostomy, vesicoureteral reflux
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SS-028

Pramipexole prevents renal damage and protects kidney functions in renal ischemia- reperfusion injury rat model
Engin Kölükçü1, Doğan Atılgan1, Nihat Uluocak1, Vildan Kölükçü2, Velid Unsal3, Faik Alev Deresoy4, Deniz Yiğiter4, Muzaffer Katar5
1
Department of Urology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
2
Department of Anesthesia and Reanimation, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey
3
Mardin Artuklu University, Faculty of Health Sciences and Central Research Laboratory, Mardin, Turkey
4
Department of Pathology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
5
Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
BACKGROUND: This study aims to analyse the efficacy of pramipexole against renal ischaemia-reperfusion injury.
METHODS: A total of 24 rats were randomized into three groups. Group 1 was defined as the control group. Renal ischaemia reperfusion model was applied to the rats in Group 2. Accordingly, the left kidney was exposed to ischaemia for 45 minutes and reperfusion for 6 hours. Similar procedures were applied to the rats in Group 3. Additionally, 1 mg/kg of pramipexole was intraperitoneally
administered to the rats in this group prior to 24 hours and 1 hour of ischaemia.
RESULTS: The highest BUN and creatinine levels were observed in Group 2. (p<0.05). In Group 3, a dramatic reduction in IL-1 β, IL-6
and TNF-α levels was found in comparison to Group 2 (p<0.05). Our tissue biochemical analyses showed that SOD and GSH-Px activities were significantly increased in Group 3 when compared to Group 2 (p<0.05). Furthermore, PC and MDA levels were found to
be reduced in kidney tissue in Group 3 compared to Group 2 (p<0.05). On the other hand, the highest levels of KIM-1 and NGAL were
observed in Group 2 (p<0.05). Direct microscopic examinations showed positive changes in inflammatory cell migration, edema,
vascularization and tubular dilatation scores in Group 3 when compared to Group 2 (p<0.05). After pramipexole treatment, it was
observed that caspas-3 and Bax levels decreased, while Bcl-2 levels increased (p<0.05).
CONCLUSION: Our study concluded that pramipexole reduced the detrimental effects of renal ischaemia reperfusion injury and
maintained the renal function.
Keywords: Pramipexole, renal, ischaemia-reperfusion injury, rat

Fügures
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Ratlarda Üretral Stenoz Tedavisinde Kolşisin, Pirfenidon ve Prednizolon Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Fatih Fırat1, Fikret Erdemir2, Fikret Gevrek3
1
Tokat Devlet Hastanesi, Üroloji bölümü, Tokat
2
Gaziosmanpaşa üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Tokat
3
Gaziosmanpaşa üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ana Bilim Dalı, Tokat
AMAÇ: Antiinflamatuvar ve antifibrotik özellikleri bilinen ve klinik pratikte bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların oral olarak kullanımının, üretral hasar sonucu darlık oluşturulan ratlarda etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık
GEREÇ YÖNTEM: Çalışmamızda, 40 adet Albino-Wistar cinsi erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar her bir grupta 8 adet olmak üzere 5
gruba ayrıldı. Deneklere anestezi uygulandıktan sonra Grup 1’e herhangi bir işlem yapılmadan penektomi yapıldı. Grup 2-3-4-5’deki
sıçanlara üretral darlık oluşturuldu. Grup 2’deki sıçanlara 6 haftanın sonunda penektomi yapıldı. Grup 3’e 6 hafta boyunca 1mg/kg
kolşisin gavajla verildi ve sonunda penektomi yapıldı. Grup 4’e 6 hafta boyunca 0.5 mg/kg prednizolon gavajla verildi ve sonunda
penektomi yapıldı. Grup 5’e 6 hafta boyunca 50 mg/kg/gün pirfenidon gavajla verildi ve 6 haftanın sonunda penektomi yapıldı. üretral dokuda inflamasyon, fibrozis, üretra lümen alanı histopatolojik olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda ise oral prednizolon tedavisi verilen ratlarda, üretra lümen alanının grup 2 ye göre istatistiksel olarak
anlamlı derecede olmasa da arttığı, inflamasyon ve fibrozis skorlarının, sadece darlık oluşturulan gruba(G2) göre istatistiksel olarak
anlamlı derecede azaldığı tespit edilmiştir. Kolşisin ve Pirfenidon verilen ratlarda, inflamasyon, fibrozis skorlarının sadece darlık
oluşturulan gruba(G2) göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı tespit edilmiştir. üretra lümen alanın ise istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığı tespit edilmiştir. Özellikle kolşisin verilen grupta MMP-9 ekspresyonunun grup 2 ye göre belirgin olarak
arttığı gözlendi. BMP-2 ekspresyonunun özellikle grup 3 ve 5 te artmış olarak tespit edildi.
SONUÇ: Oral olarak verilen kolşisin veya pirfenidonun üretra darlığı oluşmasını ratlarda büyük oranda engellediği, oral steroid tedavinin kolşisin veya pirfenidon kadar etkili olmasa da üretra darlığı oluşmasını azalttığı sonucuna ulaştık.
Anahtar Kelimeler: Üretral Darlık, Kolşisin, Pirfenidon, Prednizolon
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Evaluation of Efficacy of Colchicine, Pirfenidone, and Prednisolone in Treatment Urethral
Stenosis in Rats
Fatih Fırat1, Fikret Erdemir2, Fikret Gevrek3
1
Tokat State Hospital, Department of Urology, Tokat
2
Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Department of Urology, Tokat
3
Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Department of Histology, Tokat
OBJECTIVES: To evaluate the effectiveness of oral use of drugs with anti-inflammatory and antifibrotic properties that are used in
the treatment of many diseases in clinical practice in rats with stenosis caused by urethral damage.
METHODS: Forty male rats were equally divided into 5 groups. After anesthesia, penectomy was performed in group 1 without any
other procedure. Urethral stenosis was created in rats in the group 2, 3, 4, and 5. The rats in group 2 underwent penectomy at the
end of 6 weeks. Groups 3, 4, and 5 were treated with colchicine, prednisolone, and pirfenidone, respectively by gavage for 6 weeks
and underwent penectomy. Inflammation, fibrosis, and urethral lumen area were evaluated histopathologically in urethral tissue or
all animals.
RESULTS: The urethral lumen area increased in group4, although this incease was not statistically significant compared to group2.
In addition, prednisolone lead to a significant decrease in the inflammation and fibrosis scores compared to group2. We also found
that there was a significant decrease in inflammation and fibrosis scores and a significant increase in the urethral lumen area in
group3,5 compared to group2. Moreover, the group3 had a significant increase in MMP-9 expression compared to group2. BMP-2
expression was increased especially in group3,5.
CONCLUSIONS: We concluded that oral administration of colchicine or pirfenidone prevented the formation of urethral stenosis
in rats to a large extent. The oral steroid treatment also reduced the formation of urethral stenosis, although not as effectively as
colchicine or pirfenidone.
Keywords: Urethral Stenosis, Colchicine, Pirfenidone, Prednisolone
Resim 1 / Figure 1

a)21 gauge şırınga iğnesinin yaklaşık 1 mm geriye döndürülmesiyle oluşturulan keskin uçlu alet. b) Sıçan üretral meatusu. c) Üretral
mukozal hasar oluşumu.
figure 1: a)Sharp tip tool created by twisting the 21 gauge syringe needle approximately 1 mm back. b)Urethral meatus of rat. c)
Creation of urethral mucosal damage.
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İnternal üretrotomi yapılan hastalarda sistemik inflamatuar index ve diğer immun belirteçlerin reküürrens üzerine etkileri
Muhammet Çiçek, Ahmet Tahra, Burak Tüfekçi, Ramazan Gökhan Atış, Asıf Yıldırım
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği
AMAÇ: Üretral darlıklar sıklıkla tekrarlama eğiliminde olup endoskopik müdahale sonrası rekürrens için belirleyici faktörler yeterince
tanımlanmamıştır. Çalışmamızda üretral darlık nedeniyle internal üretrotomi yapılan hastalarda immün profilin göstergesi olarak
nötrofil-lenfosit oranı, platelet-lenfosit oranı, sistemik immün index (SII) in operasyon sonrası rekürrens üzerine etkisi araştırılmıştır.
YÖNTEM: Çalışmamıza Ocak 2016- Ocak 2021 arasında üretral darlık nedeniyle internal üretrotomi operasyonu yapılan erkek hastalar dahil edildi. Neoplastik hastalık öyküsü olan hastalar, önceki radyoterapi ve kemoterapi öyküsü olan hastalar çalışmadan dışlandı. Hastaların demografik verileri, preoperatif hemogram parametreleri, darlık uzunluğu, darlık lokalizasyonu, etyolojik faktörler
kaydedildi. Rekürrens olan hastalarda rekürrens olana kadar geçen zaman ve takip süreleri kaydedildi. Tüm veriler hastane veri
kayıt sisteminden retrospektif olarak tarandı. İlgili değişkenler ile rekürrens arasındaki ilişkiyi araştırmak için Man Whitney U testi
kullanıldı.
BULGULAR: Verileri eksik olan hastalar dışlandıktan sonra 147 hasta final analize dahil edildi. 52 hastada rekürrens gelişti.(%35)
Ortalama takip süresi 50,1 ay (min:9 ay, max:180 ay). Rekürrens olmayan ve olan grupta nötrofil-lenfosit oranı sırasıyla 2.07± 0.11 ve
2.10 ± 0.15 olarak bulundu. (p=0.508). Platelet-lenfosit oranı rekürrens olmayan ve olan grupta sırasıyla 116.2±4.88 ve 105.1 ± 4.61
olarak bulundu. (p=0.809). SII rekürrens olmayan ve olan grupta sırasıyla 507.5±31.7 ve 481.3 ± 36.9 olarak bulundu. (p=0.489).
Birden fazla üretra kısmını tutan ve panüretral olan darlıklar daha sık nüksetme eğilimi gösterdi. (%7*5 vs. %19.2, p=0.008). Diğer
hasta karakteristikleri tablo-1 de verildi..
SONUÇ: Sistemik immün cevabın göstergesi olarak kullanılan parametreler üretral darlık nedeniyle opere edilen hastalarda anlamlı
farklılık göstermemiştir. Daha yüksek hasta sayısı ile anlamlı sonuçlara ulaşmak mümkün olabilir. Reküürens ile anlamlı ilişki multiple ve panüretral darlıklar için gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: uretral darlık, internal üretrotomi, nötrofil-lenfosit oranı, sistemin inflamatuar index
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The effects of systemic inflammatory index and other immune profile determiners on recurrence in patients who underwent internal urethrotomy
Muhammet Çiçek, Ahmet Tahra, Burak Tüfekçi, Ramazan Gökhan Atış, Asıf Yıldırım
Goztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, Urology Department
AIM: Urethral strictures tend to recur frequently, and the predictive factors for recurrence after endoscopic intervention have not
been well defined. In our study, the effects of neutrophil to lymphocyte ratio, platelet to lymphocyte ratio, systemic inflammatory
index (SII) as indicators of immune profile on postoperative recurrence in patients who underwent internal urethrotomy due to
urethral stricture were investigated.
METHOD: Between January 2016 and January 2021, male adults who underwent internal urethrotomy operation due to urethral
stricture were included. Patients with a history of neoplastic disease, prior radiotherapy and chemotherapy were excluded from
the study. Demographic data of the patients, preoperative hemogram parameters, stricture length, stricture localization, etiological
factors were recorded. The time to recurrence and follow-up times were recorded in patients with recurrence. All data are retrospectively scanned from the hospital data recording system. Man Whitney U test was used to investigate the relationship between
related variables and recurrence.
RESULTS: After excluding patients with missing data, 147 patients were included in the final analysis. Recurrence developed in
52 patients (35%). Mean follow-up period was 50.1 months (min: 9 months, max: 180 months). The neutrophil- lymphocyte ratio
was found to be 2.07±0.11 and 2.10±0.15 in the groups without and with recurrence, respectively. (p=0.508). Platelet- lymphocyte
ratio was found to be 116.2 ±4.88 and 105.1 ± 4.61in the groups without and with recurrence, respectively. (p=0.809). SII levels
were found to be 507.5±31.7 and 481.3±36.9 in the group without and with recurrence, respectively. (p=0.489). Multiple stricture
(anterior and posterior )and panüretral the strictures showed more frequent relapse trend. (7*5 vs. 19.2 %, p=0.008). Other patient
characteristics are given in Table-1..
CONCLUSION: Parameters used as indicators of systemic immune response did not differ significantly in patients operated for
urethral stricture. It may be possible to achieve meaningful results with a higher number of patients. Recurrence significantly associated with multiple and panüretral strictures..
Keywords: urethral stricture, internal urethrotomy, neutrophil to lymphocyte ratio, systemic inflammatory index
Tablo 1a

Yaş,(yıl) Ortalama
Cinsiyet
-Kadın
-Erkek
VKI, kg/m 2 Ortalama±SD
Diyabet
Hipertansiyon
Striktür lokalizasyonu
-anterior
-posterior
-mesane boynu
-çoklu ve panüretral
nötrofil/lenfosit oranı Ortalama±SD
trombosit/lenfosit oranı Ortalama±SD
Sistemik inflamatuar indeks (SII)

Rekürrens

Rekürrens

Hayır (n=95)
62.16

Evet (n=52)
60.8

P
0,650

0 ( 0% )
95 (%100)

0 (%0)
52 (%100)

1

27.2 ± 4.5
13 (%25,5)
35(%37)

28,0 ± 3,5
23 (%24)
17 (%33)

0.421
0.915
0.615

15 (%15,8)
69 (%72,6)
4 (%4,2)
7(%7.5)

6 (%11,5)
36 (%69,2)
0 (%0)
10(%19.2)

0,008

2,07±0,11
116.2±4.88
507,5±31,7

2.10 ± 0.15
105.1 ± 4.61
481.3 ± 36.9

p=0.508
p=0.809
p=0.489

Üretra darlığı nüksüne göre hasta özellikleri
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Table-1
Recurrence

Recurrence

No (n=95)

Yes (n=52)

p

Age,years Mean

62.16

60.8

0.650

Gender
-Female
-Male

0 (0%)
95 (100%)

0 (0%)
52 (100%)

1

BMI, kg/m2 Mean±SD

27.2 ± 4.5

28.0 ± 3.5

0.421

Diabetes Mellitus

13 (25.5%)

23 (24%)

0.915

Hypertension

35(37%)

17 (33%)

0.615

Stricture location
-anterior
-posterior
-bladder neck
-multiple and panurethral

15 (15.8%)
69 (72.6%)
4 (4.2%)
7(7.5%)

6 (11.5%)
36 (69.2%)
0 (0%)
10(19.2%)

0.008

neutrophil to lymphocyte rate Mean±SD

2.07± 0.11

2.10 ± 0.15

p=0.508

platelet to lymphocyte rate Mean±SD

116.2±4.88

105.1 ± 4.61

p=0.809

Systemic inflammatory index(SII)

507.5±31.7

481.3 ± 36.9

p=0.489

Patients characteristics according to recurrence of urethral stricture
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Üretral Darlığın Yönetimi ve Sonuçları: Tek Merkez 13 Yıllık Tecrübemiz
Mehmet Akyüz1, Emrah Özsoy2, Emre Tokuç1, Rıdvan Kayar1, İlker Artuk1, Hüseyin Kanberoğlu1, Metin İshak Öztürk1
1
SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
T.C. Sağlık Bakanlığı Ünye Devlet Hastanesi
GİRİŞ: Kliniğimiz üretra darlığı tanı ve tedavisinde tecrubeli bir klinik olup bu çalışmamızda kliniğimizde son 13 yılda açık üretroplasti yapılan hastaların tanı, tedavi ve takip sürecinin detaylı incelemesini sunmayı amaçladık
Materyal ve METHOD: 2008 Ocak ve 2021 Haziran arasında kliniğimizde açık üretroplasti yapılan 245 hasta retrospektif olarak incelendi. Preoperatif tanı sürecinde detaylı anamnez, fizik muayene, üroflovmetri, retrograd üretrografi ve/veya voiding sistoüretrografi
ve/veya üretroskopi sonuçları kullanıldı. Tüm hastaların preoperatif değerlendirmeleri, cerrahi operasyonları, kısa ve uzun dönem
takipleri aynı cerrahi ekip tarafından yapıldı. Uygulanacak cerrahi method ve graft tekniği; darlık bölgesi, darlık uzunluğu, etyoloji
ve yaşa bağlı olarak intraoperatif olarak karar verildi. Patensi oranları değerlendirilirken operasyon öncesi işeme semptomlarının
operasyon sonrası olmaması ve 15 ml/sn ve üzerinde Qmax değeri baz alındı.
BULGULAR: Ortalama darlık uzunluğu 3.8 +/- 1.4 cm. Değerlendirildiğinde 79 hastada(%32,2) transüretral endoskopik girişimler,
55 hastada(%22,4) kataterizasyon, 54 hastada(%22) travma, 15 hastada(%6,2) enfeksiyon ve 42 hastada(%17,2) idiopatik nedenler
saptanmıştır. 125 hastada(%51) bukkal mukozal greft, 32 hastada(%13) penil cilt flebi, 83 hastada(%33,8) uc-uca anostomoz ve 5
hastada(%2) Heinke-Mikulicz tekniği kullanılmıştır. Ortalama takip süresi 67.1 +/- 28.9 ay idi. Üretroplasti yapılan hastaların patensi
oranları; bukkal mukozal greft uygulanan hastalarda %84 (105), penil cilt flebi uygulanan hastalarda %78,1 (25), uc-uca anostomoz
yapılan hastalarda %86,7 (72) ve Heinke-Mikulicz tekniği uygulanan hastalarda %80 (4)’ dir.
SONUÇ: Üretra darlığı tedavi seçenekleri arasında tedavi başarısı olarak üretroplasti teknikleri başı çekmektedir. Darlığın oluşumuna neden olan faktörler göz önünde bulundurularak, intraoperatif bulgular ve cerrahi deneyimin dikkate alınması hastanın alacağı
faydayı en üst düzeye çıkaracaktır.
Anahtar Kelimeler: Üretroplasti, Bukkal Mukoza, Penil Cilt Flebi

70

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Management and Outcomes of Urethral Stricture: Single Center 13 years Our Experience
Mehmet Akyüz1, Emrah Özsoy2, Emre Tokuç1, Rıdvan Kayar1, İlker Artuk1, Hüseyin Kanberoğlu1, Metin İshak Öztürk1
1
Department of Urology, SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM, İstanbul, Turkey
2
T.R. Ministery of Health Ünye State Hospital
AIM: To present a comprehensive summary of diagnosis, treatment and follow-up process of patients who underwent open urethroplasty in our tertiary referral center for the diagnosis and the treatment of urethral stricture in the last 13 years.
Materials & METHODS: Two hundred and forty-five patients who underwent open urethroplasty between January 2008 and June
2021 were retrospectively analyzed. Detailed history, physical examination, uroflowmetry, retrograde urethrography and/or voiding
cystourethrography and/or urethroscopy were used throughout the preoperative diagnosis process. All surgeries were done by
the same surgical team. Surgical technique and graft materials were decided intraoperatively and recorded. While evaluating the
postoperative patency rates, the absence of preoperative voiding symptoms after the operation and a Qmax value of 15 ml/sec and
above were taken into account.
RESULTS: Mean stricture length was 3.8 +/- 1.4 cm. Transurethral endoscopic interventions in 79 patients (32.2%), catheterization
in 55 patients (22.4%), trauma in 54 patients (22%), infection in 15 patients (6.2%), and idiopathic in 42 patients (17.2%) were the
cause for the stricture. Buccal mucosal graft was used in 125 patients (51%), penile skin flap in 32 patients (13%), end-to-end
anastomosis in 83 patients (33.8%), and Heineke-Mikulicz technique in 5 patients (2%). Mean follow-up period was 67.1 +/- 28.9
months. Success rates of patients were 84% (105) in buccal mucosal graft, 78.1% (25) in penile skin flap, 86.7% (72) with end-to-end
anastomosis, and 80% (4) with Heineke-Mikulicz technique.
CONCLUSION: Among treatment options for urethral stricture, urethroplasty techniques take the lead as treatment success. By
considering the factors leading to the formation of the stricture, by remarking the intraoperative findings and surgical experience
will maximize the benefit the patient receives.
Keywords: Urehtroplasty, Buccal Mucosa, Penil Skin Flap
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Covid 19 pandemisi üriner enfeksiyon sebebi bakterileri ve bu bakterilerin antibiyotik direncini etkiledi mi
Abdullah Akkurt1, Ercan Kazan2, Ayser Mızraklı1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2
Antalya Atattürk Devlet Hastanesi
Bu çalışmamızda pandemi döneminde kullanılan bu tedavilerin üriner enfeksiyon etkeni bakteriler ve bu bakterilerin antibiyotik
direncinde bir değişime yol açıp açmadığını incelemeyi hedefledik.
Hastanemizde Ocak 2021 ve Eylül 2021 arasında 769 hastanın idrar kültür ve antibiyogramları incelendi.Hastalar tamamen random
seçildi yatan hasta yada ayaktan başvuru ayrımı yapılmadı
Covid pnömonisinde kullanılan karbapenemler E.Coli ve Klebsiella türlerinde direnç artışına neden olmuştur. Hastanemizde son 9
aylık veriler tarandığında E.coli türlerinde %8, Klebsiella türlerinde ise %25 oranında karbapenem direnci ile karşılaşıldı. Bu oranlar
pandemi öncesi çalışmalarda E.Coli için %1-5 ve Klebsiella türleri için %11-15 oranında bulunmuştur. Ülke çapında daha geniş veri
analizlerine ihtiyaç olmakla birlikte bu veriler dirençli üriner enfeksiyon oranlarının önümüzdeki günlerde ciddi bir hal alacağının
göstergesi olarak değerlendirilebilir
Anahtar Kelimeler: antibiyotik direnci,covid 19, ürner enfeksiyonlar, karbapenemler
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Has the covid 19 pandemıc affected the bacteries that frequently cause urinary infection
and the antibiotic resistance of these bacteria
Abdullah Akkurt1, Ercan Kazan2, Ayser Mızraklı1
1
Health Sciences University Gazi Yaşargil Training and Research Hospital
2
Antalya Ataturk State Hospital
In this study, we aimed to examine whether these treatments used during the pandemic period caused a change in urinary infection
causative bacteria and antibiotic resistance of these bacteria.
Urine cultures and antibiograms of 769 patients were examined in our hospital between January 2021 and September 2021. The
patients were selected randomly. No distinction was made between inpatient and outpatient admissions.
Carbapenems used in Covid pneumonia caused an increase in resistance in E.Coli and Klebsiella species. When the data of the last
9 months were scanned in our hospital, carbapenem resistance was encountered at a rate of 8% in E.coli species and 25% in Klebsiella species. These rates were found to be 1-5% for E.Coli and 11-15% for Klebsiella species in pre-pandemic studies. Although
wider data analyzes are needed across the country, these data can be considered as an indicator that the rates of resistant urinary
infections will become serious in the coming days
Keywords: antibiotic resistance, covid 19, urinary infections, carbapenems
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Çocuklarda D Vitamini takviyesinin tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarını önlemede faydası
var mı?
Burak Özçift1, Aslı Kantar2
1
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ürolojisi Kliniği, İzmir
2
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Kliniği, İzmir
GİRİŞ-AMAÇ: İdrar yolu enfeksiyonları, çocuklarda hipertansiyon, proteinüri, büyüme geriliği ve böbrek fonksiyon bozukluğu gibi
morbiditelerle ilişkili en yaygın bakteriyel enfeksiyonlardan biri olarak kabul edilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonları tedavisi, antibiyotik direnci, yan etkiler ve nüks gibi faktörler nedeniyle zorlu bir konu olarak kabul edilmektedir. Kemik ve mineral homeostazı
üzerindeki ana etkisinin ötesinde, D vitamininin bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı savunmak için önemli bir bağışıklık düzenleyici rolü olabileceğine dair artan sayıda kanıt vardır. Son zamanlarda, çocuklarda D vitamini reseptör gen polimorfizmleri ile idrar
yolu enfeksiyonları arasındaki ilişki bildirilmiştir. Üriner sistem enfeksiyonu olanlarda D vitamini eksikliğinin daha fazla görüldüğü
çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. D vitamini, bağışıklık fonksiyonu ve çocuklardaki enfeksiyonlar arasındaki bağlantı, D vitamini
takviyesinin idrar yolu enfeksiyonlarının yönetimi için uygun bir girişimsel veya adjuvan terapötik ajan olarak olası rolünü göstermektedir. Bu çalışmada, çocuklarda D vitamini takviyesinin tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi üzerindeki faydasının
değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM: Bu çalışma 2018-2021 yılları arasında rekürren İYE nedeniyle profilaktik antibiyotik tedavisi alan, aylık kontrollerinde kayıtları düzenli tutulmuş, çocuklar arasında yapıldı. Anatomik, nörolojik, sistemik veya kronik hastalığı olmayan, tuvalet eğitimi almış 5
yaş üstü çocuklar çalışmaya dahil edildi. Hasta grubunun çalışma öncesi D vitamini düzeyleri sağlıklı çocuk grubuyla karşılaştırıldı.
Hasta grubuna 6 ay boyunca D vitamini düzeylerine göre uygun D vitamini tedavisi verildi. Girişim öncesi her hastanın demografik
özellikleri kaydedildi. Çalışma öncesi ve sonrası serum D vitamini düzeyi ve D vitamini eksikliği oranı, ve çalışma öncesindeki ve
sürecindeki İYE sıklığı hasta grubunda kaydedildi ve karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta grubunda 18 çocuk ve sağlıklı çocuk grubunda 19 kişi çalışmaya alındı. Hasta grubunda yaş ortalaması 8,50 ±
2,77 yıl olan 16 (%88,9) kız ve 2 (%11,1) erkek, sağlıklı çocuk grubunda yaş ortalaması 8,57 ± 2,22 yıl olan 13 (%68,4) kız ve 6 erkek
(%31,6) mevcuttu (P>0,05). Hasta grubunun %88.9 (16/18) unda, sağlıklı çocuk grubunun %36,8 (7/19) inde D vitamini eksikliği
mevcuttu (P=0,001). D vitamini takviyesi sonrası hasta grubunda ortalama serum D vitamini seviyesi 15,89 ± 6.76 ng/ml’ den 19,96
± 8,77 ng/ml’ ye yükseldi (P=0.14). Tedavi sonrası D vitamini eksikliği 7 (%38.9) hastada mevcuttu (P=0,004). Çalışma sırasında,
idrar yolu enfeksiyonları sıklığı anlamlı şekilde azaldı (P = 0.01) (Tablo1).
SONUÇ: Bu çalışma, uygun dozda D vitamini takviyesinin tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarını önlemede ve idrar yolu enfeksiyonları sıklığını azaltmada önemli faydası olduğunu ortaya koydu. Daha anlamlı bir sonuca varabilmek için, D vitamini takviyesi verilmeyen rekürren idrar yolu enfeksiyonlu bir hasta grubunun kontrol grubu olduğu, daha fazla sayıda hastanın katıldığı ve daha uzun
takip süresi olan prospektif çalışmaların yapılmasını önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, D vitamini, Önleme, İdrar yolu enfeksiyonu.
Tablo 1
Tedavi öncesi (n=18)
16 (88,9)

Tedavi sonrası (n=18)
7 (38,9)

P değeri
0,004

3 (16,7)
3 (16,7)

4 (22,2)
5 (27,8)

0,014

2

6 (33,3)

4 (22,2)

3

3 (16,7)

3 (16,7)

4

2 (11,1)

1 (5,6)

D vitamini eksikliği (< 20 ng/ml) (n) (%)
İYE sıklığı (n) (%)
0
1

5
1 (5,6)
1 (5,6)
Çalışma öncesi ve sonrası D vitamini eksikliği ve idrar yolu enfeksiyonu sıklığının karşılaştırılması
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Is vitamin D supplementation beneficial in preventing recurrent urinary tract infections in
children?
Burak Özçift1, Aslı Kantar2
1
Department of Pediatric Urology, Izmir Dr. Behcet Uz Child Diseases and Surgery Training and Researching Hospital, Izmir,Turkey
2
Department of Pediatric Nephrology, Izmir Dr. Behcet Uz Child Diseases and Surgery Training and Researching Hospital, Izmir,Turkey
INTRODUCTION-AIM: Urinary tract infections are considered as one of the most common bacterial infections in pediatrics which
is associated with morbidities such as hypertension, proteinuria, growth retardation, and renal function impairment. Treatment of
urinary tract infections is considered as a challenging issue because of the factors such as antibiotics resistance, side effects,
and recurrence.There is a growing body of evidence that beyond its main effect on bone and mineral homeostasis, Vitamin D could
have an important immunoregulatory role to defend against bacterial and viral infections. Recently, some studies have shown that
vitamin D deficiency is more common in patients with urinary tract infections. The link between Vitamin D, immune function, and
infections among children demonstrates the possible role of Vitamin D supplement as a proper interventional or adjuvant therapeutic agent for the management of urinary tract infections. In this study, we aimed to evaluate the benefit of vitamin D supplement in
prevention of recurrent urinary tract infections in children.
METHODS: This study was conducted between 2018-2021 among children, who received prophylactic antibiotic treatment due to
recurrent urinary tract infections and whose monthly controls were kept regularly. Children over 5 years of age, who have no anatomical, neurological, systemic or chronic diseases and who were toilet trained were included in the study. Pre-study vitamin D levels
of the patient group were compared with the healthy children group.The patient group was given appropriate vitamin D treatment
according to their vitamin D levels for 6 months. Demographic characteristics of each patient were recorded before the intervention.
Serum vitamin D level and vitamin D deficiency rate before and after the study, and the frequency of UTI before and during the study
were recorded and compared in the patient group.
RESULTS: In this study, 18 children in the patient group and 19 children in the healthy children group were included. There were 16
(88.9%) girls and 2 (11.1%) boys with the mean age of 8,50 ± 2.77 years in the patient group, and 13 (68.4%) girls and 6 boy (31.6%)
with the mean age of 8,57 ± 2,22 years in the healthy children group (P>0,05). Vitamin D deficiency was present in 88.9% (16/18)
of the patient group and 36.8% (7/19) of the healthy children group (P=0,001). The mean serum vitamin D level in the patient group
increased from 15,89 ± 6.76 ng/ml to 19,96 ± 8,77 ng/mL after vitamin D supplementation (P=0,14). Post-treatment vitamin D
deficiency was present in 7 (38.9%) patients (P=0,004). During the study, the frequency of urinary tract infections was significantly
reduced (P=0,001) (Table 1).
CONCLUSION: This study revealed that the appropriate dose of vitamin D supplementation has significant benefits in preventing
recurrent urinary tract infections and reducing the frequency of urinary tract infections. In order to reach a more meaningful conclusion, we recommend conducting prospective studies with a larger number of patients and a longer follow-up period, in which the
patient group with recurrent urinary tract infection who did not receive vitamin D supplementation was the control group.
Keywords: Children, Prevention, Urinary tract infection, Vitamin D.
Table 1
Vitamin D deficiency ( < 20 ng/ml) (n) (%)
Frequency of UTI (n) (%)
0
1

Pre-treatment (n=18)
16 (88,9)

Post-treatment (n=18)
7 (38,9)

P value
0,004

3 (16,7)
3 (16,7)

4 (22,2)
5 (27,8)

0,014

2

6 (33,3)

4 (22,2)

3

3 (16,7)

3 (16,7)

4

2 (11,1)

1 (5,6)

5
1 (5,6)
1 (5,6)
Comparison of Vitamin D deficiency before and after the study and frequency of urinary tract infection
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Fournier Gangreni Tek Merkez Deneyimlerimiz: Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
Mustafa Ozan Ataçer, Müslim Doğan Değer, Burak Akgül, Tevfik Aktoz
Trakya Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Edirne
AMAÇ: Fournier Gangreni (FG), yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden, hızlı ilerleyen ve agresif debridman gerektiren, perineal,
genital veya perianal bölgelerin süpüratif bakteriyel enfeksiyonunun subkutanöz damarların trombozisine yol açarak, üzerindeki
deride gangren gelişmesiyle sonlanan sinerjistik nekrotizan fasiitidir. Amacımız, FG’de mortaliteyi etkileyen faktörleri araştırmaktır.
YÖNTEM: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD. ’da 2008-2021 yılları arasında FG nedeniyle tedavi gören hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, Charlson Comorbidity Indeks’i, LRINEC skoru, serum potasyum, CRP
değerleri, Nötrofil/Lenfosit oranları, yoğun bakımdaki ve toplam yatış süreleri, enfeksiyon kaynağı, etken mikroorganizma ve aldığı
antibiyoterapi mortalite açısından değerlendirildi. Tek değişkenli analizde nominal veriler için ki-kare testi, parametrik değişkenler
için t-testi, nonparametrik değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanıldı. P<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 63.4±13.4 olan 62 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri ve komorbiditeleri
Tablo-1’ de ayrıntılı olarak özetlenmiştir. Mortalite oranı %17,7 tespit edildi. İleri yaş, parapleji, kronik böbrek hastalığı, Charlson Komorbidite Indeks skorunun yüksekliği, serum potasyum yüksekliği, hematokrit düşüklüğü ve yoğun bakımda yatış süresinin uzamasının mortalite üzerine anlamlı etkisi olduğu görüldü (p<0.05). Enfeksiyon kaynağının (0.966), etken mikroorganizmanın (p: 0.692),
verilen antibiyoterapinin (p: 0.317), orşiektomi yapılmasının (p: 0.101), CRP yüksekliğinin (p:0.606), diabetus mellitusun (p: 0.680)
ve hastanede yatış süresinin (p: 0.203) mortaliteyi anlamlı olarak etkilemediği görüldü.
SONUÇ: FG hızlı tedavi edilmesi gereken mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Hastaya bağlı komorbid faktörlerin mortaliteyi belirgin
olarak arttırdığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fournier Gangreni, Mortalite, Nekrotizan Fasiit
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Our Experiences With Fournier Gangrena Single Center: Factors Affecting Mortality
Mustafa Ozan Ataçer, Müslim Doğan Değer, Burak Akgül, Tevfik Aktoz
Department of Urology, Trakya University, Edirne, Turkey
INTRODUCTION: Fournier’s Gangrene (FG) is a synergistic necrotizing fasciitis that progresses rapidly and requires aggressive debridement, with high mortality and morbidity, and suppurative bacterial infection of the perineal, genital or perianal regions causes
thrombosis of the subcutaneous vessels and ends with the development of gangrene on the overlying skin. Our aim is to investigate
the factors affecting mortality in FG.
METHOD: Patients who were treated for FG in the Urology Department of Trakya University Faculty of Medicine between 2008 and
2021 were evaluated retrospectively. In terms of mortality, the patients’ demographic characteristics, Charlson Comorbidity Index,
LRINEC score, serum potassium, CRP values, Neutrophil/Lymphocyte ratios, length of stay in the intensive care unit and total hospitalization, source of infection, causative microorganism, and antibiotic therapy were evaluated. In univariate analysis, chi-square
test was used for nominal data, t-test for parametric variables, and Mann-Whitney U test for nonparametric variables. A value of P
< 0.05 was considered significant.
RESULTS: The study included 62 individuals with an average age of 63.413.4 years. Table-1 summarizes the demographic features
and comorbidities of the patients in detail. The mortality rate was calculated to be 17.7 percent. Advanced age, paraplegia, chronic
kidney disease, a high Charlson Comorbidity Index score, high serum potassium, a low hematocrit, and a longer stay in the critical
care unit were shown to have a significant influence on death (p < 0.05). The source of infection (0.966), the causative microorganism (p: 0.692), the given antibiotic (p: 0.317), orchiectomy (p: 0.101), CRP elevation (p: 0.606), diabetes mellitus (p: 0.680), and
duration of hospitalization (p: 0.203) did not significantly affect mortality.
CONCLUSION: FG is a disease with a high mortality rate that must be treated as soon as possible. Comorbidities related to the
patient have been found to significantly increase mortality.
Keywords: Fournier’s Gangrene, Mortality, Necrotizing Fasciitis
Tablolar / Tables
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İdrar kültürünün olağan şüphelisi E.coli’nin yıllara göre antibiyotik direnci
Caner Baran1, Çiğdem Arabacı2, Murat Özer1, Mehmet Gökhan Çulha1, Emre Can Polat1, Levent Özcan1, Alper Ötünçtemur1
1
Prof Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Üroloji Servisi, İstanbul
2
Prof Dr Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi, İstanbu
AMAÇ: İdrar yolu enfeksiyonlarının (İYE) en sık nedeni Escherichia coli’dir (E.coli). İYE’nin ampirik tedavisinde, E.coli direnç oranlarının belirlenmesi, tedavi başarısında ve ileride gelişecek dirençli suşların önlenmesinde en önemli noktalardandır. Bu çalışmada
amacımız, üroloji polikliniğine başvuran hastalarda, E.coli’nin antibiyotik dirençlerini incelemek ve direnç oranlarının yıllara göre
değişimini ortaya koymaktır.
YÖNTEM: 2016-2020 yılları arasında, üroloji polikliniğe başvuran ayaktan hastalardan, İYE ön tanısı ile idrar kültür testi istenen ve
sonuçlarında E. coli rapor edilen hastaların kayıtları retrospektif incelendi. Steril idrar kaplarına alınan orta akım idrar örnekleri, kromojenik besiyerine ekilmiş ve besiyerleri aerop koşullarda 37°C’de 18-24 saatlik inkübasyona bırakılmıştır. 18-24 saatlik inkübasyon
sonrasında 100.000 koloni/mL ve üzerindeki üreme saptanan idrar örnekleri çalışmaya alınmıştır. Elde edilen suşların tanımlanması
ve antibiyotik duyarlılıkları Phonex otomatize sistemi ile yapılmıştır. Yaşı 18 ve üzerinde olan hastaların sonuçları değerlendirilerek,
cinsiyet ve antibiyotik direnç oranları ve ESBL durumu yıllara göre kayıt edildi. İstatistiksel analizde p <0.05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışma döneminde idrar kültür sonucunda E. coli üreyen hasta sayısı 2856 olarak bulundu. Hastaların %66,4’ü kadın, %33,6’sı erkekti. Kadınlarda yaş ortalaması 52 olarak bulunurken erkeklerde 65,8 olarak bulundu (p <0,01). Tüm hastaların
%33,3’ünde ESBL (+) rapor edilirken, erkeklerde bu oran %49,8 kadınlarda ise %24,9 olarak bulundu (<0,01). Kadın ve erkek hastaların antibiyotik direnç oranlarına göre karşılaştırılması Tablo-1’de sunuldu. Direnç oranı en yüksek 3 antibiyotik sırasıyla Ampisilin
(%68,1), Amoksisilin/Klavulonat (%49,4), Siprofloksasin (%45) olarak tespit edilirken, direnç oranı en düşük 3 antibiyotik İmipenem
(%0), Meropenem (%0) ve Amikasin (%0,5) olarak bulundu (Tablo-1). Direnç oranı %10’un altında, oral olarak kullanılabilecek ilaç
olarak nitrofurantoin ve fosfomisin tespit edildi.
SONUÇ: İdrar yolu enfeksiyonlarının en sık nedeni E.coli’dir. Üroloji polikliniğine İYE semptomları ile başvuran hastalarda ampirik
antibiyotik rejimi seçiminin temeli lokal ve bölgesel antibiyotik direncinin belirlenmesidir. Çalışmamızın sonuçlarına göre erkek
hastalarda direnç oranları daha yüksek olan E.coli enfeksiyonları tespit edilmiştir. Ayrıca nitrofurantoin ve fosfomisinin oral ampirik
tedavi için uygun olduğunu ve amikasinin parenteral ampirik tedavi için ilk seçenek olarak uygun olduğunu ortaya koyduk.
Anahtar Kelimeler: E.coli, idrar yolu enfeksiyonu, antibiyotik direnci
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Antibiotic resistance of E.coli, the usual suspect of urine culture, by years
Caner Baran1, Çiğdem Arabacı2, Murat Özer1, Mehmet Gökhan Çulha1, Emre Can Polat1, Levent Özcan1, Alper Ötünçtemur1
1
Department of Urology, Prof Dr Cemil Taşçıoğlu City Hospital, İstanbul
2
Department of Microbiology, Prof. Dr Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul
OBJECTIVE: Escherichia coli (E.coli) is the most common cause of urinary tract infections (UTI). In the empirical treatment of UTI,
identifying the E.coli antibiotic resistance rates is one of the most fundamental points for curing the present infeciton and preventing future resistant strains. Our aim in this study is to examine the antibiotic resistance of E.coli in patients who applied to the
urology outpatient clinic and to reveal the change in resistance rates over the years.
METHODS: Between 2016 and 2020, the records of outpatients who applied to the urology outpatient clinic with a preliminary diagnosis of UTI, who requested urine culture test and whose results were reported as E. coli, were retrospectively analyzed. Midstream
urine samples taken into sterile urine containers were inoculated into chromogenic media and the media were incubated for 18-24
hours at 37°C under aerobic conditions. Urine samples with growth of 100,000 colonies/mL and above after 18-24 hours of incubation were included in the study. Identification and antibiotic susceptibility of the strains obtained were done by Phonex automated
system. The results of patients aged 18 and over were evaluated, and gender and antibiotic resistance rates and ESBL status were
recorded according to years. In statistical analysis, p <0.05 was considered significant.
RESULTS: During the study period, there were 2856 patients with E.coli growth in their urine culture. 66.4% of the patients were
female and, 33.6% were male. The mean age was 52 in women and 65.8 in men (p <0.01). ESBL (+) was reported in 33.3% of all
patients, while this rate was 49.8% in men and 24.9% in women (<0.01). A comparison of female and male patients according to
antibiotic resistance rates is presented in Table-1. The top 3 antibiotics with the highest resistance rate were determined as Ampicillin (68.1%), Amoxicillin/Clavulanate (49.4%), Ciprofloxacin (45%), respectively. Th3e 3a antibiotics with the lowest resistance rate
were Imipenem (0%), Meropenem (0%).) and Amikacin (0.5%) (Table-1). Nitrofurantoin and fosfomycin were determined as drugs
that can be used orally, with a resistance rate of less than 10%.
CONCLUSION: The most common cause of urinary tract infections is E.coli. Identifying the local and regional antibiotic resistance
is the basis of choosing the empirical antibiotic regimen in patients presenting to the urology outpatient clinic with UTI symptoms.
According to the results of our study, E.coli infections with higher resistance rates were detected in male patients. We have also
revealed that nitrofurantoin and fosfomycin are suitable for oral empirical therapy and amikacin is suitable for parenteral empirical
therapy as the first choice.
Keywords: E.coli, urinary tract infection, antibiotic resistance
E.coli direnç oranlarının yıllara göre dağılımı
Ortalama
2016
(%)

2017
(%)

2018
(%)

2019
(%)

2020
(%)

Genel
(%)

Kadin (%)

Erkek
(%)

p

Ampisilin (n:2788)

69,4

73,3

68,8

65,5

66

68,1

61,3

81,6

<0,01

Amoksisilin/Klavulonat
(n:1739)

51,3

50,4

52,6

47,5

44,5

49,4

41,9

63,7

<0,01

Siprofloksasin (n:2846)

46,8

49

47,3

42,2

43,4

45

33,3

68,2

<0,01

Sefazolin (n:877)

46,2

50

38,6

26,1

38,1

42,6

32,8

62,8

<0,01

Levofloksasin (n:1746)

46,9

49

39,7

40,7

42,7

41,5

30,1

64,6

<0,01

TMP/SXT (n:2831)

40,5

44,5

39,5

35,9

35,4

40,4

35,5

50,2

<0,01

Sefuroksim aksetil (n:1032)

45,9

51,6

41,5

32,1

39,8

39,4

31,4

55,6

<0,01

Seftriakson (n:2807)

41,5

43,3

37,6

33,6

35,2

37,3

28,3

55,1

<0,01

Seftazidim (n:2312)

26,4

32,7

28,3

53,1

58

34

25,3

50

<0,01

Sefepim (n:1844)

27

34,8

32,6

15,6

16,9

28,9

20,8

45,3

<0,01

79

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Gentamisin (n:2842)

19,6

20,1

18,3

17,5

17

18,8

13,9

28,4

<0,01

Piperasilin/Tazobaktom
(n:2801)

6,5

9,2

14,1

10,1

7,4

8,7

7,3

11,5

<0,01

Nitrofurantoin (n:2657)

1,6

2,5

3,9

3

5,2

3

2

5,1

<0,01

Fosfomisin (n:921)

1,7

3,1

3,3

0

0

2,2

1,5

3,5

0,11

Ertapenem (n:2427)

1,3

3,6

3

1,6

0,6

2

1,4

3,1

<0,01

Kolistin (n:772)

0,6

1,2

2,4

0

0

1,6

1,4

1,9

0,6

Amikasin (n:2856)

1

0,2

0

0,2

0,9

0,5

0,3

0,7

0,01

Meropenem (n:2216)

0

0

0

0

0

0

0

0

-

İmipenem (n:2281)

0

0,3

0

0

0

0

0,1

0

0,6

ESBL (+)

38,6

38,4

35,1

29,2

30,8

33,3

24,9

49,8

<0,01

The distribution of resistance rates of E.coli by years
Mean
2016
(%)

2017
(%)

2018
(%)

2019
(%)

2020
(%)

Overall
(%)

Female
(%)

Male
(%)

p

Ampicillin(n:2788)

69,4

73,3

68,8

65,5

66

68,1

61,3

81,6

<0,01

Amoxicillin/Clavulanate
(n:1739)

51,3

50,4

52,6

47,5

44,5

49,4

41,9

63,7

<0,01

Ciprofloxacin (n:2846)

46,8

49

47,3

42,2

43,4

45

33,3

68,2

<0,01

Cefazolin (n:877)

46,2

50

38,6

26,1

38,1

42,6

32,8

62,8

<0,01

Levofloxacin (n:1746)

46,9

49

39,7

40,7

42,7

41,5

30,1

64,6

<0,01

TMP/SXT (n:2831)

40,5

44,5

39,5

35,9

35,4

40,4

35,5

50,2

<0,01

Cefuroxime Axetil (n:1032)

45,9

51,6

41,5

32,1

39,8

39,4

31,4

55,6

<0,01

Ceftriaxone (n:2807)

41,5

43,3

37,6

33,6

35,2

37,3

28,3

55,1

<0,01

Ceftazidime (n:2312)

26,4

32,7

28,3

53,1

58

34

25,3

50

<0,01

Cefepime (n:1844)

27

34,8

32,6

15,6

16,9

28,9

20,8

45,3

<0,01

Gentamicin (n:2842)

19,6

20,1

18,3

17,5

17

18,8

13,9

28,4

<0,01

Piperacillin Tazobactam
(n:2801)

6,5

9,2

14,1

10,1

7,4

8,7

7,3

11,5

<0,01

Nitrofurantoin (n:2657)

1,6

2,5

3,9

3

5,2

3

2

5,1

<0,01

Fosfomycin (n:921)

1,7

3,1

3,3

0

0

2,2

1,5

3,5

0.11

Ertapenem (n:2427)

1,3

3,6

3

1,6

0,6

2

1,4

3,1

<0,01

Colistin (n:772)

0,6

1,2

2,4

0

0

1,6

1,4

1,9

0,6

Amikacin (n:2856)

1

0,2

0

0,2

0,9

0,5

0,3

0,7

0,01

Meropenem (n:2216)

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Imipenem (n:2281)

0

0,3

0

0

0

0

0,1

0

0,6

ESBL (+)

38,6

38,4

35,1

29,2

30,8

33,3

24,9

49,8

<0,01
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Monosemptomatik Enurezis Nokturna’da biofeedback tedavisinin etkinliği
Serdar Karadağ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Amaç: Monosemptomatik enurezis nokturna, 7 yaşında %5-10 ve adolesan dönemde %1-2 sıklıkta görülen, genellikle spontan iyileşme gözlenen gece yatak ıslatma durumudur. Biz mevcut çalışmamızda monosemptomatik enurezis’de biofeedback tedavisinin
etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
Method: Ocak 2015 – Ocak 2021 tarihleri arasında merkezimize enurezis şikayeti ile başvurmuş ve biyofeedback tedavisi almış
olan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Gündüz işeme sorunları, anatomik patoloji veya nörojen mesane disfonkisyonu
tanıları olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Biyofeedback tedavisi ilk bir ay haftada bir, sonraki iki ay ayda bir şeklinde uygulandı.
Biyofeedback tedavisi öncesi ve sonrası enurezis sıklıkları değerlendirildi. Ayda bir ve altında enurezis gerçekleşmiş olması başarı
kabul edildi. Ayrıca tedavi öncesi ve sonrası yapılan ultrason ile mesane kapasitesi takibi yapıldı.
Bulgular: Dahil edilen 41 hastanın yaş ortalaması 8.2 ± 2,8 olarak tespit edildi. Hastaların 27 (65,9%)’si erkek, 14 (34,1%)’ü kızdı.
Tedaviden faydalanan hasta sayısı 25 (61%) idi. Tedavi öncesi ortalama enurezis sıklığı 20,1 ± 5.4/ay iken, tedavi sonrası bu değer
9.8 ± 5.1/ay olarak hesaplandı (p<0.05). Ortalama mesane kapasitesi açısından yapılan karşılaştırmada, ortalama kapasitenin 195
cc’den 235 cc’ye çıktığı izlendi.
Sonuç: Biofeedback tedavisi, monosemptomatik enurezis tedavisinde güvenle uygulabilir efektif bir tedavi modalitesidir.
Anahtar Kelimeler: Monosemptomatik Enurezis Nokturna, biofeedback, yatak ıslatma
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Efficacy of biofeedback therapy in Monosymptomatic Enuresis Nocturna
Serdar Karadağ
University of Health Sciences Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Urology, İstanbul, Turkey
Aim: Monosymptomatic enuresis nocturna is bedwetting at night with a frequency of 5-10% at the age of 7 years and 1-2% in adolescence, usually with spontaneous recovery. In our current study, we aimed to evaluate the effectiveness of biofeedback therapy
in monosymptomatic enuresis.
Method: The data of the patients who applied to our center with the complaint of enuresis and received biofeedback therapy between January 2015 and January 2021 were analyzed retrospectively. Patients with diagnosis of daytime voiding problems, anatomical
pathology or neurogenic bladder dysfunction were excluded from the study. Biofeedback treatment was applied once a week for
the first month and once a month for the next two months. The frequency of enuresis before and after biofeedback therapy was
evaluated. Having enuresis once a month or less was considered a success. In addition, bladder capacity was monitored by ultrasound before and after the treatment.
Results: The mean age of the 41 patients included was 8.2 ± 2.8 years. 27 (65.9%) of the patients were male and 14 (34.1%) were
female. The number of patients who benefited from the treatment was 25 (61%). While the mean frequency of enuresis was 20.1
± 5.4/month before treatment, this value was calculated as 9.8 ± 5.1/month after treatment (p<0.05). In the comparison made in
terms of average bladder capacity, it was observed that the average capacity increased from 195 cc to 235 cc.
Conclusion: Biofeedback therapy is an effective treatment modality that can be safely applied in the treatment of monosymptomatic enuresis.
Keywords: Monosymptomatic Enuresis Nocturna, biofeedback, bedwetting
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SS-037

Yaşlı Hastalarda Supine Ve Prone Minyatürize Perkütan Nefrolitotomi: Üçüncü Basamak
Sağlık Kuruluşunda Karşılaştırmalı Çalışma
Murat Şahan1, Serkan Yarımoğlu1, Ömer Sarılar2, Nazım Furkan Günay2, Abdullah Esmeray2, Faruk Özgör2
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
AMAÇ: Yaşlı hastalarda supin ve pron pozisyonda mini perkütannefrolitotomi sonuçlarını karşılaştırmak.
GEREÇ-YÖNTEM: Nisan 2017 ile Ocak 2021 tarihleri arasında geriatrikpopülasyonda böbrek taşı nedeniyle mini perkütannefrolitotomi operasyonu yapılan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm hastaların komorbiditeleri kaydedildi ve CCI skoru
hesaplandı. Gruplar perioperatif değerler, taşsızlık oranları ve komplikasyon oranları açısından karşılaştırıldı. PostoperatifkomplikasyonlarClavien-Dindoskorlama sistemine göre kaydedildi.
BULGULAR: Supin mini perkütannefrolitotomi grubunda 54, pron mini perkütannefrolitotomi grubunda 64 hasta vardı. Pron grupta
ortanca yaş 68, supin grupta 67 idi. CCI skorları her iki grupta da benzerdi (p=0,764). Gruplar arasında taşsızlık ve total komplikasyon oranları istatistiksel olarak farklı değildi (sırasıyla p=0,942, p=0,202). Ancak pron grupta derece 1-2 komplikasyon oranları anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.047). CCI skoru ve taş boyutu komplikasyon gelişimi ile anlamlı olarak ilişkiliydi (sırasıyla p=0,041,
p=0,016).
SONUÇ: Supin mini perkütannefrolitotomi, CCI skorları yüksek olan yaşlı hastalar için potansiyel olarak daha güvenli bir alternatif
tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Clavien-Dindo, Perkütan nefrolitotomi, Supin pozisyon, Yaşlı hasta
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Supine and Prone in Elderly Patients Miniaturized Percutaneous Nephrolithotomy: A Comparative Study in a Tertiary Health Institution
Murat Şahan1, Serkan Yarımoğlu1, Ömer Sarılar2, Nazım Furkan Günay2, Abdullah Esmeray2, Faruk Özgör2
1
Health Sciences University, Bozyaka Training and Research Hospital, Urology Clinic, Istanbul
2
Health Sciences University, Haseki Training and Research Hospital, Urology Clinic, Izmir
OBJECTIVE: To compare the results of mini percutaneous nephrolithotomy in the supine and prone positions in elderly patients.
Materials-METHODS: Patients who underwent mini-percutaneous nephrolithotomy for kidney stones in the geriatric population
between April 2017 and January 2021 were evaluated retrospectively. Comorbidities of all patients were recorded and CCI score
was calculated. The groups were compared in terms of perioperative values, stone-free rates and complication rates. Postoperative
complications were recorded according to the Clavien-Dindos scoring system.
RESULTS: There were 54 patients in the supine mini-percutaneousnephrolithotomy group and 64 patients in the prone mini-percutaneousnephrolithotomy group. The median age was 68 in the prone group and 67 in the supine group. CCI scores were similar in both
groups (p=0.764). Stone-free and total complication rates were not statistically different between the groups (p=0.942, p=0.202,
respectively). However, grade 1-2 complication rates were significantly higher in the prone group (p=0.047). CCI score and stone
size were significantly associated with the development of complications (p=0.041, p=0.016, respectively).
CONCLUSION: Supine mini percutaneous nephrolithotomy is a potentially safer alternative treatment for elderly patients with high
CCI scores.
Keywords: Clavien-Dindo, Percutaneous nephrolithotomy, Supine position, Elderly patient
Tablo / Table

84

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

SS-038

COVID-19 Pandemisinde YouTube Videoları Böbrek Taşı İle İlgili Güvenilir Bir Bilgi Kaynağı
Olabilir Mi?
Cem Kezer1, Faruk Özgör2
1
Erdem Hastanesi, Uroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırması, Uroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: Youtube kanalında Türkçe olarak yayınlanan ve böbrek taşı ve COVID-19 ile ilişkili olan videoların kalitesinin değerlendirilmesi.
YÖNTEM: Çalışma 1 Eylül 2021 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında iki üroloji doktoru tarafından yapıldı. Böbrek taşı ile ilgili kelimeler
olan ‘coronavirus, böbrek taşı’, ‘COVID-19, böbrek taşı’, ‘coronavirus, taş kırma’, ‘COVID-19, taş düşürme’ ve ‘COVID-19, böbrek taşı
tedavisi’ kelime grupları YouTube video kanalında tarandı. İlk olarak her video için video uzunluğu, Youtube’da geçen gün sayısı,
izlenme ve yorum sayısı, “beğenme” ve “beğenmeme” sayıları kaydedildi. Videoların kaynakları “sağlık profesyonelleri”, “yeni kurumlar” ve “profesyonel olmayan kişiler” olmak üzere üç gruba ayrıldı. Ayrıca DISCERN ve tıbbi bilgi ve içerik indeksi (MICI) değerlendirildi.
BULGULAR: Toplamda 87 video çalışma dahil edilme kriterlerini karşılıyordu. Bunlardan 35 tanesi bilgilendirici video, 32 tanesi hasta deneyimleri videosu ve 20 tanesi ise haber kanalı kaynaklı videolardı. En kısa video uzunluğu hasta deneyim videolarında bulundu
(p=0,001). Videoların DISCERN puanları bilgilendirici videolar için 4.5±1.2, hasta deneyim videoları için 2.3±0.6 ve haber güncelleme
videoları için 1,1±0,9 idi. İstatistiksel analizler, bilgilendirici videoların hasta deneyimi videoları ve haber güncelleme videoları ile
karşılaştırıldığında DISCERN puanlarının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ortaya koydu (sırasıyla p=0,005 ve p=0,001). Bilgilendirici videolar için ortalama MICI puanı 4.6±1.2 idi.
SONUÇ: Bu çalışma, koroner arter hastalığı ve COVID-19 ile ilgili videoların genellikle düşük kaliteli ve düşük güvenilirliğe sahip
olduğunu gösterdi. Çalışmamızdaki bulgular ürolologların daha doğru hasta bilgilendirmesi için böbrek taşı ve COVID-19 ile ilgili
profesyonel bilgi içeren videolar hazırlama gerekliliğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: böbrek taşı, COVID-19, discern skoru, MICI, Youtube
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Can YouTube Videos Be a Reliable Source of Information About Kidney Stones During the
COVID-19 Pandemic?
Cem Kezer1, Faruk Özgör2
1
Erdem Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
2
Sultangazi Haseki Education and Research, Department of Urology, Istanbul, Turkey
PURPOSE: To evaluate the quality of the videos published in Turkish on the Youtube channel and related to kidney stones and COVID-19.
METHOD: The study was performed by two urologists between September 1, 2021 and September 10, 2021. Words related to kidney
stone are ‘coronavirus, kidney stone’, ‘COVID-19, kidney stone’, ‘coronavirus, stone fragmentation’, ‘COVID-19, stone passage’ and
‘COVID-19, kidney stone treatment’ in YouTube were reviewed. First, the length of the video, the number of days spent on Youtube,
the number of views and comments, the number of “likes” and “dislikes” were recorded for each video. The sources of the videos
were divided into three groups: “health professionals”, “new institutions” and “non-professionals”. In addition, DISCERN and the
medical information and content index (MICI) were evaluated.
RESULTS: A total of 87 video studies met the inclusion criteria. 35 of them were informative videos, 32 of them were patient experiences videos and 20 of them were videos from news channels. The shortest video length was found in the patient experience
videos (p=0.001). The DISCERN scores of the videos were 4.5±1.2 for informative videos, 2.3±0.6 for patient experience videos,
and 1.1±0.9 for news update videos. Statistical analyzes revealed that informative videos had significantly higher DISCERN scores
compared to patient experience videos and news update videos (p=0.005 and p=0.001, respectively). The mean MICI score for
informative videos was 4.6±1.2.
CONCLUSION: This study showed that videos about coronary artery disease and COVID-19 are generally of low quality and of low
reliability. The findings in our study revealed the necessity of preparing videos containing professional information about kidney
stones and COVID-19 for urologists to provide more accurate patient information.
Keywords: COVID-19, discern score, kidney stone, MICI, Youtube
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SS-039

Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi tedavisi için deneyimli Avrupalı endoürologların tedavi
eğilimlerini ve teknik detaylarını belirleyen anket
Serkan Yenigürbüz, Caner Ediz, Cumhur Yeşildal, Mehmet Pehlivanoğlu, Yunus Emre Kızılkan, Hasan Hüseyin Tavukçu, Ömer Yılmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2. Abdulhamid Han EAH, Üroloji Kliniği, İstanbul
Amaç: Avrupa merkezlerinde deneyimli endoürologlar tarafından yanıtlanan bir anket aracılığıyla ekstrakorporeal şok dalga litotripsi
(SWL) tedavisinin uygulamasını farklı yönlerden (endikasyonlar, teknik ve ekipmanla ilgili özellikler) değerlendirmek.
Materyal ve Metot: Ekibimiz tarafından teknik ekipman, tedavi uygulamaları, tedavi öncesi hazırlıkların demografik özelliklerini değerlendirmek amacıyla dört ana başlıkta 72 sorudan oluşan bir anket hazırlanmış ve 200 endoüroloğa mail olarak gönderilmiştir.
Ankete %75’i üniversite veya eğitim hastanelerinden ve %69’u üroloji alanında 10 yıldan fazla deneyime sahip 97 akademik endoürolog katılmıştır.
Bulgular: Ürologların %74’ü SWL cihazına doğrudan erişime sahipti ve SWL ünitesinden esas olarak sorumlu olan endoürologlar %61
oranında iken ikinci olarak SWL konusunda eğitim almış teknisyenlerdi (%25). SWL kararını etkileyen faktörler sırasıyla taşın boyutu,
yeri, yoğunluğu, bileşimi ve böbrek anatomisiydi. SWL kararı için en çok taş yoğunluğu belirleyici rol oynadı ve endoürologların %71’i
için cut-off değeri 1000 HU< idi. SWL seansından sonra artan oral hidrasyon ve medikal ekspulsif tedaviler yaygın olarak kullanıldı
ve önerildi. Endoürologların çoğu tarafından rutin antibiyotik profilaksisi kullanılmadı (%45) ve taş caddesi oluşumundan sonra en
çok yanıt verilen yaklaşım üreteroskopi (%39) idi.
Tartışma ve Sonuç: Anket cevapları, deneyimli Avrupalı endoürologların çoğunun kılavuz önerilerine göre tedavi alternatiflerine karar
verdiğini ve SWL’nin üriner taşların tedavisi için hala değerli bir seçenek olduğunu açıkça ortaya koydu.
Anahtar Kelimeler: Anket, Avrupa, Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi, Ürolitiyazis
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A novel survey for treatment trends and technical details for extracorporeal shockwave lithotripsy from experienced European endourologists
Serkan Yenigürbüz, Caner Ediz, Cumhur Yeşildal, Mehmet Pehlivanoğlu, Yunus Emre Kızılkan, Hasan Hüseyin Tavukçu, Ömer Yılmaz
Department of Urology, University of Health Sciences, Sultan 2.Abdulhamid Han Sample Training And Research Hospital, Istanbul,
Turkey
Purpose : To evaluate the practice of extracorporeal shockwave lithotripsy (SWL) treatment from different aspects (indications,
technical and equipment related characteristics) through a questionnaire reponsed by experienced endourologist in European centers.
Materials and Methods: A survey which consists of 72 questions on four main topics was prepared by our team to evaluate the demographics of technical equipment, treatment applications, pre-treatment preparations, and the survey was mailed to 200 endourologists. Ninety-seven academic endourologists enrolled in the survey which 75% of them were from university or training hospitals
and 69% of them experienced more than 10 years in Urology.
Results: Seventy-four percent of urologist had direct access to SWL-device and endourologist was mainly the responsible for SWL
unit with the 61% rate and was secondly the technician which was trained on SWL (25%). Factors that affect the decision for SWL
were the stone’s size, location, density, composition and kidney anatomy respectively. Stone density was the most preferred for
the SWL decision and cut-off value was 1000 HU< for 71% of endourologists. Increased oral hydration and medical expulsive treatments were commonly used and recommended after the SWL session. Routine antibiotic prophylaxis was not used by most of the
endourologists (45%), and ureteroscopy (39%) was the most responded approach after steinstrasse formation.
Conclusions: Survey answers revealed clearly that most of experienced European endourologists decide to treatment alternatives
according to the guideline suggestions and SWL is still a valuable option for the treatment of urinary stones.
Keywords: Extracorporeal shockwave lithotripsy, Europe, Survey, Urolithiasis
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Nefrostomi Kateteri Sebebiyle Renal Anjiografide Yalancı Negatiflik Tek Merkez İki Vakalık
Olgu sunumu
Taner Kargı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Psödoanevrizmalar ve arteriyovenöz fistüller (AVF’ler) travma, renal biyopsi, perkütan nefrostomi (PN), perkütan nefrolitotomi (PNL) ve parsiyel nefrektomi sonrası ortaya çıkabilen iyatrojenik renal vasküler lezyonlardır (İRVL). Nadir görülmekle birlikte
hayatı tehdit eden durumlar olmaları önemlilik arz eder. Tanıda altın standart renal anjiografidir (RA). Tedavisi ise aynı seansta
yapılan selektif arteriyal embolizasyon (SAE) işlemidir. Bu sunumda biz de kliniğimizde PNL ve PN uygulanan 2 hastada gelişen
psödoanevrizmaların postoperatif RA’da nefrostomi kateterleri sebebiyle tanı alamamasını sunmayı hedefledik.
Olgu Sunumu 1: 42 yaşında erkek hasta, sağ renal pelviste 2 cm boyutunda kalkül saptanması üzerine PNL planlandı. Hastada dilatasyon sırasında ani başlayan hipotansiyon gelişmesi üzerine nefrostomi kateteri takılarak işleme son verildi. Hastaya peroperatif
1Ü Eritrosit Replasman Tedavisi (ERT) ve sıvı desteği uygulandı. Hemodinamisi düzelen hastanın takiplerinde hemoglobin düşüşü
sebebiyle 3Ü ERT tedavisi uygulandı. İntermittan makroskopik hematüri gelişen hastaya Bilgisayarlı Tomografi (BT) Anjio uygulandı.
BT Anjio’da renal vasküler hasar görülmesi üzerine Girişimsel Radyoloji (GR) tarafından RA uygulandı. RA’da herhangi bir patoloji
izlenmemesi üzerine 4 gün daha takip edilen hastanın belirgin hemoglobin düşüşü olmaması sebebiyle çekilen nefrostomi kateteri
sonrasında makroskopik hematüri ve hematoglob izlendi. GR tarafından tekrar acil RA uygulandı. Psödoanevrizma tespit edilen
hastada aynı seansta SAE uygulandı. Sonraki takiplerinde stabil seyreden hasta taburcu edildi.(Resim 1)
Olgu Sunumu 2: 54 yaşında Hipertansiyon, Kronik Böbrek Yetmezliği ve ANCA ilişkili vaskulit tanısı olan erkek hasta İç Hastalıkları
servisinde takibi sırasında ciddi yan ağrısı ve bazal kreatin değerlerinde yükselme saptanması üzerine kontrastsız batın BT ile
tetkik edildi. Sağ distal üreter taşı saptanan hastanın anestezi riski sebebiyle opere edilememesi üzerine lokal anestezi altında
GR tarafından PN uygulandı. İşlem sonrası 5. günde başlayan ve 10 gün boyunca aralıklı hematürisi olan hastaya toplam hemoglobin düşüklüğü sebebiyle 6Ü ERT uygulandı. AVF düşünülen hastaya GR tarafından uygulanan RA’da patoloji saptanmadı. Kontrol
BT’sinde üriner sistemde taş izlenmeyen hastanın PN kateteri çekildi. İşlem sonrası makroskopik hematüri ve hematoglob gelişen
hastaya GR tarafından acil RA uygulandı. 3 adet psödoanevrizma tespit edilmesi üzerine aynı seansta SAE uygulandı ve postoperatif
dönemde sorun izlenmeyen hasta taburcu edildi. (Resim 2)
Sonuç: RA, İRVL tanısında altın standart olmakla birlikte nefrostomi kateteri mevcut olan hastalarda yalancı negatiflikler izlenebilir.
Klinik şüphe ve semptomların devamı halinde tekrar RA işlemi ya da işlemin nefrostomi kateterinin çekilerek uygulanması akılda
tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Psödoanevrizma, Arteriovenöz fistül, Renal Anjiografi, Embolizasyon
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False Negativity in Renal Angiography Due to Nephrostomy Catheter Single Center Two Case
Report
Taner Kargı
University of Health Sciences, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul
Purpose: Pseudoaneurysms and arteriovenous fistulas (AVFs) are iatrogenic renal vascular lesions (IRVL) that can be occurred after renal trauma, biopsy, percutaneous nephrostomy (PN), percutaneous nephrolithotomy (PNL) and partial nephrectomy. Although,
it is important that they are life-threatening situations. The gold standard in diagnosis is renal angiography (RA). Selective arterial
embolization (SAE) procedure performed in the same session is the preferred treatment option. In this presentation, we aimed to
present that pseudoaneurysms developped in 2 patients who underwent PNL and PN in our clinic cannot be diagnosed due to nephrostomy catheters in postoperative RA.
Case Report 1: PNL was planned for a 42-year-old male patient due to the 2 cm calculus in the right renal pelvis. During the dilatation, a sudden onset of hypotension developped and the procedure was terminated by inserting a nephrostomy catheter. Peroperatively 1U of Erythrocyte Replacement Therapy (ERT) and fluid support were administered. In the follow-up of the patient whom
hemodynamics improved, 3U ERT treatment was applied due to the decrease in hemoglobulin. Computed Tomography (CT) Angio
was applied to the patient who developped intermittent macroscopic hematuria. RA was applied by Interventional Radiology (IR)
upon the presence of renal vascular damage in CT. Since no pathology was observed in RA, the patient was followed up for 4 more
days and the nephrostomy catheter removed due to the stabilization of the hematocrit values. After the catheter removal, macroscopic hematuria and hematoglobe were observed. Emergent RA was applied again by IR. SAE was applied in the same session for
a pseudoaneurysm. The patient remained stable in the subsequent follow-ups and were discharged. (Figure 1)
Case Report 2: A 54-year-old male patient with a diagnosis of Hypertension, Chronic Renal Failure and ANCA-related vasculitis
was examined with non-contrast abdominal CT when severe flank pain and increased basal creatinine values were detected during
follow-up in the Internal Medicine service. Since the patient with a right distal ureter stone could not be operated due to the risk of
anesthesia, PN was applied by IR under local anesthesia. 6U ERT was applied to the patient due to low total hemoglobin because of
intermittent hematuria which started on the 5th day after the procedure and and lasting for 10 days. No pathology was found in RA
applied by IR to the patient who was suspected to have AVF. Urinary system stone was not observed in the control CT and PN was
removed. Emergency RA was applied by IR to the patient who developed macroscopic hematuria and hematoglobes after the PN
removal. SAE was applied in the same session for the 3 pseudoaneurysms, and the patient, who had no problem in the postoperative period, was discharged. (Figure 2)
Conclusion: Although RA is the gold standard in the diagnosis of IRVL, false negativity can be observed in patients with a nephrostomy catheter. It should be kept in mind that, in case of clinical suspicion and persistence of symptoms, the RA procedure should
be repeated or the procedure can be applied after the removal of the nephrostomy catheter.
Keywords: Pseudoaneurysm, Arteriovenous fistula, Renal Angiography, Embolization
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Arteriyovenöz fistül ve embolizasyon/ Arteriovenous fistula and embolization

Resim 1a: Nefrostomili AV fistül Resim 1b: Nefrostomi çekildikten sonra AV fistül Resim 1c: Embolizasyon sonrası Resim 2a: Nefrostomili AV fistül Resim 2b: Nefrostomi çekildikten sonra AV fistül Resim 2c: Embolizasyon sonrası
Figure 1a: AV fistula with nephrostomy Figure 1b: AV fistula after nephrostomy removal Figure 1c: After embolization Figure 2a: AV
fistula with nephrostomy Figure 2b: AV fistula after nephrostomy removal Picture 2c: After embolization
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SS-041

Sars-Cov-2 pandemisinin üreter taşı olan hastaların başvuru özellikleri ve operasyon sonuçları üzerine etkisi
Mustafa Aydın1, Lokman İrkılata1, Mesut Berkan Duran1, Reha Ordulu1, Hakan Yıldız1, Mehmet Özen1, Mustafa Koray Kırdağ1, Kemal
Bala1, Emrah Küçük2, Mustafa Kemal Atilla1
1
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Üroloji Kliniği,Samsun
2
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi,Üroloji Kliniği,Şanlıurfa
AMAÇ: Pandemi başlamadan önce ve pandemi sonrasında üreter taşı olan hastaların ne şekilde polikliniğe başvurduğunu, başvuru
özelliklerinde değişiklik olup olmadığını ve pandeminin üreter taşı nedeni ile cerrahi planlanan hastalarda yarattığı gecikmenin sonuçlarını incelemeyi amaçladık.
MATERYAL-METOD: Pandemi öncesi (Mart 2020 öncesi) ve pandemi sonrası (Ekim 2020 sonrası) üreter taşı için üreterolitotripsi
ameliyatı uygulanan hastaların kayıtları, laboratuvar değerleri ve radyolojik görüntüleri retrospektif olarak incelendi.Pandemi öncesi
ve pandemi sonrası başvuran hastaların demografik verileri, taş boyutu, hidronefroz derecesi, impakte taş varlığı, acil drenaj gereksinimi,kreatinin değerleri ve komplikasyon oranları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Pandemi öncesi çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşları 46.3 ± 16.6 pandemi sonrası 48.4 ± 14.6.Pandemi öncesi
ve pandemi sonrası başvuran hastaların taş sayısı ve boyutlarında anlamlı fark saptanmadı.(p>0.05) Pandemi sonrası başvuran
hastalarda kreatinin değerleri,hidronefroz varlığı,hidronefroz grade dereceleri,acil operasyon gereksinimi ve modifiye clavien sınıflamasına göre yapılan komplikasyon skoru anlamlı derecede daha fazla saptandı.Pandemi öncesi ve pandemi sonrası başvuran ve
cerrahi uygulanan hastaların diğer özellikleri Tablo 1 de gösterilmiştir.
SONUÇ: Çalışmamızda pandemi sonrası başvuran hastalarda kreatinin değerleri,hidronefroz varlığı ve derecesi,acil operasyon gereksinimi ve komplikasyon skorları daha fazla saptanmıştır.Bulgular dikkate alındığında Sars-Cov-2 pandemisi üreter taşı olan hastaların başvuru özelliklerini ve tedavi sonuçlarını olumsuz yönde etkilemiştir.
Anahtar Kelimeler: üreter taşı,pandemi,Sars Cov-2
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The effect of Sars-Cov-2 pandemic on admission characteristics and operation results of
patients with ureteral stones
Mustafa Aydın1, Lokman İrkılata1, Mesut Berkan Duran1, Reha Ordulu1, Hakan Yıldız1, Mehmet Özen1, Mustafa Koray Kırdağ1, Kemal
Bala1, Emrah Küçük2, Mustafa Kemal Atilla1
1
Samsun Training and Research Hospital,Department of Urology,Samsun,Turkey
2
Sanliurfa Akcakale State Hospital, Department of Urology,Sanliurfa,Turkey
PURPOSE: We aimed to examine how patients with ureteral stones applied to the outpatient clinic before and after the onset of the
pandemic, whether there was a change in admission characteristics, and the results of the delay caused by the pandemic in patients
who were scheduled for surgery due to ureteral stones.
MATERIALS-METHODS: The records, laboratory values and radiological images of patients who underwent ureterolithotripsy surgery for ureteral stones before the pandemic (before March 2020) and after the pandemic (after October 2020) were retrospectively
reviewed.Demographic data, stone size, hydronephrosis degree, presence of impacted stones, need for emergency drainage, creatinine values and complication rates of the patients admitted before and after the pandemic were compared.
FINDINGS: The mean age of the patients included in the study before the pandemic was 46.3 ± 16.6, and 48.4 ± 14.6 after the pandemic. There was no significant difference in the number and size of stones in the patients admitted before and after the pandemic.
(p>0,05) In patients admitted after the pandemic, creatinine values, presence of hydronephrosis, grades of hydronephrosis, need for
emergency operation and complication score according to the modified clavien classification were found to be significantly higher.
Other characteristics of patients who applied before and after the pandemic and underwent surgery are shown in Table 1.
CONCLUSION: In our study, creatinine values, presence and degree of hydronephrosis, need for emergency operation and complication scores were found to be higher in patients admitted after the pandemic. Considering the findings, Sars-Cov-2 pandemic
adversely affected the admission characteristics and treatment results of patients with ureteral stones.
Keywords: ureteral stone,pandemic,Sars Cov-2
Pandemi öncesi ve pandemi sonrası başvuran ve cerrahi uygulanan hastaların özellikleri,Tablo 1
Characteristics of patients who applied before and after the pandemic and underwent surgery,Table 1
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SS-042

T.O.HO skorunun eksternal doğrulaması ve modifiye edilmiş T.O.HO skorunun türevinin üreter ve böbrek taşlarında fleksibl üreteroskopi sonrası taşsızlık durumunu tahmini
Salih Polat1, Yavuz Onur Danacıoğlu2, Mustafa Soytaş3, Serkan Yarımoğlu4, Ömer Koraş5, Ali Emre Fakir2, Kamil Gökhan Şeker6,
Tansu Değirmenci4
1
Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, Amasya
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, Hatay
6
Muş Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Muş
Giriş: T.O.HO. skorlama sistemi, üreter ve böbrek taşları için uygulanan fleksibl üreterorenoskopi (fURS) litotripsiden sonra taşsızlık
durumunu tahmin etmek için geliştirilmiştir. Bu çalışma, Türk popülasyonunda T.O.HO. skorlama sistemini eksternal validasyonunu
gerçekleştirmeyi ve bu sistem için bir değişiklik önermeyi amaçlamaktadır.
Materyal ve Metod: Ocak 2017 ile Ocak 2020 arasında böbrek ve üreter taşı nedeniyle FURS uygulanan hastalar retrospektif olarak
incelendi. Hasta ve taş özellikleri ve perioperatif bulgular not edildi. T.O.HO. skorları harici olarak valide edildi ve STONE puanlama
sistemi ile karşılaştırıldı. Taşsız parametreleri çok değişkenli analiz ile değerlendirildi. Bu analizin sonuçlarına dayanarak, T.O.HO.
puanı değiştirildi ve internal olarak doğrulandı.
Bulgular: Toplam 621 hasta çalışmaya dahil edildi. fURS sonrası taşsızlık oranı %79,8 (496/621) olarak belirlendi. Regresyon analizi, taş alanının taş çapından daha iyi tahmin gücüne sahip olduğunu gösterdi (p=0.025). Alt pol (referans), orta pol [oran oranı
(OR)=0.492 p=0.016] ve orta üreter (OR=0.227, p=0.024) lokalizasyonları, taş yoğunluğu (OR=1.001, p<0.001) ve taş hacmi ( OR =
1.008, p <0.001) taşsızlık durumu için bağımsız prediktif belirteçler olarak belirlendi. Nomogramdaki taş yüzey alanının etki büyüklüğüne göre taş hacmi 1 puanlık aralıklarla beş kategoriye ayrılmıştır. Taşsızlık durumunu öngörmede T.O.HO., STONE ve modifiye
T.O.HO. skorunun AUC değerleri sırasıyla 0.758, 0.634 ve 0.821 olarak hesaplandı. Taş hacmi eklenerek oluşturulan modifiye T.O.HO,
orijinal versiyondan istatistiksel olarak anlamlı derecede üstündü (ROC eğrisi karşılaştırması, p < 0.001).
Sonuç: T.O.HO skoru, fURS’den sonra taşsızlık durumunu etkili bir şekilde öngördü. Ancak, hem orijinal hem de değiştirilmiş versiyonlar en iyi tahmin performansına sahip olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: fleksibl üreterorenoskopi litotripsi, tahmin edici, taşsız, üreterorenoskopi litotripsi, ürolitiyazis.
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External validation of the T.O.HO. score and derivation of the modified T.O.HO. score for predicting stone-free status after flexible ureteroscopy in ureteral and renal stones
Salih Polat1, Yavuz Onur Danacıoğlu2, Mustafa Soytaş3, Serkan Yarımoğlu4, Ömer Koraş5, Ali Emre Fakir2, Kamil Gökhan Şeker6,
Tansu Değirmenci4
1
Amasya University Faculty of Medicine, Department of Urology, Amasya, Turkey
2
University of Health Sciences Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
3
Istanbul Medipol University, Department of Urology, Istanbul, Turkey
4
University of Health Sciences Bozyaka Research and Training Hospital, Department of Urology, Izmir, Turkey
5
Hatay Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Urology, Hatay, Turkey
6
Mus State Hospital, Urology, Mus, Turkey
Objective: The T.O.HO. scoring system was developed to predict stone-free status after flexible ureterenoscopy (fURS) lithotripsy
applied for ureter and renal stones. This study aimed to perform the external validation of the T.O.HO. score in the Turkish population and propose a modification for this system.
Material Method: Patients who underwent fURS for kidney and ureteral stones between January 2017 and January 2020 were retrospectively analyzed. The patient and stone characteristics and perioperative findings were noted. The T.O.HO. score was externally
validated and compared with the STONE score. Stone-free parameters were evaluated with the multivariate analysis. Based on the
results of this analysis, the T.O.HO. score was modified and internally validated.
Results: A total of 621 patients were included in the study. The stone-free rate was determined as 79.8% (496/621) after fURS. The
regression analysis showed that stone area had better predictive power than stone diameter (p=0.025). Lower pole (reference),
middle pole [odds ratio (OR)=0.492 p=0.016] and middle ureteral (OR=0.227, p=0.024) localizations, stone density (OR=1.001,
p<0.001), and stone volume (OR = 1.008, p <0.001) were determined as independent predictive markers for stone-free status. Based
on the effect size of the stone surface area in the nomogram, stone volume was divided into five categories, at 1-point intervals.
The AUC values of the T.O.HO., STONE, and modified T.O.HO. score in predicting stone-free status were calculated as 0.758, 0.634,
and 0.821, respectively. The modified T.O.HO. created by adding stone volume was statistically significantly superior to the original
version (ROC curve comparison, p < 0.001).
Conclusion: The T.O.HO. score effectively predicted stone-free status after fURS. However, both the original and modified versions
had the best predictive performance.
Keywords: flexible ureteroscopy lithotripsy, predictor, stone-free, ureteroscopy lithotripsy, urolithiasis.
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Ameliyat sonrası taşsızlık durumuna göre hasta özelliklerinin karşılaştırılması
Comparison of patient characteristics according to post- operative stone-free status
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Ameliyat sonrası taşsızlık durumunun bağımsız öngörücülerinin çok değişkenli lojistik regresyon analizi
Çok Değişkenli

Azaltılmış (Geriye)

Değişkenler

OR (95% CI)

P değeri

Taşsızlık durumu
Taşın uzunluğu
Taşın alanı

1.046 (0.979-1.117)
1.004 (1.000-1.007)

0.182
0.025

Taşsızlık durum
VKİ
Taşın konumu
Alt pol
Orta pol
Üst pol
Proksimal üreter (U1)
Orta üreter (U2)
Taşın yoğunluğu
Taşın alan
Taş sayısı
Tek taş
Çoklu taşlar

0.965 (0.905-1.029)
Ref.
0.492 (0.276-0.878)
0.512 (0.167-1.568)
0.399 (0.150-1.063)
0.227 (0.062-0.825)
1.001 (1.001-1.002)
1.008 (1.006-1.009)
Ref.
1.026 (0.543-1.937)

OR (95% CI)

P değeri

Ref.
0.496 (0.290-0.849)
0.550 (0.181-1.665)
0.409 (0.157-1.061)
0.238 (0.067-0.844)
1.001 (1.001-1.002)
1.008 (1.006-1.009)

0.011
0.290
0.066
0.026
<0.001
<0.001

0.281
0.016
0.241
0.066
0.024
<0.001
<0.001
0.938

Multivariate logistic regression analysis of independent predictors of post-operative stone-free status
Multivariate

Reduced (Backward)

Variables

OR (95% CI)

P value

Stone-free status
Stone length
Stone area

1.046 (0.979-1.117)
1.004 (1.000-1.007)

0.182
0.025

Stone-free status
BMI
Stone location
Lower pole
Middle pole
Upper pole
Proximal ureter (U1)
Middle ureter (U2)
Stone density
Stone area
Number of stones
Single stone
Multiple stones

0.965 (0.905-1.029)
Ref.
0.492 (0.276-0.878)
0.512 (0.167-1.568)
0.399 (0.150-1.063)
0.227 (0.062-0.825)
1.001 (1.001-1.002)
1.008 (1.006-1.009)
Ref.
1.026 (0.543-1.937)

OR (95% CI)

P value

Ref.
0.496 (0.290-0.849)
0.550 (0.181-1.665)
0.409 (0.157-1.061)
0.238 (0.067-0.844)
1.001 (1.001-1.002)
1.008 (1.006-1.009)

0.011
0.290
0.066
0.026
<0.001
<0.001

0.281
0.016
0.241
0.066
0.024
<0.001
<0.001
0.938
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Transplante böbrekte Antegrad URS deneyimlerimiz
Hakan Üçok, Barış Karademir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
AMAÇ: Kronik böbrek yetmezliği sebebiyle transplante böbrek öyküsü olan olgularda transplante böbreğe antegrad perkütan fleksible üreteroskopik litotripsinin (Antegrad URS) etkinliğini ve transplante böbreklerde böbrek taşının ağrı oluşturmaması nedeniyle
hastalarda rutin dönemde böbrek taşı takibini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Kliniğimizde transplante böbrek öyküsü olan 3 hastaya antegrad URS kararı alındı. Hastalara standart açık teknik ile
transplantasyon operasyonu uygulanmıştı. Hastalara böbrek nakli operasyonunda Lich Gregoir tekniği ile üreteroneosistostomi
yapılmıştı. Hastaların ikisinde proksimal üreterde taşı diğerinde böbrek alt pol taşı mevcuttu. Hastalara preoperatif dönemde hem
obstrüksiyonu gidermek hem de perkütan girişimi uygun biçimde sağlamak için girişimsel radyoloji tarafından transplante böbreğe
nefrostomi kateteri takıldı. Cerrahi operasyonlar supin pozisyonunda yapıldı. Operasyon başında nefrostomi kateterleri üzerinden
pyelografi çekildi. Operasyonda böbreğe giriş nefrostomi kateter traktları kullanılarak yapıldı. Trakt kılavuz tel üzerinden 28 FR
amplatz ile dilate edildi ve 28 FR sheat yerleştirilerek sheat üzerinden fleksible URS ile taşlara ulaşıldı. Taşlar holmium lazer ile
fragmente edildi. Hastalar taşsızlık başarısı açısından postoperatif değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 3 hasta değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 47, ortalama taş boyutu 6x9x9 mm idi. Hastaların 2 tanesine
antegrad perkütan fleksible üreteroskopik litotripsi işlemi sonrası antegrad DJS yerleştirildi. Hastaların hiçbirine nefrostomi tüpü
yerleştirilmedi. Ortalama operasyon süresi 115 dakika idi. Postoperatif major komplikasyon gözlenmedi. Hastaların birinde 2 hafta
boyunca süren nefrostomi traktından aralıklı akıntı gözlendi. Ancak postoperatif 3. günde çekilen abdomen BT görüntülemede herhangi bir rezidü taş izlenmedi. Akıntı pıhtıya bağlı obstruksiyona bağlandı ve postoperatif 15. günde kesildi. Ortalama taburculuk
süresi 7 gün idi. Postoperatif 1. ay 2 hastanın DJS’leri çekildi. Ameliyat sonrası yapılan kontrol BT görüntülemelerde hiçbir hastada
rezidü taş gözlenmedi.
SONUÇ: Transplante böbrekte taş öyküsü olan hastalarda transplantasyon cerrahisi sırasında Lich Gregoir üreteroneosistostomi
yöntemi nedeniyle uygun böbrek taşı kriterlerine sahip hastalarda rutin olarak yapılan retrograd intrarenal surgery yapılması çok
zordur. Bu hastalarda preoperatif dönemde takılan nefrostomi kateteri üzerinden antegrad urs ile taş cerrahisi yapmak uygun bir
alternatiftir. Transplante böbreklerde taşın ağrı oluşturmaması nedeniyle transplante böbrek hastalarında böbrek taşı açısından
yakın takipte olunmalı ve böbrekteki taş yükü artmadan erken dönemde cerrahi tedavi düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Antegrad URS, perkütan antegrad üreteroskopik litotripsi, transplante böbrek
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Our experience with Antegrade URS in the transplanted kidney
Hakan Üçok, Barış Karademir
Department of Urology, University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
OBJECTIVE: We aimed to evaluate the efficacy of antegrade percutaneous flexible ureteroscopic lithotripsy (Antegrade URS) to
the transplanted kidney in patients with a history of transplanted kidney due to chronic renal failure, and to evaluate the routine
follow-up of kidney stones in transplanted kidneys because kidney stones do not cause pain.
METHODS: Antegrade URS decision was made in 3 patients with a history of transplanted kidneys in our clinic. Transplantation
was performed using the standard open technique. Ureteroneocystostomy was performed with the Lich Gregoir technique in the
kidney transplant operation. Two of the patients had a stone in the proximal ureter and the other had a kidney lower pole stone.
In the preoperative period, a nephrostomy catheter was placed in the kidney transplanted with interventional radiology in order to
both relieve the obstruction and provide appropriate percutaneous intervention. Surgical operations were performed in the supine
position. At the beginning of the operation, pyelography was taken over the nephrostomy catheters. In the operation, access to the
kidney was made using nephrostomy catheter tracts. The tract was dilated with a 28 FR amplatz over the guidewire, and the stones
were reached with a flexible URS by placing a 28 FR sheath. The stones were fragmented with a holmium laser. The patients were
evaluated postoperatively in terms of stone-free success.
RESULTS: A total of 3 patients were evaluated. The mean age of the patients was 47, and the mean stone size was 6x9x9 mm.
Antegrade DJS was placed in 2 of the patients after antegrade percutaneous flexible ureteroscopic lithotripsy procedure. Nephrostomy tube was not placed in any of the patients. The mean operation time was 115 minutes. No major postoperative complications
were observed. Intermittent discharge from the nephrostomy tract was observed in one of the patients, which lasted for 2 weeks.
However, no residual stone was observed in the abdominal CT scan taken on the 3rd postoperative day. The discharge was attributed to the obstruction due to the coagulum and stopped on the 15th postoperative day. The average length of discharge was 7
days. DJSs of 2 patients were taken in the first month postoperatively. No residual stone was observed in any of the patients in the
postoperative control CT scans.
CONCLUSION: Due to the Lich Gregoir ureteroneocystostomy method during transplantation surgery in patients with a history of
stones in the transplanted kidney, it is very difficult to perform routine retrograde intrarenal surgery in patients with appropriate
kidney stone criteria. In these patients, stone surgery with Antegrade URS over the preoperatively inserted nephrostomy catheter
is a suitable alternative. Since the stone does not cause pain in transplanted kidneys, patients with transplanted kidneys should be
followed closely for kidney stones and surgical treatment should be considered in the early period before the stone burden in the
kidney increases.
Keywords: Antegrade URS, percutaneous antegrade ureteroscopic lithotripsy, transplanted kidney

99

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

SS-044

3 cm den küçük Böbrek alt pol taşlarına yönelik Mini Perkütan nefrolitotomi opearsyonu
yapılan hastalarımızın sonuçları
Kadir Körpe, Recep Eryılmaz, Arif Mehmet Duran, Berat Deniz, Mazlum Özkan
Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü
GİRİŞ-AMAÇ: Böbrek taşları toplumda sık görülen bir hastalıktır. Bu çalışmada alt pol taşlarının tedavisinde Mini PNL (perkütan
nefrolitotomi) operasyonu yapılan hastaların perioperatif komplikasyonları,postop ağrı ve postop yatış süreleri gibi parametreleri
değerlendirildi..
MATERYAL-METOD: Ocak 2018- Aralık 2020 tarihleri arasında Taş boyutu <30 mm olan alt pol taşı olan hastalar çalışmaya alındı.
Ameliyat öncesi böbrek taşı ve böbrek özellikleri renal ultrasonografi, intravenöz pyelografi ve/veya kontrastsız Batın bilgisayarlı
tomografisi (BT) ile değerlendirildi. Çalışmamızda Mini PNL cerrahi yöntemleri yapılan hastalar değerlendirildi..
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 39+/-13,5 yıl olan 20 (%54)’si erkek ve 17 (%46)’si kadın olmak üzere toplam 37 hasta alındı.
Mini-PNL uygulanan hastalar arasında 19 (%51,3) hastanın taşı sağ böbrekte 18 (%48,7) hastanın taşı sol böbrek yerleşimliydi.
Mini-PNL grubunda operasyon süresi 74,3±9,2 dk.,skopi kullanım süresi 58,2±18,3 sn, Hastaların böbrek taşı boyutu ortalaması
19,2±5,3 mm olarak ölçüldü.
Hastalardan 30 (%81)’unda taşsızlık sağlandığı, 7 (%19)’ünde rezidü taş kaldığı saptandı. Hastaların 12 (%32,4)’inde Double J kateteri kullanılır iken 25 (%67,6)’ünde üreter katateri kullanıldığı saptandı
Clavien sınıflamaya göre 23 (%62,2) hastanın Grade 0, 4 (%10,8) hastanın Grade 1, 7 (%18,9) hastanın Grade 2, 3 (%8,1) hastanın Grade 3 skora sahip olduğu ve Grade 4/5 olan hasta saptanmadı. 3 hastada kan transfüzyonu ihtiyacı oldu.yine 3 hastanın postop şiddetli ağrıları olması veya obstrüksiyon gelişmesi üzerine postop dj takılması işlemi yapıldı. 4 hastada ise postop enfeksiyon gelişti.
Mini-PNL uygulanan hastaların ortalama hastanede yatış süresi 3,1+/-1,3(en düşük 1 gün en yüksek 15 gün ) olarak ölçüldü. Hastaların postoperatif ağr değerlendirmesi için ölçülen ortanca VAS skorları ise 3 (1/4) saptandı.
SONUÇ: Mini-PNL büyük boyutlu ve daha sert taşlarda uygulanabilmesi ve yüksek taşsızlık oranlarına sahip olma gibi avantajlarına
karşın daha sık kanama oranı, daha uzun operasyon ve skopi süresi ile artan hastane yatış ihtiyacı gibi dezavantajlara sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Alt pol taşı,Mini-PNL, tedavi
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Results of our patients understanding Mini Percutaneous Nephrolitotomy operation for renal
lower pole stones small by 3 CM
Kadir Körpe, Recep Eryılmaz, Arif Mehmet Duran, Berat Deniz, Mazlum Özkan
Van Yuzunciyil University Urology Departmant
Introduction and PURPOSE: Renal lower pole stones are a common disorder in the community.. In this study, perioperative examinations, postoperative pain and postoperative hospitalization were evaluated in patients who underwent Mini PNL (percutaneous
nephrolithotomy) surgery in the treatment of lower pole stones..
MATERIALS-METHODS: It was taken from patients with subpole stones <30 mm in stone size between January 2018 and December
2020. Preoperatively, kidney stones and their features were evaluated with renal ultrasonography, intravenous pyelography and/or
non-contrast abdominal computed tomography (CT). The study was a Tiny evaluation considered PNL.
RESULTS: A total of 37 patients, 20 (54%) male and 17 (46%) female, with a mean age of 39+/-13.5 years were included in the study.
Among the patients who underwent mini-PNL, the stones of 19 (51.3%) patients were located in the right kidney, and the stones of
18 (48.7%) patients were located in the left kidney.
In the mini-PNL group, the operation time was 74.3±9.2 minutes. The duration of using the, scope was 58.2±18.3 seconds, and the
mean kidney stone size of the patients was 19.2±5.3 mm.
It was found that 30 (81%) of the patients were stone-free and 7 (19%) had residual stones. While a Double J catheter was used in
12 (32.4%) of the patients, a ureteral catheter was used in 25 (67.6%) patients.
According to the Clavien classification, 23 (62.2%) patients had Grade 0.4, 4 (10.8%) patients had Grade 1, 7 (18.9%) patients had
Grade 2, 3 (8.1%) patients had Grade 3, and No patient with grade 4/5 was detected. Blood transfusion was needed in 3 patients.
After 3 patients had severe postoperative pain or obstruction, postoperative DJ placement was performed. Postop infection developed in 4 patients.
The mean hospital stay of the patients who underwent mini-PNL was measured as 3.1+/-1.3 (minimum 1 day, maximum 15 days).
The median VAS scores measured for postoperative pain assessment of the patients were 3 (1/4).
CONCLUSION: Although mini-PNL has advantages such as being able to be applied in larger and harder stones and having high
stone-free rates, it has disadvantages such as more frequent bleeding rate, longer operation and scopy time, and increased need
for hospitalization.
Keywords: Lower pol stone,mini PCNL,treatment
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Kısa segment üretra darlıklarının visual internal uretratomi (soğuk bıçak or holmium lazer)
ve Amplatz dilator ile tedavi sonuçlarının karşılaştırılması
Murat Şahan1, Serkan Yarımoğlu1, Salıh Polat2, Ömer Koraş3, Fatih Gökalp3, Deniz Abat4
1
İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
2
Amasya Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Amasya
3
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Hatay
4
İskenderun Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Hatay
AMAÇ: Bu çalışmada 1.5 cm altındaki üretra darlıklarına (ÜD) Amplatz renal dilatör ile dilastasyon, soğuk bıçak veya holmium laser
ile internal üretratomi uygulanan hastaların cerrahi sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
MATERYAL-METOD: Ocak 2016 ile Mayıs 2019 yılları arasında Amasya Üniversitesi, SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi
ve Bursa Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde < 1.5 cm altında üretra darlığı nedeniyle opere edilen hastalar
prospektif olarak kayıt edilen veri setinden retrospektif olarak tarandı. Tekrarlayan darlığı, multiple darlığı, üretroplasti öyküsü ve
1.5 cm üzerinde darlığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Perioperatif bulgular ve komplikasyonlar not edildi. Üretra darlığı tanısı
klinik bulgular, üroflowmetri, ultrasonografi, post-voiding rezidü, retrograd üretragrafi (RGU) baz alınarak konuldu. Üretra darlığının
lokalizasyonu ve uzunluğu RGU ile değerlendirildi. Hastalar cerrahi tekniğe göre Grup 1 (Amplatz renal dilatör ile dilastasyon), Grup
2 (soğuk bıcak ile internal üretratomi) ve Grup 3 (laser ile internal üretratomi) olarak gruplandırıldı. Hastalar işlem sonrası 1,3,6 ve
12. aylarda üroflowmetre ile kontrol edildi.
BULGULAR: Hastalara ait karakteristik özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir. Yaş, darlık uzunluğu ve darlık lokalizasyonu, taburculuk
süresi, kataterizasyon süresi açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Operasyon süresi Grup 1 ve Grup 2’de
Grup 3’e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük izlenmiştir (sırasıyla; p=0.003, p<0.001). Grup 1 ve 2 arasında operasyon süresi açısından farklılık izlenmemiştir (p=0.168). Grup 1’de rekürrens oranı %13.1 ile yüksek gözükse de istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık izlenmemiştir (p=0.697). Grup 1’de postoperatif komplikasyon izlenmezken, Grup 2’de 2 hastada postoperatif
kanama, 1 hastada üriner enfeksiyon izlenirken, Grup 3’de 2 hastada ekstravazasyon, 1 hastada üriner enfeksiyon izlenmiştir. Tüm
komplikasyonlar konservatif tedavi ile giderilmiştir. Hiçbir hastada postoperatif inkontinans ve impotans görülmemiştir. Tablo 2’de
hastaların takiplerindeki Q-max değerleri gösterilmiştir. Tüm cerrahi tekniklerde 1. Ayda Q-max değerinde zirve değere ulaşılmış ve
ardından istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde azalma izlenmiştir (her biri için p<0.001). 12. Ayda Grup 1’de Grup 2 ve 3’e kıyasla
anlamlı şekilde daha düşük Q-max değeri görülmüştür.
SONUÇ: 1.5 cm altındaki üretra darlıklarının tedavisinde Amplatz renal dilatör ile dilastasyon, soğuk bıcak ve laser ile internal üretratomi 12 aylık takip sonucunda düşük komplikasyon oranları ile güvenilir ve benzer başarı oranlarına sahip prosedürlerdir. Ancak
daha geniş serili ve uzun dönem takip içeren çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Üretra, Üretral darlık, Laser, Endoüroloji
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Comparison of the treatment results of short segment urethral strictures with visual internal
urethratomy (cold knife or holmium laser) and Amplatz dilator
Murat Şahan1, Serkan Yarımoğlu1, Salıh Polat2, Ömer Koraş3, Fatih Gökalp3, Deniz Abat4
1
İzmir Bozyaka Trainign and Research Hospital, Department of Urology, Izmir
2
Amasya University, Department of Urology, Amasya
3
Hatay Mustafa Kemal University, Department of Urology, Hatay
4
Iskenderun Satate Hospital, Urology Clinic, Hatay
Introduction: In this study, we aimed to compare the surgical results of patients who underwent dilation with Amplatz renal dilator,
internal urethrotomy with cold knife or holmium laser for urethral strictures (UD) below 1.5 cm.
Method: Patients operated on for urethral stenosis <1.5 cm in Amasya University, SBU Izmir Bozyaka Training and Research Hospital
and Bursa Mustafa Kemalpasa State Hospital Urology Clinic between January 2016 and May 2019 were retrospectively scanned
from the prospectively recorded data set. Patients with recurrent stenosis, multiple strictures, history of urethroplasty and stenosis
greater than 1.5 cm were excluded from the study. Perioperative findings and complications were noted. The diagnosis of urethral
stricture was made based on clinical findings, uroflowmetry, ultrasonography, post-voiding residue, and retrograde urethrography
(RGU). Localization and length of urethral stricture were evaluated with RGU. The patients were grouped as Group 1 (dilatation with
Amplatz renal dilator), Group 2 (internal urethrotomy with cold knife) and Group 3 (internal urethrotomy with the laser) according to
the surgical technique. Patients were checked with uroflowmetry at 1,3,6, and 12th months after the procedure.
Results: The characteristic features of the patients are shown in Table 1. There was no significant difference between the groups
regarding age, stenosis length and stricture localization, discharge time, and catheterization time. The operation time was statistically significantly lower in Group 1 and Group 2 compared to Group 3 (respectively; p=0.003, p<0.001). There was no difference
between Groups 1 and 2 in term of operation time (p=0.168). Although the recurrence rate in Group 1 was high with 13.1%, no
statistically significant difference was observed (p=0.697). While postoperative complications were not observed in Group 1, postoperative bleeding was observed in 2 patients, urinary infection was observed in 1 patient in Group 2, extravasation was observed in
2 patients, and urinary infection was observed in 1 patient in Group 3. All complications were resolved with conservative treatment.
No patient had postoperative incontinence or impotence. Table 2 shows the Q-max values of the patients during their follow-up.
In all surgical techniques, a peak in Q-max was reached at one month, and then a statistically significant decrease was observed
(p<0.001 for each). At 12 months, a significantly lower Q-max value was observed in Group 1 than Groups 2 and 3.
Conlcusion: Treatments of urethral strictures below 1.5 cm; dilation with Amplatz renal dilator, internal urethrotomy with cold knife
and laser are safe procedures with low complication rates and similar success rates after 12 months of follow-up. However, studies
with more larger and long-term follow-up are needed.
Keywords: Urethra, Urethral stricture, Laser, Endourology
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Tablo 1. Hastalar karakteristik özellikleri ve perioperatif bulguları
Amplatz dilatatör
Grup 1
n=38

Soğuk bıçak
Grup 2
n=44

Holmium Laser
Grup3
n=25

p Değeri

Yaş, yıl

50.7±13.2

50.5±12.6

57.7±12.7

0.059*

Darlık uzunluğu, mm

9.1±1.6

9.8±2.5

9.4±2.2

0.611

Darlık lokalizasyonu
Penil
Bulber
Membranöz
Posterior

11 (28.9)
14 (36.8)
11 (28.9)
2 (5.3)

13 (29.5)
20 (45.5)
10 (22.7)
1 (2.3)

4 (16.0)
8 (32.0)
10 (40.0)
3 (12.0

0.383^

Operasyon süresi@

18.3±5.2

20.8±5.2

25.1±5.5

< 0.001

Taburculuk süresi

1.2±0.4

1.1±0.3

1.3±0.7

0.914

Kataterizasyon süresi

3.6±0.9

3.7±0.8

3.9±0.5

0.126

Rekürrens oranı

5 (13.1)

3 (6.8)

2 (8.0)

0.697^

Komplikasyon
Kanama
Ekstravazasyon
İYE

-

2 (4.5)
1 (2.3)

2 (8.0)
1 (4.0)

0.600^

@ subgrup analizde soğuk bıçak üreterolitotomi ve amplatz dilatatör ile dilatasyon uygulanan hastaların operasyon süreleri istatistiksel açıdan anlamlı derecede düşük saptanmıştır (sırasıyla; p=0.003, p<0.001) *One-way ANOVA #Kruskal Wallis ^Fisher Exact test
Table 1. Patient characteristics and perioperative findings
Amplatz dilatator
Group 1
n=38

Cold knife
Group 2
n=44

Holmium Laser
Group3
n=25

p Value

Age, year

50.7±13.2

50.5±12.6

57.7±12.7

0.059*

Stenosis length, mm

9.1±1.6

9.8±2.5

9.4±2.2

0.611

Stenosis localization
penile
bulber
membranous
posterior

11 (28.9)
14 (36.8)
11 (28.9)
2 (5.3)

13 (29.5)
20 (45.5)
10 (22.7)
1 (2.3)

4 (16.0)
8 (32.0)
10 (40.0)
3 (12.0)

operation time, min

18.3±5.2

20.8±5.2

25.1±5.5

< 0.001

Discharge time

1.2±0.4

1.1±0.3

1.3±0.7

0.914

Catheterization time

3.6±0.9

3.7±0.8

3.9±0.5

0.126

Rekürrens oranı

5 (13.1)

3 (6.8)

2 (8.0)

0.697^

Complication
Bleeding
extravasation
UTI

-

2 (4.5)
1 (2.3)

2 (8.0)
1 (4.0)

0.600^

0.383^

In the subgroup analysis, the operation times of the patients who underwent cold knife ureterolithotomy and dilatation with an Amplatz dilator were found to be statistically significantly lower (respectively; p=0.003, p<0.001). *One-way ANOVA #Kruskal Wallis ^Fisher Exact test
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SS-046

Radyasyon sistitli hastalarda lokal anestezi altında Intravezikal Botoks Enjeksiyonu sonuçları
Ahmet Hacıislamoğlu, İsmail Evren
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Radyasyon sistiti, radyasyon tedavisi sırasında veya sonrasında oluşan genellikle mesanenin irritatif semptomları ile kendi
gösteren ve genellikle konservatif olarak yönetilen bir hastalıktır. Biz bu çalışmamızda antimuskarinik tedaviye dirençli hastalarda
lokal anestezi altında intravezikal botoks enjeksiyonunun sonuçlarını görmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: 2018-2021 yılları arasında antimuskariniklere yanıt alınamayan 9 hastaya lokal anestezi altında intravezikal botoks enjeksiyonu yapıldı. Tüm hastalara intravezikal 200 İ.Ü Botilinum Toksin A enjeksiyonu 20 kadrana olacak şekilde yapıldı.
Hastalar işlem öncesi ve işlemden 15 gün sonra mesane kapasitesi, 24 saatlik idrara çıkma sıklığı, Vizüel Analog Skala (VAS) ve
Urogenital Distres Envanteri (UDI-6) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 59,1±7,4 olarak tespit edildi. Tüm hastalar kadındı. Intravezikal botoks öncesi ortalama VAS
skoru 7,4±,1,6, Intravezikal botoks sonrası ise 3,8±0,9 olarak tespit edildi. İşlem öncesi mesane kapasitesi 156,2±38,9cc, 24 saatlik
idrar sıklığı 13,6±,1,8; işlem sonrası mesane kapasitesi 218,7±40,7cc, idrar sıklığı 7,5±1,4 olarak tespit edildi. İşlem öncesi ortalama
VAS skoru 7,4±,1,6, ortalama UDI-6 skoru 14,3±2,4 iken, işlem sonrası sırasıyla 3,8±0,9 ve 8,1±1,6 olarak hesaplandı. Peroperatif
komplikasyon olmadı, advers olay kaydedilmedi. Hastaların bulguları Tablo’da özetlenmiştir.
SONUÇ: Dirençli radyasyon sistiti olgularında intravezikal 200 İ.Ü Botilinium Toksin A enjeksiyonu sonrasında, hastaların ortalama
mesane kapasitesi artış kaydedilmiş, 24 saatlik idrara çıkma sıklığı azalmıştır. Hastaların ortalama VAS ve UDI-6 skorunda belirgin
azalma izlenmiştir. Radyayon sistiti hastalarında intravezikal botoks uygulaması etkin ve güvenilirdir
Anahtar Kelimeler: Radyasyon sistiti, intravezikal botoks enjeksiyonu, botulinium toksin A
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Results of Intravesical Botox Injection under local anesthesia in patients with radiation cystitis
Ahmet Hacıislamoğlu, İsmail Evren
Department of Urology, University of Health Sciences Istanbul Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul,
Turkey
OBJECTIVE: Radiation cystitis is a disease that occurs during or after radiation therapy, usually manifests itself with irritative
symptoms of the bladder and is generally managed conservatively. In this study, we aimed to see the results of intravesical botox
injection under local anesthesia in patients who were resistant to antimuscarinic therapy.
MATERIAL-METHODS: Between 2018 and 2021, 9 patients who did not respond to antimuscarinics underwent intravesical botox injection under local anesthesia. Intravesical 200 IU Botulinum Toxin A injection was administered in 20 quadrants to all patients. The
patients were evaluated with bladder capacity, 24-hour urination frequency, Visual Analogue Scale (VAS) and Urogenital Distress
Inventory (UDI-6) before and 15 days after the procedure.
RESULTS: The mean age of the patients was 59.1±7.4 years. All patients were women. The mean VAS score was 7.4±.1.6 before intravesical botox and 3.8±0.9 after intravesical botox. Pre-procedure bladder capacity was 156.2±38.9cc, 24-hour urinary frequency
was 13.6±.1.8; Post-procedure bladder capacity was 218.7±40.7cc and urinary frequency was 7.5±1.4. While the mean VAS score
was 7.4±.1.6, and the mean UDI-6 score was 14.3±2.4 before the procedure, it was calculated as 3.8±0.9 and 8.1±1.6, after the
procedure, respectively. There were no peroperative complications, no adverse events were recorded. The findings of the patients
are summarized in Table.
CONCLUSION: After intravesical injection of 200 IU Botulinium Toxin A in resistant radiation cystitis cases, the mean bladder capacity of the patients increased and the frequency of urination in 24 hours decreased. A significant decrease was observed in the
mean VAS and UDI-6 scores of the patients. Intravesical botox application is effective and safe in patients with radiation cystitis.
Keywords: Radiation cystitis, intravesical botox injection, botulinum toxin A
İşlem öncesi ve sonrası bulgular
Parametreler
(Ortalama + SD)

İntravezikal Botoks öncesi

İntravezikal Botoks sonrası

Mesane kapasitesi (cc)

156,2±38,9

218,7±40,7

24 saatlik idrar sıklığı

13,6±,1,8

7,5±1,4

VAS skoru

7,4±,1,6

3,8±0,9

UDI-6

14,3±2,4

8,1±1,6

Findings before and after the procedure
Parameters
(Mean + SD)

Before Intravesical Botox

After Intravesical Botox

Bladder capacity (cc)

156,2±38,9

218,7±40,7

24-hour urinary frequency

13,6±,1,8

7,5±1,4

VAS score

7,4±,1,6

3,8±0,9

UDI-6

14,3±2,4

8,1±1,6
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SS-047

Aşırı aktif mesane sendromunda santral sensitizasyon mekanizmasının rolü ve ağrı özelliğinin değerlendirilmesi
Bengisu Tüfekçi1, Emel Sönmezer2, Ömer Bayrak3, Ahmet Tüfekçi3
1
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilim Dalı, Gaziantep
2
Atılım Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilim Dalı, Ankara
3
Gaziantep Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep
AMAÇ: Çalışmamızda aşırı aktif mesane (AAM) sendromu patofizyolojisinde santral sensitizasyon mekanizmasının öneminin araştırılması ve sağlıklı kadınlar ile AAM tanılı hastaların ağrı özelliği açısından karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM: Çalışma prospektif olarak Ekim 2018-Mart 2019 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmamızda 56 kişi (28 kadın hasta ve 28
sağlıklı gönüllü) değerlendirildi. Ağrı şiddeti ve özelliği ‘’The Short Form of the McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ)’ ile analiz edildi.
Nöropatik ağrının varlığını değerlendirmek için “Self-Leeds Assessment of Neuropathic Semptom,and Signs (LANSS)” kullanıldı.
Ağrı eşiği algometre ile değerlendirildi. AAM’yi değerlendirmek için ‘’8-item Overactive Bladder Questionnaire (OAB-V8)’’, ‘’Incontinence Impact Questionnaire-7 (IIQ-7)’’ ve ‘’’Urogenital Distress Inventory-6 (UDI-6)’’ kullanıldı. Yaşam kalitesini belirlemek için ‘’Nottingham Health Profile (NHL)’’ anketi kullanıldı.
BULGULAR: Algometre ile 23 anatomik nokta üzerinde yapılan ağrı eşiği ölçümü sonuçlarına göre tüm anatomik noktalarda AAM li
kadınların ağrı eşiği sağlıklı kontrollere göre daha düşük bulundu. Bunlardan 19 noktadaki var olan düşüklük istatiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). AAM tanısı almış kadınların ağrı şiddeti ve niteliği ile semptomlarının ciddiyeti arasındaki ilişkiye bakıldığında SF-MPQ
duyusal skoru ile IIQ7 (r=0,666), OABV8 (r=0,640) ve LANSS (r=0,610) arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı güçlü seviyede ilişki bulundu. Nöropatik ağrı varlığı değerlendirmesi için yapılan LANSS skalası sonuçlarına bakıldığında AAM’ li kadınlar için
ortalamanın 10,86 ± 6,49 olduğu görülürken sağlıklı kadınlar için bu değerin 0,21 ± 0,63 olduğu görüldü ve istatiksel açıdan anlamlı
farklılık bulundu (p=0.001). NHL anketine göre AAM’li kadınların yaşam kalitesi sağlıklı kadınlara göre daha düşük bulundu (p<0.05).
SONUÇ: Algometrik ölçümlere göre; AAM li kadın hastaların ağrı eşiğinin sağlıklı kontrollere göre daha düşük olduğu bulundu.
Ağrının duyusal ve afektif özelliklerinin şiddetinde artış olduğu belirlendi. Bu sonuçlar AAM’nin emosyonel durum üzerindeki etkisinden bağımsız olarak, santral sensitizasyon mekanizmasının AAM patofizyolojisindeki ağrı sendromlarına yatkınlık oluşturduğu
teoremini doğrulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aşırı aktif mesane (AAM), ağrı eşiği, yaşam kalitesi, urge inkontinans

107

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

The role of central sensitization mechanism and evaluation of pain characteristic in overactive bladder syndrome
Bengisu Tüfekçi1, Emel Sönmezer2, Ömer Bayrak3, Ahmet Tüfekçi3
1
Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Gaziantep Islam Science and Technology University, Gaziantep, Turkey
2
Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Atilim University, Ankara, Turkey
3
Department of Urology, University of Gaziantep, Gaziantep, Turkey
OBJECTIVE: To examine the pain characteristics of women with OAB in order to determine the evidence of central sensitization in
OAB pathophysiology, and to investigate whether they are different from healthy women.
METHODS: The study was conducted between October 2018 and March 2019 prospectively. Pressure Pain Threshold measurement
was determined as the primary outcome measure of our study and 56 people (28 female patients and 28 healthy volunteers) were
evaluated.Pain intensity and quality were analized with ‘’The Short Form of the McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ)’’. ‘’Self-Leeds
Assessment of Neuropathic Symptoms,and Signs (LANSS)’’ were used to assess the presence of neuropathic pain. Pain threshold
were evaluated with algometer. ‘’8-item Overactive Bladder Questionnaire (OAB-V8)’’, ‘’Incontinence Impact Questionnaire-7 (IIQ-7)’’
and ‘’Urogenital Distress Inventory-6 (UDI-6)’’ were used to evaluate OAB symptoms.‘‘Nottingham Health Profile (NHL)’’ questionnaire was used to determine quality of life.
RESULTS: According toalgometer,it was found that women with OAB had lower pain threshold in 23 anatomical points [the measurement sites such as; symphysis pubis, right spinailiaca anterior superior (SIAS) anteromedial, right SIAS inferomedial, left SIAS
inferomedial, etc…) compared to healthy women (p<0.05, all for 19 anatomical points).There was a statistically significant strong
correlation between the SF-MPQ, and IIQ7 (r=0.666), OABV8 (r=0.640), and LANSS (r=0.610), whereas there was a statistically
significant moderate correlation with UDI6 (r=0.576). According to‘SF-MPQ, the median sensory sub-scale value was 6.5 cm, the
affective sub-scale value was 2 cm, and the total value was 9 cm with a pain intensity of 4.6 cm. In the healthy controls, the median
of all these values was found zero(p=0.001). In the evaluation of LANSS scalescores,the mean score was 10.86±6.49 in women with
OAB, and 0.21±0.63 in the healthy controls (p=0.001).Regarding to NHL, the women with OAB had lower quality of life compared
the healthy women (p<0.05).
CONCLUSIONS: The comparison between the women with OAB and healthy controls demonstrated that there was a decrease in
pain threshold in respect of algometer measurements. It was determined that there was an increase in the intensity of sensory,
and affective characteristics of pain. These results, independent of the effect of OAB on emotional state, confirm the theorem that
central sensitization predisposes to pain syndromes in the pathophysiology of OAB.
Keywords: overactivebladder (OAB), pain threshold, quality of life, symptomseverity
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Algometrik ölçümlerin karşılaştırılması
Comparison of algometer measurement points according to groups
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SS-048

Kadın uretral striktür hastalığı: Semptomatoloji, teşhis, tedavi; erken sonuçlarımız
Burak Uysal, Yavuz Tarık Atik, Osman Köse, Hüseyin Aydemir
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GİRİŞ: Kadın uretral striktür hastalığının etyolojisi, teşhisi ve tedavisiyle ilgili fikir birliği henüz oluşmamıştır. Uretral striktürlü erkek
hastaların başvurusunda, predominant semptom boşaltım semptomlarıyken, kadın hastalar, farklı ciddiyette depolama ve boşaltım
semptomlarıyla başvurmaktadır. Bu çalışmada, üretral striktür hastalığı tespit edilen 14 kadın hastada etyoloji, teşhis yöntemleri ve
Martius yağ yastığı bukkal mukozal greft uretroplasti sonuçlarımızın sunulması amaçlanmıştır.
MATERYAL-METOD: 2019-2021 yılları arasında uretral striktür hastalığı saptanan 14 kadın hastaya (yaş 35-78) Martius yağ yastık
flep ventral bukkal mukozal greft üretroplasti uygulandı. Klinik değerlendirme, ayrıntılı anamnez, İPSS semptom skorlaması, pelvik
muayene, uroflovmetri, dolum ve boşaltım fazı ürodinami çalışması, ve işeme sistouetrografiyle yapıldı. Bütün hastalara anestezi
altında 16 F foley kateter ile üretral kalibrasyon yapıldı ve sistoüretroskopiyle üretral striktürün yeri, uzunluğu teyit edidi. Hastaların
üretroplasti öncesi uretral dilatasyon sayısı, dilatasyondan üretroplastiye kadar geçen süre, hastaların postoperatif hastanede kalış
süresi ve uretral kateterizasyon süreleri kayıt edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen bütün hastaların özgeçmişinde, uretral kateter takılmasını gerektiren operasyon öyküsü mevcuttu. Mükerrer uretral dilatasyon öyküsü olan 4 hastaya 7 F ürodinami kateteri ilerletilemeyecek derecede darlık veya faulse road
olması nedeniyle ürodinami yapılamadı. Geri kalan 10 hastanın ortalama PdetQmax değeri 46,8±22,87 (12 – 81) idi. İşeme sistoüretrografisinde 9 hastada üretra proksimalinde balonlaşma ve mesane divertikülü saptandı. 5 hasta işlem sırasında spontan miksiyon
yapamadı. Hastaların üretral dilatasyon uygulanma sayısı ortalama 2,21± 2,15 (1-7) iken dilatasyondan üretroplasti yapılmasına
kadar geçen süre ortalama 6,64 ± 5,09 (2 -19 ay) ay olarak saptandı. Operasyon sırasında veya erken postoperatif dönemde hiçbir
hastada transfüzyon gerektiren hemoraji veya başka bir komplikasyon gözlenmedi. Postopratif hastaların ortalama yatış süresi 5,8
gün (4-9), ortalama takip süresi 18,29 ± 9,94 (3-32 ay) ay olarak saptandı. Operasyon sonrası ortalama uretral kateterizasyon süresi
21 gün olarak hesaplandı. Preoperatif uroflovmetride maksimum akış hızı 8,17 ± 3,28 ml/saniye’ den son izlemde 19,82 ± 4 ml/saniye’ ye (p<0.001) yükseldi. Postmiksiyonel rezidü (PMR) preop ortalama 100 ± 90,12 cc’den postoperatif 28,57 ± 24,45 cc’ye geriledi
(p<0.019). Ortalama İPSS 16,93 ± 3,93’ten postoperatif 5,71 ± 2,01’e geriledi (p<0.001). Depolama ve boşaltım semptom skorları
ayrı olarak değerlendirildiğinde her ikisinde de düşüş gözlendi (preop depolama: 6,36 ± 4,01 postop: 3 ± 1,92 (p<0.001); preop boşaltım: 10,79 ± 2,54, postop: 2,71 ± 0,99 (p<0.001)). Postoperatif takiplerde hiçbir hastada uretral fistül veya başka bir komplikasyon
saptanmadı. Bütün hastaların labial operasyon alanın belirgin skar oluşmadan iyileştiği görüldü.
SONUÇ: Uretral striktür hastalığı olan kadın hastalar, depolama semptomlarıyla da başvurabilmektedir. Hastalar pelvik muayene,
uroflovmetri, ürodinamik inceleme, voiding sistouretrografi, ve sistouretroskopiyle birlikte değerlendirilmelidir. Martius yağ yastığı
flep ventral bukkal mukozal greft uretroplasti, cerrahi seçenek olarak etkili bir yöntem olabilir.
Anahtar Kelimeler: kadın, üretra, striktür, üretroplasti, bukkal mukoza greft

110

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Female urethral stricture disease: Symptomatology, diagnosis, treatment; our early results
Burak Uysal, Yavuz Tarık Atik, Osman Köse, Hüseyin Aydemir
Sakarya University Training and Research Hospital
AİM: There is no consensus on the etiology, diagnosis and treatment of female urethral stricture disease. In the presentation of
male patients with urethral stricture, the predominant symptom is excretory symptoms, while female patients present with storage
and excretion symptoms of varying severity. In this study, it was aimed to present the etiology, diagnostic methods and Martius fat
pad buccal mucosal graft urethroplasty results in 14 female patients with urethral stricture disease.
MATERIAL-METHOD: Martius fat pad flap ventral buccal mucosal graft urethroplasty was performed in 14 female patients (aged
35-78) with urethral stricture disease between 2019-2021. Clinical evaluation was performed with detailed history, IPSS symptom
scoring, pelvic examination, uroflowmetry, filling and voiding phase urodynamic study, and voiding cystouetrography. Urethral calibration was performed with a 16 F Foley catheter under anesthesia in all patients, and the location and length of the urethral stricture
was confirmed by cystourethroscopy. The number of urethral dilatations before urethroplasty, time from dilation to urethroplasty,
postoperative hospital stay and urethral catheterization times were recorded.
RESULTS: All patients included in the study had history of operation that required urethral catheterization. In 4 patients with history
of recurrent urethral dilatation, urodynamics could not be performed because of a stenosis or foulse road where the 7 F urodynamic catheter could not push forward. The mean PdetQmax value of the remaining 10 patients was 46.8±22.87 (12 – 81). Urinary
cystourethrography revealed ballooning in the proximal urethra and bladder diverticulum in 9 patients. 5 patients were not able to
urinate spontaneously during the procedure. While the mean number of urethral dilatation was 2.21± 2.15 (1-7), the mean time from
dilation to urethroplasty was 6.64 ± 5.09 (2 -19 months) months. No hemorrhage or any other complication requiring transfusion
was observed in any patient during the operation or in the early postoperative period. The mean hospital stay of the postoperative
patients was 5.8 days (4-9), and the mean follow-up period was 18.29 ± 9.94 (3-32 months) months. The mean urethral catheterization time after the operation was calculated as 21 days. Maximum flow rate increased from 8.17 ± 3.28 ml/sec in preoperative
uroflowmetry to 19.82 ± 4 ml/sec at the last follow-up (p<0.001). Postvoid residual (PMR) decreased from an average of 100 ±
90.12 cc preoperatively to 28.57 ± 24.45 cc postoperatively (p<0.019). The mean IPSS decreased from 16.93 ± 3.93 to 5.71 ± 2.01
postoperatively (p<0.001). When storage and voiding symptom scores were evaluated separately, both decreased (preop storage:
6.36 ± 4.01 postop: 3 ± 1.92 (p<0.001); preop evacuation: 10.79 ± 2.54, postop: 2.71 ± 0.99 (p<0.001)). No urethral fistula or any
other complication was detected in any patient in the postoperative follow-up. It was observed that the labial operation area of all
patients healed without significant scarring.
CONCLUSION: Female patients with urethral stricture disease may also present with storage symptoms. Patients should be evaluated with pelvic examination, uroflowmetry, urodynamic examination, voiding cystourethrography, and cystourethroscopy. Martius
fat pad flap ventral buccal mucosal graft urethroplasty may be an effective method as a surgical option.
Keywords: female, urethra, stricture, urethroplasty, buccal mucosa graft
Bukkal mukoza ve martius fad pad’in peroperatif görüntüsü / Peroperative view of buccal mucosa and martius fad pad

Bukkal mukozal graft’in üretraya ventral yüzden onley yama yapılarak ve martius fat pad’in neoüretra altına yayılmış görüntüsü.
The image of the buccal mucosal graft with an onlay patch from the ventral side of the urethra and the spread of the martius fat pad
under the neourethra
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Hastaların genel özellikleri
Ortalama

Medyan

SD

Min - Max

Yaş (yıl)

55

55

13,16

35 - 78

Dilatasyon sayısı

2,21

1

2,15

1-7

Takip süre (ay)

18.29

19

9,94

3 - 32

Preop İPSS

16,93

16

3,93

11 - 17

Preop Depolama

6,36

5

4,01

2 - 15

Preop Boşaltım

10,79

11,50

2,54

5 - 14

Postop İPSS

5,71

5,50

2,01

3-9

Postop Depolama

3

3

1,92

1-7

Postop Boşaltım

2,71

3

0,99

1-5

Preop Qmax (ml/sn)

8,17

7,80

3,28

3,4 - 13,5

Preop PMR (ml)

100

90

90,12

0 - 250

Postop Qmax (ml/sn)

19,82

18,05

4

16,3 - 29,9

Postop PMR (ml)

28,57

20

24,45

0 - 80

PdetQmax

46,8

51

22,87

12 - 81

Hastanede Yatış süresi (gün)

5,86

5,50

1,65

4-9

IPSS: International Prostate Symptom Score, SD: Standart deviasyon, PMR: Post miksiyonel rezidü Qmax: Maksimum idrar akım hızı
Characteristics of the patients
Mean

Median

SD

Min - Max

Age (year)

55

55

13,16

35 - 78

Number of dilatation

2,21

1

2,15

1-7

Follow-up (mounth)

18,29

19

9,94

3 - 32

Preop İPSS

16,93

16

3,93

11 - 27

Preop storage symptoms

6,36

5

4,01

2 - 15

Preop voiding symptoms

10,79

11,50

2,54

5 - 14

Postop İPSS

5,71

5,50

2,01

3-9

Postop storage symptoms

3

3

1,92

1-7

Postop voiding symptoms

2,71

3

0,99

1-5

Preop Qmax (ml/sec)

8,17

7,80

3,28

3,4 - 13,5

Preop PVR (cc)

100

90

90,12

0 - 250

Postop Qmax (ml/sec)

19,82

18,05

4

16,3 - 29,9

Postop PVR (cc)

28,57

20

24,45

0 - 80

PdetQmax

46,8

51

22,87

12 - 81

Hospital stay (day)

5,86

5,50

1,65

4-9

IPSS: International Prostate Symptom Score, SD: Standard deviation, PVR: Post voiding residue Qmax: maximum urine flow rate
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SS-049

The Effect of Hyperbaric Oxygen Therapy on Bladder Symptoms of Female Patients with
Overactive Bladder
Mustafa Bilal Hamarat1, Abdullah Arslan2
1
Department of Urology, Konya City Hospital Health Application and Research Centre, Health Sciences University, Konya, Turkey
2
Department of Underwater and Hyperbaric Medicine, Meram Medicine Faculty, Necmeddin Erbakan University, Konya, Turkey
INTRODUCTION: We aimed to assess the effect of Hyperbaric oxygen(HBO) therapy on symptoms of female patients with Overactive bladder(OAB).
MATERIAL-METHODS: This study is a prospective observational cohort study. Female patients scheduled to receive hyperbaric oxygen therapy or mirabegron therapy between August 1, 2019 and May 1, 2020 were included in the study. The patients were divided
into two groups. The patients who received HBO therapy were in group 1, and the patients who received mirabegron treatment were
in group 2. The symptom scores and quality of life scores of the patients before and after treatment were recorded and compared.
SPSS 22.0 was used for statistical analyses.
RESULTS: In group 1, 31 patients and in group 2, 44 patients were included in the study. The mean changes in the ICIQ-SF, OAB-V8,
and IIQ-7 scores in the 3rd month of treatment in Group 1 were 4.12 ± 3.51, −10.70 ± 6.92, and −4.51 ± 2.68, respectively. The corresponding mean score changes in Group 2 were −4.31 ± 3.16, −11.22 ± 5.93, and −3.68 ± 2.67, respectively. The mean changes in
all three scores were not significantly different between Groups 1 and 2 (p = 0.809, 0.730, and 0.188, respectively)
CONCLUSIONS: We observed that hyperbaric oxygen treatment improved quality of life by reducing the symptom score in patients
with OAB. Moreover, this effect continued in the 3rd month after the treatment. Considering the efficacy and side effect profiles of
available treatments, HBO therapy may be a new treatment alternative in OAB.
Keywords: Hyperbaric Oxygen, Overactive bladder, Urgency, Incontinence, Mirabegron

Comparison of pre-HBOT and post-HBOT, ICIQ-SF, OAB-V8 and IIQ-7 scores in group 1.
Questionnaire

pre-HBOT Score,
mean ± SD

After 10. Session Sco- After 20. Session Score, 3rd month after HBOT,
re, mean ± SD, p value* mean ± SD, p value*
mean ± SD, p value*

ICIQ-SF

11.10±4.53

8.74±3.53 (p<0.001)

7.03±2.71 (p<0.001)

6.97±2.60 (p<0.001)

OAB-V8

19.48±8.99

15±7.59 (p<0.001)

10.68±5.58 (p<0.001)

8.77±3.52 (p<0.001)

IIQ-7

11.06±2.73

8.68±2.70 (p<0.001)

7.13±2.75 (p:0.001)

6.55±2.47 (p:0.007)

*Paired t test (compared with pre-HBOT Score).
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SS-050

İnterstisyel sistit rat modelinde intravezikal tarantula cubensis ekstraktının inflamasyona
etkisi
Abdullah Akdağ1, Çiğdem Yenisey2, Erkmen Tuğrul Epikmen3, Erhan Ateş4
1
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Aydın
2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın
3
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalı, Aydın
4
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Aydın
AMAÇ: İnterstisyel sistitin rat modelinde Tarantula Cubensis Ekstraktıyla intravezikal tedavinin histopatolojik ve immünolojik sonuçlarının ortaya konulması, böylece bu ajanın mesane inflamasyonu üzerine etkisinin ve yeni bir tedavi seçeneği olarak etkinliğinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Toplam 30 adet wistar albino cinsi dişi rat; grup 1 (kontrol), grup 2 (hastalık) ve grup 3 (tedavi) olmak üzere 3
gruba (n=10 her grup için) ayrıldı. Haftada 2 kez, 2 hafta boyunca siklofosfamid uygulanması suretiyle daha önce tanımlanmış olan
interstisyel sistit rat modeli oluşturuldu. Grup 3’e, model oluşturulduktan sonra Tarantula Cubensis Ekstraktı intravezikal olarak
uygulandı. Histopatolojik olarak; ürotelyal dejenerasyon, nekroz, ülser, kanama, ödem, inflamasyon ve mast hücre sayısı değerlendirildi. İmmunolojik olarak IL-6, TNF-alfa, MPO, hidroksiprolin parametreleri değerlendirildi. One Way ANOVA testi, Chi-square, Kruskal
Wallis testleri kullanılarak SPSS 21.0.0 programıyla istatistiksel analiz yapıldı.
BULGULAR: Grup 1’deki ratlarda tüm immünolojik ve histolojik parametrelerin diğer gruplardan anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüş olup, grup 2’de IL-6, MPO değerlerinin anlamlı seviyede yüksek olduğu görüldü (p<0,001). TNF-alfa ortalaması grup 2’de en
yüksek seviyede olmasına rağmen istatistiksel olarak grup 3 ile fark saptanmadı (p=0,078). Grup 1’de, diğer gruplardan istatistiksel
olarak anlamlı seviyede düşük sayıda mast hücresi saptandı (p=0,002). Grup 3 ile 2 arasında fark saptanmadı (p>0,05). Ülser açısından incelendiğinde her üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,087). Histopatolojik olarak ürotelyal
nekroz/dökülme, ürotelyal dejenerasyon, ödem, yangı, kanama ve fibroblast proliferasyonları, immünolojik olarak hidroksiprolin
değerleri grup 3’te istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p<0,001).
SONUÇ: İnterstistisyel sistit rat modelinde intravezikal Tarantula cubensis ekstraktı instilasyonu sonrası mesane dokusunda, IL-6,
TNF-alfa ve MPO seviyelerinin azaldığı ve hidroksprolin düzeyi ve fibroblast proliferasyonunun arttığı görülmüştür. Böylece antiinflamatuvar ve fibrozis oluşturucu etkisi ortaya konmuştur. Daha az yan etki ile efektif doz belirlenmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç
vardır.
Anahtar Kelimeler: İnterstisyel Sistit, Tarantula Venom, İnflamasyon, Mesane
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The effect of intravesical tarantula cubensis extract on inflamation in interstitial cystitis rat
model
Abdullah Akdağ1, Çiğdem Yenisey2, Erkmen Tuğrul Epikmen3, Erhan Ateş4
1
Soke Fehime Faik Kocagöz State Hospital, Clinic of Urology, Aydın
2
Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Department of Medical Biochemistry, Aydın
3
Aydın Adnan Menderes University Faculty of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Pathology, Aydın
4
Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Urology, Aydın
Introduction and OBJECTIVE: It was aimed to reveal the histopathological and immunological results of intravesical treatment with
Tarantula Cubensis Extract in a rat model of interstitial cystitis, thus evaluating the effect of this agent on bladder inflammation and
its effectiveness as a new treatment option.
MATERIALS-METHODS: A total of 30 wistar albino female rats; group 1 (control), group 2 (disease) and group 3 (treatment) were
divided into 3 groups (n = 10 for each group). By applying cyclophosphamide twice a week for 2 weeks, the previously described
interstitial cystitis rat model was created. In group 3, Tarantula Cubensis Extract was administered intravesically after the model
was created. Histopathologically; urothelial degeneration, necrosis, ulcer, bleeding, edema, inflammation and mast cell count were
evaluated. IL-6, TNF-alpha, MPO, hydroxyproline parameters were evaluated immunologically. Statistical analysis was performed
with SPSS 21.0.0 program using One Way ANOVA test, Chi-square, Kruskal Wallis tests.
RESULTS: It was observed that all immunological and histological parameters were significantly lower in rats in group 1 than in other
groups, and IL-6 and MPO values were significantly higher in group 2 (p<0,001). Although the mean of TNF-alpha was the highest in
group 2, there was no statistically significant difference with group 3 (p=0,078). In group 1, significantly lower number of mast cells
were detected from other groups (p=0,002). There was no difference between group 3 and 2 (p>0,05). When examined in terms of
ulcers, no statistically significant difference was found between the three groups (p=0,087). Histopathologically, urothelial necrosis
/ spillage, urothelial degeneration, edema, inflammation, bleeding and fibroblast proliferation, and immunologically hydroxyproline
values were found to be statistically significantly higher in group 3 (p<0,001).
CONCLUSION: In the interstitial cystitis rat model, after intravesical instillation of Tarantula cubensis extract, IL-6, TNF-alpha and
MPO levels decreased and hydroxproline level and fibroblast proliferation increased in the bladder tissue. Thus, its anti-inflammatory and fibrosis-forming effect has been demonstrated. Further studies are needed to determine the effective dose with fewer side
effects.
Keywords: Interstitial Cystitis, Tarantula Venoms, Inflammation, Bladder
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Boyama tiplerine göre grupların patolojik incelemesi.
Pathological examination of groups according to staining types.

Grup 1’de tüm boyamalarda normal mesane örnekleri. Grup 2’de HE Boyama; okla işaretli alanlar; epitelyum dejenerasyonu. Toluidine
Blue boyama damar kenarı mast hücreleri. Grup 3 HE boyamada ok ile gösterilen alanlar yukarıdan aşağıya; epitelyal dejenerasyon,
nötrofil lökosit kümeleri, kanama odakları, kanama, ödem ve yangısal infiltrasyonun seroza katmanına kadar yayılımı. Grup 3 Toluidin
Blue boyamada serozaya dek yayılmış mast hücreleri, Masson’s trichrome boyamada lamina propriyada fibroblast proliferasyonları
Group 1: normal bladder specimens in all staining. Hematoxylin-eosin Staining in Group 2: areas marked with arrows; epithelial
degeneration. Mast cells at the vessel margin in Toluidine Blue staining. Hematoxylin-eosin staining in Group 3: areas indicated by
arrows from top to bottom; epithelial degeneration, neutrophil leukocyte clusters, bleeding foci, bleeding, edema and inflammatory
infiltration up to the serosa layer. Toluidine Blue staining in group 3: mast cells disseminated to serosa. Masson’s trichrome staining
in group 3: fibroblast proliferations in the lamina propria
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SS-051

Obstructive sleep apnea sendromlu(OSAS) hastalarda aşırı aktif mesane sendromu(AAM)
sıklığı ve etkileyen faktörler
Muhammet Güzelsoy1, Aygül Güneş2, Soner Çoban1, Ali Rıza Türkoğlu1, Efe Önen1, Gökhan Ocakoğlu3, Mehmet Karadağ4
1
SBÜ, Yüksek İhtisas Eğt. ve Arş. Hst., Üroloji Ana Bilim Dalı, Bursa
2
SBÜ, Yüksek İhtisas Eğt. ve Arş. Hst., Nöroloji Ana Bilim Dalı, Bursa
3
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Bioistatistik Ana Bilim Dalı, Bursa
4
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa
AMAÇ: Obstructive sleep apnea sendromlu(OSAS) hastalarda aşırı aktif mesane(AAM) sendromu sıklığını ve etki eden faktörleri
araştırmak.
MATERYAL-METOD: Prospektif olarak dizayn edilen çalışmaya 255 hasta alındı. Hastaların 166’sı erkek, 89’u kadındı, 213 tanesi evli,
42 tanesi bekardı. Tüm hastalara polisomnografi yapıldı ve OSAS tanısı bu testle konuldu. AAM tanısı için OAB-V8 testi kullanıldı.
OAB-V8 skorundan 8 ve üstü puan alan ve urgency yakınması olan hastalar AAM olarak düşünüldü. Hastalar OSAS olan ve olmayan,
AAM olan ve olmayan olarak gruplandırıldı. İstatistiki analiz için SPSS 18.0 version kullanıldı ve anlamlılık düzeyi α=0.05 olarak
belirlendi.
SONUÇLAR: OSAS’lı hasta grubunda AAM’li hasta oranı %66.3 idi(n=136). OSAS olmayan hasta grubunda AAM’li hasta oranı %48
idi(n=24). OSAS’lı erkeklerde AAM oranı %60.5(n= 83), kadınlarda %77.9(n= 53) idi(Tablo 1). Yaş, vücut kitle indeksi, bel çevresi, evli
olma durumu, %4’ün altında oksijen desaturasyon indeksi, apne hipopne indeksi(AHI), %90’nın altında O2 saturasyonunun azalma
süresi ve sayısı(ODI4), uyku başladıktan sonra uyanmak(WASO) süresi ve gruplandırması ve OSAS şiddeti AAM’li hasta grubunda
farklı idi(p<0.05). Multivariyet logistik regresyon analizinde AAM’yi etkileyen faktörlerin AHI, WASO, yaş ve evli olma durumu olduğu
görüldü.
SONUÇ: OSAS’lı hastalarda AAM prevalansı yüksektir. Yaş, AHI, WASO ve evli olma durumu hekimlere OSAS’lı hasta grubunda
AAM’yi öngörmeleri için değerli bilgiler sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Yaş, apne-hipopne indeksi(AHI), medeni hali, obstructive sleep apnea sendromu(OSAS), aşırı aktif mesane(OAB), uyku başladıktan sonra uyanmak(WASO)
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Frequency of overactive bladder(OAB) and the factors affecting it in patients with obstructive sleep apnea syndrome(OSAS)
Muhammet Güzelsoy1, Aygül Güneş2, Soner Çoban1, Ali Rıza Türkoğlu1, Efe Önen1, Gökhan Ocakoğlu3, Mehmet Karadağ4
1
Department of Urology, Bursa Yuksek Ihtisas Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Bursa, Turkey
2
Department of Neurology, Bursa Yuksek Ihtisas Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Bursa, Turkey
3
Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Bursa, Turkey
4
Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pulmonary Diseases, Bursa, Turkey
PURPOSE: To investigate the prevalence of overactive bladder (OAB) in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and
the factors affecting it.
MATERIALS-METHODS: A total of 255 patients were included in this prospectively designed study. Among all patients, 166 were male, 89 were female; 213 patients were married and 42 were single. All patients underwent polysomnography. All patients completed the OAB-V8 form. OSAS was diagnosed via polysomnography. OAB was diagnosed via OAB-V8. Those with urgency complaints and a total OAB-V8 score ≥ of 8 were considered as OAB patients
The participants were evaluated as patients with and without OAB and those with and without OSAS. SPSS for Windows version
18.0 software was used for the statistical analysis and the level of significance was set at α=0.05.
RESULTS: The prevalence of OAB was high among the OSAS patients(66.3%, n=136). The number of patients with OAB
in the group of patients without OSAS was 24 (48%). The OAB rate was 60.5% (n= 83) in men with OSAS and 77.9%
(n= 53) in women with OSAS (Table 1). Age, body mass index, waist circumference, marital status, oxygen desaturation index (ODI4) ≥ 4%, apnea-hypopnea index (AHI), the number and duration of decreases in O2 saturation below
90%, wake after sleep onset (WASO) duration and groups, and OSAS severity were different in the OAB group (p<0.05).
In multivariate logistic regression analysis, AHI, WASO, age, and marital status were the factors influencing OAB in patients with
OSAS.
CONCLUSION: OAB is seen at a high rate in OSAS patients. AHI, WASO, age, and marital status can provide valuable information to
physicians for predicting OAB.
Keywords: Age, apnea-hypopnea index(AHI), marital status, obstructive sleep apnea syndrome(OSAS), overactive bladder(OAB),
wake after sleep onset(WASO)
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OSAS’lı hastalarda AAM oranı ve cinsiyetlere göre dağılımı
AAM YOK

AAM VAR

p

OSAS grup(n total=205)

69(33.6%)

136(66.3%)

p=0.006(x2)

Control grup(n total=50)

26(52%)

24(48%)

Total

95(37.2%)

160(62.7%)

Erkekler(n=137)

54(39.5%)

83(60.5%)

p=0.021 (m)

Kadınlar(n=68)

15(21.1%)

53(77.9%)

p=0.049 (m)

OSAS (n/%)

OSAS’lı hastalarda cinsiyete göre AAM oranı

(x2)Chi-square, (m)Mann-whitney OSAS: obstructive sleep apnea syndrome; AAM: aşırı aktif mesane; AHI: apnea-hypopnea index

Table 1. Rate of OAB in OSAS patients and rate of OAB by gender in OSAS group
OAB NO

OAB YES

p

OSAS group(n total=205)

69(33.6%)

136(66.3%)

p=0.006(x2)

Control group(n total=50)

26(52%)

24(48%)

Total

95(37.2%)

160(62.7%)

Men(n=137)

54(39.5%)

83(60.5%)

p=0.021 (m)

Women(n=68)

15(21.1%)

53(77.9%)

p=0.049 (m)

OSAS (n/%)

OAB in OSAS by gender

(x2)Chi-square, (m)Mann-whitney OSAS: obstructive sleep apnea syndrome; OAB: overactive bladder; AHI: apnea-hypopnea index

119

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

SS-052

Aşırı Aktif Mesane Hastalığı ve Üriner inkontinansın Tüm Tiplerinde Metabolik Değerlendirme
Ali Haydar Yılmaz
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Üroloji Bölümü,Bilecik
AMAÇ: Biz bu çalışmada üroloji pratiğinde çok karşılaştığımız Aşırı aktif mesane hastalığı ve üriner inkontinansın tüm tipleri ile her
yaş aralığında, cinsiyet farkı gözetmeden, metabolik ilişkiyi araştırdık
MATERYAL METHOD: Çalışmaya dahil edilen hastalar Aralık 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında üroloji polk. ve dahiliye polk.
başvuran hastalardan ve hastaların kayıtlarından hastaların onamı alınarak elde edildi. Çalışmaya 124 hasta dahil edildi. Aktif üriner
sistem enfeksiyonu olan hastalar, metabolik hastalığı olan diyabeti olan kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan, nörojenik mesanesi olan hastalar ile ağrılı mesane sendromu olan hastalar ile inkontinans cerrahisi geçiren hastalar ve ağır demansı olan hastalar
çalışma dışı bırakıldı. Uluslarası standartlara uygun olarak Türkçe ye valide edilmiş olan OAB-V8(AAM Kısa Sorgulama Formu) ve
ICIQ-SF(İdrar Kaçırma Sorgulama Kısa Formu) formlarını kullandık. İnkontinnasın urge, stres ve mikst tipleri ve hastaların ca, mg,
kreatin, üre, fosfor, d vit, albümin parathormon değerleri kendi içinde ve inkontinans tipleri ve aşırı aktif mesane hastalığı ile ilişkisi
değerlendirildi. SPSS programı kullanılarak normal dağılım gösteren parametreler mean ± standart sapma (2 li grup Indep t test, 3 lü
grup ANOVA) normal dağılım göstermeyen parametreler için mean ± standart hata (2 li grup Mann whitney, 3lü grup Kruskal Wallis)
kullanıldı
BULGULAR: Demografik dağılım olarak erkek ve kadın oranı 28/96,inkontinans tiplerine göre urge inkontinans 58, stres inkontinans
28 hasta, mikst inkontinans 43 hastadan oluşuyordu. Yapılan istatistik analizine göre ICIQSF/ OABv8 ile biyokimya parametreleri
arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (Tablo 1). Ancak ICIQSF formuna göre stres ve miks inkontinans ile urge ve mikst inkontinas arasında anlamlılık saptantı. Ek olarak ICIQSF ile OABv8 arasında anlamlı korelasyon var P < 0.001, r= 0.586
SONUÇ: İstatistik analizlere göre inkontinansla ilgili olabileceği düşünülen daha önce bir kısmı belli yaş grupları için ve bazı inkontinans tipleri için çalışılmış ve bazı çalışmalarda anlamlı bulunmuş biokimyasal parametreler geniş kapsamlı olarak yaş grubu ve
cinsiyet gözetilmeden tüm inkontinans tipleri ve aşırı aktif mesane hastalığı ile ilişkisi çalışıldı. Ancak bizim bulgularımıza göre
inkontinans tipleri ve aşarı aktif mesane hastalığı ile çalıştığımız metabolik tetkikler arasında anlamlılık saptanmadı. Ancak ICIQSF
formuna göre stres ve miks inkontinans (P=0.018) ile urge ve mikst inkontinas (P=0.011) arasında anlamlılık saptantı. Bu veriler
ışığında daha geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç duyulabileceği kanatindeyiz
Anahtar Kelimeler: Aşrı aktif mesane,İnkontinans,Metabolik
Tablo 1
Tablo 1

stres

urge

mikst

p

D vitamini

13.19 ± 8.51

12.72 ± 6.23

16.14 ± 12.20

0.775

Parathormon

70.26 ± 38.74

66.69 ± 38.42

64.95 ± 29.52

0.666

Fosfor

3.47 ± 0.42

3.36 ± 0.54

3.36 ± 0.46

0.718

Ca

9.37 ± 0.47

9.40 ± 0.43

9.43 ± 0.46

0.771

Mg

1.94 ± 0.16

1.99 ± 0.21

1.97 ± 0.17

0.614

Albümin

4.25 ± 0.40

4.33 ± 0.39

4.42 ± 0.35

0.231

Üre

27.65 ± 10.82

29.40 ± 14.37

27.70 ± 7.27

0.955

Kreatinin

0.71 ± 0.22

0.83 ± 0.24

0.77 ± 0.13

0.541

ICIQSF

9.04 ± 3.77

9.62 ± 3.69

11.79 ± 3.62

0.004

OABv8

19.52 ± 5.96

18.88 ± 6.68

21.40 ± 5.55

0.077*

Metabolik değerlerler ile inkontinans tipleri ve inkontinans ve aşırı aktif mesane formları arasındaki ilişki * ANOVA ** Diğer tüm değerler normal dağılım göstermiyor = Kruskal Wallis
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Metabolic Assessment in All Types of Overactive Bladder Disease and Urinary Incontinence
Ali Haydar Yılmaz
Department of Urology,Training and Research Hospital,Bilecik,Turkey
OBJECTIVE: In this study, we investigated the metabolic relationship between all types of overactive bladder disease and urinary
incontinence, which are frequently encountered in urology practice, and in all age ranges, regardless of gender.
MATERIAL METHOD: Patients included in the study were admitted to the urology clinic between December 2020 and June 2021.
and internal medicine polk. It was obtained from the patients who applied and from the records of the patients, by obtaining the
informed consent of the patients. 124 patients were included in the study. Patients with active urinary tract infection, metabolic disease, diabetes, chronic liver and kidney failure, patients with neurogenic bladder, patients with painful bladder syndrome, patients
undergoing incontinence surgery and patients with severe dementia were excluded from the study. We used the OAB-V8 (Over Aktif
Bladder Short Inquiry Form) and ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form) forms that were
validated in Turkish in accordance with international standards. The urge, stress and mixed types of incontinence and the patients’
ca, mg, creatinine, urea, phosphorus, vitamin d, albumin, parathormone values and their relationship with incontinence types and
overactive bladder disease were evaluated. By using SPSS program, mean ± standard deviation (group of 2) Index t-test, group of
three (ANOVA) was used for parameters that did not show normal distribution, mean ± standard error (group of 2, Mann Whitney,
group of 3, Kruskal Wallis) was used.
RESULTS: In terms of demographic distribution, male and female ratio was 28/96, according to incontinence types, it consisted of
58 patients with urge incontinence, 28 patients with stress incontinence, and 43 patients with mixed incontinence. According to the
statistical analysis, no significant correlation was found between ICIQSF/OABv8 and biochemistry parameters (Table 1). However, a
significant difference was found between stress and mixed incontinence and urge and mixed incontinence according to the ICIQSF
form. In addition, there is a significant correlation between ICIQSF and OABv8 P < 0.001, r= 0.586
Keywords: Incontinence,Metabolic,Overactive bladder

Table 1
Table1

stress

Urge

Mix

p

Vitamin D

13.19 ± 8.51

12.72 ± 6.23

16.14 ± 12.20

0.775

Parathormone

70.26 ± 38.74

66.69 ± 38.42

64.95 ± 29.52

0.666

Phosphorus

3.47 ± 0.42

3.36 ± 0.54

3.36 ± 0.46

0.718

Ca

9.37 ± 0.47

9.40 ± 0.43

9.43 ± 0.46

0.771

Mg

1.94 ± 0.16

1.99 ± 0.21

1.97 ± 0.17

0.614

Albumin

4.25 ± 0.40

4.33 ± 0.39

4.42 ± 0.35

0.231

Urea

27.65 ± 10.82

29.40 ± 14.37

27.70 ± 7.27

0.955

Creatinine

0.71 ± 0.22

0.83 ± 0.24

0.77 ± 0.13

0.541

ICIQSF

9.04 ± 3.77

9.62 ± 3.69

11.79 ± 3.62

0.004

OABv8

19.52 ± 5.96

18.88 ± 6.68

21.40 ± 5.55

0.077*

Relationship between metabolic values and
 types of incontinence and forms of incontinence and overactive bladder * ANOVA ** All
other values are
 not normally distributed = Kruskal Wallis
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Plazma Aterojenik İndeksin Böbrek Taşı Etiyolojisindeki Önemi
Taha Göv, Ersin Gökmen, Muammer Aydın, Gökhan Yazıcı, Mustafa Gökhan Köse, Enver Özdemir
TC Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Yüksek Plazma Aterojenik İndeks (PAİ) obezite ve insülün direnci ile ilişkilidir. Bu durumlar ise ürik asit ve oksalat metabolizmalarını, ayrıca asit ve baz dengelerini bozarak üriner sistem taş hastalığına neden olur. Bu çalışmada PAİ değeri ile böbrek ve
üreter taşı hastalıkları arasında bağlantı olup olmadığını araştırdık.
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2018-Kasım 2020 tarihler arasında kliniğimizde ve polikliniğimize başvuran böbrek ve üreter taşı olan 76,
taşı olmayan 80 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların taş lokalizasyonu (böbrek veya üreter), operasyon tipi, operasyon anındaki
ve sonrasındaki veriler, PAİ değerleri (plazma trigiliserit ve HDL’nin logaritmik oranıdır [log (TG / HDL-C)]), hastanede kalış süreleri
boyunca görülen komplikasyonlar, hasta başı maliyetler kaydedilerek prospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Üriner sistem taşı olanlarda vücut kitle indeksi (VKİ) ortalaması (27.93±1.04) üriner sistem taşı olmayanlara (26.28±0.63)
göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir (p<0.001). PAI ortalaması; taşı olanlarda (0.53±0.21) üriner sistem taşı
olmayanlara (0.27±0.19) göre daha yüksektir. PAI ve VKİ arasında orta düzeyde (r=0.337, r²=0.114, p<0.001) istatistiksel olarak
anlamlı pozitif korelasyon saptanmıştır. Üriner taş cinsi ile PAİ arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanamamıştır (p=0.635).
SONUÇ: PAİ değeri, böbrek taşı bulunanlarda anlamlı pozitif gözlemlenmiş olup hastalarda üriner sistem taş hastalığını öngörmede
ve üriner sistem taş oluşma riskini değerlendirmede kullanılabilecek bir belirteçtir.
Anahtar Kelimeler: Obezite, Böbrek taşları, Plazma aterojenik indeks, Vücut Kitle İndeksi
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The Importance of Plasma Aterogenic Index in Etiology of Renal Stones
Taha Göv, Ersin Gökmen, Muammer Aydın, Gökhan Yazıcı, Mustafa Gökhan Köse, Enver Özdemir
Department of Urology, Gaziosmanpaşa Egitim ve Arastırma Hastanesi, İstanbul, TURKEY
PURPOSE: High Plasma Atherogenic Index (PAI) is associated with obesity and insulin resistance. These conditions cause urinary
system stone disease by disrupting uric acid and oxalate metabolism, as well as acid and base balances. In this study, we investigated whether there is a link between PAI value and kidney and ureteral stone diseases.
MATERIAL-METHOD: Between January 2018 and November 2020, 76 patients with kidney and ureteral stones and 80 patients without stones who applied to our clinic and outpatient clinic were included in the study. Patients’ stone location (kidney or ureter),
type of operation, data at the time of operation and after surgery, PAI values (plasma triglyceride and logarithmic ratio of HDL [log
(TG / HDL-C)]), complications during hospital stay, per patient costs were recorded and evaluated prospectively.
RESULTS: The mean body mass index (BMI) (27.93 ± 1.04) in patients with urinary system stones was statistically significantly higher than those without urinary system stones (26.28 ± 0.63) (p <0.001). PAI average; It is higher in those with stones (0.53 ± 0.21)
than those without urinary stones (0.27 ± 0.19). A statistically significant positive correlation was found between PAI and BMI at
a moderate level (r=0.337, r²=0.114, p<0.001). There was no statistically significant difference between urinary stone type and PAI
(p = 0.635).
CONCLUSION: PAI value was observed to be significantly positive in patients with kidney stones, and it is a marker that can be used
to predict urinary system stone disease in patients and to evaluate the risk of urinary system stone formation.
Keywords: Obesity, Kidney Stones, Plasma Atherogenic Index, Body Mass Index
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Asemptomatik mikroskopik hematüri: Dar üreter orifisi genç ve orta yaş grubunda etiyolojik
faktör müdür?
Şeref Coşer1, Melih Balcı1, Ünsal Eroğlu1, Burak Köseoğlu1, İbrahim Can Aykanat2, Halil Demirçakan1, Özer Güzel1, Yılmaz Aslan1,
Altuğ Tuncel1
1
Ankara Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2
Yozgat Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği, Yozgat, Türkiye
GİRİŞ VE AMAÇ: Asemptomatik mikroskopik hematüri (AMH), rölatif olarak sık görülen bir klinik durumdur. AMH etiyolojisi sıklıkla
benign karakterde olmasına rağmen klinisyen tarafından olası malign patolojiler de göz önünde bulundurulmalıdır. Biz bu çalışmada
rekürren AMH’si olan ve muayenelerinde herhangi bir patoloji saptanmayan genç ve orta yaş grubu hastalardaki sistoskopi ve üreterorenoskopi bulgularımızı sunmayı amaçladık.
MATERYAL VE METOT: 2018 ve 2020 yılları arasında AMH için değerlendirme yapılan hastaların verileri prospektif olarak incelendi.
Böbrek yetmezliği ve idrar yolu enfeksiyonu olmayan; kontrastlı abdomen bilgisayarlı tomografide herhangi bir patoloji (taş, kist,
tümör vb.) izlenmeyen hastalara sistoskopi ve üreterorenoskopi işlemi yapılıp üreterler ve mesaneden idrar sitoloji örnekleri alındı.
Tanısal üreterorenoskopi işlemi 6.5-Fr semi-rijid üreterorenoskop ve 7.5 Fr fleksible üreterorenoskop kullanılarak yapıldı (Karl Storz,
Tuttlingen, Germany).
BULGULAR: Genç ve orta yaş grubunda AMH’si olan 254 hastadan dışlama kriterleri göz önüne alındığında kalan 46 hasta analiz edildi. Demografik veriler Tablo1’de sunuldu. 2 hastada mesanede lökoplaki ve 1 hastada üretral karünkül tespit edildi. Diğer hastaların
mesane bulguları normal idi. 13 hastanın bilateral, 12 hastanın tek taraflı üreter orifisleri dar izlendi ve ultra-thin üreterorenoskop
ile üretere giriş yapılamadı (Hastaların %54.3’ünde en az bir üreter orifisi dardı). Üreterorenoskopinin yapılabildiği böbrek ve üreter
üniteleri düzenli yapılara sahipti. Tüm hastaların mesane sitolojisinde ve her iki üreterin sitolojisinde patolojik bulgu saptanmadı.
SONUÇ: Çalışmamızda hastaların yarısından fazlasında en az bir dar üreter mevcuttu. AMH’nin olası nedenlerinden birinin üreter
darlığı olabileceğini düşünmekteyiz. Öte yandan, sonuçlarımız AMH’li genç ve orta yaşlı hastalarda malignite insidansının düşük
olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Asemptomatik hematüri, Üreteral darlık, Tanı

Tablo 1
Parametreler

N (%)

Hasta Sayısı

46

Yaş, ortalama (yıl)

50 (30-61)

Erkek Hasta Sayısı

20 (43.5%)

Kadın Hasta Sayısı

26 (56.5%)

Vücut Kitle İndeksi (kg/m2)

27.5 (23-30)

Antikoagülan Kullanımı Olanlar

3 (6.5%)

Antikoagülan Kullanımı Olmayanlar

43 (93.5%)

İrritatif İşeme Semptomları Olanlar

3 (6.5%)

İrritatif İşeme Semptomları Olmayanlar

43 (93.5%)
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Asymptomatic microscopic hematuria: Is narrow ureteral orifice an etiological factor in
young and middle-age group?
Şeref Coşer1, Melih Balcı1, Ünsal Eroğlu1, Burak Köseoğlu1, İbrahim Can Aykanat2, Halil Demirçakan1, Özer Güzel1, Yılmaz Aslan1,
Altuğ Tuncel1
1
Department of Urology, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
2
Department of Urology, Yozgat City Hospital, Yozgat, Türkiye
Introduction & Objectives: Asymptomatic microscopic hematuria (AMH) is a relatively common clinical entity. Although the etiology
of AMH is often benign, the clinician must consider the possibility of urologic malignancy. In this study, we aimed to report our
cystoscopy and ureterorenoscopy findings in young and middle-aged group patients with recurrent AMH and no pathology detected
in their examinations.
Materials & Methods: An institutional review of prospectively collected database of patients who underwent evaluation for AMH
between 2018 and 2020 was conducted. Cystoscopy and ureterorenoscopy were performed to patients who did not have renal
insufficiency and urinary tract infection, and who did not have any pathology (stone, cyst, tumor, etc…) on abdominal contrast-enhanced computed tomography, and cytology samples were taken from the bladder and both ureters. Diagnostic ureterorenoscopy
was performed by using 6.5-Fr semi-rigid ureteroscope and 7.5-Fr flexible ureteroscope (Karl Storz, Tuttlingen, Germany).
Results: Of the 254 patients analyzed with AMH in young and middle-aged group patients, after exclusion criteria 46 patients were
analyzed. Demographic data are given in Table 1. Leukoplakia was detected in the bladder in two patients and urethral caruncle
in one patient. Bladders of other patients were normal. Bilateral orifices of 13 patients and one orifice of 12 patients were narrow
and could not be access in the ureter with an ultra-thin ureterorenoscope (At least one ureteral orifice in 54.3% of the patients was
narrow). Kidney and ureter units for which ureterorenoscopy could be performed had regular structures. No pathological findings
were detected in the bladder cytology and cytology of both ureters of all patients.
Conclusions: In our study, more than half of the patients had at least one narrow ureter. Maybe this is one of the possible causes
of AMH. On the other hand, our results add to the increasing evidence that the incidence of malignancy is low among young and
middle-aged patients with AMH.
Keywords: Asymptomatic hematuria, Ureteral stenosis, Diagnosis

Table 1
Parameters

N (%)

Patients

46

Age, mean (range) (year)

50 (30-61)

Male Sex

20 (43.5%)

Female Sex

26 (56.5%)

Body Mass Index (range) (kg/m2)

27.5 (23-30)

Anticoagulated (Yes)

3 (6.5%)

Anticoagulated (No)

43 (93.5%)

Irritative voiding symptoms (Yes)

3 (6.5%)

Irritative voiding symptoms (No)

43 (93.5%)
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Galdako-Modifiye Valdivia Pozisyonu ile Yapılan Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız: Tek
Merkez Deneyimi
Nurullah Hami̇di̇1, Erdem Öztürk1, Mehmet Duvarcı1, Taha Numan Yıkılmaz2, Halil Başar1
1
SBÜ, Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğit. ve Araş. Hastanesi Üroloji Kliniği
2
Özel Egekent Hastanesi
GİRİŞ: Perkütan nefrolitotomi (PNL) ›2 cm böbrek taşlarının tedavisinde altın standart cerrahi yöntemdir. PNL cerrahisi pron ya da
supin pozisyonlarda yapılabilmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde Galdako-modifiye Valdivia pozisyonu ile PNL yapılan hastaların
sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL & METOD: Kliniğimizde Kasım 2016- Ağustos 2021 tarihleri arasında supin pozisyonda PNL operasyonu yapılan 235
hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların operasyon öncesi ve sonrası yapılan kontrastsız BT ve direkt üriner sistem
grafisi gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri tekrar değerlendirildi. Tüm hastalar operasyondan sonra 4 hafta içerisinde rezidü taş
açısından görüntüleme yöntemleri ve komplikasyon verileri değerlendirildi. Operasyondan sonra yapılan görüntüleme yöntemlerinde
≥ 4 mm taş varlığı rezidü olarak kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 47,9 (18-89), ortalama Vücut-Kitle-İndeksi 24.5 (17.5-34) kg /m2, ortalama taş hacmi 2703
(286-17674) mm3, taş cilt mesafesi 97.1 (75-140) mm idi. Hastalarımızın tümüne floroskopi altında giriş yapıldı. Ortalama floroskopi süresi 108 sn (54-425) ve ortalama operasyon süresi 92,2 (45-290) dk, ortalama hastanede yatış süresi 3.3 (1-8) gün idi.
Postoperatif dönemde 213 hastada (%90,6) rezidü taş olmadığı görüldü.
SONUÇ: Böbrek taşı tedavisinde Galdako-modifiye Valdivia pozisyonu ile PNL yapılan hastaların taşsızlık ve komplikasyon oranalrı
ile etkin ve güvenilir bir tedavi seçeneğidir.
Anahtar Kelimeler: böbrek taşı,pnl,supin
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Results of Percutaneous Nephrolithotomy with Galdakao-Modified Valdivia Position: A Single Center Experience
Nurullah Hami̇di̇1, Erdem Öztürk1, Mehmet Duvarcı1, Taha Numan Yıkılmaz2, Halil Başar1
1
SBU, Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Education. and Res. Hospital Urology Clinic
2
Private Egekent Hospital
INTRODUCTION: Percutaneous nephrolithotomy (PNL) is the gold standard surgical method in the treatment of ›2 cm kidney stones. PNL surgery can be performed in prone or supine positions. In this study, it was aimed to evaluate the results of patients who
underwent PNL with the Galdako-modified Valdivia position in our clinic.
MATERIAL & METHOD: The data of 235 patients who underwent PNL operation in the supine position between November 2016 and
August 2021 in our clinic were retrospectively analyzed. Pre- and postoperative radiological imaging methods such as non-contrast
CT and direct urinary system radiography were re-evaluated. Imaging methods and complication data were evaluated for residual
stones in all patients within 4 weeks after the operation. In the imaging methods performed after the operation, the presence of
stones ≥ 4 mm was accepted as residual.
RESULTS: The mean age of the patients was 47.9 (18-89), mean Body-Mass-Index was 24.5 (17.5-34) kg/m2, mean stone volume
was 2703 (286-17674) mm3, and calculus-skin distance was 97.1 (75-140) mm. All of our patients were admitted under fluoroscopy. Mean fluoroscopy time was 108 seconds (54-425), mean operation time was 92.2 (45-290) minutes, and mean hospital stay
was 3.3 (1-8) days. There were no residual stones in 213 patients (90.6%) in the postoperative period.
CONCLUSION: In the treatment of kidney stones, it is an effective and safe treatment option with its stone-free and complication
rates in patients who underwent PNL with the Galdako-modified Valdivia position.
Keywords: kidney stone,pnl,supine
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Koraliform böbrek taşında uyguladığımız tedavi modaliteleri: Taşsızlığa giden yolda hangisi
daha masum?
Cem Kezer1, Tolga Akman2, Faruk Özgör3, Ahmet Halis3, Ömer Sarılar3, Ahmet Yaser Müslümanoğlu4
1
Özel Güneşli Erdem Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
Özel Medicana Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Bu çalışmada koraliform tip böbrek taşlarında kullandığımız tedavi yöntemlerinin (perkütan nefrolitotomi ile perkütan nefrolitotomi ve beden dışı şok dalgaları ile taş kırma kombinasyonu) böbrek morfolojisi ve fonksiyonu üzerine etkilerini karşılaştırmayı
amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Eylül 2009-Aralık 2011 tarihleri arasında üroloji polikliniğine üriner sistem taş hastalığı klinik bulguları ile başvuran hastalar değerlendirildi. Koraliform böbrek taşı olduğundan şüphelenilen ve serum kreatinin düzeyleri normal sınırlarda olan
hastalar kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) ile ameliyattan bir gün önce renal statik (99m Tc) DMSA ve dinamik (99mTc-MAG3)
sintigrafik görüntüleme yapıldı. Radyolüsent taş, soliter böbrek, tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu öyküsü, ek böbrek anormalliği
olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bu kriterlere sahip toplam 72 hasta (39 erkek, 33 kadın) çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalarda
planlı tam taşsızlık operasyonu tek girişli PNL ile başlatıldı (Grup 1). Tek bir perkütan girişle taşsızlık durumu elde edilemeyen hastalara çeşitli perkütan girişler yapıldı (Grup 2). Ameliyat sırasında tek perkütan giriş sonrası kanama veya anestezik nedenlerle ikinci
girişe uygun olmayan hastalara postoperatif SWL tedavisi uygulandı ve tam taşsızlık sağlandı (Grup 3). Taşsızlık durumu için gerekli
olan son işlemden üç ay sonra, hastalara böbrek morfolojileri ve fonksiyonlarındaki biyokimyasal ve sintigrafik değişim derecelerini
değerlendirmek için 99m Tc-DMSA ve 99m Tc-MAG3 böbrek sintigrafileri yapıldı.
BULGULAR: Tek perkütan giriş ile tam taşsız olan olgular (n: 14) grup 1’i, çoklu perkütan girişli PNL olguları (n: 38) grup 2’yi oluşturdu, rezidü taşlar için SWL kullandığımız olgular (n: 20) grup 3’ü oluşturdu. Hastaların yaş ortalaması 49 idi. Yaş, cinsiyet ve taş
özellikleri açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Tüm hastalara son tedavi prosedürünü takip eden 3. ayda 99m
Tc-MAG3 böbrek sintigrafisi yapıldı ve böbrek fonksiyonlarındaki değişiklikler değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirme açısından
böbrek fonksiyonundaki değişiklikler; ameliyat öncesi fonksiyona göre %5’ten fazla iyileşme (iyileşen grup), %5’e kadar iyileşme
(stabil grup) ve %5’ten fazla gerileme (kötüleşen grup). Tedavi prosedürlerine göre ayrılan gruplar arasında böbrek fonksiyon kayıpları açısından bakıldığında, 3. grup böbrek fonksiyonlarında %40 oranında kötüleşme olmasına rağmen gruplar arasında istatistiksel
düzeyde anlamlı bir fark görülmedi (p: 0.401). Tedavi modaliteleri ile postoperatif 99m Tc-DMSA sintigrafisi ile değerlendirilen renalparankim hasarı (Tablo 2) arasındaki ilişkiye baktığımızda grup 3’te istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla skar oluşumu
görüldü (p:0,001).
SONUÇ: Koraliform tip böbrek taşlarında tek veya çoklu perkütan giriş işlemlerinden sonra kalan taşlar için yapılan SWL tedavisi
sonucunda, yüksek şok dalga frekansı ve seans sayısı nedeniyle yüksek oranda skar oluşumu gözlenebilir. Skarlaşmanın uzun dönemde hipertansiyona yol açabileceği ve SWL sonrası gözlenen skar oluşumunun sadece PNL’de görülen perkütan giriş yeri ile sınırlı
olmadığı, renal kortekste ve skar yolunda da yaygın olarak gözlendiği akılda tutulmalıdır. Tam bir taşsız durum elde etmek için, PNL
operasyonu, güvenlik sınırları içinde, mümkün olduğu kadar zorlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek morfolojisi, glomerüler filtrasyon hızı, koraliform taş, perkütan nefrolitotomi, SWL
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Treatment modalities we apply in coraliform kidney stones: Which one is more innocent on
the road to stone-free?
Cem Kezer1, Tolga Akman2, Faruk Özgör3, Ahmet Halis3, Ömer Sarılar3, Ahmet Yaser Müslümanoğlu4
1
Gunesli Erdem Hospital, Urology Clinic, Istanbul
2
Medicana Hospital, Urology Clinic, Istanbul
3
Health Sciences University, Haseki Training and Research Hospital, Urology Clinic, Istanbul
4
Health Sciences University, Bagcilar Training and Research Hospital, Urology Clinic, Istanbul
OBJECTIVE: In this study, we aimed to compare the effects of the treatment methods (percutaneous nephrolithotomy and percutaneous nephrolithotomy and extracorporeal shock waves combined with lithotripsy) on kidney morphology and function in coraliform
kidney stones.
Materials-METHODS: Patients who applied to the urology outpatient clinic with clinical signs of urinary system stone disease
between September 2009 and December 2011 were evaluated. Patients suspected of having coraliform kidney stones and whose
serum creatinine levels were within normal limits, DMSA and MAG3 scintigraphic imaging were performed one day before the operation with non-contrast computed tomography (CT). Patients with radiolucent stone, solitary kidney, history of recurrent urinary tract
infection, and additional kidney abnormality were excluded from the study. A total of 72 patients with these criteria were included in
the study. Three months after the last procedure required for stone-free status, 99m Tc-DMSA and 99m Tc-MAG3 kidney scintigraphies were performed to evaluate the biochemical and scintigraphic changes in kidney morphology and function.
RESULTS: Cases that were completely stone-free with a single percutaneous access (n: 14) formed group 1, PNL cases with multiple
percutaneous access (n: 38) formed group 2, cases in which we used SWL for residual stones (n: 20) group 3’ created the. The
mean age of the patients was 49 years. There was no statistically significant difference between the groups in terms of age, gender
and stone characteristics. All patients underwent 99m Tc-MAG3 kidney scintigraphy at the 3rd month following the last treatment
procedure and changes in kidney functions were evaluated. Changes in kidney function in terms of statistical evaluation; more than
5% improvement in preoperative function (improved group), up to 5% improvement (stable group), and more than 5% regression
(deteriorating group). Considering the loss of kidney function between the groups separated according to treatment procedures,
there was no statistically significant difference between the groups, although there was a 40% worsening in the kidney functions of
the 3rd group (p: 0.401). When we look at the relationship between treatment modalities and renal parenchymal damage evaluated
with postoperative DMSA scintigraphy, statistically significantly more scar formation was observed in group 3 (p:0.001).
CONCLUSION: As a result of SWL treatment for stones remaining after single or multiple percutaneous access procedures in
coraliform kidney stones, a high rate of scar formation can be observed due to the high shock wave frequency and the number of
sessions. It should be kept in mind that scarring may lead to hypertension in the long term and the scar formation observed after
SWL is not limited to the percutaneous entry site seen in PNL, but is also commonly observed in the renal cortex and scar tract. In
order to achieve a complete stone-free condition, the PNL operation should be forced as far as possible within the safety limits.
Keywords: Kidney morphology, glomerular filtration rate, coraliform stone, percutaneous nephrolithotomy, SWL
Tablo
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Preoperatif nötrofil-lenfosit oranı ve platelet-lenfosit oranı perkütan nefrolitotomi sonrası
gelişen sistemik inflamatuar yanıt sendromunu öngörebilir mi?
Uygar Miçooğulları1, Orçun Çelik1, Mehmet Çağlar Çakıcı2, Erdem Kısa1, Cem Yücel1, Okan Yalbuzdag1, Mehmet Yoldaş1, Hakan
Üçok1, Tufan Süelözgen1, Mehmet Zeynel Keskin1, Yusuf Özlem İlbey1
1
SBÜ İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
AMAÇ: Bu çalışmanın ilk amacı, perkütan nefrolitotomi (PNL) sonrası postoperatif sistemik inflamatuar yanıt sendromunun (SIRS)
gelişimini etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. İkincil amaç, SIRS tahmininde preoperatif trombosit-lenfosit oranının (PLR) ve nötrofil-lenfosit oranının (NLR) rolünü belirlemektir
YÖNTEM: Çalışmaya 2012-2019 yılları arasında böbrek taşları için PNL uygulanan ve verileri retrospektif toplanan 756 hasta dahil
edildi. Hastalar SIRS olmayan (nonSIRS grup) ve SIRS olan(nonSIRS grup) grup olarak 2 ye ayrıldı. PLR, NLR ve diğer demografik ve
operatif verilerin etkileri SIRS gelişimini ürerine etkileri araştırıldı.
BULGULAR: Tek değişkenli analiz SIRS grubu ile preoperatif PLR (P <.001), preoperatif NLR (P < 0.001), kan transfüyonu(<0.001),
taş volümü(p=0.03), staghorn taş(p<0.001) ve preoperatif kreatinin değeri (<0.001) parametreleri arasında istatistiksel anlamlı bir
ilişki olduğunu ortaya koydu. Çok değişkenli lojistik regresyon analizleri NLR (p<0.001), PLR (p<0.001) ve kan transfüzyonu’nun
(p<0.001), SIRS ile bağımsız olarak ilişkili olduğunu gösterdi. PLR’nin cut-off değeri 120.5 olarak alındığında, SIRS gelişimininin %
81 duyarlılık ve % 80.1 özgüllük ile tahmin edildiği, NLR’nin cut-off değeri 2.75 olarak alındığında SIRS gelişiminin % 63.7 duyarlılık
ve% 64 özgüllük ile tahmin edildiği izlendi.
SONUÇ: Preoperatif PLR ve NLR, PNL’den sonra SIRS ve sepsisi tahmin etmek için kullanılabilecek etkili ve ucuz biyobelirteçlerdir.
Ciddi komplikasyonların olası gelişim ihtimaline karşın nedeniyle PLR> 120.5, NLR >2.75 olan kan transfüzyonu yapılan hastaları
yakından izlenmesini önermekteyiz
Anahtar Kelimeler: nötrofil lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, sistemik inflamatuar yanıt sendromu, perkütan nefrolitotomi,
sepsis
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Can preoperative neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio predict systemic inflammatory response syndrome that develops after percutaneous nephrolithotomy?
Uygar Miçooğulları1, Orçun Çelik1, Mehmet Çağlar Çakıcı2, Erdem Kısa1, Cem Yücel1, Okan Yalbuzdag1, Mehmet Yoldaş1, Hakan
Üçok1, Tufan Süelözgen1, Mehmet Zeynel Keskin1, Yusuf Özlem İlbey1
1
University of Health Sciences, Tepecik Education and Research Hospital
2
Istanbul Medeniyet University
OBJECTIVE: The first aim of this study was to reveal factors affecting development of postoperative systemic inflammatory response syndrome (SIRS) after percutaneous nephrolithotomy (PNL). Secondary objective was to determine the role of preoperative
platelet-lymphocyte ratio (PLR) and neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) in SIRS prediction.
MATERIALS-METHODS: The data of 756 patients that underwent PNL for kidney stones between 2012 and 2019 were evaluated
retrospectively. Patients were divided into 2 groups as non-SIRS and SIRS group. The effects of PLR, NLR and other demographic
and operative variables on development of SIRS were investigated. Multivariate logistic regression analysis that was performed on
variables that were significant in the univariate analyses was used to establish independent risk factor for post-PNL SIRS.
RESULTS: Univariate analysis revealed a significant association between presence of SIRS and preoperative PLR (p<0.001), preoperative NLR (p< 0.001), blood transfusion (p<0.001), stone volume (p=0.03), staghorn stone (p<0.001), and preoperative creatinine
levels (<0.001). Multivariate logistic regression analyses of these risk factors showed that NLR (p<0.001), PLR (p<0.001), and blood
transfusions (p<0.001) were independently associated with SIRS. When the PLR cut-off value was 120.5, the development of SIRS
was predicted with 81% sensitivity and 80.1% specificity. When the NLR cut-off value was 2.75, the development of SIRS was predicted with 63.7% sensitivity and 64% specificity.
CONCLUSION: Preoperative PLR and NLR are effective and inexpensive biomarkers that can be used to predict SIRS and sepsis
after PNL. We recommend that patients with PLR >120.5, NLR >2.75, and blood transfusions should be monitored closely due to the
possible development of serious complications.
Keywords: neutrophil lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio, systemic inflammatory response syndrome, percutaneous nephrolithotomy, sepsis
Figure 1. Details of the receiver operating characteristics (ROC) analysis of the effect of the PLR and NLR on postoperative SIRS after PNL.
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1-2 cm arası böbrek taşı cerrahisinde fleksibl üreterorenoskopi sırasında akses kılıf geçmemesi durumunda aynı seansta perkütan nefrolitotomi veya double j katater tatbiki sonrası 2.
seans f-urs uygulamasının karşılaştırılması
Ufuk Çağlar, Ömer Sarılar, Akif Erbin, Murat Baykal, Faruk Özgör, Mehmet Fatih Akbulut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: Fleksibl üreterorenoskopi planlanan 1-2 cm arası böbrek taşı olan hastalarda, akses kılıfın üreterden ilerletilememesi halinde
double J (DJ) katater tatbiki sonrası ikinci seans fleksible üreterorenoskopi ya da aynı seansta mini perkütan nefrolitotomi sonuçlarının karşılaştırılması.
GEREÇ-YÖNTEM: Nisan 2019 ile Nisan 2021 tarihleri arasında, kliniğimize başvuran 1-2 cm arası böbrek taşı olan hastalar çalışmaya
dahil edildi. Üretere akses kılıf yerleştirilemeyen hastalara randomizasyon sırasına göre DJ katater tatbiki yapıldı veya hasta pron
pozisyona alınarak mini PNL operasyonu uygulandı. F-URS grubuna 4-6 hafta sonra tekrar f-URS operasyonu uygulandı. Hastaların
preoperatif demografik verileri, operasyon bilgileri, postoperatif veriler, komplikasyonlar, başarı durumları ve Kısa-Form-36 değerleri
kaydedildi. Hastalardan, 1. ay kontrollerinde tekrar Kısa-Form-36 anketi doldurmaları istendi.
BULGULAR: Her iki grupta 24’er hasta bulunmaktaydı. Hastaların preoperatif demografik verileri ve taş özellikleri benzerdi. Operasyon süresi, floroskopi süresi ve hastane yatış süresi mini PNL grubunda anlamlı olacak şekilde yüksek saptandı (sırası ile p:0.001,
p:0.001 ve p:0.001). İşlem öncesi ve sonrası Kısa-Form-36 değerleri karşılaştırıldığında her iki grupta da fiziksel fonksiyon, rol kısıtlılığı, ağrı ve genel sağlık durumu parametreleri işlem sonrası düzelme göstermiş idi. Fiziksel fonksiyon ve ağrı parametrelerindeki
düzelme mini PNL grubunda daha belirgin olarak izlendi (p:0.026 ve p:0.017).
SONUÇ: F-URS planlanan hastada akses kılıfın üreterden geçmemesi durumunda, JJ katater takıp ikinci seans f-URS planlamak
düşük hastane yatış süresi, düşük floroskopi süresi ve düşük operasyon süresi avantajları sağlamaktadır. Aynı seansta mini PNL
planlamak ise ağrı ve fiziksel fonksiyon gibi KF-36 parametrelerinde f-URS’ye göre daha iyi düzelmelere neden olmaktadır. İki işlemin
başarı ve komplikasyon oranları benzerdir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, fleksible URS, Kısa-Form-36, mini-PNL

132

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Comparison of the percutaneous nephrolithotomy in the same session and 2nd session f-urs
application after double j catheter application in case the access sheath does not pass during flexible ureterorenoscopy in kidney stone surgery between 1-2 cm
Ufuk Çağlar, Ömer Sarılar, Akif Erbin, Murat Baykal, Faruk Özgör, Mehmet Fatih Akbulut
University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
AIM: In patients with kidney stones between 1-2 cm, who are planned for flexible ureterorenoscopy to comparison of the results
of mini-percutaneous nephrolithotomy or the second session of flexible ureterorenoscopy in the same session after double J (JJ)
catheter insertion if the access sheath cannot be advanced through the ureter.
MATERIALS-METHODS: Patients with kidney stones measuring 1-2 cm, who applied to our urology clinic between April 2019 and
April 2021, were included in the study. In patients who could not insert an access sheath into the ureter, a JJ catheter was applied
in the order of randomization or a mini PNL operation was performed by placing the patient in prone position. The f-URS group
was re-operated 4-6 weeks after the f-URS operation. Preoperative demographic data, operation information, postoperative data,
complications, success status and Short-Form-36 values of the patients were recorded. Patients were asked to answered the ShortForm-36 questionnaire again at their 1st month follow-up.
RESULTS: There were 24 patients in each group. The preoperative demographic data and stone characteristics of the patients were
similar. Operation time, fluoroscopy time, and hospital stay were significantly higher in the mini-PNL group (p:0.001, p:0.001 and
p:0.001, respectively). When the preprocedure and postprocedure Short-Form-36 values were compared, physical function, pain,
role limitation and general health values improved after the procedure in both groups. The improvement in physical function and
pain parameters was more significant in the mini-PNL group (p:0.026 and p:0.017).
CONCLUSION: In case the access sheath does not pass through the ureter in the patient for whom F-URS is planned, inserting a
JJ catheter and planning a second session f-URS provides the advantages of low hospitalization time, low fluoroscopy time and
low operation time. Planning a mini PNL in the same session results in better improvements in SF-36 parameters such as pain and
physical function compared to f-URS. The success and complication rates of the two procedures are similar.
Keywords: Kidney stone, flexible URS, Short-Form-36, mini-PNL
Tablolar / Tables
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Böbrek Taşı Nedeniyle Perkütan Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Taşsızlık ve Komplikasyonları Öngörmede S.T.O.N.E Nefrolitometri Skorunun Uygulanması
Eyyüp Danış1, Emre Can Polat2, Muammer Bozkurt1, Mustafa Erkoç1, Osman Can1, Fatih Altunrende2, Alper Ötünçtemur2
1
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Üriner sistem taş hastalığı, üriner enfeksiyonlar ve prostat patolojilerinden sonra ürologların en sık meşgul olduğu hastalıktır. Böbrek taşının ESWL, RIRS ve perkütan nefrolitotomi gibi çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Bu çalışmada amacımız böbrek taşı
nedeniyle perkütan nefrolitotomi yapılan hastalarda rezidüel taş oranı ve komplikasyonları öngörmede yeni bir skorlama sistemi
olarak düşünülen S.T.O.N.E nefrolitometri skorunun değerini saptamaktır.
GEREÇ-YÖNTEM: Böbrek taşı nedeniyle başvurup perkutan nefrolitotomi yapılan 18 yaş üstü 120 hasta prospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ameliyat öncesi çekilen kontrastsız BT ‘si değerlendirilerek taşın boyutu (Size), taşın cilde uzaklığı (Tract of
lenght), hidronefroz varlığı (Obstruction), taşın bulunduğu kaliks sayısı (Number of calics) ve taşın yoğunluğu (Essence) içeren 5
parametre değerlendirilerek S.T.O.N.E nefrolitometri skoru hesaplandı. Bu skorun taşsızlık ve komplikasyonları öngörmedeki değeri
istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaşı, cinsiyeti, VKI, komorbiditleri ve ASA skoru ile hastaların ameliyat sonrası taşsızlık durumu değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel farklılık saptanmadı. Hastalarda % 78 taşsızlık oranı saptandı. Hastaların ortalama S.T.O.N.E.
nefrolitometri skoru 7,75 olarak hesaplandı. S.T.O.N.E nefrolitometri skoru taşsızlığı öngörmede istatistiksel anlamlı saptandı
(p=0,001). S.T.O.N.E. nefrolitometri skoru ile operasyon süresi, tahmini kan kaybı, floroskopi süresi, hastanede kalış süresi ve ponksiyon sayısı ile anlamlı ilişki saptandı. Çalışmada toplam 13 hastada komplikasyoın görüldü.
SONUÇ: Böbrek taşı nedeniyle perkütan nefrolitotomi yapılan hastalarda taşsızlık ve komplikasyonları öngörmede uygulanacak
S.T.O.N.E. nefrolitometri skoru ile hastaya daha objektif ve sağlıklı pre-operatif danışmanlık yapılabilecek, akademik çalışmalarda
standardizasyon sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, Perkütan nefrolitotomi, S.T.O.N.E. nefrolitometri skoru
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Application of S.T.O.N.E. Nephrolithometry Score for Prediction of Stone-Free Status and
Complication Rates in Patients Who Underwent Percutaneous Nephrolitotomy for Renal Stone
Eyyüp Danış1, Emre Can Polat2, Muammer Bozkurt1, Mustafa Erkoç1, Osman Can1, Fatih Altunrende2, Alper Ötünçtemur2
1
Department of Urology, Basaksehir Cam and Sakura State Hospital, Istanbul, Turkey
2
Department of Urology, Prof. Dr Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul, Turkey
AIM: Renal stone disease is a common disorder in urology practice. Kidney stone has various treatment methods such as ESWL,
RIRS and percutaneous nephrolithotomy. In this study, we aimed to determine the value of S.T.O N.E nephrolithometry score, which
is considered as a new scoring system for predicting residual stone rate and complications in patients undergoing percutaneous
nephrolithotomy due to renal calculi.
Material-METHODS: 120 patients over 18 years old who underwent percutaneous nephrolithotomy were evaluated prospectively.
Five parameters available from preoperative noncontrast-enhanced computed tomography were measured: stone size (S), tract
length (T), obstruction (O), number of involved calices (N), and essence or stone density (E) and than S.T.O N.E nephrolithometry
score was calculated. The prediction of the stone-free rates and complication rates of this scoring was evaluated statistically.
RESULTS: When the age, sex, BMI, comorbidities and ASA scores of the patients were evaluated according to the patients’ postoperative stone free status, no statistical difference was found between the groups. Patients had a stone-free rate of 78%. Patients’
mean neuropilitometry score was calculated to be 7,75 S.T.O.N.E. nephrolithometry score statistically significant (P = 0.001) for
prediction of stone free status. S.T.O.N.E. nephrolithometry score was significantly correlated with operation time, estimated blood
loss, duration of fluoroscopy, duration of hospital stay, and number of puncture. Complications were seen in 13 patients.
CONCLUSIONS: S.T.O.N.E. nephrolithometry score can be used as an objective criterion for predicting the complexity of the PCNL
process. In addition this scoring system is expected to provide more objective pre-operative counseling and can provide standardization in academic studies.
Keywords: Kidney stone, Percutaneous nephrolithotomy, S.T.O.N.E nephrolithometry score
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Obstrüktif piyelonefrit nedeniyle tedavi olan hastalarda perinefrik yağlı dokuda kirlenmenin
taş cerrahisi sonrası postoperatif ateş gelişimine etkisi
Muhammet Çiçek1, Hüseyin Özgür Kazan2, Burak Tüfekçi1, Ramazan Gökhan Atış1, Asıf Yıldırım1
1
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği
2
Kocaeli Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği
AMAÇ: Akut obstrüktif pyelonefrit nedeniyle yatan hastalarda abdomen bilgisayarlı tomografisinde (BT) saptanan perirenal ve
periüreteral değişiklikler tanı koymada yardımcı olmaktadır. Ancak bu bulguların hastanın klinik yönetiminde kullanımına ilişkin
literatürde ve kılavuzlarda yeterince bilgi yoktur. Çalışmamızda ürolitiazise bağlı obstrüktif piyelonefrit ile yatan hastalarda perirenal
yağlı dokuda kirlenme ve periüreteral kalınlaşma bulguları ve diğer hasta karakteristiklerinin postoperatif üriner sistem enfeksiyonuna (İYE) etkisi araştırılmıştır.
YÖNTEM: Çalışmamıza Ocak 2017-Haziran 2021 arasında kliniğimize üreter taşına bağlı akut pyelonefrit nedeniyle interne edilen ve
antibiyoterapi sonrası endoskopik taş cerrahisi yapılan hastalar dahil edildi. Tüm hastalar preoperatif dönemde parenteral antibiyoterapi aldı. İdrar kültürü steril edilip pyelonefrit çözüldükten sonra yatışı sırasında üreterolitotripsi uygulanan hastalar çalışmaya
dahil edildi. Hastaların demografik karakteristikleri, BT bulguları, laboratuvar parametreleri, hidronefroz derecesi, operasyon başarısı ve postoperatif komplikasyonları değerlendirildi. Perinefrik yağlı dokuda kirlenme bulgusu hafif, orta ve şiddetli olmak üzere 3
grupta değerlendirildi.(Resim-1) Tüm veriler hastane veri kayıt sisteminden retrospektif olarak tarandı.
BULGULAR: 68 hastadan 47 sinde postoperatif İYE ya da bakteriyemi gelişmedi.(Grup-1) 21 inde ise postoperatif ilk bir ayda İYE
veya bakteriyemi gelişti.(Grup-2) Yatıştan operasyona kadar geçen ortalama süre 11.5 gündü. Her iki kolda hasta karakteristiklerine
göre dağılım benzer görüldü. Grup-2 de olan hastalarda, BT de orta ve şiddetli düzeyde perinefrik yağlı doku kirlenmesine daha sık
rastlandı (19.1% vs. 52.4%, p= 0.005) (Tablo-1). BT de periüreteral kalınlık artışı bulgusu iki grup arasında benzerdi.(%46.8 vs %42.9,
p=0.762) Grup-1 ve grup-2 de olan hastaların demografik karakteristikleri, üreter taş yükü, hidronefroz derecesi ve laboratuvar parametreleri arasında istatistik fark gözlenmedi. Grup-2 hastalarda başvuruda kan lökosit değerleri daha yüksek olsa da bu bulgu
istatistik anlamlılık göstermedi. (20685.7 vs. 14423.9, p= 0.119).
SONUÇ: Akut obstrüktif pyelonefrit hastalarında BT’de orta-ağır düzeyde perinefrik yağlı dokuda kirlenme bulgusunun olması postoperatif İYE gelişimiyle ilişkilidir. Periüretral kalınlaşma bulgusunun postoperatif İYE ile anlamlı ilişki göstermediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: üriner sistem taş hastalığı, akut obstrüktif piyelonefrit, perirenal kirlenme, periüreteral kalınlaşma
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The effect of perinephric fat stranding on postoperative fever development after stone surgery in patients treated for obstructive pyelonephritis
Muhammet Çiçek1, Hüseyin Özgür Kazan2, Burak Tüfekçi1, Ramazan Gökhan Atış1, Asıf Yıldırım1
1
Goztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, Urology Department
2
Kocaeli State Hospital, Urology Department
PURPOSE: Abdominal computed tomography (CT) findings such as perirenal fat stranding and periureteral rim sign supports the
diagnosis of acute obstructive pyelonephritis. However, there is not enough information in the literature and guidelines regarding
the use of these findings in the clinical management of the patient. In our study, the effects of perirenal fat stranding and periureteral tissue rim sign findings and other patient characteristics on postoperative urinary tract infection (UTI) were investigated in
hospitalized patients with obstructive pyelonephritis due to urolithiasis.
METHOD: Patients who were admitted to our clinic for acute pyelonephritis due to ureteral stones between January 2017 and June
2021 and who underwent endoscopic stone surgery after antibiotherapy were included in our study. All patients received parenteral
antibiotics in the preoperative period. Patients were underwent ureterolithotripsy during hospitalization after the urine culture was
sterilized and pyelonephritis resolved. Demographic characteristics, CT findings, laboratory parameters, degree of hydronephrosis,
operative success and postoperative complications of the patients were evaluated. The finding of perirenal fat stranding was evaluated in 3 groups as mild, moderate and severe.(Figure-1) All data were reviewed retrospectively from the hospital data registry
system.
RESULTS: Postoperative UTI or bacteremia did not develop in 47 of 68 patients. (Group-1) UTI or bacteremia developed in the first
postoperative month in 21. (Group-2) The mean time from hospitalization to operation was 11.5 days. The distribution according
to patient characteristics was similar in both arms. Moderate and severe perinephric fat stranding on CT was more common in
patients in group-2 (19.1% vs. 52.4%, p= 0.005) (Table-1). The finding of periureteral tissue rim sign on CT were similar between
the two groups (46.8% vs 42.9%, p=0.762). There was no statistical difference between the demographic characteristics, ureteral
stone burden, hydronephrosis degree and laboratory parameters of the patients in group-1 and group-2. Although blood leukocyte
levels were higher in group-2 patients at admission, this finding was not statistically significant. ( 20685.7 vs. 14423.9, p= 0.119).
CONCLUSION: In patients with acute obstructive pyelonephritis, moderate-to-severe perinephric fat stranding on CT is associated
with the development of postoperative UTI. It was observed that the finding of periureteral tissue rim sign did not show a significant
relationship with postoperative UTI.
Keywords: urolithiasis, obstructive pyelonephritis, perirenal fat stranding, periureteral tissue rim sign
Resim-1 / Figure-1

A- kirlenme yok. B- hafif. C- orta. D- şiddetli.
A- none. B- mild. C-moderete D- severe.
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Tablo-1
Ameliyat Sonrası İYE

Ameliyat Sonrası İYE

Hayır (n=47 )

Evet (n=21 )

P

Yaş,yıl Ortalama ± SD

55.1 ± 17.7

53,2 ± 13,5

0.674

Cinsiyet
-Kadın
-Erkek

25 ( % 53,2 )
22 ( % 46.8 )

9 ( % 42,9 )
12 ( % 57,1 )

0.431

BMI, kg/m 2 Ortalama ± SD

28.2 ± 4.7

29.2 ± 3.9

0,377

DM

12 ( % 25,5 )

6 ( % 28.6 )

0.793

İYE geçmişi

25 ( % 53,2 )

10 ( % 47.6 )

0.671

Taş konumu
-Proksimal
-Orta
-Distal

28 ( % 59.6 )
10 ( % 21.3 )
9 ( 19. 1 %)

10 ( % 47.6 )
7 ( % 33,3 )
4 ( % 19,0 )

0,545

Toplam taş boyutu, mm Ortalama ± SD

15.0 ± 11.9

17.4 ± 15. 4

0.661

Taş sayısı Ortalama ± SD

1,6 ± 1,1

1.8 ± 1.1

Hidronefroz Derecesi
-Grade 1
-Grade 2
-Grade 3
-Grade 4

4 ( % 8,5 )
29 ( % 61.7 )
13 ( % 27.7 )
1 ( % 2.1 )

3 ( % 14.3 )
11 ( % 52.4 )
7 ( % 33,3 )
0 (%0,0)

0.731

Anüri varlığı

6 ( % 12.8 )

6 ( 28. 6 )

0.114

Drenaj türü
-Hiçbiri
-Dj stent
-Nefrostomi

10 ( % 21,3 )
23 ( % 48.6 )
14 ( % 29.8 )

4 ( % 19,0 )
11 ( % 52.4 )
6 ( % 28.6 )

0,962

Perinefrik kirlenme
-Yok
-Hafif
-Orta
-Ağır

5 ( % 10.6 )
33 ( % 70.2 )
8 ( % 17.0 )
1 ( % 2.1 )

4 ( % 19,0 )
6 ( % 28.6 )
6 ( % 28.6 )
5 ( % 23.8 )

0.003

Orta veya şiddetli perinefrik kirlenme

9 ( % 19.1 )

11 ( % 52.4 )

0.005

Periüreteral kalınlaşma

22 ( % 46.8 )

9 ( % 42,9 )

0.762

Taşsızlık

34 ( % 72.3 )

17 ( % 81.0 )

0.449

Ameliyat sonrası İYE varlığına göre hasta özellikleri
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Table-1
Postoperative UTI

Postoperative UTI

No (n=47)

Yes (n=21)

p

Age,years Mean±SD

55.1 ± 17.7

53.2 ± 13.5

0.674

Gender
-Female
-Male

25 (53,2%)
22 (46.8%)

9 (42.9%)
12 (57.1%)

0.431

BMI, kg/m2 Mean±SD

28.2 ± 4.7

29.2 ± 3.9

0.377

Diabetes Mellitus

12 (25.5%)

6 (28.6%)

0.793

UTI history

25 (53.2%)

10 (47.6%)

0.671

Stone location
-Proximal
-Mid
-Distal

28 (59.6%)
10 (21.3%)
9 (19.1%)

10 (47.6%)
7 (33.3%)
4 (19.0%)

0.545

Total stone size, mm Mean±SD 15.0 ± 11.9 17.4 ± 15.4 0.661 15.0 ± 11.9

17.4 ± 15.4

0.661

Number of stones Mean±SD

1.6 ± 1.1

1.8 ± 1.1

Grade of Hydronephrosis
-Grade 1
-Grade 2
-Grade 3
-Grade 4

4 (8.5%)
29 (61.7%)
13 (27.7%)
1 (2.1%)

3 (14.3%)
11 (52.4%)
7 (33.3%)
0 (0.0%)

0.731

Presence of anuria

6 (12.8%)

6 (28.6%)

0.114

Type of drainage
-None
-Dj stent
-Nephrostomy

10 (21.3%)
23 (48.6%)
14 (29.8%)

4 (19.0%)
11 (52.4%)
6 (28.6%)

0.962

Perinephric fat stranding
-None
-Mild
-Moderate
-Severe

5 (10.6%)
33 (70.2%)
8 (17.0%)
1 (2.1%)

4 (19.0%)
6 (28.6%)
6 (28.6%)
5 (23.8%)

0.003

Moderate or severe perinephric fat stranding

9 (19.1%)

11 (52.4%)

0.005

Tissue-rim sign

22 (46.8%)

9 (42.9%)

0.762

Stone-free

34 (72.3%)

17 (81.0%)

0.449

Patients characteristics according to the presence of postoperative urinary tract infection
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SS-061

Böbrek Anomalisi Olan Hastalarda Retrograd İntrarenal Taş Cerrahisi Sonuçlarımız
İbrahim Can Aykanat1, Çağdaş Şenel2, Ahmet Asfuroglu3
1
Yozgat Şehir Hastanesi, Üroloji Bölümü, Yozgat,Türkiye
2
Balikesir Universitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Üroloji Bölümü, Balıkesir, Türkiye
3
Etimesgut Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye
AMAÇ: Bu çalışmada, böbrek taşına yönelik retrograd intrarenal taş cerrahisi (RİRC)’nin böbrek anomalisi olan hastalardaki sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmada Aralık 2019 ile Temmuz 2021 tarihleri arasında üç farklı merkezde, böbrek anomalisi olup böbrek taşı nedeniyle tek seans RİRC yapılan hastaların verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların preoperatif ve postoperatif
verileri kayıt altına alınmıştır. Rezidü taş boyutunun <3mm olması taşsızlık olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 40 hastanın operasyon öncesi ve sonrası sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. Toplam taşsızlık
oranı %80 olarak bulunmuştur. Rezidü taş saptanan 8 hastadan 2’sinde atnalı böbrek, 3 hastada rotasyon, 2 hastada çift toplayıcı
sistem, 1 hastada ektopik böbrek anomalisi olduğu saptandı. Hiçbir hastada komplikasyon izlenmemiştir.
SONUÇ: Böbrek anomalisi olan böbrek taşı hastalarında RİRC etkin ve güvenli bir tedavi seçeneğidir. Ancak hastalar ameliyattan
önce rezidü taş açısından bilgilendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek anomalisi, Böbrek taşı, Retrograd intrarenal taş cerrahisi
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Our Results of Retrograde Intrarenal Stone Surgery in Patients with Kidney Anomaly
İbrahim Can Aykanat1, Çağdaş Şenel2, Ahmet Asfuroglu3
1
Yozgat City Hospital, Department of Urology, Yozgat,Turkey
2
Balikesir University School of Medicine, Department of Urology Balikesir,Turkey
3
Etimesgut State Hospital, Department of Urology, Ankara-Turkey
OBJECTIVE: In this study, it was aimed to investigate the results of retrograde intrarenal stone surgery (RIRC) for kidney stones in
patients with kidney anomalies.
MATERIALS-METHODS: In the study, the data of patients with renal anomaly who underwent a single session of RIRC for kidney stones between December 2019 and July 2021 in three different centers were retrospectively analyzed. Preoperative and postoperative
data of the patients were recorded. A residual stone size of <3mm was accepted as stone-free.
RESULTS: The pre- and post-operative results of 40 patients included in the study are shown in Table 1. The total stone-free rate
was found to be 80%. Out of 8 patients with residual stones, 2 had horseshoe kidney, 3 patients had rotation kidney, 2 patients had
double collecting system, 1 patient had ectopic kidney anomaly. No complications were observed in any patient.
CONCLUSION: RIRC is an effective and safe treatment option in patients with kidney stones with kidney anomalies. However, patients should be informed about residual stones before surgery.
Keywords: Kidney anomaly, Kidney stone, Retrograde intrarenal stone surgery
Preoperatif ve Postoperatif dönem sonuçları
Parametre

Değerler

Yaş (yıl)

40.9 ± 14.9

Cinsiyet, n (E/K)

26/14

ASA
1
2
3

8 (20)
31 (77.5)
1 (2.5)

Böbrek Anomalisi
Atnalı böbrek
Çift toplayıcı sistem
Rotasyon Anomalisi
Ektopik Böbrek

7 (17.5)
13 (32.5)
17 (42.5)
3 (7.5)

Taş Boyutu (mm)

15.8 ± 7.4

Taş Lokalizasyonu
Üst Pol
Orta Pol
Alt Pol
Renal Pelvis

4 (10)
9 (22.5)
10 (25)
17 (42.5)

Operasyon Süresi (dk)

43.2 ± 14.7

Rezidü Taş

8 (20)

Sürekli değişken veriler ortalama değer ± standart sapma şeklinde verilmiş olup, kategorik veriler sayı (yüzde) şeklinde verilmiştir.
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Preoperative and Postoperative period results
Parameters

Values

Age (year)

40.9 ± 14.9

Gender (M/F)

26/14

ASA
1
2
3

8 (20)
31 (77.5)
1 (2.5)

Kidney Anomaly
Horseshoe kidney
Double collector system
Rotation Anomaly
Ectopic Kidney

7 (17.5)
13 (32.5)
17 (42.5)
3 (7.5)

Stone Size (mm)

15.8 ± 7.4

Stone Localization
Upper Pol
Middle Pol
Lower Poles
Renal Pelvis

4 (10)
9 (22.5)
10 (25)
17 (42.5)

Operation Time (min)

43.2 ± 14.7

Residual Stone
8 (20)
Continuously variable data are given as mean value ± standard deviation, and categorical data are given as numbers (percentage).
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SS-062

Bozyaka İdrar Kaçağı (B.U.L.) Skorlama Sistemi: Perkütan Nefrolitotomi Sonrası İdrar Kaçağı İçin Yeni Bir Sınıflandırma
Serkan Yarımoğlu1, Murat Şahan1, Salih Polat2, Bilal Nart1, Ömer Koraş3, İbrahim Halil Bozkurt1, Tansu Değirmenci1
1
SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
2
Amasya Üniversitesi, Üroloji Ana bilim Dalı, Amasya
3
Hatay Üniversitesi, Üroloji Ana bilim Dalı, Hatay
Perkütan nefrolitotomi (PNL) sonrası uzamış idrar kaçağına (UİK) neden olan faktörleri araştırmayı ve bunu öngörmek için yeni
bir skorlama sistemi geliştirmeyi amaçladık. Nisan 2011-Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde PNL yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar UİK varlığına göre iki gruba ayrılarak
preoperatif ve perioperatif verileri incelendi. Perioperatif veriler ile UİK arasındaki ilişkiyi incelemek için çok değişkenli regresyon
analizi uygulandı ve önemli öngörücüler kullanılarak bir nomogram geliştirildi. Daha sonra nomogramın bireysel bileşenlerine puan
verilerek Bozyaka İdrar Kaçağı (B.U.L.) puanlama sistemi oluşturuldu. UİK olan ve olmayan gruplarda sırasıyla 92 ve 840 hasta
vardı. Tek değişkenli lojistik regresyon analizinin sonuçları hidronefroz derecesi, parankim kalınlığı, nefroskopi süresi ve nefrostomi
kateteri süresinin UİK ile anlamlı şekilde ilişkili olduğunu gösterdi. Ardından, PNL sonrası UİK’nin olası bağımsız risk faktörleri olarak
bu dört faktörle çok değişkenli bir regresyon analizi yapıldı. Bu analizin sonuçlarına dayanarak, 0,811 eğri değerinin altındaki bir
alana sahip bir nomogram tahmin modeli geliştirildi ve sonuç olarak B.U.L olarak adlandırılan yeni bir basit puan sistemi geliştirdi.
Bu sistemin skorları parankimal kalınlık (1-5 puan), nefroskopi süresi (1-3 puan) ve hidronefroz derecesini (1-3 puan) içermektedir.
B.U.L. skorlama sistemi, perkütan nefrolitotomi uygulanan hastalarda UİK’yi öngörmek için yararlı bir araçtır.
Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, İdrar kaçağı, Böbrek taşı, Skorlama sistemi

İdrar kaçağını öngörmede olası faktörlerin çok değişkenli lojistik regresyon analizi
Çok değişkenli analiz

Backward eliminasyon analizi

OR 95% CI

p değeri

OR 95% CI

p değeri

Derece 0
Derece I
Derece II
Derece III
Derece IV

Ref
1.317 (0.650-2.666)
2.658 (1.328-5.321)
3.548 (1.698-7.411)
4.017 (1.199-13.457)

0.445
0.006
0.001
0.024

Ref
1.270 (0.633-2.548)
2.624 (1.317-5.228)
3.536 (1.696-7.371)
4.319 (1.270-14.689)

0.502
0.006
0.001
0.019

Parankimal kalınlık

0.761 (0.710-0.816)

<0.001

0.765 (0.714-0.820)

<0.001

Nefroskopi süresi

1.017 (1.009-1.025)

<0.001

1.018 (1.010-1.026)

<0.001

Hidronefroz derecesi

Perkütan nefrostomi kateter süresi 1.219 (0.936-1.588)

0.141
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Bozyaka Urinary Leakage (B.U.L.) Scoring System: A Novel Classification for Urinary Leakage After Percutaneous Nephrolithotomy
Serkan Yarımoğlu1, Murat Şahan1, Salih Polat2, Bilal Nart1, Ömer Koraş3, İbrahim Halil Bozkurt1, Tansu Değirmenci1
1
Department of Urology, HSU Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2
Department of Urology, Amasya University Faculty of Medicine, Amasya, Turkey
3
Department of Urology, Hatay University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey
We aimed to investigate the factors of prolonged urinary leakage (PUL) after percutaneous nephrolithotomy (PCNL) and develop a new scoring system to predict it. Patients were retrospectively reviewed with renal stones who underwent PCNL at the
University of Health Sciences Izmir Bozyaka Training and Research Hospital between April 2011 and January 2020. The patients
were divided into two groups according to the presence of PUL, and their preoperative and perioperative data were compared.
A multivariate regression analysis was applied to examine the relationship between perioperative descriptors and PUL, and a
nomogram was developed using significant predictors. Then, the individual components of the nomogram were assigned points to form Bozyaka Urinary Leakage (B.U.L.) scoring system. There were 92 and 840 patients in the groups with and without
PUL, respectively. The results of the univariate logistic regression analysis showed that hydronephrosis grade, parenchymal
thickness, duration of nephroscopy and duration of nephrostomy catheter were significantly associated with PUL. Subsequently, a multivariate regression analysis was carried out with these four factors as possible independent risk factors of PUL after
PCNL. Based on the results of this analysis, a nomogram prediction model was developed with an area under the curve value
of 0.811, which was consequently used to develop a new simple score system termed the B.U.L. score consisting of three characteristics:parenchymal thickness (1–5 points),duration of nephroscopy (1–3 points),and hydronephrosis grade (1–3 points).
The B.U.L. scoring system is a useful tool for predicting PUL in patients who have undergone percutaneous nephrolithotomy.
Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, Urinary leakage, Renal stone, Scoring system

Multivariate logistic regression analysis of possible factors in predicting urinary leakage
Multivariate analysis

Reduced multivariate analysis

OR 95% CI

p value

OR 95% CI

p value

Grade 0
Grade I
Grade II
Grade III
Grade IV

Ref
1.317 (0.650-2.666)
2.658 (1.328-5.321)
3.548 (1.698-7.411)
4.017 (1.199-13.457)

0.445
0.006
0.001
0.024

Ref
1.270 (0.633-2.548)
2.624 (1.317-5.228)
3.536 (1.696-7.371)
4.319 (1.270-14.689)

0.502
0.006
0.001
0.019

Parenchymal thickness

0.761 (0.710-0.816)

<0.001

0.765 (0.714-0.820)

<0.001

Duration of nephroscopy

1.017 (1.009-1.025)

<0.001

1.018 (1.010-1.026)

<0.001

Duration of PCN catheter

1.219 (0.936-1.588)

0.141

Hydronephrosis grade
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SS-063

Pediatrik Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi: 23 Yıllık Retrospektif Çalışma
İbrahim Topçu, Hüseyin Çelik, Hakan Karakaş, Gökhan Doğan, Ahmet Çamtosun, Ali Beytur
İnönü Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Malatya
AMAÇ: Pediatrik yaş grubundaki böbrek taşlarına uygulanan perkütan nefrolitotomi deneyimlerimizin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Kliniğimizde Mart 1998 – Eylül 2021 tarihleri arasında perkütan nefrolitotomi ameliyatı yapılan 334 pediatrik hasta incelendi. Cinsiyet dağılımı, yaş ortalaması, önceki taş öyküsü, sağ veya soltaraf, taş lokalizasyonu, başarı oranları, kanama, ateş,
enfeksiyon, nefrostomili kalma ve hastanede kalma süreleri retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 173 erkek çocuğu, 161 kız çocuğu olup yaş ortalamaları 9,53 (10 ay17 yaş) bulundu. 37 hastada
(%11,07) ameliyat öncesi herhangi bir zamanda taş düşürme öyküsü mevcuttu. Perkutan nefrolitotomi işlemi hastaların 178’
inde (%52,81) sağ tarafa, 153’ünde (%45,40) sol tarafa ve 3’ünde ise (%0,89) aynı seansta her iki tarafa olmak üzere 337 renal
üniteye uygulandı. Böbrek taşları vakaların 199’unda (%59,05) orta polde, 56sında (%16,61) alt polde, 41’inde (%12,16) renal pelviste, 25’sinde (%7,41) multipl yerleşimli, 6’sınde (%1,78) semistaghorn ve 10’unda (%2,96) staghorn taş mevcuttu. Renal ünitelerin
280’nınde (%83,08) tamtaşsızlık oranı sağlanırken, 57’sinde (%16,91) klinik olarak önemsiz rezidüel fragmanlar (CIRF) kaldı. Hastaların 9’unda (%2,69) kan transfüzyonu gerektirecek kanama oldu. 11 hastada (%3,29) JJ stent takılmasını gerektirecek uzamış idrar
ekstravazasyonu saptandı. 8 hastada ateş olurken 7 hastada idrar yolu enfeksiyonu gelişti.Hastalar ortalama 2,7 gün nefrostomilitutulurken ortalama yatış süresi 3,3 gündür.
SONUÇ: Başarısı, güvenli oluşu, konforu, iş gücü kaybının az oluşu nedeniyle erişkin hastalarda açık böbrek taşı ameliyatının yerini
almış olan perkutannefrolitotomi ameliyatı pediatrik yaş grubunda da deneyimli klinikler tarafından başarı ile uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, Pediatri, Perkütan nefrolitotomi
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Percutaneous Nephrolithotomy in Pediatric Patients: A 23-Year Retrospective Study
İbrahim Topçu, Hüseyin Çelik, Hakan Karakaş, Gökhan Doğan, Ahmet Çamtosun, Ali Beytur
Department of Urology, İnönü University, Malatya, Turkey
OBJECTIVE: It is aimed to evaluate our experience with percutaneous nephrolithotomy (PNL) applied to kidney stones in the pediatric age group.
METHODS: 334 pediatric patients who underwent percutaneous nephrolithotomy in our clinic between March 1998 and September
2021 were reviewed. Gender, mean age, previous stone history, right or left side, stone localization, success rates, bleeding, fever,
infection, nephrostomy stay and hospital stay were evaluated retrospectively.
RESULTS: The patients had 173 boys and 161 girls, with a mean age of 9.53 (10 months to 17 years). 37 patients (11.07%) had a
history of stone removal at any time before surgery. Percutaneous nephrolithotomy procedure was performed in 178’ patients. It
was applied to 337 renal units, in 1 (52.81%) on the right side, 153 (45.40%) on the left side, and 3 (0.89%) on both sides in the
same session. Kidney stones were located in the middle pole in 199 (59.05%) cases, in the lower pole in 56 (16.61%), in the renal
pelvis in 41 (12.16%), multiple in 25 (7.41%), 6 There were semistaghorn stones in ten (1.78%) and staghorn stones in 10 (2.96%).
Complete stone-free rate was achieved in 280 (83.08%) renal units, while clinically insignificant residual fragments (CIRF) remained
in 57 (16.91%). Bleeding requiring blood transfusion occurred in 9 (2.69%) patients. Prolonged urinary extravasation requiring JJ
stenting was detected in 11 patients (3.29%). While fever was observed in 8 patients, urinary tract infection developed in 7 patients.
The patients were hospitalized for an average of 2.7 days, while the average hospital stay was 3.3 days.
CONCLUSION: Percutanephrolithotomy surgery, which has replaced open kidney stone surgery in adult patients due to its success,
safety, comfort and low loss of workforce, can be successfully performed by experienced clinics in the pediatric age group as well.
Keywords: Kidney stone, Pediatrics, Percutaneous nephrolithotomy
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SS-064

Perkütan Nefrolitotominin renal parankim kalınlığına etkisi nedir?
Hasan Nedim Göksel Göktuğ, Ahmet Emin Doğan, Mehmet Altan, Şerafettin Kaymak, Sertaç Çimen, Muhammet Abdurrahim İmamoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Bu çalışmada Perkütan Nefrolitotomi (PNL)’nin böbrek parankimi üzerindeki etkilerinin bilgisayarlı tomografi (BT) yardımıyla
araştırılmasını amaçladık.
MATERYAL-METOD: Mayıs 2016-Mayıs 2021 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üroloji Kliniği’nde PNL yapılan erişkin (≥18 yaş) hastalar bu çalışmaya dahil edilmiştir. Aynı kurumun Etik İnceleme Kurulu tarafından
onaylanmıştır. Hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 6. ayda abdominopelvik BT taraması yapıldı. Ayrıca tüm hastalara kurumumuzda preoperatif rutin laboratuvar tetkikleri yapıldı. Taş yüzey alanları ve
taş yoğunlukları, ameliyat öncesi BT taramaları kullanılarak ölçüldü. Böbrek parankim kalınlığı (BPK), hedef böbrek görüntülerinde
ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası BT taramalarında hesaplandı. Ameliyat öncesi ve sonrası BPK ve serum hemoglobin düzeyleri
karşılaştırıldı.
SONUÇLAR: Çalışmamıza 358 hasta dahil edildi. Bu hastaların 232’si (%64) erkek, 126’sı (%36) kadındı. Bu hastaların 30’una (%8.4)
2 adet PNL ameliyatı uygulandı. Ortalama taş yüzey alanları 6,40±3,75 cm2 ve ortalama taş yoğunlukları (Hounsfield Unit-HU)
942±323 olarak hesaplanmıştır. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi ortalama 4,2±2,1 gündü.
Karşılaştırmalı analizimiz, PNL’den sonra BPK’da önemli bir azalma olduğunu ortaya koydu (p< 0.001). Çoğu hastada parankim
kalınlığındaki anlamlı azalmaya rağmen, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası seviyeler karşılaştırıldığında serum hemoglobin (Hb)
seviyelerinde anlamlı fark bulunmadı (p=0,48).
Bir kez PNL yapılan hastalarda ortalama parankim kaybı 2 mm iken; iki kez PNL yapılan hastalarda 5 mm olarak bulundu. Bu fark
istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001).
SONUÇ: PNL sonrası BPK’da azalma gözlenmektedir. BPK’daki azalmanın Hb düşüşü ve hastanede yatış süresi ile ilişkisi saptanmamıştır. Çalışmamız prospektif randomize klinik çalışmalar ile desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, Böbrek parankim kalınlığı, Böbrek taşı, Perkütan nefrolitotomi

PNL öncesi ve sonrası parankim kalınlıkları
Tüm hastalar (n:358)

PNL öncesi

PNL sonrası

p

Böbrek parankim kalınlığı, ortalama±SS (mm)

20 ± 6,7

18 ± 5,4

<0.001*

Hb değeri, ortalama±SS (mm)

13,8 ± 2,4

11,2 ± 1,2

0.48*

SS: standart sapma *: Wilcoxon testi Hb: Hemoglobin
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What is the effect of percutaneous nephrolithotomy on renal parenchyma thickness?
Hasan Nedim Göksel Göktuğ, Ahmet Emin Doğan, Mehmet Altan, Şerafettin Kaymak, Sertaç Çimen, Muhammet Abdurrahim İmamoğlu
Department of Urology, Health Sciences University Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
AIM: This study aimed to investigate the effects of PCNL on renal parenchyma with the help of computed tomography (CT) scan.
MATERIALS-METHODS: Adult (≥18 years) patients who underwent PCNL in Health Sciences University Diskapi Training and Research Hospital Department of Urology between May 2016 and May 2021 constituted the target population of this study. Data of the
patients were retrospectively reviewed. All patients had preoperative and at 6 months postoperatively abdominopelvic CT scans.
Additionally, all patients underwent preoperative routine laboratory work-up at our institution. Stone surface areas and stone densities were measured using preoperative CT scans. The renal parenchymal thickness (RPT) was calculated on pre-operative and
postoperative CT scans on the images of the target kidney. Preoperative and postoperative renal parenchymal thicknesses and
serum hemoglobin levels were compared.
RESULTS: In our study, 358 patients were included. Among these patients, 232 (64%) were men while 126 were women (36%).
Thirty (8.4%) of these patients had 2 PCNL surgeries. Mean stone surface areas were calculated as 6,40±3,75 cm2 and mean
stone densities (Hounsfield Unit-HU) were calculated as 942±323. Mean duration of post-surgical hospital stay was 4.2±2.1 days.
Our comparative analysis revealed a significant reduction in renal parenchymal thickness after PCNL (p< 0.001). Despite the significant decrease in parenchymal thickness in most patients, no significant difference was found regarding serum Hb levels when
preoperative and postoperative levels were compared (p=0.48).
While the mean parenchyma reduction was 2 mm in patients who underwent PCNL for once; it was found as 5 mm in patients who
underwent PCNL twice. This difference was statistically significant (p<0.001).
CONCLUSION: A decrease in renal parenchyma thickness is observed after PCNL. No correlation was found between decrease in
renal parenchyma thickness and decrease in Hb and length of hospital stay. Our study should be supported by prospective randomized clinical trials.
Keywords: Computed Tomography, Percutaneous nephrolithotomy, Renal parenchymal thickness, Renal stone

Parenchymal thicknesses before and after PNL
All patients (n:358)

Before PNL

After PNL

p

Parenchymal thickness of kidneys, mean±SD (mm)

20 ± 6,7

18 ± 5,4

<0.001*

Hb value, mean±SD (mg/dl)

13,8 ± 2,4

11,2 ± 1,2

0.48*

SD: standard deviation *: Wilcoxon test Hb: Hemoglobin
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SS-065

Soliter böbrekli hastalarda tek ve multipl trakt mini perkütan nefrolitotominin karşılaştırılması: eğilim skoru eşleştirilmiş çalışma
Mehmet Ali Karagöz1, Yongda Liu2
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Guangzhou Medikal Üniversitesi, Üroloji Departmanı, Guangzhou, Çin
AMAÇ: Mini perkütan nefrolitotomi (mPNL), yüksek taşsızlık oranı (SFR) ve kabul edilebilir komplikasyon oranları ile büyük böbrek
taşları için önerilen tedavi yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada, soliter böbrekli hastalarda tek traktlı mPNL (SM) ve çok traktlı mPNL’nin (MM) etkinliğini ve güvenliğini karşılaştırmayı amaçladık.
METOD: Ocak 2012 ile Aralık 2019 tarihleri arasında böbrek taşı nedeniyle SM veya MM yapılan soliter böbrekli 176 hastanın retrospektif değerlendirmesi yapıldı. Hastaların demografik verileri ve klinik özellikleri eğilim skoru (ES) eşleştirmesi için kullanıldı. SM
ile tedavi edilen 42 hasta ve MM ile tedavi edilen 42 hasta arasında karşılaştırmalar yapıldı. Perioperatif sonuç, komplikasyonlar,
prosedür sayısı ve etkinlik katsayısı (EK) her iki grupta da değerlendirildi.
BULGULAR: SM grubunun tekrar tedavi oranı MM grubuna göre daha yüksekti (%45.2 vs %21.4, p=0.031). Komplikasyon oranı,
yardımcı girişim oranı ve işlem sayısı açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Kümülatif taş çapı (KTÇ)
aralığı 40-70 mm olan bir alt grupta ayrıca analiz edildiğinde, MM grubunun ilk taşsızlık oranı (TO) SM grubundan anlamlı olarak
daha yüksekti (%58.8 vs %15.4, p=0.026). Tekrarlanan prosedürlerden sonra nihai TO’da anlamlı bir fark izlenmedi (%76.5 vs %61.5,
p=0.443). MM, SM’den önemli ölçüde daha düşük bir yeniden tedavi oranına sahipti (%23.5 vs %69.2, p=0.025). Dolayısıyla, MM
grubunun etkinlik katsayısı daha yüksek idi (%56,6 vs %35) ve MM grubuna daha az prosedür uygulandı (1,35±0,49 vs 1,77± 0.44,
p=0.023).
SONUÇ: 40-70 mm KTÇ’lı alt gruplarda, çok traktlı mPNL’nin kabul edilebilir komplikasyon oranı ve daha az prosedürle daha iyi taş
çıkarma etkinliği olduğu gösterilmiştir. KTÇ aralığı 40-70 mm olan soliter böbrekli hastaların tedavisinde çok traktlı mPNL güvenli
ve etkin bir prosedür olarak önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: soliter böbrek, böbrek taşı, mini perkütan nefrolitotomi, tek trakt, multipl trakt
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Single-versus multi-tract mini percutaneous nephrolithotomy for renal stones in a solitary
kidney: a propensity score matching study
Mehmet Ali Karagöz1, Yongda Liu2
1
Health Sciences University, Prof. Dr. Cemil Taşcıoglu City Hospital, Department of Urology, İstanbul
2
The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Department of Urology, Guangzhou, China
OBJECTIVE: Mini percutaneous nephrolithotomy (mPNL) is recommended for large renal stones due to its high stone-free rate
(SFR), with acceptable complications. This study aimed to compare the effectiveness and the safety of single-tract mPNL (SM) and
multi-tract mPNL (MM) in solitary kidney stone patients.
METHODS: A retrospective evaluation was made of 176 patients with a solitary kidney who had undergone SM or MM for renal
stones between January 2012 and December 2019. The demographic data and clinical characteristics of the patients were used
for propensity score matching (PSM). Comparisons were made of 42 patients treated with SM and 42 patients treated with MM.
The perioperative outcome, complications, the number of procedures, and the efficacy quotient (EQ) were assessed in both groups.
RESULTS: The retreatment rate of the SM group was higher than the MM group (45.2% vs 21.4%, p=0.031). There was no statistically
significant difference between the two groups in complication rate, auxiliary procedures rate, and number of procedures. Further
analyzed in a subgroup with cumulative stone diameter (CSD) range of 40-70 mm, the initial SFR of the MM group was significantly
higher than that of the SM group (58.8% vs 15.4%, p=0.026), while there was no significant difference in the final SFR after repeated
procedures (76.5% vs 61.5%, p=0.443). MM had a significantly lower retreatment rate than SM (23.5% vs 69.2%, p=0.025), therefore,
the MM group showed a higher EQ (56.6% vs 35.0%) and MM group underwent fewer procedures (1.35±0.49 vs 1.77±0.44, p=0.023).
CONCLUSIONS: In the subgroups with CSD 40-70mm, multi-tract mPNL showed better stone removal efficiency (EQ), with an acceptable complication rate and fewer procedures. Multi-tract mPNL can be recommended as a safe and effectual procedure for renal
stones in a solitary kidney when the CSD range is 40-70 mm.
Keywords: solitary kidney, renal stones, mini percutaneous nephrolithotomy, single- tract, multi-tracts,
Tablo 1:SM ve MM tedavi etkinliğinin karşılaştırılması
Table 1: Comparison of treatment efficacy of SM and MM

CSD: cumulative stone diameter EQ: Efficacy quotient
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Tablo 2: Perioperatif data ve Clavien ölçeğine göre komplikasyonlar
Parametre

SM grubu
（n=42）

MM grubu
（n=42）

P değeri

Ortalama hospitalizasyon süresi (gün)

6.6±4.3

7.5±3.8

0.303

HB düşüşü (g/L)

12.4±11.4

13.9±11.1

0.520

Pre-post Scr (mg/dL)

-4.7±31.5

-1.2±22.0

0.580

PCNL-Clavien Dindo Komplikasyonlar, n (%)

0.649

Grade I

4(9.5)

8(19.1)

Grade II

11(26.2)

9(21.4)

Grade III

1(2.4)

0

Toplam

16(38.1)

17(40.5)

Geçici Scr artışı (grade I), n (%)

4(9.5)

3(7.1)

Antibiyotik gereksinimi olan enfeksiyon (Grade II), n (%)

10(26.2)

9(21.4)

Kan transfüzyonu (Grade II), n (%)

2(4.8)

2(4.8)

Komplikasyonların Sınıflaması, n (%)

HB: hemoglobin. Scr, serum kreatini Pre-post Scr, preoperatif Scr postoperatif Scr farkı Ortalamalar standart sapma ile ifade edilmiştir
Table 2: Perioperative data and surgery-associated complications by Clavien Scale
Parameters

SM group
（n=42）

MM Group
（n=42）

P value

Mean postoperative hospitalization duration (days)

6.6±4.3

7.5±3.8

0.303

Decline in HB level (g/L)

12.4±11.4

13.9±11.1

0.520

Pre–post Scr (mg/dL)a

-4.7±31.5

-1.2±22.0

0.580

PCNL Clavien-Dindo Complications, n (%)

0.649

Grade I

4(9.5)

8(19.1)

Grade II

11(26.2)

9(21.4)

Grade III

1(2.4)

0

All

16(38.1)

17(40.5)

Transient serum creatinine increase(Grade I )

4(9.5)

3(7.1)

SIRS requiring additional antibiotics(Grade II)

10(26.2)

9(21.4)

Blood transfusion (%)(Grade II)

2(4.8)

2(4.8)

Complications Classification,n (%)

HB, hemoglobin. Scr, serum creatinine. Pre-post Scr, preoperative Scr subtracted postoperative Scr Values are presented as mean ± SD.
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Mini perkütan nefrolitotomi ile standart perkütan nefrolitotominin karşılaştırılması
Mustafa Karabıçak1, Batuhan Ergani2
1
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Batman
2
Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Konya
AMAÇ: Bu çalışmada mini perkütan nefrolitotominin (PNL) standart PNL’ye göre etkinlik ve güvenilirliğini karşılaştırmayı amaçladık
MATERYAL-METOD: Haziran 2018 ile Haziran 2021 tarihleri arasında Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mini PNL ve standart PNL yapılan hastalar çalışmaya alındı. Böbrek alt pol taşı veya pelvis taşı olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara
alt pol aksesi uygulandı. Mini PNL için 16 french (Fr) sheet kullanıldı; 8.5 Fr üreterorenoskop ve holmiyum lazer ile taşlar toz haline
getirildi. Standart PNL için 30 Fr sheet ve 26 Fr nefroskop kullanıldı. Taşlar pnömotik ve ultrasonik litotriptör yardımıyla kırıldı.
Her iki gruptaki hastaların yaş, cinsiyet, taş boyutu ve taş yerleşim yerleri kayıt altına alındı. Her iki grupta operasyon süreleri, taşsızlık oranları, hastanede kalış süreleri, hemoglobin düşüşü, kan transfüzyonu, ateş yüksekliği ve idrar yolu enfeksiyonu (İYE) oranları
karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya mini PNL grubunda 27, standart PNL grubunda 34 hasta dahil edildi. Her iki grupta yaş, cinsiyet, taş boyutu,
taş yerleşim yeri açısından anlamlık farklılık izlenmedi. Her iki grubun taşsızlık oranları benzer değerlerdeydi. Standart PNL grubunda operasyon süresi daha kısa iken; hastanede kalış süresi, hemoglobin düşüşü, kan transfüzyonu, ateş yüksekliği ve İYE değerleri
istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti.
SONUÇ: Mini PNL ve standart PNL böbrek taşlarının tedavisinde etkindir. Taş boyutunun uygun olduğu hastalarda hastanede kalış
süresinin kısa; kanama, ateş yüksekliği ve İYE oranlarının düşük olması nedeniyle mini PNL tercih edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, mini perkütan nefrotitotomi, standart perkütan nefrolitotomi

Mini ve standart PNL yöntemlerinin karşılaştırılması
mini PNL

standart PNL

p değeri

Cinsiyet (kadın/ erkek)

12/15

16/18

0.631

Yaş

43.1 ± 16.5

45.7 ± 18.3

0.843

Taş Boyutu (mm)

24.6 ± 9.3

28.9 ± 11.4

0.289

Taş yerleşim yeri (n)

0.893

Alt kaliks

3 (11.1%)

5 (14.7%)

Pelvis

11 (40.7%)

13(38.2%)

Alt kaliks + pelvis

13(48.2%)

16(47.1%)

Operasyon süresi(dk)

81.2 ± 32.7

59.6 ± 27.3

< 0.001

Stone free oranı(%)

23 (85.1%)

28(82.3%)

0.318

Hastanede kalış süresi (gün)

2.6 ± 1.34

4.38 ± 1.42 < 0.001

< 0.001

Hemoglobin düşüşü (gr/dl)

1.45 ± 1.14

2.1 ± 1.71

0.024

Kan transfüzyonu

2 (7.4%)

5 (14.7%)

0.013

Ateş ve İYE

1 (3.7%)

4 (11.7% )

< 0.001
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Comparison of mini percutaneous nephrolithotomy and standard percutaneous nephrolithotomy
Mustafa Karabıçak1, Batuhan Ergani2
1
Batman Training and Research Hospital, Department of Urology, Batman
2
Beyhekim Training and Research Hospital, Department of Urology, Konya
AIM: In this study, we aimed to compare the efficacy and safety of mini percutaneous nephrolithotomy (PNL) compared to standard
PNL.
Material METHOD: Patients who underwent mini PNL and standard PNL at Batman Training and Research Hospital between June 2018 and
June 2021 were included in the study.Patients with lower kidney stones or pelvis stones were included in the study. All patients were accessed
from the lower pole. For mini PNL, 16 french (Fr) sheets were used and stone powdered with 8.5 Fr ureterorenoscope and holmium laser.
30 Fr sheet and 26 Fr nephroscope were used for standard PNL. Stones were broken using pneumatic and ultrasonic lithotriptor probes.
Age, gender, stone size and stone location of the patients in both groups were recorded. In both groups, operation and fluoroscopy
times, stone-free rates, length of hospital stay, decrease in hemoglobin, blood transfusion, fever and urinary tract infection (UTI)
rates were compared.
RESULTS: 27 patients in the mini-PNL group and 34 patients in the standard PNL group were included in the study. No significant
difference was observed in terms of age, gender, stone size, and stone location in both groups. The stone free rates of both groups
were similar. While the operation time was shorter in the standard PNL group; duration of hospital stay, decrease in hemoglobin,
blood transfusion, fever and UTI were statistically significantly higher.
CONCLUSION: Mini PNL and standard PNL are effective in the treatment of kidney stones. Mini PNL may be preferred in patients for
whom the stone size is appropriate, since the hospital stay is short and the rates of fever and bleeding are low.
Keywords: Renal stone, mini percutaneous nephrolithotomy, · standard percutaneous nephrolithotomy

Comparison of mini and standard PNL methods
mini PNL

standart PNL

p value

Gender (female/ male)

12/15

16/18

0.631

Age (years)

43.1 ± 16.5

45.7 ± 18.3

0.843

Stone size (mm)

24.6 ± 9.3

28.9 ± 11.4

0.289

Stone location (n)

0.893

Lower calyx

3 (11.1%)

5 (14.7%)

Pelvis

11 (40.7%)

13(38.2%)

Lower calyx + pelvis

13(48.2%)

16(47.1%)

Operation time (min)

81.2 ± 32.7

59.6 ± 27.3

< 0.001

Stone free rate (%)

23 (85.1%)

28(82.3%)

0.318

Duration of hospital stay (day)

2.6 ± 1.34

4.38 ± 1.42

< 0.001

Hemoglobin drop (gr/dl)

1.45 ± 1.14

2.1 ± 1.71

0.014

Blood transfusion (n)

2 (7.4%)

5 (14.7%)

0.023

Fever and UTI (n)

1 (3.7%)

4 (11.7% )

< 0.001
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Retrograd intrarenal cerrahide preoperatif stentleme gerçekten gerekli mi?
Samet Şenel, Hüseyin Gültekin, Yalçın Kızılkan, Cüneyt Özden
Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Giriş: Retrograd intrarenal cerrahi (RİRC), minimal invaziv bir cerrahi prosedür olsa da ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir.
RİRC öncesi veya sonrası rutin önerilmese de üreteral stentleme uygulanabilmektedir. Avrupa üroloji kılavuzlarına göre prestentleme
taşsızlık oranını artırıp intraoperatif komplikasyonları azaltmaktadır. Çalışmamızda RİRC’te prestentlemenin intraoperatif, postoperatif ve enfektif komplikasyonlara olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2013 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında klinğimizde RİRC uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar preoperatif stent uygulanan ve uygulanmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri
(yaş, cinsiyet), taş özellikleri (taş boyutu, taş dansitesi, taş sayısı, lateralizasyon) hidronefroz, konjenital böbrek anomalisi ve soliter
böbrek varlığı, operasyon süresi, hospitalizasyon süresi ve postoperatif taş yolu oluşumu durumları incelendi. Ayrıca gruplar intraoperatif, postoperatif, enfektif (ateş, üriner sistem enfeksiyonu, sepsis ve septik şok) komplikasyonlar ve başarı (2 mm ve altında
asemtomatik rezidü taş olması veya taşsızlık sağlanması) oranları açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 581 hasta (prestentli 94 (% 16.2), prestentli olmayan 487 (% 83.8) hasta) dahil edildi. Ortalama taş boyutu
16.2±8.4 mm idi. İki grup arasında yaş, cinsiyet, taş boyutu, taş dansitesi, taş sayısı, operasyon süresi, hospitalizasyon süresi,
lateralizasyon, hidronefroz varlığı, konjenital böbrek anomalisi varlığı ve soliter böbrek varlığı açısından anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0.309, p=0.133, p=0.112, p=0.39, p=0.844, p=0.702, p=0.296, p=0.549, p=0.381, 0.484, p=0.333) Prestentli grupta başarı
oranı % 77.7 iken diğer grupta % 72.5 idi ve anlamlı fark saptanmadı (p=0.299). Preoperatif stent uygulanan hastalarda intraoperatif
komplikasyon oranı % 19.1 (% 9.6 derece 1, % 9.5 derece 2) iken uygulanmayan grupta % 32.4 (% 16.8 derece 1 ve % 15.6 derece 2)
olarak bulundu (p=0.01). Ancak iki grup arasında postoperatif ve enfektif komplikasyonlar açısından anlamlı fark bulunmadı (Tablo
1). Yapılan çok değişkenli analizde operasyon süresi (OR: 1.017; %95 Cl: 1.006-1.028; p:0.002) ile prestentleme (OR: 0.532; %95 Cl:
0.302-0.935; p:0.028) intraoperatif komplikasyonlarla ilişkili faktörler olduğu gösterildi.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre RİRC’te prestentleme başarı, postoperatif ve enfektif komplikasyonlara etki etmemekle birlikte operasyon sırasında meydana gelen hem müdahale gerektirmeyen hem de endoskopik cerrahi tedavi gerektiren komplikasyonları
azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Başarı, komplikasyon, prestentleme, RİRC
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Is preoperative stenting really necessary for retrograde intrarenal surgery?
Samet Şenel, Hüseyin Gültekin, Yalçın Kızılkan, Cüneyt Özden
Ankara City Hospital, Urology Clinic, Ankara, Turkey
Introduction: Retrograde Intrarenal Surgery (RIRS), although a minimal invasive surgical procedure, might cause serious complications. Ureteral stenting is not routinely recommended, but it may be performed before or after RIRS. According to guidelines of
European Association of Urology, preoperative stenting increases the rate of “stone free” outcomes and decreases intraoperative
complications. In our study, we aimed to investigate the relationship between preoperative stenting and intraoperative, postoperative and infectious complications of RIRS.
Materials and Methods: After an ethical approval was obtained we retrospectively analyzed the patients who were treated with RIRS
between January 2013 and May 2019 in our clinic. The patients were divided into two groups according to preoperative stenting
being performed (Group 1) or not (Group 2). Ureteral stent was placed to the patient due to the ureteral stenosis. Demographic
data of the patients (age, sex), properties of stones (size of the stone, density of the stone, number of stones and lateralization),
presence of hydronephrosis, congenital renal anomaly and solitary kidney, duration of the operation, duration of hospitalization and
postoperative steinstrasse formation were analysed. The groups were also compared for intraoperative, postoperative and infectious(fever, urinary tract infection, sepsis and septic shock) complications and success rate (stone free procedures or surgeries with
asymptomatic residual stones below 2 mm in size).
Results: A total of 581 patients were included in the study, 94 of the patients were in Group 1 (16.2%) and 487 were in Group 2
(83.8%). Average size of stones was 16.2±8.4 mm. There was no significant difference between the two groups in terms of age,
sex, size of stones, density of stones, number of stones, duration of operation, hospitalization, lateralization, presence of hydronephrosis, presence of congenital kidney anomaly and presence of solitary kidney (respectively, p=0.309, p=0.133, p=0.112, p=0.39,
p=0.844, p=0.702, p=0.296, p=0.549, p=0.381, 0.484, p=0.333). Success rate was 77.7% in Group 1 and 72.5% in the othergroup,
no significant difference was found (p=0.299). Intraoperative complications occured in 19.1%(grade 1, 9.6% andgrade 2, 9.5%) of
Group 1 and 32.4%(grade 1, 16.8% and grade 2, 15.6%) of Group 2(p=0.01). No significant difference was found for postoperative
and infectious complications among the two groups (Table 1). According to the multivariate analysis, the duration of the operation
(OR: 1.017; %95 Cl: 1.006-1.028; p:0.002) and preoperative stenting (OR: 0.532; %95 Cl: 0.302-0.935; p:0.028) were found to be
independent factors related to intraoperative complications.
Conclusion: According to the results of our study, preoperative stenting in RIRS is not associated with success, postoperative and
infectious complications. However, it is found to be decreasing intraoperative complications, which may or may not require endoscopic surgical treatment.
Keywords: Complication, prestenting, RIRS, Success
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Tablo 1. Retrograd intrarenal cerrahide prestentleme yapılan ve yapılmayan gruplarda intraoperatif, postoperatif, enfektif komplikasyonlar ve başarı oranları
Komplikasyon ve başarı

Toplam
n=581

Stentli grup
(n=94, % 16.2)

Stentsiz grup
(n=487, % 83.8)

p

İntraoperatif komplikasyon#
405 (69.7)
76 (80.9)
329 (67.6)
Yok, n (%)
91 (15.7)
9 (9.6)
82 (16.8)
Derece 1, n (%)
0.037*
85 (14.6)
9 (9.6)
76 (15.6)
Derece 2, n (%)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Derece 3, n (%)
Postoperatif komplikasyon##
73 (77.7)
350 (71.9)
423 (72.8)
Yok, n (%)
14 (14.9)
108 (22.2)
120 (20.7)
Derece 1, n (%)
2 (2.1)
12 (2.5)
14 (2.4)
0.356**
Derece 2, n (%)
19 (3.3)
4 (4.3)
15 (3.1)
Derece 3, n (%)
5 (0.9)
1 (1.1)
2 (0.4)
Derece 4, n (%)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Derece 5, n (%)
Enfektif komplikasyonlar
448 (92)
534 (91.9)
87 (92.6)
Yok, n (%)
24 (4.9)
3 (3.2)
27 (4.6)
Ateş, n (%)
13 (2.7)
0.238**
2 (2.1)
15 (2.6)
Üriner sistem enfeksiyonu, n (%)
0 (0)
1 (1.1)
2 (0.3)
Sepsis, n (%)
2 (0.4)
1 (1.1)
3 (0.5)
Septik şok, n (%)
Başarı
426 (73.3)
73 (77.7)
353 (72.5)
0.299 *
Başarılı, n (%)
155 (26.7)
21 (22.3)
134 (27.5)
Başarısız, n (%)
#Modifiye Satava Sınıflandırma Sistemi, ##Modifiye Clavien Sınıflandırma Sistemi, *: Ki-kare, **: Fisher’s Exact
Table 1. Intraoperative, postoperative and infectious complications and success rates of prestenting and not prestenting
groups in retrograde intrarenal surgery
Complications and success

Total
n=581

Prestenting group
(n=94, % 16.2)

Non-prestenting group
(n=487, % 83.8)

p

Intraoperative complication#
405 (69.7) 76 (80.9)
329 (67.6)
None, n (%)
91 (15.7)
9 (9.6)
82 (16.8)
Grade 1, n (%)
0.037*
85 (14.6)
9 (9.6)
76 (15.6)
Grade 2, n (%)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Grade 3, n (%)
Postoperativeckomplication##
350 (71.9)
423 (72.8) 73 (77.7)
None, n (%)
120 (20.7) 14 (14.9)
108 (22.2)
Grade 1, n (%)
14 (2.4)
2 (2.1)
12 (2.5)
0.356**
Grade 2, n (%)
19 (3.3)
4 (4.3)
15 (3.1)
Grade 3, n (%)
5 (0.9)
1 (1.1)
2 (0.4)
Grade 4, n (%)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Grade 5, n (%)
Infectious complications
534 (91.9) 87 (92.6)
448 (92)
None, n (%)
24 (4.9)
27 (4.6)
3 (3.2)
Fever, n (%)
13 (2.7)
0.238**
15 (2.6)
2 (2.1)
Urinary tract infection, n (%)
0 (0)
2 (0.3)
1 (1.1)
Sepsis, n (%)
2 (0.4)
3 (0.5)
1 (1.1)
Septic shock, n (%)
Success
426 (73.3) 73 (77.7)
353 (72.5)
0.299 *
Successful, n (%)
155 (26.7) 21 (22.3)
134 (27.5)
Unsuccessful, n (%)
#Modified Satava Classification, ##Modified Clavien Classification System, *: Chi-Square, **: Fisher’s Exact
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SS-068

Single-Use Fleksible Üreteroskopun Tekrar Kullanımının Etkinlik, Güvenlik ve Maliyet Analizi Üzerine Etkileri
Yasin Yitgin, Ayhan Karaköse
İstinye Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Bu çalışmada kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz re-usable ve single-use fleksible üreteroskop (FURS) cihazları ile yapılan retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) sonuçlarını incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Böbrek taşı nedeniyle RIRC ameliyatı geçiren 96 hastanın verilerini değerlendirdik. Grup 1’de 49 hastaya 7,95 F superslim re-usable F-URS (URF-P7, Olympus, ABD) ve grup 2’de 47 hastaya 8.7 F single-use AnQing EU-scope (Anqing medikal, Çin)
kullanıldı. Grup 2 de toplam 5 single-use F-URS kullanıldı. Hastaların ameliyat öncesi demografik verileri ve taş özelliklerini (boyut,
taraf, lokalizasyon, Hounsfield ünitesini (HU)) içeren veriler kayıt edildi. Ayrıca ameliyat süresi, floroskopi süresi, hastanede kalış
süresi, üretral kateterin çıkarılma süresi, işe dönüş süresi, komplikasyon oranları ve maliyet analizleri analiz edildi.
BULGULAR: Hastaların demografik verileri ve taş özellikleri açısından iki grup arasında fark yoktu. Ortalama taş boyutu grup’1 de
15.6±4.9 (10-20) cm, grup 2’de 15.4±4.9 (10-20) cm ve ortalama HU grup’1 de 884.3±195.7 (472-1245), grup 2’de 892.8±196.4
(356-1209) olarak saptandı. Ortalama operasyon süresi grup 1’de 43±14,3(20-68) dakika ve grup 2’de 43,5±13,9 (20-65) dakika idi.
Ortalama floroskopi süresi grup 1’de 2.9±1.7(0-9) saniye ve grup 2’de 2.8±1.7(0-8) saniye idi. Grup 1’de 15 (%30) hastada ve grup
2’ de 16 (%34) hastada üreteral erişim kılıfı kullanıldı. Hastaların ortalama yatış süresi grup 1’de 16.3±6 (6-24) saat ve grup 2’de
16.9±6.6(6-24) saatti. Ortalama işe dönüş süresi grup 1’de 71,5±17,9(48-96) ve grup 2’de 72.5±13.6 (48-96) saatti. Ameliyat sonrası
sonuçlar açısından yapılan karşılaştırma her iki grupta benzerdi. İki grup arasında vaka başına ortalama maliyet açısından anlamlı
fark saptandı. Vaka başına grup 1’de 293,87 $ ve grup 2’de 191,48 $ F-URS cihaz maliyeti bulundu.
SONUÇ: Maliyet analizi açısından karşılaştırıldığında single-use FURS’un tekrarlı kullanımının enfeksiyon sıklığını artırmadan güvenli, etkili ve düşük maliyetli bir yöntem olduğunu belirledik.
Anahtar Kelimeler: single-use F-URS, re-usable F-URS, maliyet analizi
Tablo 1. Hastaların operatif ve postoperatif parametreleri ile RIRC (re-usable F-URS and single-use F-URS) maliyet analizinin
karşılaştırılması
Reusable f-URS (n=49)
(Grup 1)

Single-use f-URS (n=47)
(Grup 2)

Operasyon süresi (dk)

43±14.3 (20-68)

43.5±13.9 (20-65)

Floroskopi süresi (sn)

2.9±1.7 (0-9)

2.8±1.7 (0-8)

Üreteral erişim kılıfı kullanımı

15 (30%)

16 (34%)

Yatış süresi (sa)

16.3±6 (6-24)

16.9±6.6 (6-24)

İşe dönüş (sa)

71.5±17.9 (48-96)

72.5±13.6 (48-96)

İYE n(%)

3 (%6)

3 (%6)

Subkapsüler hematom

0

0

Akut böbrek hasarı

0

0

Stent migrasyonu

0

0

Rutin dışı antibiyotik kullanımı

%6 (3)

%6 (3)

Rutin dışı analjezik kullanımı

%12 (6)

%10 (5)

İlk satın alma maliyeti

14.400 $

1.800 $

Vaka başına ortalama maliyet

293,87 $

191,48 $
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Effects of Repeated Use of Single-Use Flexible Ureteroscope on Efficiency, Safety and Cost
Analysis
Yasin Yitgin, Ayhan Karaköse
Department of Urology, Istinye University, Istanbul, Turkey
PURPOSE: In this study, we aimed to examine and evaluate the results of retrograde intrarenal surgery (RIRS) performed with reusable and disposable flexible ureteroscope (FURS) devices in our clinic.
METHODS: In total, we included 96 patients who underwent RIRS surgery for kidney stones with reusable FURS (n = 49) and disposable FURS (n = 47). There were used 7,95 F superslim reusable F-URS (URF-P7, Olympus, USA) in group 1 and 8.7 F disposable
AnQing EU-scope (Anqing medical, China) in group 2. Also, a total of 5 disposable F-URS devices were used to complete the operations of 49 patients in group 2. There were noted preoperative demographic data of the patients and standard preoperative investigation protocol that included stone side, stone diameter and Hounsfield unit (HU). Also, operation time, fluoroscopy time, hospitalization time, urethral catheter removal time, return to work time, complication rates and cost analyzes were collected and analyzed.
RESULTS: There were no significant differences between the two groups in terms of demographic characteristics, age, gender,
height, weight, stone characteristics and Hounsfield Unit of the patients. The mean stone size was 15.6±4.9 (10-20) cm in group 1,
15.4±4.9 (10-20) cm in group 2, and the mean HU was 884.3±195.7 (472-1245) in group 1, 892.8±196.4 (356-1209) in group 2. Our
mean operation time were 43±14.3(20-68) minutes in group 1 and 43.5±13.9(20-65) in group 2 respectively. Mean flouroscopy time
were 2.9±1.7(0-9) seconds n group 1 and 2.8±1.7(0-8) in group 2. Ureteral access sheath were used in 15 (30%) patients in group 1
and in 16 (34%) patients in group 2. Mean hospitalization period of patients were 16.3±6 (6-24) hours in group 1 and 16.9±6.6(6-24)
hours in group 2. Mean return to work time were 71.5±17.9(48-96) hours in group 1 and 72.5±13.6 (48-96) hours in group 2. The
comparison made in terms of operative and postoperative results in both groups was similar. We determined significant difference
for mean cost per case compared two groups. There were cost per case $ 293,87 in group 1 and $ 191,48 in group 2.
CONCLUSION: We determined that the repeated use of disposable FURS compared in terms of cost analysis is a safe, effective and
low cost method without increasing the infection frequency.
Keywords: single-use F-URS, re-usable F-URS, cost analysis
Table 1. Comparison of the operative and postoperative parameters of the patients and the cost analysis of RIRC (re-usable
F-URS and single-use F-URS)
Reusable f-URS (n=49)
(Group 1)

Single-use f-URS (n=47)
(Group 2)

Operation time (min)

43±14.3 (20-68)

43.5±13.9 (20-65)

Fluoroscopy time (sec)

2.9±1.7 (0-9)

2.8±1.7 (0-8)

Using ureteral access sheath

15 (30%)

16 (34%)

Hospitalization (h)

16.3±6 (6-24)

16.9±6.6 (6-24)

Return to work (h)

71.5±17.9 (48-96)

72.5±13.6 (48-96)

UTI n (%)

3 (%6)

3 (%6)

Subcapsular hematoma

0

0

Acute renal injury

0

0

Stent migration

0

0

Using non-routine antibiotic

%6 (3)

%6 (3)

Using non-routine analgesic

%12 (6)

%10 (5)

Initial purchase cost

$ 14.400

$ 1.800

Mean cost per case

$ 293,87

$191,48
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PSA Değeri 4 ng/dl Altında Olup, Rektal Muayenesi Normal Olan Hastalarda TUR-P Sonrası
Prostat Kanserini Öngörmede Preoperatif Hematolojik Parametrelerin Yeri
Cumhur Yeşildal1, Sezgin Okçelik2, Halil Kızılöz3, Muhammed Esad Kayhan1, Muhammed Cihan Temel3, Ömer Yılmaz1
1
Sultan II Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
3
Nevşehir Devlet Hastanesi
GİRİŞ: Bu çalışmada PSA değeri 4 ng/dl altında olup, rektal muayenesi normal olarak değerlendirilip Transüretral Prostatektomi
(TUR-P) sonrası prostat kanseri saptanan T1a/T1b evreli hastalarda preoperatif hematolojik parametreleri değerlendirerek prostat
kanseri saptamadaki öngörücü parametreleri saptamayı amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Şubat 2017 ile Eylül 2019 yılları arasında Nevşehir Devlet Hastanesi ve Sultan II Abdulhamid Han Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde benign prostat hiperplazisi nedeniyle TUR-P ameliyatı yapılan hastaların verilerini geriye dönük olarak taradık. Hastaların yaş, PSA değeri, prostat boyutu, PSA dansitesi, nötrofil, lenfosit, monosit, trombosit, Platelet distribution width (PDW), nötrofil/lenfosit oranı, monosit/lenfosit oranları kaydedildi. Hastaların patoloji sonuçları benign ve malign olarak iki gruba ayrıldı. İki grup arasında hematolojik parametreler açısından fark olup olmadığı istatistiksel olarak değerlendirildi.
İstatistiksel analiz için SPSS (15.0, Chicago, IL, USA) kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirme sonuçları, değişkenlerin normal
dağılımına göre ortalama ± standart sapma (minimum - maksimum değerler) veya ortanca - çeyrekler arası aralık (IQR) olarak rapor
edildi. Sürekli değişkenlerin dağılımı Shapiro Wilk testi ile değerlendirildi. Farklılıklar için, Mann Whitney U test, risk için lojistik
regresyon analizi kullanılmıştır. PDW ve PSA’nın eşik değerleri, duyarlılığı ve özgüllüğü, receiver operating curves(ROC) analizi kullanılarak hesaplandı. Tüm analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Bu tarihler arasında bilgilerine tam olarak ulaşılabilen 190 hasta değerlendirildi. Ortalama yaş 67,59±8,56; ortalama PSA
1,63±1,05 ng/dl; ortalama prostat boyutu 47,16±24,3 cc; ortalama nötrofil sayısı 6,42±8,99; ortalama lenfosit sayısı 3,46±6,54; ortalama
monosit sayısı 0,7±1,39; ortalama trombosit sayısı 230,5±69,48; ortalama PDW 16,1±2,37; ortalama nötrofil/lenfosit oranı 3,26±3,75;
ortalama monosit/lenfosit oranı 0,31±0,32; ortalama PSA dansitesi 0,04±0,05 idi. 190 hastanın 15(%7.89) ‘inde prostat kanseri saptandı.
PSA açısından tümör var/yok grupları arasında farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,039). Logistik regresyon analizi ile PSA değeri tümör olan hastalarda olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı 1,64 kat arttan risk faktörüdür (p=0,045).
Hematolojik parametrelerden sadece PDW tümör var/yok grupları arasında anlamlı olarak bulunmuştur(p=0,039).
ROC analizi ile yapılan değerlendirmede PDW’nin TUR P sonrası patolojide tümör olmasının öngörmede tanısal değeri olduğu görüldü( AUC:0.66, %95GA:0.53-0.78, P=0.04). PDW için sınır değer 18,75 olarak belirlendi.
PSA için ROC analizi yapıldığında PSA’nın da öngörüde yeri olduğu belirlenmiştir ( AUC:0.66, %95GA:0.52-0.80, P=0.04). PSA için
sınır değer 3,73 ng/dl olarak belirlendi.
SONUÇ: PSA değeri 4 ng/dl altında rektal muayenesi normal hastalarda TUR P sonrası tümör çıkma olasılığını tahmin etmede PSA
ve hematolojik parametrelerden PDW etkili gibi görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: PDW, TUR-P, Prostat kanseri
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The Role of Preoperative Hematological Parameters in Predicting Prostate Cancer After
TUR-P in Patients with PSA Value Below 4 ng/dl and Normal Rectal Examination
Cumhur Yeşildal1, Sezgin Okçelik2, Halil Kızılöz3, Muhammed Esad Kayhan1, Muhammed Cihan Temel3, Ömer Yılmaz1
1
Sultan II Abdulhamid Han Teaching and Research Hospital
2
Afyonkarahisar State Hospital
3
Nevşehir State Hospital
INTRODUCTION: In this study, we aimed to determine the predictive parameters in the detection of prostate cancer after TUR-P
by evaluating the preoperative hematological parameters in T1a/T1b patients with a PSA value below 4 ng/dl and a normal rectal
examination.
MATERIAL-METHODS: We retrospectively reviewed the data of patients who underwent TURP surgery for benign prostatic hyperplasia in Nevşehir State Hospital and Sultan II Abdulhamid Han Training and Research Hospital between February 2017 and September
2019. Age, PSA values, prostate size, PSA density, neutrophil, lymphocyte, monocytes, thrombocyte, Platelet distribution width
(PDW), neutrophil/lymphocyte ratio, monocyte/lymphocyte ratios of the patients were recorded. Pathology results of the patients
were divided into two groups as benign and malign. It was statistically evaluated whether there was a difference between the two
groups in terms of hematological parameters.
SPSS (15.0, Chicago, IL, USA) was used for statistical analysis. Statistical evaluation results were reported as mean ± standard
deviation (minimum - maximum values) or median - interquartile range (IQR) according to the normal distribution of variables. The
distribution of continuous variables was evaluated by the Shapiro Wilk test. Mann Whitney U test was used for differences and
logistic regression analysis was used for risk. Cut-Offs, sensitivity and specificity of PDW and PSA were calculated using receiver
operating curves(ROC) analysis. p <0.05 was considered statistically significant in all analyses.
RESULTS: Between these dates, 190 patients whose information was fully accessible were evaluated. Mean age 67,59±8,56; mean
PSA 1,63±1,05 ng/dl; mean prostate size 47,16±24,3 cc; mean neutrophil count 6,42±8,99; mean lymphocyte count 3,46±6,54;
mean monocytes count 0,7±1,39; mean thrombocyte count 230,5±69,48; mean PDW 16,1±2,37; mean neutrophil/lymphocyte ratio
3,26±3,75; mean monocytes/lymphocyte ratio 0,31±0,32; mean PSA density 0,04±0,05. Prostate cancer was detected in 15 (7.89%)
of 90 patients.
A statistically significant difference was found between the groups with/without tumor in terms of PSA (p=0,039). According to
logistic regression analysis, PSA value is a statistically significant 1.64-fold increased risk factor in patients with tumors compared
to those without tumors(p=0,045).
Among the hematological parameters, only PDW was found to be significant between the groups (p=0.039). In the evaluation made
with ROC analysis, it was seen that PDW had a diagnostic value in predicting the presence of a tumor in the pathology after TURP(
AUC:0.66, %95GA:0.53-0.78, P=0.04). The cut-off value for PDW was set as 18.75. When ROC analysis was performed for PSA, it
was determined that PSA also had a place in the prediction. ( AUC:0.66, %95GA:0.52-0.80, P=0.04). The cutoff value for PSA was
determined as 3.73 ng/dl.
CONCLUSION: In patients with normal rectal examination with a PSA value below 4 ng/dl, PSA and PDW from hematological parameters seem to be effective in estimating the probability of tumor after TURP.
Keywords: PDW, TUR-P, Prostate Cancer

161

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

TUR-P Sonrası Prostat Kanseri Çıkmasını Öngören Faktörler
Benign

Malign

Toplam

p

Yaş(Yıl)

67,59±8,56

68,07±7,3

67,63±8,45

0,67

PSA(ng/dl)

1,63±1,05

2,22±1,08

1,68±1,06

0,04*

Prostat Boyutu(cc)

47,16±24,3

49,47±20,42

47,34±23,98

0,48

Nötrofil

6,42±8,99

5,04±1,78

6,31±8,65

0,95

Lenfosit

3,46±6,54

1,66±0,56

3,32±6,3

0,07

Monosit

0,7±1,39

0,56±0,25

0,69±1,33

0,86

Trombosit

230,5±69,48

227,87±53,97

230,29±68,27

0,94

PDW

16,1±2,37

17,25±2,04

16,19±2,36

0,04*

Nötrofil/Lenfosit

3,26±3,75

3,65±2,59

3,3±3,67

0,23

Monosit/Lenfosit

0,31±0,32

0,38±0,23

0,32±0,31

0,17

PSA Dansitesi

0,04±0,05

0,05±0,03

0,04±0,05

0,10

* istatistiksel olarak anlamlı (Mann Whitney U test )
Factors Predicting Prostate Cancer After TUR-P
Benign

Malign

Total

p

Age(Year)

67,59±8,56

68,07±7,3

67,63±8,45

0,67

PSA(ng/dl)

1,63±1,05

2,22±1,08

1,68±1,06

0,04*

Prostate Size(cc)

47,16±24,3

49,47±20,42

47,34±23,98

0,48

Neutrophil

6,42±8,99

5,04±1,78

6,31±8,65

0,95

Lymphocyte

3,46±6,54

1,66±0,56

3,32±6,3

0,07

Monocytes

0,7±1,39

0,56±0,25

0,69±1,33

0,86

Thrombocyte

230,5±69,48

227,87±53,97

230,29±68,27

0,94

PDW

16,1±2,37

17,25±2,04

16,19±2,36

0,04*

Neutrophil / Lymphocyte

3,26±3,75

3,65±2,59

3,3±3,67

0,23

Monocytes / Lymphocyte

0,31±0,32

0,38±0,23

0,32±0,31

0,17

PSA Density

0,04±0,05

0,05±0,03

0,04±0,05

0,10

* statistically significant (Mann Whitney U test )
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Proper medical therapy for primary metastatic prostate: National and geographic variations
Mahmoud Mustafa1, Honood, Abu Ras2, Mothafr Yahya1, Khalee Hamdan1, Yazan Eiss1, Osama Sawalmeh1
1
Department of Urology, An-najah National University, Nablus, Palestine
2
Department of Pathology. An-najah National University, Nablus, Palestine
PURPOSE: There is wide spread agreement that androgen deprivation therapy (ADT) alone is no longer the standard treatment for
patients with metastatic castration sensitive PCa but there is no consensus on the alternative protocols, may be due to wide range
of prognostic factors and variations in clinicopathological characteristics of PCa. Herein we investigated the efficacy of standard
ADT in the treatment of primary advanced PCa in patients with high pre-therapeutic serum PSA level.
MATERIALS-METHODS: Fifty patients with mean age of 70.48+9.95-year-old, (range: 52 -87) who had metastatic PCa. and received
ADT between 2014-2019 were retrospectively evaluated. Median values of pre-therapeutic PSA and Gleason scores were 50 ng/
ml, (range:8 - 1201) and 8, (range: 6 – 9) respectively. All patients received Lutilizing hormone releasing hormone (LHRH) analogue
and anti-androgen. The patients were evaluated in terms of age, pre-therapeutic PSA serum levels, Gleason scores, presence of
metastasis, number and percentage of cores involved, nadir PSA, time to nadir PSA, duration of ADT and PSA at last follow-up. Multivariate analysis was used to define the factors which have impact on ADT response. The mean follow- up period was 13.87+7.78
months, (range: 2 -32).
RESULTS: All patients showed reduction in serum PSA level after initiation of ADT and median value of nadir PSA was 1.12 ng/ml,
(range:0.02- 50). The mean value of time to nadir PSA was 3.85+1.57 months (range: 2-7). The median value of PSA at last follow-up
was 2 ng/ml, (range:0.02 – 50.21). Multi-variant analysis showed that nadir PSA, have a significant correlation with pre-therapeutic
PSA, PSA at last follow-up, age and Gleason scores (p <.05).
CONCLUSION: Standard ADT is a feasible option in the treatment of metastatic PCa. Gleason scores, age, pre-therapeutic PSA
and PSA at last follow-up have significant impact on outcomes of ADT. Further studies of high number of patients with long term
follow-up including other chemo-hormonal therapy and androgen receptors blocker should be carried out to confirm and improve
efficacy of ADT.
Keywords: Prostate, prostate cancer, hormonal therapy.
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Prostat Kanseri Radyoterapisinde Altın Referans İşaretleyici Kullanımının Cinsel İşlev Durumuna Etkileri
Ahmet Güzel1, Hatice Önder2
1
Aydın Devlet Hastanesi, Üroloji, Aydın
2
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi, Aydın
AMAÇ: Radyoterapinin amacı, hedefe (kanserli doku) maksimum radyasyon dozunu vermek ve aynı zamanda tümörü çevreleyen
normal dokuya radyasyon dozunu en aza indirmektir. Günlük görüntülemelerde 2 cm’ye kadar yer değiştirebilen prostat bezinin
lokalizasyonu belirlemek için referans işaretleyiciler kullanılmaktadır. Bu çalışma, prostat kanseri radyoterapisinde altın referans
işaretleyicilerinin kullanımının cinsel işlev durumunu etkileyip etkilemediğinin belirlenmesini amaçlamaktadır.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Ocak 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında radyasyon onkolojisi kliniğinde takipli lokalize prostat
kanseri nedeniyle yoğunluk ayarlı radyoterapi uygulanan toplam 28 hasta retrospektif olarak dahil edildi. Hastalar tedavi alanı eşleştirmesi için altın referans işaretleyicisinin kullanıldığı ve pelvik kemik yapıların kullanıldığı hastalar olarak iki gruba ayrıldı. İşaretleyicisi olan gruptaki hastaların prostat bezine planlama tomografisi çekiminden 10 gün önce transrektal ultrasonografi yardımıyla
3 adet altın referans işaretleyici yerleştirilmiş ve tedavi sırasında alan kontrolleri işaretleyicilere göre yapılmıştır. Hastaların cinsel
işlev durumunu değerlendirmek için 15 soruluk uluslararası erektil işlev formu (IEFF) kullanıldı. Tüm katılımcılara çalışma hakkında
sözlü açıklama yapılıp onayları alındı. Her iki grupta da tüm hastalar cinsel olarak aktifti. Tedavi öncesi cinsel işlev bozukluğu olan
nörolojik hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: 28 hastadan 14’ünde (%50) altın referans işaretleyici mevcutken, 14’ünde (%50) yoktu. Hastaların ortalama yaşı ve
PSA değerleri sırasıyla 67,71±5,11 yıl ve 16,88±18,44 ng/ml olarak tespit edildi. Hastaların 15’inde (%53,6) eşlik eden ek hastalık
(hipertansiyon, koroner arter hastalığı, diyabet) mevcutken 13’ünde (%46,4) ek hastalık yoktu. 6 hasta (%21,4) cT1 evre tümöre sahipken 22 hasta (%78,6) cT2 evre tümöre sahipti ve 6’sı düşük (%21,4), 12’si orta (%42,9), 10’u yüksek (%35,7) risk grubundaydı. IEFF
skorları erektil fonksiyon, orgazmik işlev, cinsel istek, cinsel memnuniyet, genel memnuniyet alanlarında ayrı ayrı değerlendirildi.
Referans işaretleyicisi olan hastalarda sadece genel memnuniyet alt grubu skorunda istatistiksel anlamlı farklılık olsa da (p<0,05)
tüm alt grup skorları referans işaretleyicisi olan hastalarda daha yüksekti (Şekil 1A). Beklenildiği gibi erektil disfonksiyon eşlik eden
ek hastalığı olanlarda anlamlı olarak daha fazla görüldü (p<0,05) ancak diğer cinsel işlev durumu alt grup skorlarında ek hastalığı
olanlar ile olmayanlar arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0,05) (Şekil 1B). Radyoterapi dozu ile cinsel işlev durumu alt grup skorları
arasında yapılan korelasyon değerlendirmesinde istatistiksel anlamlı bir ilişki yoktu (p>0,05).
SONUÇ: Eşlik eden ek hastalıklar cinsel işlev durumunu olumsuz etkilemektedir. Lokalize prostat kanserinde radyoterapi planlanan
hastalarda; tedavi alan eşleştirmesinde pelvik kemik yapılar yerine altın referans işaretleyicilerin kullanılmasının, prostat çevresindeki normal dokuların radyasyon maruziyetini azaltmaktadır. Bununla birlikte bu etkisi sayesinde hastaların cinsel işlevlerinde de
koruyucu etkilerinin olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: prostat kanseri, radyoterapi, referans işaretleyiciler, cinsel işlev durumu
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Effects of Using Gold Fiducial Markers on Sexual Function Status in Prostate Cancer Radiotherapy
Ahmet Güzel1, Hatice Önder2
1
Aydın State Hospital, Urology, Aydın
2
Aydın Ataturk State Hospital, Radiation Oncology, Aydın
PURPOSE: The aim of radiotherapy is to deliver the maximum radiation dose to the target volume (cancerous tissue) while minimizing the radiation dose to the normal tissue surrounding the tumor. Fiducial markers are used to determine the localization of the
prostate gland, which can be displaced up to 2 cm in daily imaging. This study aims to determine whether the use of gold fiducial
markers in prostate cancer radiotherapy affects sexual function status.
MATERIALS-METHODS: A total of 28 patients who had intensity modulated radiotherapy for localized prostate cancer and followed
at the radiation oncology clinic between January 2020 and June 2021 were included in this study retrospectively. The patients were
divided into two groups according to the use of fiducial markers or pelvic bony structures to match treatment fields. Three-gold
fiducial markers were implanted into the prostate gland of the patients under transrectal ultrasound guidance ten days before the
planning tomography in the group with markers, and field verifications were performed according to the markers during treatment.
The International Index of Erectile Function (IEFF) consisting of 15 questions was used to evaluate the sexual functions of the participants. All participants were verbally explained about the study and their consent was obtained. All participants in both groups
were sexually active. Patients with neurological disease and sexual dysfunction before treatment were excluded from the study.
RESULTS: Of the 28 patients, 14 (50%) had a gold fiducial marker, while 14 (50%) did not. The mean age and PSA values of the
patients were 67.71±5.11 years and 16.88±18.44 ng/ml, respectively. While 15 of the patients (53.6%) had concomitant additional
disease (hypertension, coronary artery disease, diabetes), 13 (46.4%) did not have any additional disease. cT1 stage tumor was
detected in 6 patients (21.4%), cT2 stage tumor was detected in 22 patients (78.6%), 6 of them were in the low (21.4%), 12 of them
were in the moderate (42.9%), 10 of them were in the high (35.7%) risk group. IEFF scores were evaluated separately in the areas of
erectile function, orgasmic function, sexual desire, intercourse satisfaction, and overall satisfaction. Although there was a statistically significant difference only in the overall satisfaction subgroup score in patients with fiducial markers (p<0.05), all subgroup
scores were higher in patients with fiducial markers (Figure 1A). Erectile dysfunction was significantly higher in patients with concomitant additional disease as expected (p<0.05), but there was no significant difference in other sexual function status subgroup
scores between those with and without additional disease (p>0.05) (Figure 1B). There was no statistically significant correlation
between the radiotherapy dose and sexual function subgroup scores (p>0.05).
CONCLUSION: Comorbidities negatively affect sexual function. In patients scheduled for radiotherapy in localized prostate cancer;
the use of gold fiducial markers instead of pelvic bony structures in treatment field matching reduces the radiation exposure of
normal tissues around the prostate. However, we think that this effect may also have protective effects on the sexual functions of
patients.
Keywords: prostate cancer, radiotherapy, fiducial markers, sexual function status
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Şekil 1 / Figure 1

Referans işaretleyicisi olan ve olmayan hastaların cinsel işlev durumu skorlarının karşılaştırılması (A), Eşlik eden ek hastalığı olan ve
olmayan hastaların cinsel işlev durumu skorlarının karşılaştırılması (B).
Comparison of sexual function status scores of patients with and without fiducial markers (A), Comparison of sexual function status scores of patients with and without concomitant additional disease (B).
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Açık ve Laparoskopik radikal prostatektomi 10 yıllık sonuçlarımız
Hüseyin Çelik, İlhan Geçit, Ahmet Çamtosun, Fatih Oğuz, Ali Beytur
İnönü Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Malatya
AMAÇ: Radikal prostatektomi lokalize prostat kanserinin cerrahi yolla tedavisinde altın standart yöntemdir. Bu çalışmamızda prostat kanseri tedavasinde kliniğimizde uygulanan açık (AP) ve laparoskopik (LP) radikal prostatektomi (RP) sonuçlarımızı değerlendirmeyi amaçladık.
MATERYAL&METOD: Ocak 2011 – Ağustos 2021 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji kliniğinde yapılan RP vaka
verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, PSA değeri, yapılan cerrahi yöntem, Gleason skoru, operasyon süresi,
hastanede yatış ve kataterizasyon süreleri incelendi.
BULGULAR: Verilen ulaşılan toplam 200 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması: 63,93 (49-80), PSA
değeri en düşük hastanın 1,5 ng/ml en yüksek 79 ng/ml ortalama PSA değeri: 13,43 olarak tespit edildi. 97 (%48,5) hastaya AP
uygulanırken, 103 (%51,5) hastaya LP yöntemi uygulandı. AP yapılan hastaların 18’inde( %18,5), LP yapılan hastaların ise 20’unda
(%19,4) cerrahi sınır pozitifliği saptandı. Operasyon süresi AP’de 162dk (132-221), LP’de ise 237 dk (178-403). Gleason skorlaması
3+3: 100, 3+4:48, 4+3:31, 3+5:2, 4+4:10, 4+5:6, 5+4:3 hasta da raporlandı. Ortalama hastanede yatış süreleri AP’de 6,4 gün, LP’de
4,7 gün ortalama kateterizasyon süresi AP’de 14,5 gün (10-21) LP’de 11,2 (7-22) gündü.
SONUÇLAR: AP ve LP onkolojik ve fonksiyonel olarak benzer sonuçlara sahipdir. LP hastane de daha az yatış süresi daha kısa kateterizasyon sağlayan minimal invaziv bir yöntem olmakla birlikte öğrenme eğrisinin uzun olması dezavantajıdır.
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, radikal prostatektomi, laparoskopi, klinik deneyim
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Our 10-year results of open and laparoscopic radical prostatectomy
Hüseyin Çelik, İlhan Geçit, Ahmet Çamtosun, Fatih Oğuz, Ali Beytur
Department of Urology, İnönü University, Malatya, Turkey
OBJECTIVE: Radical prostatectomy is the gold standard method for the surgical treatment of localized prostate cancer. In this
study, we aimed to evaluate the results of open (AP) and laparoscopic (LP) radical prostatectomy (RP) performed in our clinic in
the treatment of prostate cancer.
MATERIAL & METHOD: The RP case data performed in the Urology Clinic of İnönü University Faculty of Medicine between January
2011 and August 2021 were evaluated retrospectively. Patients’ age, PSA value, surgical method, Gleason score, operation time,
hospitalization and catheterization times were analyzed.
RESULT: The files of a total of 200 patients, who were given full access, were analyzed. The mean age of the patients was 63.93
(49-80), the lowest PSA value was 1.5 ng/ml and the highest 79 ng/ml mean PSA value was 13,43 ng/ml. AP method was applied
to 97 (48.5%) patients and LP method was applied to 103 (51.5%) patients. Surgical margin positivity was found in 18 (18.5%) patients who underwent AP and 20 (19.4%) patients who underwent LP. The operative time was 162 minutes (132-221) in AP and 237
minutes in LP (178-403). Gleason scoring 3+3: 100, 3+4:48, 4+3:31, 3+5:2, 4+4:10, 4+5:6, 5+4:3 patients were also reported. The
mean hospital stay was 6.4 days in AP, 4.7 days in LP, and 14.5 days (10-21) in AP and 11.2 (7-22) days in LP.
CONCLUSIONS: AP and LP have similar oncological and functional outcomes. Although LP is a minimally invasive method that
provides shorter hospital stay and shorter catheterization, it has a long learning curve, which is its disadvantage.
Keywords: Prostate cancer, radical prostatectomy, laparoscopy, clinical experience
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Laparoskopik radikal prostatektomi, Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi
Sezgin Yeni, Rıdvan Polat, Mehmet Çağatay Çiçek, Kadir Ömür Günseren
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD, Bursa
AMAÇ: Laparoskopik radikal prostatektomi (LRP) deneyimimizin peroperatif verilerini, fonksiyonel ve onkolojik sonuçlarını paylaşmak.
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2004 - Temmuz 2021 tarihleri arasında ekstraperitoneal LRP uygulanan toplam 903 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Her hasta için patolojik ve fonksiyonel sonuçlar ile biyokimyasal nüks durumları değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama operasyon süresi 121 dakika (45-570dk), ortalama kateterizasyon süresi 8,3 gün (6-20 gün), ortalama hastanede kalış süresi 2.6 gün (1-21 gün) olarak belirlenmiştir. Kan kaybı miktarı ortalama 113 mlt (30-450) olarak belirlenmiştir. 481
hastada patolojik evre pT2 ve 362 hastada pT3 olarak raporlandı. Patolojik evresi pT2 olan hastaların 33’ünde (%6,9), pT3 olan 362
hastanın 66’sında (%18,3) cerrahi sınır pozitifliği nedeniyle adjuvan radyoterapi uygulandı. Ortalama 55 aylık takipte 79 hastada
biyokimyasal rekürrens saptandı. 12. ay kontrolünde hastaların %90’unun kontinan ve %6’sinin minimal stres inkontinansının olduğu
belirlendi.
SONUÇ: LRP prostat ca cerrahi tedavisinde başarılı onkolojik ve fonksiyonel sonuçları olan minimal invaziv bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: laparoskopi, radikal prostatektomi, prostat kanseri
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Laparoscopic Radical Prostatectomy; Bursa Uludag University
Sezgin Yeni, Rıdvan Polat, Mehmet Çağatay Çiçek, Kadir Ömür Günseren
Department Of Urology, Bursa Uludağ University, Bursa, Turkey
AIM: We aimed to share our experience in laparoscopic radical prostatectomy (LRP) in terms of perioperative, functional and oncological outcomes.
MATERIALS-METHOD: The results of 859 patients that underwent LRP between january2004 and july 2021 were collected retrospectively. Pathologic and functional outcomes and biochemical recurrence status were evaluated for each patients.
RESULTS: Mean length of operation was 121 (45-570) minutes, mean duration of catheterization was 8,3(6-20) days, mean length of
hospital stay was 2,6 (1-21) days. Mean estimated blood loss was 113 (30-450) ml. Pathological examination revealed pT2 481 and
pT3 in 362 patients. Adjuvant radiotherapy was performed in 33 (6.9%) of the patients with pathological stage pT2 and 66 (18.3%)
of the 362 patients with pT3 due to surgical margin positivity. Biochemical recurrence was detected in 79 patients. At first years
follow up %91 of patients remained continent and %6 had minimal stress urinary incontinence.
CONCLUSION: LRP is well established minimal invasive operation with proper oncological and functional results.
Keywords: laparoscopy, radical prostatectomy, prostate cancer
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Tek merkezin Transperitoneal Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Sonuçları: 12 yıllık Deneyim
Selçuk Şahin1, Serdar Karadağ1, İsmail Evren1, Hakan Polat1, Taner Kargı1, Ubeyd Sungur1, Deniz Noyan Özlü1, Ali Ayten1, Volkan
Tuğcu2, Ali İhsan Taşçı1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Üroloji Kliniği
2
Liv Vadi Hospital, Üroloji Kliniği
AMAÇ: Robot yardımlı radikal prostatektomi (RARP), dünya genelinde lokalize prostat kanserinde en sık kullanılan cerrahi tekniktir.
Amacımız Ağustos 2009 ve Ağustos 2021 tarihleri arasında prostat kanseri nedeniyle RARP yapılmış toplam 1839 hastanın onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarını sunmaktır.
YÖNTEM: Hastalar retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalar dört-kol Da Vinci robotik cerrahi yaklaşım ile opere edildi. Perioperatif hasta karakteristikleri ve postoperatif onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar kayıt edildi. Fonksiyonel sonuçlar, kontinans ve potens
anket kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 64.6 ± 6.3 olarak izlendi. D’Amico risk sınıflamasına göre düşük, orta ve yüksek riskli hasta
oranları sırasıyla 55.9%, 28.9% ve 15.2% olarak saptandı. Ortalama operasyon suresi 138.3 ± 49.1 dakika ve ortalama kan kaybı 96
± 36 cc idi. 644 (%35) hastada lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Sinir koruyucu prosedür 760 (41.4%) olguda tek taraflı, 458 (24.8%)
olguda bilateral yapılırken 621 (33.8%) hastada sinir koyucu prosedür yapılmadı. Ortalama dren kalma suresi 2,4 ± 1,1 gün ve
hastanede kalış suresi 3,2 ± 1,8 gündü. Kateter post operatif 9,5 ± 1,2 günde çekildi. Komplikasyon oranı 9.3% olarak saptandı ve
bunların 90,3%’ü Clavien-Dindo grade 1 ve 2 komplikasyondu. Cerrahi sınır 241 (13.1%) hastada pozitif bulundu. 90 (4.9%) hastada
biyokimyasal rekürrens saptandı. 12 aylık takipte kontinans oranları 3, 6 ve 12. aylarda sırasıyla 52.8%, 75.9% ve 92.7% ve daha önce
potent hastalarda potens oranları 54.5%, 64% ve 72.4% olarak saptandı.
SONUÇ: RARP, lokalize prostat kanseri tedavisinde hem onkolojik hem de fonksiyonel sonuçlarıyla güvenli ve uygulanabilir bir tekniktir. Ancak bu sonuçları destekleyen daha fazla prospektif ve randomize çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Robotik Radikal Prostatektomi, Prostat Kanseri, Sinir koruyucu
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Single Center Results of Transperitoneal Robot-Assisted Radical Prostatectomy: 12 Years
of Experience
Selçuk Şahin1, Serdar Karadağ1, İsmail Evren1, Hakan Polat1, Taner Kargı1, Ubeyd Sungur1, Deniz Noyan Özlü1, Ali Ayten1, Volkan
Tuğcu2, Ali İhsan Taşçı1
1
Department of Urology, University of Health Sciences Istanbul Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul,
Turkey
2
Department of Urology, Liv Vadi Hospital, Istanbul, Turkey
OBJECTIVE: Robot-assisted radical prostatectomy (RARP) is the most commonly used surgical technique in localized prostate
cancer worldwide. Our aim is to present the oncological and functional results of a total of 1839 patients who underwent RARP for
prostate cancer between August 2009 and August 2021.
METHODS: Patients were analyzed retrospectively. All patients were operated with the four-arm Da Vinci robotic surgical approach.
Perioperative patient characteristics and postoperative oncological and functional results were recorded. Functional outcomes,
continence and potency were assessed using a questionnaire.
RESULTS: The mean age of the patients was 64.6 ± 6.3 years. According to the D’Amico risk classification, the rates of low, intermediate and high risk patients were determined as 55.9%, 28.9% and 15.2%, respectively. The mean operation time was 138.3 ± 49.1
minutes and the mean blood loss was 96 ± 36 cc. Lymph node dissection was performed in 644 (35%) patients. While the nerve sparing procedure was performed unilaterally in 760 (41.4%) cases and bilaterally in 458 (24.8%) cases, nerve sparing procedure was
not performed in 621 (33.8%) patients. Mean drain stay time was 2.4 ± 1.1 days and hospital stay was 3.2 ± 1.8 days. The catheter
was removed at 9.5 ± 1.2 days post-operatively. The complication rate was 9.3%, and 90.3% of them were Clavien-Dindo grade 1 and
2 complications. Surgical margin was positive in 241 (13.1%) patients. Biochemical recurrence was detected in 90 (4.9%) patients.
At 12-month follow-up, the continence rates were 52.8%, 75.9%, and 92.7% at 3, 6, and 12 months, respectively, and potency rates
were 54.5%, 64%, and 72.4% in previously potent patients.
CONCLUSION: RARP is a safe and feasible technique with both oncological and functional results in the treatment of localized
prostate cancer. However, more prospective and randomized studies are needed to support these results.
Keywords: Robotic Radical Prostatectomy, Prostate Cancer, Nerve sparing
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Ekstraperitoneal laparoskopik yaklaşımla genişletilmiş pelvik lenf nodu diseksiyonunun
prostat kanserli olgularda etkinlik ve güvenirliliği
Ali Yıldız1, Hakan Anıl2, Serkan Akdemir3, Murat Arslan1
1
Okan Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Adana Seyhan Devlet Hastanesi, Üroloji bölümü, Adana
3
Tınaztepe Galen Hastanesi, Üroloji Bölümü, İzmir
AMAÇ: Genişletilmiş pelvik lenf nodu diseksiyonu gerek evreleme gerek sağkalım açısından prostat kanserli olgularda önemli bir
role sahiptir. Ekstraperitoneal laparoskopik yaklaşımla bu cerrahi alana ulaşmak çeşitli zorlukları yanında getirmektedir. Bu çalışmada amacımız ekstraperitoneal laparoskopik radikal prostatektomi (Ep-LRP) ve genişletilmiş pelvik lenf nodu diseksiyonu (GPLND)
uyguladığımız vakaların sonuçlarını paylaşmaktır.
MATERYAL-METOD: Genişletilmiş PLND ve Ep-LRP uygulanan prostat kanserli 164 hastanın prospektif olarak tutulan veritabanı kayıtlarını geriye dönük olarak değerlendirdik. Briganti nomogramına baz alınarak nodal metastaz riski %5’in üzerinde olan hastalara
GPLND uygulandı. Hastaların yaş, vücut kitle indeksi, Charlson komorbidite indeks skoru, preoperatif PSA, önceki abdominal cerrahi
öyküsü, biyopsi Gleason skoru, D’Amico risk sınıfı, toplam ameliyat süresi, postoperatif pelvik drenaj süresi, patolojik sonuçlar, lenf
nodu verimi, lenf nodu tutulumu yüzdesi ve perioperatif komplikasyonlar not edildi. Hastalar postoperatif dönemde biyokimyasal
nüks açısından takip edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 67.2 yıl olup, ortalama PSA değeri 13.5 mg/dL idi. D’Amico risk sınıflamasına göre 12 (%7.3) hasta düşük, 106 (%64.6) hasta orta, 44 (%26.8) hasta yüksek, 2 (%1.6) hasta lokal-ileri evrede idi. Ortalama
ameliyat süresi 171.4 dakika idi. Ortanca çıkarılan lenf nodu sayısı 17 (aralık,8-27) olup, 21 (%12.8) hastada nihai patoloji sonucu
lenf nodu pozitifliği mevcut idi. Lenf nodu diseksiyonuna ilişkin sonuçlar tablo-1 de özetlenmiştir. İntraoperatif bir hastada rektal
yaralanma meydana geldi ve intrakorporeal olarak onarıldı. Postoperatif dönemde 9 (%5.4) hastada lenfosel gelişti. Bu hastaların
4’ü konservatif olarak, 5’i lokal anestezi altında girişimsel radyoloji tarafından aspire edilerek yönetildi. Ortalama 44.8 aylık takipte
31 (%18.9) hastada biyokimyasal rekürrens gözlendi.
SONUÇ: Ep-LRP yaklaşımında genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu gerek cerrahi gerekse onkolojik sonuçlarla etkin ve güvenilir bir
yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: prostat kanseri, lenf nodu disseksiyonu, ekstraperitoneal

173

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Efficacy and safety of extended pelvic lymph node dissection with extraperitoneal laparoscopic approach in patients with prostate cancer
Ali Yıldız1, Hakan Anıl2, Serkan Akdemir3, Murat Arslan1
1
Department of Urology, Okan University, Istanbul, Turkey
2
Department of Urology, Adana Seyhan State Hospital, Adana, Turkey
3
Department of Urology, Tınaztepe Galen Hospital, ˙Izmir, Turkey
OBJECTIVE: Extended pelvic lymph node dissection has an important role in prostate cancer cases in terms of both staging and
survival. Accessing this surgical area with the extraperitoneal laparoscopic approach brings with it various difficulties. In this study,
we aim to share the results of cases in which we performed extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy (Ep-LRP) and extended pelvic lymph node dissection (EPLND).
Materials-METHODS: We retrospectively evaluated the database records of 164 patients with prostate cancer who underwent extended PLND and Ep-LRP. Based on the Briganti nomogram, EPLND was performed on patients with a risk of nodal metastases greater
than 5%. Patients’ age, body mass index, Charlson comorbidity index score, preoperative PSA, previous abdominal surgery history,
biopsy Gleason score, D’Amico risk class, total operation time, postoperative pelvic drainage time, pathological results, lymph node
yield, percentage of lymph node involvement and perioperative complications were noted. The patients were followed up for biochemical recurrence in the postoperative period.
RESULTS: The mean age of the patients included in the study was 67.2 years, and the mean PSA value was 13.5 mg/dL. According
to D’Amico risk classification, 12 (7.3%) patients were low, 106 (64.6%) patients were moderate, 44 (26.8%) patients were high, and
2 (1.6%) patients were locally advanced. The mean operative time was 171.4 minutes. The median number of lymph nodes removed
was 17 (range, 8-27) and 21 (12.8%) patients had lymph node positivity as a result of the final pathology. The results of lymph node
dissection are summarized in table-1. The rectal injury occurred in one patient intraoperatively and was repaired intracorporeally.
In the postoperative period, lymphocele developed in 9 (5.4%) patients. 4 of these patients were managed conservatively and 5
of them were aspirated by interventional radiology under local anesthesia. Biochemical recurrence was observed in 31 (18.9%)
patients in a mean follow-up of 44.8 months.
CONCLUSION: Extended lymph node dissection in the Ep-LRP approach is an effective and reliable method with both surgical and
oncological results
Keywords: prostate cancer, lymph node dissection, extraperitoneal
Ekstraperitoneal laparoskopik radikal prostatektomide genişletilmiş lenf nodu disseksiyonu sonuçları
Çıkarılan lenf nodu sayısı, ortanca (aralık)

17(8-27)

Lenf nodu pozitif hasta sayısı, n (%)

21/164 (12.8%)

Pozitif lenf nodu sayısı, ortalama, ss

2.08 (±1.8)

Pozitif lenf nodu oranı,ortalama,ss

0.11(±0.07)

Nodal invazyonun oranı, ortalama, ss

11% (4-66%)

Results of extended lymph node dissection during radical prostatectomy with extraperitoneal laparoscopic approach
Lymph node yield, median (range)

17(8-27)

Node positive patients, n (%)

21/164 (12.8%)

Number of positive lymph node, mean, sd

2.08 (±1.8)

Lymph node ratio, mean, sd

0.11(±0.07)

Percentage of nodal involvement, mean, sd

11% (4-66%)
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Orta Riskli Prostat Kanseri Tedavisinde Farklı Radyoterapi Fraksiyonasyon Şemalarının Karşılaştırılması
Selvi Dinçer
Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi,Radyasyon Onkolojisi Bölümü,İstanbul
AMAÇ: Prostat kanseri tanısı almış olgularda ileri yaş, cerrahiye kontraendikasyon teşkil eden komorbidite, düşük performans skoru
veya hastanın cerrahiyi tercih etmemesi durumlarında eksternal radyoterapi (ERT) uygulanabilmektedir. ERT, orta riskli prostat kanseri tedavisinde etkin bir tedavi yöntemidir ve genellikle konvansiyonel doz veya ılımlı hipofraksiyone RT doz şemaları kullanılmaktadır. Son yıllarda kullanılmaya başlanan stereotaktik ablatif radyoterapide kullanılan ultrahipofraksiyone(UHF) doz şeması etkinlik
ve yan etki anlamında konvansiyonel RT ve ılımlı hipofraksiyone RT’ye benzer sonuçlara sahiptir. Olumlu ve olumsuz prognostik
faktörlere sahip orta riskli prostat kanser tanılı hastaların tedavisinde ılımlı hipofraksiyone RT ve UHF RT şemasının etkinliğini ve
yan etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM: Hastalara ılımlı hipofraksiyone doz olarak 67.5 Gy (2.7 Gy/25 fx) ve ultrahipofraksiyone doz olarak ise 35-36.25 Gy (77.25 Gy/5 fx) radyoterapi uygulandı. Radyoterapi uygulanacak klinik hedef hacime (CTV); prostatın tümü ve seminal vesikülün
üçte bir bazal bölümü dahil edildi. Planlama hedef hacmi; UHF doz RT uygulanacak hastalarda CTV’ye her yöne 3 mm ve rektumu
korumak amacıyla posteriora ise 2 mm marj verilerek; ılımlı hipofraksiyone doz RT uygulanacak hastalarda ise CTV’ye her yöne 10
mm ve posteriora 6 mm marj verilerek oluşturuldu. Komorbiditesi olmayan hasta grubuna hormonoterapi(HT) tedavisi Lüteinizan
Hormon-Salgılatıcı Hormon(LHRH) analogu şeklinde toplam 6 ay uygulandı. Gastrointestinal (Gİ) ve genitoüriner (GÜ) yan etkiler
Advers olaylar için Ortak Terminoloji Kriterleri (CTCAE v.4)’e göre değerlendirildi. Tedavi sonrası ilk iki yıl üç ayda bir, sonrasında altı
ayda bir klinik muayene, Prostat Spesifik Antijen (PSA) yanıtı ve yan etkiler açısından takipleri yapıldı.
BULGULAR: Olumlu ve olumsuz prognostik faktörlere sahip orta riskli prostat kanseri tanılı 93 hasta çalışmaya dahil edildi. Medyan
takip süresi 32.6 ay (11-85 ay) ve medyan yaş 72 (44-84) dir. Tedavi öncesi PSA değeri medyan 9.5 ng/ml (1.08-19.7 ng/ml) dir. T
evreleri incelendiğinde; T2a: 29 (%31.2) hastada, T2b: 33(%35.5) hastada ve T2c: 31(%33.3) hastada tespit edilmiştir.Kırküç hastada Gleason skor (GS):6 (3+3) iken 44 hastada GS:7 (3+4) ve 6 hastada ise GS:7 (4+3) olarak saptandı. Ilımlı hipofraksiyone RT 57
hastaya uygulanırken, 36 hastaya da UHF RT uygulandı. Ilımlı hipofraksiyone RT uygulanan olumlu ve olumsuz prognostik faktörlere
sahip hasta sayısı sırasıyla 24 (%58.6) ve 33 (% 63.5) iken, UHF RT uygulanan grupta ise 17 (% 41.4) ve 19 (%36.5) olarak tespit
edildi. HT, 83 (89.2%) hastaya uygulanmış olup 10 hastada komorbidite nedeniyle HT uygulanamamıştır. Ilımlı hipofraksiyone doz RT
ve UHF RT uygulanan her iki grupta da biyokimyasal nüks gözlenmemiştir. Grad ≥3 Gİ ve GÜ akut ve geç yan etkiler değerlendirildiğinde benzer toksisite oranları tespit edilmiş olup istatiksel anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Grad ≥ 3 akut ve geç Gİ ve GÜ toksisite
açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu..
SONUÇ: Ultrahipofraksiyone RT; olumlu ve olumsuz prognostik faktörlere sahip orta riskli prostat kanseri tedavisinde onkolojik
sonuçlar ve yan etki profili açısından ılımlı hipofraksiyone RT’ye benzer sonuçlara sahiptir. Ultrahipofraksiyone RT, özellikle tedavi
süresinin kısa olması, erken ve geç yan etkilerin ılımlı hipofraksiyone RT ile benzer olması sebebiyle tercih edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Ilımlı hipofraksiyone radyoterapi, Orta riskli prostat kanseri, Ultrahipofraksiyone radyoterapi
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Comparison of Different Radiotherapy Fractionation Schemes in the Treatment of Moderate
Risk Prostate Cancer
Selvi Dinçer
Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu City Hospital, Department of Radiation Oncology,Istanbul
In prostate cancer patients, external radiotherapy (ERT) can be applied in advanced age, comorbidity that is a contraindication to
surgery, low performance score or if the patient does not prefer surgery. ERT is an effective treatment modality in the treatment of
intermediate-risk prostate cancer, and conventional RT or moderately hypofractionated RT are generally used. The ultrahypofractionated (UHF) dose used in stereotactic ablative radiotherapy, has similar results to conventional RT and moderately hypofractionated
RT in terms of effectiveness and side effects. We aimed to investigate the efficacy and the toxicities of moderate hypofractionated
RT and UHF RT in the treatment of favorable and unfavorable moderate risk prostate cancer patients.
METHOD: The patients received 67.5 Gy (2.7 Gy/25 fx) moderately hypofractionated dose and 35-36.25 Gy (7-7.25 Gy/5 fx) ultrahypofractionated dose (7-7.25 Gy/5 fx) radiotherapy. The prostate and the basal one-third of the seminal vesicle were included in the
clinical target volume (CTV). In patients applied with UHF RT, planning target volume was defined as CTV,and an additional margin
of 5 mm in every direction except 3 mm posteriorly,while in patients receiving moderate hypofractionated dose RT,a margin of 10
mm in all directions and 6 mm posteriorly to protect the rectum. Hormonotherapy (HT) treatment was applied in the form of Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) analogue for a total of 6 months in the patients without comorbidity. Gastrointestinal (GI)
and genitourinary (GU) adverse events were evaluated according to the Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE
v.4). The follow-up was carried out every three months for the first two years and every six months thereafter in terms of clinical
examination, Prostate Specific Antigen (PSA) response and side effects.
RESULTS: Ninety-three intermediate risk prostate cancer patients with favorable and unfavorable prognostic factors were included
in the study.The median follow-up was 32.6 months (11-85 months) and the median age was 72 (44-84). The median initial PSA is
9.5 ng/ml (1.08-19.7 ng/ml). The numbers of patients having T2a, T2b, and T2c stages were 29 (%31.2), 33(%35.5) and 31(%33.3),
respectively. Gleason score (GS): 6 (3+3) in 43 patients, GS:7 (3+4) in 44 patients and GS:7 (4+3) in 6 patients. While 57 patients
were received moderately hypofractionated RT, UHF RT was applied to 36 patients. The number of patients with favorable and
unfavorable prognostic factors in the moderately hypofractionated RT group was 24 (58.6%) and 33 (63.5%), and in the UHF RT
group 17 (41.4%) and 19 (36.5%), respectively. HT was applied to 83 (89.2%) patients and 10 patients could not received HT due to
comorbidity. No biochemical recurrence was observed in either group. There was no significant difference between the two groups
in terms of Grade ≥ 3 acute and late GI and GU toxicity.
CONCLUSION: In the treatment of favorable and unfavorable intermediate-risk prostate cancer patients, ultrahypofractionated RT
has similar results to moderately hypofractionated RT in terms of oncologic outcomes and side-effects. Ultrahypofractionated RT
can be preferred especially because of the short duration of treatment and similar early and late side effects with mild hypofractionated RT.
Keywords: Moderately hypofractionated radiotherapy, Moderate risk prostate cancer, Ultrahypofractionated radiotherapy
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Tablo 1- Grad ≥3 yan etkilerin karşılaştırılması

Yaş

RT tekniği

Risk grubu

Akut GÜ

Akut Gİ

Geç GÜ

Geç Gİ

≥70 yaş

2 (%5.1)

0

3 (%7.7)

2 (%5.1)

<70 yaş

0

4 (%7.4)

4 (%7.4)

3 (%5.6)

P değeri

0.173

0.136

1

1

67.5 Gy hipofraksiyone

1 (%1.8)

1 (%1.8)

4 (%7)

2 (%3.5)

35 Gy UHF RT

2 (%2.8)

3 (%8.3)

3 (%8.3)

3 (%8.3)

P değeri

0.740

0.128

0.815

0.372

Orta riskli- olumlu prognozlu

1 (%2.4)

2 (%4.9)

3 (%7.3)

2 (%4.9)

Orta riskli- olumsuz prognozlu

1 (%1.9)

2 (%3.8)

4 (%7.7)

3 (%5.8)

P değeri

0.885

0.808

1

0.850

Acute GU

Acute GI

Late GU

Late GI

≥70 yaş

2 (%5.1)

0

3 (%7.7)

2 (%5.1)

<70 yaş

0

4 (%7.4)

4 (%7.4)

3 (%5.6)

P value

0.173

0.136

1

1

67.5 Gy hypofractionated

1 (%1.8)

1 (%1.8)

35 Gy UHF RT

2 (%2.8)

3 (%8.3)

3 (%8.3)

3 (%8.3)

P value

0.740

0.128

0.815

0.372

moderate-favorable

1 (%2.4)

2 (%4.9)

3 (%7.3)

2 (%4.9)

moderate-unfavorable

1 (%1.9)

2 (%3.8)

4 (%7.7)

3 (%5.8)

P value

0.885

0.808

1

0.850

Table 1- Comparison of Grade ≥3 adverse events

Age

RT technique

Risk groups

177

2 (%3.5)
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Sistemik İnflamatuar Cevap İndeksi (SIRI) Germ Hücreli Testis tümörlerinde Seminom –
Non-seminom ayırımında kullanılabilir mi ?
Mustafa Karaaslan1, Mehmet Yılmaz2, Öner Odabaş3
1
Bingöl Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bingöl
2
Department of Urology, University of Freiburg-Medical Centre, Faculty of Medicine, Freiburg, Germany
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
AMAÇ: Testis kanseri, tüm erkek neoplazmalarının %1’ini oluşturur ve vakaların %95’i Germ Hücreli Testis tümörleridir (GHTT). Ayırıcı tanı, takip ve ek tedavi planına yön vereceği için son derece önemlidir. Serum belirteçlerinin duyarlılığının düşük olması ve bazı
histopatolojik varyantların varlığı GHTT’nin ayırıcı tanısında zorluklara neden olmaktadır. Sistemik İnflamasyon Yanıt İndeksi’nin
(SIRI) klinik Evre 1 seminom ve non-seminom ayırıcı tanısında alternatif bir serum belirteci olarak kullanımını araştırmayı amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Haziran 2019 ile Aralık 2020 tarihleri arasında testis kitlesi nedeniyle radikal inguinal orşiektomi yapılan 78 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Toplam 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, ameliyat öncesi serum AFP, hCG,
LDH düzeyleri ve tam kan hücre sayıları, tümör evresi ve tümör boyutu kaydedildi. SIRI dahil preoperatif inflamatuar belirteçler ve
serum belirteç seviyeleri seminom ve non-seminom gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tümör boyutu, Laktat dehidrogenaz düzeyi ve tümör tarafı açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmadı (p> 0,05). SIRI, Human koryonik gonadotropin ve alfa-fetoprotein seviyeleri seminom olmayan grupta anlamlı olarak daha
yüksekti (sırasıyla p=0,006, p=0,005 ve p=0,001). Çok değişkenli analizde 0.985’in üzerindeki SIRI’nin non-seminom testis tümörü
patolojisi ile ilişkili olduğu belirlendi (OR=5.662, %95 CI=1.284 - 24.966, p=0.022).
SONUÇ: Preoperatif SIRI, gerektiğinde seminom ve non-seminom ayırıcı tanısında pratik, kolay erişilebilir ve ucuz bir alternatif serum belirteci olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: germ hücre testis tümörü, seminom, sistemik inflamatuar yanıt indeksi

Yaş, tümör boyutu,bHCG, AFP ve SIRI>0,985’nın çoklu regresyon analizi
OR

95% GA

p

Yaş

1,03

(0,972 - 1,092)

0,313

Tümör boyutu

1,182

(0,942 - 1,484)

0,149

HCG

0,994

(0,977 - 1,012)

0,527

AFP

0,99

(0,976 - 1,004)

0,145

SIRI

5,662

(1,284 - 24,966)

0,022

hCG, insan koryonik gonadotropin; AFP, alpha-fetoprotein; SIRI, sistemik inflamatuar cevap indeksi; OR, Odds ratio GA, güven aralığı
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Can preoperative Systemic Inflammation Response Index (SIRI) be used in differential diagnosis of clinical stage 1 seminoma and non-seminoma testicular germ cell tumors?
Mustafa Karaaslan1, Mehmet Yılmaz2, Öner Odabaş3
1
Department of Urology, Bingöl State Hospital, Bıngol, Turkey
2
Department of Urology, University of Freiburg-Medical Centre, Faculty of Medicine, Freiburg, Germany
3
Department of Urology, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
PURPOSE: Testicular cancer accounts for 1% of all male neoplasms and 95% of cases are testicular germ cell tumors (TGCT). The
differential diagnosis is extremely important as it will guide follow-up and additional treatment plan. The low sensitivity of serum
markers and the presence of some histopathological variants cause difficulties in the differential diagnosis of TCGT. We aimed to
investigate the use of Systemic Inflammation Response Index (SIRI) as an alternative serum marker in the differential diagnosis of
clinical Stage 1 seminoma and non seminoma.
MATERIALS-METHODS: The data of 78 patients who underwent radical inguinal orchiectomy because of testicular mass between
June 2019 and December 2020 were retrospectively analyzed. A total of 60 patients were included in the study. Age, preoperative
serum AFP, hCG, LDH levels and whole blood cell counts, tumor stage, and tumor size of the patients were recorded. Preoperative
inflammatory markers including SIRI and serum marker levels were compared between seminoma and non-seminoma groups.
RESULTS: No statistically significant difference was found between two groups in terms of tumor size, Lactate dehydrogenase level
and tumor side (p> 0,05). SIRI, Human chorionic gonadotropin and alpha-fetoprotein levels were significantly higher in the non-seminoma group (p=0.006, p=0.005 and p=0.001; respectively). In multivariate analysis, it was determined SIRI over 0.985 is associated
with non-seminoma testicular tumor pathology (OR=5.662, 95% CI=1.284 - 24.966, p=0.022).
CONCLUSIONS: Preoperative SIRI can be used as a practical, easily accessible and inexpensive alternative serum marker in differential diagnosis of seminoma and non-seminoma, when required.
Keywords: seminoma, systemic inflammation response index, testicular germ cell tumor;

Multivariate logistic regression analysis of age, tumor size, HCG, AFP, and SIRI > 0.985
OR

95% CI

p

Age

1,03

(0,972 - 1,092)

0,313

Tumor size

1,182

(0,942 - 1,484)

0,149

HCG

0,994

(0,977 - 1,012)

0,527

AFP

0,99

(0,976 - 1,004)

0,145

SIRI

5,662

(1,284 - 24,966)

0,022

hCG: Human chorionic gonadotropin; AFP: alpha-fetoprotein; SIRI: Systemic Inflammation Response Index; OR:Odds ratio; CI: Confidence Interval
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Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Tanı Konulması Geçiken İki Testis Tümörü Olgusu
Ercan Kazan1, Abdullah Akkurt2
1
Atatürk Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Antalya
2
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Diyarbakır
Covid-19 pandemisin sağlık sistemini etkileyen olumsuz etkilerinden birisi de kanser tanılarının gecikmesidir.
Olgu 1: Pandemi başlangıcında, farklı bir ilde, sol testis ağrısı ile başvuran 30 yaşındaki hastanın yapılan skrotal usg’de sol testis
içinde 7 mm’lik şüpheli kitlesel lezyon saptanmış. Sonrasında pandemiye bağlı hastalıkta artış olunca hasta üroloji polikliniğine gitmemiş. Bundan 1 yıl sonra ağrısı tekrarlayınca tarafımıza başvurdu. FM’de sol testis alt kısımda 3-4 cm’lik sertlik, AFP ile HCG normal ve LDH 2 kat yüksek saptandı. Radyolojik değerlendirmede sol testiste 3 cm’lik kitlesel lezyon saptandı. Sol inguinal orşiektomi
patolojisinde, sol testiste 3,5 cm’lik klasik tip semimom saptandı. Torakoabdominal BT değerlendirilmesinde sorun saptanmadı.
Hastanın ileriki takip ve tedavisi tıbbi onkoloji ile planlandı.
Olgu 2: 2019 yılında sol testis ağrısı ile başvuran 28 yaşındaki hastanın dış merkez üroloji polikliniğinde yapılan tetkiklerde fm’si varikosel harici olağan, AFP ve HCG normal, skrotal usg’de sol testiste 5x4 mm’lik orşit sekeli ile net ayırt edilemeyen şüpheli lezyon ve solda g3 varikosel saptanmış. Ağrı nedeniyle sol varikoselektomi uygulanmış. Aralıklı takip önerilmiş. Hasta takiplere pandemi nedeni ile gitmemiş. Haziran 2021 de kontrol için başvurduğunda fm’de solda alt kısımda
sınırları ayırt edilemeyen sertlik, AFP ve HCG normal ve radyolojik değerlendirmede sol testiste 2 cm’lik solid lezyon saptanırken
toraksta büyüğü 28 mm ve retroperitonda büyüğü 35 mm olan metastatik lezyonlar saptandı. Sol inguinal orşiektomi patolojisi sol testiste 4 cm’lik embriyonel karsinom olarak raporlandı. Hastanın kemoterapi tedavisi tıbbı onkoloji ile birlikte planlandı.
Covid-19 pandemisinin ölüm gibi ağrı sonuçları olmakla birlikte yarattığı hastaneye gitme korkusu ile kanser tanılarında gecikmeler
olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: covid-19, pandemi, testis, kanser, geçikme
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Two Cases of Testicular Tumors Delayed to be Diagnosed Due to the Covid-19 Pandemic
Ercan Kazan1, Abdullah Akkurt2
1
Ataturk State Hospital, Urology Clinic, Antalya
2
Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Department of Urology, Diyarbakır
One of the negative effects of the Covid-19 pandemic affecting the health system is the delay in cancer diagnoses.
Case 1: At the beginning of the pandemic, a 7 mm suspicious mass lesion was detected in the left testis in the scrotal USG of
a 30-year-old patient who presented with left testicular pain in a different province. After the increase in the disease due to the
pandemic, the patient did not go to the urology outpatient clinic. One year later, he applied to us when his pain recurred. On FM, a
hardness of 3-4 cm in the lower part of the left testis, AFP and HCG were found to be normal, and LDH was 2 times higher. Radiological evaluation revealed a 3 cm mass lesion in the left testis. In the left inguinal orchiectomy pathology, a 3.5 cm classical type
semimoma was detected in the left testis. No problem was detected in the thoracoabdominal CT evaluation. Further follow-up and
treatment of the patient was planned with medical oncology.
Case 2: A 28-year-old patient, who was admitted with left testicular pain in 2019, had a normal fm except for varicocele, normal
AFP and HCG in the examinations performed in the external center urology outpatient clinic, and a 5x4 mm orchitis sequelae in the
left testis on scrotal USG, which could not be clearly distinguished with a suspicious lesion and G3 varicocele was detected on the
left. Left varicocelectomy was performed due to pain. Intermittent follow-up is recommended. The patient did not go to follow-ups
because of the pandemic. When he applied for control in June 2021, hardness with indistinguishable borders on the lower left
side on FM, normal AFP and HCG, and a 2 cm solid lesion in the left testis in radiological evaluation, metastatic lesions with a size
of 28 mm in the thorax and 35 mm in the retroperitoneum were detected. Left inguinal orchiectomy pathology was reported as 4
cm embryonal carcinoma in the left testis. Chemotherapy treatment of the patient was planned together with medical oncology.
Although the Covid-19 pandemic has pain consequences such as death, there may be delays in cancer diagnosis due to the fear of
going to the hospital.
Keywords: covid-19, pandemi, testis, kanser, geçikme
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İnfertilite Nedeni Olan ve 18F-FDG PET/CT ile Saptanan Konjenital Adrenal Hiperplazi ve
Testiküler Adrenal Rest Tümör
Emrah Yakut
Memorial Ankara Hastanesi, Ankara, Türkiye
GİRİŞ: Testiküler adrenal rest tümör (TART), konjenital adrenal hiperplazili (KAH) erkek hastalarda yüksek ACTH düzeylerine bağlı
olarak, testislerdeki adrenal kalıntılardan gelişebilen benign tümörlerdir. TART sıklıkla bilateral yerleşimlidir ve çoğunluğu erişkin
yaşta tanı almaktadır. 18F-florodeoksiglukoz (FDG) ile yapılan pozitron emisyon tomografisi (PET/CT) ile birçok şüpheli lezyonun
malignite tanısı, tanı konulmuş olguların evrelemesi, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve nükslerin saptanması yüksek doğrulukla
yapılabilmektedir. Biz bu yazıda, infertilite şikayeti ile polikliniğimize başvuran hastada testiste kitle şüphesiyle yapılan 18F-FDG
PET/CT sonucunda saptanan konjenital adrenal hiperplazi (KAH) ve testiküler adrenal rest tümör (TART) vakasını sunmayı amaçladık.
OLGU: 42 yaş erkek hasta infertilite ve bilateral testis kitlesi nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Sperm tahlilinde azospermi görülen
hastanın skrotal doppler ultrasonografi (USG)’ de her iki testis hacminde azalma ile birlikte testiküler hilus düzeyinde heterojen yaygın kalsifikasyonlar içeren vasküler bilateral soliter lezyonlar gözlendi. 18F-FDG PET/CT de rastlantısal olarak her iki adrenal bezde
yoğun tutulum ve karşılık gelen tomografi görüntülerinde bilateral adrenal hiperplazi saptandı. Sağ testiste metabolik boyutu 9x7
mm olan (SUVmax 5.9), sol testiste 13x12 mm olan (SUVmax 4.3) olgunun USG’ de tanımlanan kitlelere karşılık geldiği düşünülen
yüksek düzeyde metabolik aktiviteler görüldü. Adrenal hiperplazi, bilateral testis tutulumu, kısa boy ve erken kılllanma ile erken
puberte hikayesi ve androjen seviyelerinde yükselme hastanın konjenital adrenal hiperplazi ve beraberinde testiküler adrenal rest
tümör olabileceği düşünüldü. Konjenital adrenal hiperplazi ve TART tanısı konulan hastaya Hidrokortizon 20 mg/gün bölünmüş
dozlarda başlandı. İnfertilite tedavisi için in-vitro fertilizasyon planlaması yapıldı.
SONUÇ: Literatürde 18F-FDG PET/CT yardımı ile TART tanısı konulan tek bir vaka sunumu bulunmaktadır. 17 yaşında bilateral testis
kitlesi olan bu vakada tek taraflı orşiektomi uygulanmış ve patoloji Leydig hücreli tümör olarak saptanmıştır (12). 18F-FDG PET/CT
sonrası KAH ve TART tanısına gidilmiştir. Bizim vakamızda ise 42 yaşındaki erişkin hasta infertilite ile başvurmuş ve testis kaybı
yaşanmadan 18F-FDG PET/CT ve endokrin profil ile KAH ve TART tanısını almıştır.
Sonuç olarak testiste bilateral kitle saptanan infertil erkekte 18F-FDG PET/CT’ nin hastanın tanı ve tedavisi üzerindeki belirleyici
etkisi gözardı edilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: İnfertilite, konjenital adrenal hiperplazi, testiküler adrenal rest tümör, 18F-FDG PET/CT
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Congenital Adrenal Hyperplasia and Testiculer Adrenal Rest Tumor Caused by Infertility and
Detected by 18F-FDG PET/CT
Emrah Yakut
Memorial Ankara Hospital, Ankara, Turkey
INTRODUCTION: Testicular adrenal rest tumor (TART) are benign tumors that can develop from adrenal remnants in the testicles
due to high ACTH levels in male patients with congenital adrenal hyperplasia (CAD). TART is often located bilaterally and most of
them are diagnosed in adulthood. With positron emission tomography (PET/CT) performed with 18F-fluorodeoxyglucose (FDG), the
diagnosis of malignancy of many suspicious lesions, staging of diagnosed cases, evaluation of response to treatment and detection of recurrences can be made with high accuracy. In this article, we aimed to present a case of congenital adrenal hyperplasia
(CAD) and testicular adrenal rest tumor (TART), which was detected as a result of 18F-FDG PET/CT performed with the suspicion
of testicular mass in a patient who applied to our outpatient clinic with the complaint of infertility.
CASE: A 42-year-old male patient was admitted to our outpatient clinic due to infertility and bilateral testicular mass. In the scrotal
doppler ultrasonography (USG) of the patient with azoospermia in the sperm analysis, vascular bilateral solitary lesions including
heterogeneous diffuse calcifications at the testicular hilus level were observed, together with a decrease in both testicular volumes.
Intense involvement of both adrenal glands was detected incidentally in 18F-FDG PET/CT and bilateral adrenal hyperplasia was
detected in the corresponding tomography images. In the case with a metabolic size of 9x7 mm in the right testis (SUVmax 5.9)
and 13x12 mm in the left testis (SUVmax 4.3), high levels of metabolic activities were observed, which was thought to correspond
to the masses defined in USG. A history of adrenal hyperplasia, bilateral testicular involvement, short stature and early hair growth,
and early puberty, and elevated androgen levels were considered to be congenital adrenal hyperplasia and concomitant testicular
adrenal rest tumor. The patient was diagnosed with congenital adrenal hyperplasia and TART, and Hydrocortisone was started in
divided doses of 20 mg/day. In-vitro fertilization planning was performed for infertility treatment.
CONCLUSION: There is only one case report in the literature in which TART was diagnosed with the help of 18F-FDG PET/CT. In this
17-year-old case with bilateral testicular mass, unilateral orchiectomy was performed and the pathology was found to be Leydig cell
tumor (12). CAD and TART were diagnosed after 18F-FDG PET/CT. In our case, a 42-year-old adult patient presented with infertility
and was diagnosed with CAD and TART with 18F-FDG PET/CT and endocrine profile without loss of testis.
In conclusion, the decisive effect of 18F-FDG PET/CT on the diagnosis and treatment of an infertile man with a bilateral mass in the
testis should not be ignored.
Keywords: Infertility, congenital adrenal hyperplasia, testicular adrenal rest tumor, 18F-FDG PET/CT
Resim 1 / Figure 1

18F-FDG PET/CT
18F-FDG PET/CT
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Non-seminomatöz testis kanserinde akciğer metastazı için yeni bir biyobelirteç: De Ritis
Ratio
Muammer Bozkurt1, Samir Aghalarov2, Muhammed Mustafa Atçı3, Oğuzhan Selvi3, Halil Lutfi Canat1
1
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
Merkez Gümrük Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bakü
3
Prof. Dr Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği, İstanbul
De Ritis Oranının (DRR) non-seminomatöz Testis Kanserlerinde (TC) akciğer metastazı için yeni bir biyobelirteç olabileceğini göstermeyi amaçladık.
Ocak 2010-Ocak 2021 tarihleri arasında TC nedeniyle radikal orşiektomi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, ameliyat öncesi laboratuvar ve radyolojik bulguları ve patolojik verileri kaydedildi. DRR, preoperatif periferik kan
analizinden hesaplandı.
Non-seminomatöz TC’li toplam 124 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 30,67±7,45 yıl, ortalama tümör çapı 4,69±2,55 cm
idi. 61 hasta T1, 51 hasta T2, 12 hasta T3 hastalığı vardı. 42’sinde akciğer metastazı, 82’sinde ise akciğer metastazı yoktu. Akciğer
metastazı için optimal DRR eşiği 1.21 idi. [Eğri Altındaki Alan (AUC): %81 duyarlılık ve %74 özgüllük ile 0.724]. Tek değişkenli ve çok
değişkenli analizlerde DRR akciğer metastazı için bağımsız bir prognostik faktör olarak belirlendi (p=0,002).
Preoperatif yüksek DRR, seminom olmayan TC’ lerde akciğer metastazlarının varlığını saptamak için kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: testis kanseri, de ritis oranı, akciğer metastazı, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz
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A new biomarker for lung metastasis in non seminomatous testicular cancer: De Ritis Ratio
Muammer Bozkurt1, Samir Aghalarov2, Muhammed Mustafa Atçı3, Oğuzhan Selvi3, Halil Lutfi Canat1
1
Department of Urology, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey
2
Department of Urology, Central Customs Hospital, Baku, Azerbaijan
3
Department of Medical Oncology, Prof. Dr Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul, Turkey
We aimed to show that De Ritis Ratio (DRR) may be a new biomarker for lung metastasis in non-seminomatous Testicular Cancers
(TC).
Patients who underwent radical orchiectomy due to TC between January 2010 and January 2021 were included in the study. Demographic characteristics, preoperative laboratory and radiological findings and pathological data of the patients were recorded. DRR
was calculated from preoperative peripheral blood analysis.
A total of 124 patients with non-seminomatous TC were included. The mean age of the patients was 30.67±7.45 years, and the
mean tumor diameter was 4.69± 2.55 cm. 61 patients had T1, 51 had T2, 12 had T3 disease. 42 of them had lung metastasis, 82
of them had no lung metastasis. The optimal DRR threshold was 1.21 for lung metastasis. [Area Under Curve (AUC): 0.724 with a
sensitivity of 81% and specificity of 74 %]. DRR was determined as an independent prognostic factor for lung metastasis in univariate and multivariate analyses (p=0,002).
Preoperative high DRR can be used to detect the presence of lung metastases in non-seminomatous TCs.
Keywords: tesiticular cancer, de ritis ratio, lung metastasis, aspartate aminotransferase, alanin aminotransferase
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Üreterorenoskop kullanılarak yapılan perkütan nefrolitotomi ameliyatları
İbrahim Topçu1, Ali Ayrancı2
1
Cizre Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği
2
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji ABD
Perkütan nefrolitotomi (PCNL) ameliyatı 2 cm den büyük böbrek taşlarının tedavisinde standart ameliyat olarak kabul edilmektedir.
Bu ameliyatın ana enstrümanı nefroskoptur. Bu yazımızın amacı nefroskopun bulunamadığı şartlarda bu ameliyatın üreterorenoskop (URS) kullanılarak yapılabileceğini göstermektir. Hastanenin bulunduğu bölge üriner sistem taş hastalığı açısından endemik
olan bir bölgedir. Bu sebeple birçok hasta üriner sistem taş hastalığı ile üroloji kliniğine başvurmaktadır. Hastalar nefroskop bulunmaması nedeni ile PCNL için il dışına sevk edilmek durumunda kalıyordu. Ancak sosyoekonomik düzey düşüklüğü nedeni ile bazı
hastalar gidemiyor ve tedavi alamıyordu. Bu sebeple uygun hastalarda PCNL ameliyatı hastaların rızası doğrultusunda kliniğimizde
9,5 fr üreterorenoskop (URS) kullanılarak yapıldı. Çalışmaya Ekim 2019-Haziran 2021 tarihleri arasında klinikte PCNL ameliyatı
uygulanan 56 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, taş özellikleri ve ameliyat verileri Tablo 1 de özetlenmiştir. Ameliyat pozisyonu olarak hastanın uygunluğuna göre supine veya prone pozisyon kullanıldı. Prone pozisyonunda hastalara öncelikle
litotomi pozisyonunda üreter kateteri yerleştirildi ve ardından tekrar pozisyon verilerek uygun kaliksten puncture yapıldı. Supine
pozisyonunda ise bir hasta haricinde spinal anestezi tercih edildi ve hastalara Galdakao Modifiye Supin Valdivia (GMSV) pozisyonu
verildi (Resim 1). Hastalara öncelikle üreter kateteri yerleştirildi ardından uygun kalikse puncture yapılarak operasyona başlandı.
Bütün operasyonlarda amplatz dilatatör ile 20 f e kadar dilatasyon sağlandı. Kliniğimizde nefroskop olmadığı için 9,5 F URS kullanıldı. Taş kırma amacı ile pnömotik litotriptör kullanıldı ve kırılan parçalar basket forcepsi ile çıkarıldı. Hastalara kanama veya rezidü
taş varlığına göre dj stent/nefrostomi tüpü yerleştirildi. Rezidü taş kalan 7 hastanın tamamı prone pozisyonunda yapılan hastalardı.
Postop komplikasyonlar; bir hastanın postoperatif dönemde 2 gün hematürisinin geçmemesi üzerine üniversite hastanesine sevki
sağlandı ve hastaya girişimsel radyoloji tarafından anjiyoembolizasyon uygulandı, 4 hastada ise ateş yüksekliği nedeni ile meropenem başlandı ve 7 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Başka komplikasyon gelişmedi. PCNL, tecrübe gerektirdiği kadar uygun
teçhizat da gerektirmektedir ancak tecrübeli ellerde nefroskopun bulunmadığı durumlarda ureterorenoskop ile de yapılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, ureterorenoskopi, böbrek taşı
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Percutaneous nephrolithotomy operations used ureterorenoscope
İbrahim Topçu1, Ali Ayrancı2
1
Cizre State Hospital, Urology Clinic
2
Antalya Training and Research Hospital, Urology Clinic
Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) surgery is accepted as the gold standard surgery in the treatment of kidney stones larger
than 2 cm. The main instrument of this surgery is the nephroscope. The aim of this article is to show that this operation can be
performed using the ureterorenoscope (URS) in conditions where a nephroscope is not available. The region where the hospital is
located is an endemic region in terms of urinary system stone disease. For this reason, many patients apply to the urology clinic
with urinary system stone disease. The patients had to be transferred out of the province for PCNL due to the lack of nephroscope.
However, due to low socioeconomic level, some patients could not go and receive treatment. For this reason, PCNL surgery was performed in eligible patients using a 9.5 fr ureterorenoscope (URS) in our clinic, with the consent of the patients. The study included
56 patients who underwent PCNL surgery in the clinic between October 2019 and June 2021. Demographic characteristics of the
patients, stone characteristics and surgical data are summarized in Table 1. The supine or prone position was used as the operating
position, depending on the patient’s suitability. In the prone position, the ureteral catheter was first placed in the lithotomy position,
and then repositioned and punctured from the appropriate calyx. In the supine position, except for one patient, spinal anesthesia
was preferred and Galdakao Modified Supine Valdivia (GMSV) position was given to the patients (Picture 1). First, an ureteral catheter was placed in the patients, and then the operation was started by puncturing the appropriate calyx. Dilatation up to 20 f was
achieved with an amplatz dilator in all operations. Since there was no nephroscope in our clinic, 9.5 F URS was used. A pneumatic
lithotripter was used for stone fragmantation and the pieces were removed with basket forceps. Dj stent/nephrostomy tube was
placed in the patients according to the presence of bleeding or residual stone. All of the 7 patients with residual stones were in the
prone position. Postoperative complications; After a patient’s hematuria did not go away for 2 days in the postoperative period, he
was referred to the university hospital and angioembolization was performed by interventional radiology. In 4 patients, meropenem
was started due to high fever and they were discharged after 7 days of treatment. No other complications developed. PCNL requires
appropriate equipment as well as experience, but it can also be performed with a ureterorenoscope in cases where a nephroscope
is not available in experienced hands.
Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, ureterorenoscopy, kidney stone
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Resim / Picture

Operasyon esnasında hasta ve cerrahın pozisyonu
Position of the patient and surgeon during the operation
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Tablo
Erkek (n=38)

Kadın (n=18)

Total (n=56)

Yaş ortalaması

37,1 (21-50)

47,2 (19 – 73)

40,37 ( 19 – 73)

Hidronefroz (0/1/2/3)

20/2/14/2

8/4/6/0

28/6/20/2

Operasyon Hikayesi Yok

7

6

13

PCNL

21

6

27

Nefrolitotomi

7

4

11

PCNL + Nefrolitotomi

3

2

5

Taş Yükü Ort. (mm2)

605,5 (121-1500)

467 (200-800)

561 (121 – 1500)

Hu İndex ortalaması

958 (455-1555)

909 (450 – 1250)

941 (450-1555)

Pozisyon (Supine / Prone)

9/29

0/18

9/47

DJ stent

18

8

26

Nefrostomi

19

8

27

Rezidü Taşı

5

2

7

Hb düşüş mktarı (g/dl)

0,88 (0 – 2,1)

0,77 (0-1,5)

0,8 (0-2,1)

Male (n=38)

Female (n=18)

Total (n=56)

Mean age

37,1 (21-50)

47,2 (19 – 73)

40,37 ( 19 – 73)

Hydronephrosis (0/1/2/3)

20/2/14/2

8/4/6/0

28/6/20/2

No Operation History

7

6

13

PCNL

21

6

7

Nephrolithotomy

7

4

11

PCNL + Nephrol.

3

2

5

Stone burden (mm2)

605,5 (121-1500)

467 (200-800)

561 (121 – 1500)

Hu Index

958 (455-1555)

909 (450 – 1250)

941 (450-1555)

Position (Supine / Prone)

9/29

0/18

9/47

DJ stent

18

8

26

Nephrostomy

19

8

27

Residual stone

5

2

7

Hb decrease amount (g/dl)

0,88 (0 – 2,1)

0,77 (0-1,5)

0,8 (0-2,1)

Hastaların ve ameliyatların özellikleri
Table

Characteristics of patients and operations
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SS-082

Floroskopi Kullanılmadan Gerçekleştirilen Retrograd İntrarenal Cerrahi Etkili ve Güvenli mi?
Recep Burak Değirmentepe
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Sakarya
AMAÇ: Böbrek taşı saptanan ve taş boyutu 1-2 cm arasında olan hastalara, floroskopi kullanılmadan(sıfır doz) gerçekleştirilen retrograd intrarenal cerrahi(RIRC) operasyonun uygulanabilirliği ve etkinliğini araştırmak.
GEREÇ-YÖNTEM: Retrospektif olarak olarak Ocak 2018-Haziran 2021 tarihleri arasında aynı cerrah tarafından gerçekleştirilen RIRC
operasyonları hastalar dahil edilme ve dışlanma kriterleri dikkate alınarak çalışmaya dahil edilmiş, çalışmaya dahil edilen 194 hasta
floroskopi kullanılanlar grup A(n=76), kullanılmayanlar grup B(n=118) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri,
taş özellikleri (sayısı, yeri, boyutu), floroskopi kullanımı, operasyon ve floroskopi süreleri, taşsızlık oranı ve komplikasyonlar analiz
edildi.
BULGULAR: Grup A’da ortalama taş boyutu 12.4±5 mm, grup B’de ortalama 11.6±6.2 mm olarak hesaplandı(p= 0.286). Ortalama
operasyon süreleri grup A için 50.4±8.8, grup B için 54.4±6.2 olarak ölçüldü(p=0.868). Post operatif komplikasyon oranı grup A için
%9.2(n=7), grup B için %13.5(n=16) olarak analiz edildi. Hepsi ateş, renal kolik gibi minor komplikasyonlardı. Stone-free oranları
sırasıyla grup A için %61.8, grup B için %63.5 olarak hesaplandı(p=0.761).
SONUÇ: Boyutu 1-2 cm arasında olan böbrek taşları için floroskopi kullanımı olmadan gerçekleştirilen RIRC operasyonu uygulanabilir ve güvenli bir tedavi şeklidir. Komplikasyon ve taşsızlık oranları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Radyasyon maruziyetini
ortadan kaldıran bu teknik cerrahi başarıyı etkilemezken, ameliyathanedeki tıbbi personelin radyasyon maruziyetini de azaltmaktadır. Mevcut sonuçlarımızı doğrulamak için çok merkezli randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, Radyasyon, Retrograd İntrarenal Cerrahi
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Is Fluoroscopy-free Retrograde Intrarenal Surgery Effective and Safe?
Recep Burak Değirmentepe
Department of Urology, Sakarya University Training And Research Hospital, Sakarya, Turkey
AIM: To investigate the feasibility and effectiveness of retrograde intrarenal surgery (RIRS) with zero-dose fluoroscopy during ureteroscopic treatment of kidney calculi size of 1-2 cm.
Materials-METHODS: Retrospectively, RIRC operations performed by the same surgeon between January 2018 and June 2021, the
194 patients included in the study were divided into two groups as group A (n=76) who used fluoroscopy and group B (n=118) for
those who did not. Demographic data of the patients, stone characteristics (number, location, size), fluoroscopy use, operation and
fluoroscopy times, stone-free rate and complications were analyzed.
RESULTS: The mean stone size was 12.4±5 mm in group A and 11.6±6.2 mm in group B (p= 0.286). The mean operative time was
50.4±8.8 for group A and 54.4±6.2 for group B (p=0.868). The post-operative complication rate was analyzed as 9.2% (n=7) for
group A and 13.5% (n=16) for group B. All were minor complications such as fever and renal colic. Stone-free rates were calculated
as 61.8% for group A and 63.5% for group B, respectively (p=0.761).
CONCLUSION: The RIRC operation performed zero-dose fluoroscopy is a viable and safe treatment method for kidney stones between 1-2 cm in size. No significant difference was found between complication and stone-free rates. While this technique, which
eliminates radiation exposure, does not affect surgical success, it also reduces the radiation exposure of medical personnel in the
operating room. Multicenter randomized controlled studies are needed to confirm our current results.
Keywords: Kidney stones, Radiation, Retrograde Intrarenal Surgery
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SS-083

Proksimal üreter taşlarının tedavisinde URS / f-URS kullanımının GFR üzerindeki etkisinin
karşılaştırılması
Emin Gürtan, Mehmet Caniklioğlu, Volkan Selmi, Sercan Sarı, Levent Işıkay
Yozgat Bozok Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
GİRİŞ: Ürolitiyazis prevelansı giderek artan, dünya genelinde görülme sıklığı %15’lere ulaşan önemli bir sağlık sorunudur. Üreter
taşları renal kolik, üriner sistem enfeksiyonu, hematüri ve böbrek fonksiyon kaybına neden olabilir. Tedavinin gecikmesi durumunda
ürosepsis, akut böbrek yetmezliği gibi daha ciddi komplikasyonlar görülebilmektedir. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) kılavuzları proksimal üreter taşlarının tedavisinde taşın boyutuna göre birincil tedavi olarak URS (Üreteroskopi) veya ESWL (Extracorporeal Shock
Wave Lithotripsy) önermektedir. Üreter taşlarının URS / f-URS (fleksibl üreteroskopi) gibi yöntemlerle cerrahi olarak çıkarılmasının
böbrek fonksiyonları üzerine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Ancak oldukça başarılı yöntemler olmalarına rağmen böbrek fonksiyonları üzerine etkilerinin anlamlı olmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmada proksimal üreter taşı nedeniyle URS
/ f-URS uygulanan hastalarda, kullanılan bu yöntemlerin böbrek fonksiyonları üzerine etkisini ve bu yöntemlerin böbrek fonksiyonlarına etkileri bakımından birbiri ile farkı olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Kasım 2017 ile Aralık 2020 arasında üriner taş sebebi ile URS ya da f-URS yapılan 274 hastanın verileri retrospektif
olarak tarandı. Verileri eksik olan ve/veya verilerine ulaşılamayan, teknik ya da anatomik sebeplerle taşına ulaşılamayan, double J
kateteri (DJ), soliter böbreği, kronik böbrek yetmezliği, eşlik eden böbrek taşı ve üreter darlığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Kalan 235 hasta içerisinde sadece proksimal üreter taşı olup, operasyon esnasında taşı böbreğe push back olmadan üreterde kırılan
46 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar f-URS uygulanan 28 ve URS uygulanan 18 kişi olarak 2 gruba ayrıldı. Üreterorenoskopi işlemi 7,5 F semirijid üreterorenoskop ile yapıldı. Semirijid üreterorenoskop ile taşına ulaşılamayan hastalara üreteral erişim kılıfı (UAS)
yerleştirildikten sonra 7,5 F fleksible üretereskop kullanıldı. Tüm hastaların taş kırma işlemi lazer litotriptör ile proksimal üreterde
gerçekleştirildi. Tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR), MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) formülü kullanılarak operasyondan 1 gün önce ve operasyon sonrası 1. günde hesaplandı. Sonrasında GFR evreleri karşılaştırılarak kullanılan yöntemlerin
böbrek fonksiyonları üzerine etkileri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Toplamda 46 hasta çalışmaya dahil edildi. F-URS uygulanan Grup 1’de 28 (%60,9) ve URS uygulanan grup 2’de (%39,1)
18 hasta vardı. Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, taş boyutu, operasyon süresi gibi GFR’yi etkileyen faktörler ve
demografik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Grup 1’de ameliyat öncesi GFR 89,68 ± 25,90 mL/dk/1,73 m²,
ameliyat sonrası GRF 96,08 ± 21,80 mL/dk/1,73 m² olarak hesaplandı. Grup 2’de ameliyat öncesi GFR 94,46 ± 23,41 mL/dk/1,73 m²,
ameliyat sonrası GFR 102,07 ± 23,79 mL/dk/1,73 m² olarak hesaplandı. İki grup arasında ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası GFR
evreleri karşılaştırıldığında ise gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. (p=0,762) (Tablo 1-2)
SONUÇ: Üreter taşlarının üreteroskopik tedavisi sonrası GFR’de anlamlı artışlar izlenmektedir. Proksimal üreter taşlarında fleksible
URS, semirijit URS’den daha başarılı görülse de biz bu çalışmamızda bu iki yöntemin GFR evrelerine etkisini karşılaştırdık. Çalışmamızda iki grupta da GFR değerlerinde literatür ile uyumlu olarak postoperatif artış saptandı. Ancak GFR düzeylerindeki bu artışta iki
grubun birbirine üstünlüğü saptanmamış etkinlikleri benzer olarak bulunmuştur. Her iki cerrahi de başarılı sonuçlar verse de çoğunlukla mevcut renal fonksiyonlar korunmakta, bir üst GFR evresine geçişte ise bu iki yöntem arasında anlamlı fark bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fleksibl üreteroskopi, GFR, Semirijid üreterorenoskopi
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Comparison of the effect of URS / f-URS on GFR in the treatment of proximal ureteral stones
Emin Gürtan, Mehmet Caniklioğlu, Volkan Selmi, Sercan Sarı, Levent Işıkay
Department of Urology, Bozok University, Yozgat, Turkey
INTRODUCTION: Urolithiasis is an important health problem with an increasing prevalence, reaching 15% worldwide. Ureteral stones
can cause renal colic, urinary tract infection, hematuria, loss of kidney function and urosepsis. The European Association of Urology
(EAU) guidelines recommend Ureteroscopy (URS) or Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) as the primary treatment option
in the management of proximal ureteral stones, depending on the size of the stone. In this study, we aimed to investigate the effects
of these methods on kidney functions in patients who underwent URS / f-URS due to proximal ureteral stones, and whether these
methods differ from each other in terms of their effects on kidney functions.
MATERIALS-METHODS: The data of 274 patients who underwent URS or f-URS for urinary stones between November 2017 and
December 2020 were reviewed retrospectively. Patients with missing data, whose stones could not be reached for technical or
anatomical reasons, patients with double J catheter (DJ), solitary kidney, chronic kidney failure, accompanying kidney stones and
ureteral stenosis were excluded from the study. Among the remaining 235 patients, 46 patients who had only proximal ureteral
stones and whose stones were broken in the ureter without pushing back to the kidney during the operation were included in the
study. The patients were divided into 2 groups as 28 patients with f-URS and 18 patients with URS. URS was performed with a 7.5
F semirigid ureterorenoscope. A 7.5 F flexible ureteroscope was used after ureteral access sheath (UAS) was placed in patients
whose stones could not be reached with semirigid ureterorenoscope. Lithotripsy of all patients was performed with laser lithotripter
in the proximal ureter. Estimated glomerular filtration rate (eGFR) was calculated using the MDRD (Modification of Diet in Renal
Disease) formula 1 day before and 1 day after the operation. Afterwards, GFR stages were compared and the effects of the methods
used on kidney functions were compared.
RESULTS: A total of 46 patients were included in the study. There were 28 (60.9%) patients in Group 1 in which F-URS was applied
and 18 patients in Group 2 (39.1%) in which URS was applied. In Group 1, preoperative GFR was calculated as 89.68 ± 25.90 mL/
min/1.73 m², and postoperative GRF was 96.08 ± 21.80 mL/min/1.73 m². In Group 2, preoperative GFR was 94.46 ± 23.41 mL/
min/1.73 m², and postoperative GFR was 102.07 ± 23.79 mL/min/1.73 m². When the preoperative and postoperative GFR stages
were compared between the two groups, no significant difference was found between the groups. (p=0.762) (Table 1-2)
CONCLUSION: Significant increases in GFR are observed after ureteroscopic treatment of ureteral stones. In our study, a postoperative increase in GFR values was found in both groups in line with the literature. However, in this increase in GFR levels, the two
groups were not superior to each other and their efficiencies were found to be similar. Although both surgeries yield successful
results, mostly existing renal functions are preserved, and there is no significant difference between these two methods in the
transition to an upper GFR stage.
Keywords: Flexible ureteroscopy, GFR, Semirigid ureterorenoscopy
Tablo 1: GFR evrelerindeki ameliyat öncesi ve sonrası değişimlerin ki-kare testi ile karşılaştırılması. Veriler n (%) şeklinde verilmiştir.
Table 1: Comparison of preoperative and postoperative changes in GFR stages with chi-square test. Data are given as n (%).
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Tablo 2: Hastaların demografik özellikleri, operasyon bilgileri ve GFR değerleri
Grup 1
(n=28)

Grup 2
(n=18)

p değeri

Yaş (yıl) (Ortalama+SS)

49,18 ± 14,98

40,33 ± 10,12

0,055

Cinsiyet (E/K) n (%)

18 (64,3) / 10 (35,7)

14 (77,8) / 4 (22,2)

0,521

BKI (kg/m²)

29,51 ± 5,73

30,73 ± 6,62

0,946

Taş boyutu (mm)

11,09 ± 3,37

9,79 ± 2,67

0,189

Operasyon süresi (dk)

51,70 ± 24,21

44,83 ± 18,64

0,143

GFR preoperatif (mL/dk/1,73 m²)

89,68 ± 25,90

96,08 ± 21,80

0,48

GFR postoperatif (mL/dk/1,73 m²)

94,46 ± 23,41

102,07 ± 23,79

0,53

GFR: Glomerüler filtrasyon hızı; BKİ: Beden kitle indeksi
Table 2: Demographic characteristics, operation information and GFR values of the patients
Group 1
(n=28)

Group 2
(n=18)

p value

Age (year) (mean±SD)

49.18 ± 14.98

40.33 ± 10.12

0.055

Gender (M/F) n (%)

18 (64.3) / 10 (35.7)

14 (77.8) / 4 (22.2)

0.521

BMI (kg/m²)

29.51 ± 5.73

30.73 ± 6.62

0.946

Stone size (mm)

11.09 ± 3.37

9.79 ± 2.67

0.189

Operation time (min)

51.70 ± 24.21

44.83 ± 18.64

0.143

GFR preoperative (mL/dk/1,73 m²)

89.68 ± 25.90

96.08 ± 21.80

0.48

GFR postoperative (mL/dk/1,73 m²)

94.46 ± 23.41

102.07 ± 23.79

0.53

GFR: Glomerular filtration rate; BMI: Body Mass Index
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SS-084

Prone PNL’den (Perkütan Nefrolitotomi) supin PNL’ye geçiş: ilk 32 vaka
Çağdaş
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Süelözgen,
Mert
Hamza
Özbilen,
rak
Karabacakoğlu,
Barış
Karademir,
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Can
Karabacak,
Erkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Erkin
Karaca,
Aravacık,
Taylan

BuTığlı

GİRİŞ: Büyük böbrek taşlarının günümüzdeki standart tedavisi PNL’dir (perkütan nefrolitotomi). Güncel kılavuzlarda prone ve supin
yöntemin avantaj ve dezavantajları olmasına rağmen eşit başarı ve komplikasyon oranları olduğu kabul edilmekte olup cerrahın
seçimi pozisyonu belirlemektedir. Kliniğimizde yüksek volümde prone PNL operasyonu gerçekleştirmiş bir cerrah eşliğinde supin
pozisyonda yapılan ilk 32 vakalık sonuçlarımız gözden geçirilmiştir.
MATERYAL–METOD: Hastalara Galdakao Modifiye Supin Valdivia pozisyonu verildi. 12.kot, iliak krest ve posterior aksiller hat belirlendi. 6fr open end katater takılıp opak madde verildikten sonra hedef kaliks floroskopi ile işaretlendi. Akses yerini belirlemek için
Ultrasonografi kullanıldı. Triangulasyon ve single step dilatasyon tekniği ile akses sağlandı. Öğrenme eğrisinin tamamlanması için
izole pelvis ya da pelvis + alt kaliks taşı olan hastalar seçildi.
BULGULAR: 32 hastaya (24 Erkek, 8 Kadın) supin PNL uygulandı. 20 hasta sağ, 10 hasta sol, 2 hasta transplante böbrek taşı nedeniyle opere edildi. 2 hastanın cerrahi uygulanan böbreğinde rotasyon anomalisi mevcuttu. Hastaların ortalama yaşı 46, ortalama VKİ
(vücut kitle indeksi) 27,7 idi. 6 hastada taşlar non-opak, 26 hastada opaktı. 19 hastada tek taş, 13 hastada multipl taşlar mevcuttu.
Operasyon öncesi Abdominal BT (bilgisayarlı tomografi) ile ölçümlerde taşların ortalama uzun aksı 23mm (birden fazla taş olan
vakalarda en büyük taş değerlendirildi), ortalama taş-cilt mesafesi 98,5 cm idi. 26 hastada alt pol, 3 hastada orta pol, 2 hastada üst
polden tek akses, 1 hastada alt ve orta polden çift akses yapıldı.
SONUÇLAR: 27 hastada taşsızlık sağlandı, 3 hastaya rezidü taş nedeni ile URS (üreterorenoskopi) uygulandı. Rezidüsü olan diğer
2 hasta takip edildi. 2 hastada flexibl URS kullanılarak kombine cerrahi uygulandı. 2 hastada tubeless, 6 hastada total tubeless, 26
hastada standart prosedür uygulandı. Ortalama skopi süresi 98 saniye, ortalama operasyon süresi 97 dakikaydı. Post-op (post-operatif) 1. günde ortalama hemoglobin düşüşü 1,39 gr/dl idi ve ortalama creatinin değişimi 0,1 mg/dL’den daha azdı. Post-op ortalama
hastanede yatış süresi 1,7 gün, ortalama mallekot çekilme süresi 1,8 gündü. Hastaların operasyon gecesi belirttikleri VAS (vizuel
analog skala) puanı ortalaması 5,2 idi. 3 hasta post-op akut faz reaktanları yüksekliği nedeni ile antibiyoterapi aldı. 2 hastada mallekot traktından akıntı olup konservatif izlendi. Hiçbir hastada kompikasyon nedeni ile ek cerrahi girişim ya da ölüm gerçekleşmedi. 1
hastada akses yapılamaması nedeni ile prone pozisyona geçildi ancak kaliks yapısının dar olması nedeniyle yine başarılı olunamadı,
2. seans endoskopik girişim planlandı.
SONUÇ: Kliniğimizde yeni bir yaklaşım olarak uygulamaya başladığımız supin PNL sonuçlarımızı yayınladık ve tecrübeli olduğumuz
prone PNL ile benzer sonuçlara ulaştık. Tecrübemiz arttıkça daha zorlu vakalarda supin PNL’yi uygulayacağımıza, tüm parametrelerde kendimizi geliştireceğimize dair inancımız tamdır.
Anahtar Kelimeler: böbrek taşı, perkütan nefrolitotomi, supin
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Transition from prone PNL (Percutaneous Nephrolithotomy) to supine PNL: first 32 cases
Çağdaş Bildirici, Tufan Süelözgen, Mert Hamza Özbilen, Erkin Karaca, Burak Karabacakoğlu, Barış Karademir, Mahmut Can Karabacak, Erkan Aravacık, Taylan Tığlı
Health Science University İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Urology
INTRODUCTION: The current standard treatment for large kidney stones is PNL (Percutaneous Nephrolithotomy). Although both
methods have advantages and disadvantages in current guidelines they have equal success and complication rates, and the surgeon determines the position. Results of the first 32 cases performed in the supine in the presence of a surgeon who has high volume
prone PNL are reviewed.
MATERIALS-METHODS: The patients were placed in the Galdakao Modified Supine Valdivia position. The 12th rib, iliac crest and
posterior axillary line were determined. After 6fr open end catheter was inserted and opaque material was given, the target calyx
was marked with fluoroscopy. Ultrasonography was used to locate the access point. Access was achieved with triangulation and
single step dilatation technique. Patients with isolated pelvis or pelvis + lower calyceal stones were selected to complete the learning curve.
FINDINGS: Supine PNL was applied to 32 patients (24 Male, 8 Female). 20 patients were operated for right, 10 for left, 2 for
transplanted kidney stones. 2 patients that underwent surgery had rotation anomaly in their kidneys. The mean age of the patients
was 46, the mean BMI (body mass index) was 27,7. Stones were non-opaque in 6 and opaque in 26 patients. 13 patients had multiple stones and 19 had solitary. The pre-operative abdominal BT (computed tomography) calculated the mean long axis of the stones
23 mm and the mean stone-skin distance 98,5 cm. Accesses were made from the lower pole in 26, the middle pole in 3, the upper
pole in 1 patient, double-access was made from the lower plus middle poles in 1 patient.
RESULTS: Stone-free was achieved in 27 patients, 3 patients underwent the URS (ureterorenoscopy) due to residual stone. Other
2 patients with residual stones were followed up. Combined surgery was performed using flexible URS in 2 patients. Tubeless
procedure was used in 2, total tubeless procedure in 6, and standard procedure in 26 patients. The mean fluoroscopy time was 98
seconds and the mean operation time was 97 minutes. On post-op (post-operative) day 1, the mean hemoglobin decrease was 1.39
g/dl and the mean creatinine change was less than 0,1 mg/dL. The mean post-op hospital stay was 1,7 days and the mean malecot
withdrawal time was 1,8 days. The mean VAS (Visual Analog Scale) score stated by the patients on the night of the operation was
5,2. 3 patients received antibiotic therapy because of high post-op acute phase reactants. In 2 patients, there were a discharge from
the malecot tract and observed conservatively. Neither additional surgical intervention needed, nor death occurred in any patient
due to complications. In one patient, the prone position was changed due to the inability to access, but it was failed because of
narrow calyx structure, an endoscopic intervention was planned.
CONCLUSION: As a new approach in our clinic, we published our results of supine PNL and reached similar results with prone PNL.
As practised more, we firmly believe, we will apply supine PNL in challenging cases and improve ourselves in all parameters.
Keywords: kidney stone, percutaneous nephrolithotomy, supine
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SONUÇLAR
Taşsızlık

27 (%84)

Tubeless-Total tubeless

8 (%25)

Ortalama ameliyat süresi

97 dakika

Ortalama skopi süresi

98 saniye

Post-op 1. gün ortalama hemoglobin düşüşü

1,36 mg/dl

Post-op 1. gün ortalama hemoglobin düşüşü

<0,1 mg/dl

Operasyon gecesi ortalama VAS skoru

5,2 puan

Ortalama post-op hastanede kalış süresi

1,7 gün

Ortalama mallekot çekilme süresi

1,8 gün

Ek girişim gerektirmeyen komplikasyon

5 (%15)

Rezidü taş nedeni ile ek cerrahi girişim

3 (%9)

Başarısız akses

1 (%3)

PARAMETRE-SONUÇ
RESULTS
Stone-free

27 (%84)

Tubeless-Total tubeless

8 (%25)

Mean operation time

97 minutes

Mean fluoroscopy time

98 seconds

Post-op day 1 mean hemoglobin decrease

1,36 mg/dl

Post-op day 1 mean creatinin change

< 0,1 mg/dl

The night of operation mean VAS score

5,2 points

Mean post-op hospital stay

1,7 days

Mean malecot withdrawal time

1,8 days

Complication not requiring additional intervention

5 (%15)

Additional surgical intervention due to residual stone

3 (%9)

Failure access

1 (%3)

PARAMETER-RESULT
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Yaşın staghorn böbrek taşları tedavisinde uygulanan perkütan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi
Murat Şahan1, Serkan Yarımoğlu1, Metin Savun2, Tansu Değirmenci1
1
Bozyaka EAH, Üroloji Kliniği, İzmir
2
Siverek Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Urfa
Staghorn böbrek taşlarında perkütan nefrolitotominin (PNL) başarısı ve komplikasyonları üzerine yaşın etkisini değerlendirmeyi
amaçladık. 2012-2017 yılları arasında staghorn böbrek taşı nedeniyle tek akses PNL yapılan 182 hastanın dosyaları geriye dönük
olarak incelendi. Hastalar yaşlarına göre iki gruba ayrıldı: <65 yaş grubu Grup-1 ve ≥65 yaş grubu Grup-2 olarak tanımlandı. Demografik özellikler ile perioperatif ve postoperatif sonuçlar iki grup arasında karşılaştırıldı. Staghorn böbrek taşı olan hastaların
139’u Grup-1, 43’ü Grup-2’deydi. Hastaların yaş ortalaması Grup-1’de 43,9±10,6, Grup-2’de 67,8±2,1’di (p=0,001). Hemoglobin düşüş
miktarı Grup-1’de istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0,001). Ancak kan transfüzyon hızı Grup-2’de Grup-1’e göre daha
yüksekti (sırasıyla %18.6 ve %7.2). Taşsızlık oranı Grup-1’de %54.7, Grup-2’de ise %67.4 idi (p=0,139). Genel komplikasyon oranları değerlendirildiğinde Grup-1’deki hastaların %34,5’inde ve Grup-2’deki hastaların %46,5’inde komplikasyon görüldü (p=0,206).
Clavien skorlama sistemine göre Grup-1’de minör komplikasyon oranı %22,3, Grup-2’de ise %41,9 olarak bulundu ve aradaki fark
istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,012). Majör komplikasyon oranları Grup-1 ve Grup-2 için sırasıyla %4.7 ve %12.2 olarak belirlendi
(p=0,155). Clavien derece-2 komplikasyon görülen hasta sayısı yaşlı hasta grubunda istatistiksel olarak daha yüksekti (p=0,019).
PNL yaşlı hastalarda kompleks taşların tedavisinde etkili ve güvenli bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, Staghorn böbrek taşı, Clavien skorlama sistemi, Yaş

Grupları arasında komplikasyonların ve ameliyat sonrası sonuçların karşılaştırılması
<65 yaş

≥65 yaş

p

Hasta sayısı

139

43

Total komplikasyon

48 (%34.5)

20 (%46.5)

0.206

Clavien-Dindo sınıflaması
Derece 1/2
Derece 3/4

31 (%22.3)
17 (%12.2)

18 (%41.9)
2 (%4.7)

0.012
0.155

Hemoglobin düşüşü (gr/dl)

1.9 ± 1.3

1.3 ± 1.2

0.001

Kreatinin değişimi (mg/dl)

0.2 ± 0.2

0.2 ± 0.3

0.332

Nefrostomi süresi (gün)

2.3 ± 1.0

2.4 ± 1.0

0.352

Hastanede kalış süresi (gün)

4.4 ± 2.9

4.1 ± 2.1

0.855

Başarı

76 (%54.7)

29 (%67.4)

0.139
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Influence of aging in outcomes of patients undergoing percutaneous nephrolithotomy for
staghorn stones: a retrospective comparative study
Murat Şahan1, Serkan Yarımoğlu1, Metin Savun2, Tansu Değirmenci1
1
Department of Urology, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2
Department of Urology,Siverek State Hospital,Urfa, Turkey
We aimed to evaluate the effect of age on the success and complications of percutaneous nephrolithotomy (PCNL) in staghorn renal
stones. The files of 182 patients who underwent single-access PCNL for staghorn renal stones between 2012 and 2017 were retrospectively analyzed. The patients were divided into two groups according to their age: those aged<65 years were defined as Group-1
and those aged≥65 years as Group-2. The demographic characteristics and perioperative and postoperative results were compared
between the two groups. Of the patients with staghorn renal stones, 139 were in Group-1 and 43 were in Group-2. The mean age of the
patients was 43.9±10.6 years for Group-1 and 67.8±2.1 years for Group-2 (p=0.001). The amount of hemoglobin drop was statistically significantly higher in Group-1 (p=0.001). However, blood transfusion rate was higher in Group-2 than in Group-1 (18.6% and 7.2%,
respectively). The stone-free rate was 54.7% in Group-1 and 67.4% in Group-2(p=0.139). According to the evaluation of the overall
complication rates, 34.5% of the patients in Group-1 and 46.5% of those in Group-2 developed complications (p=0.206). According to
the Clavien scoring system, the rate of minor complications was found to be 22.3% in Group-1 and 41.9% in Group-2, and the difference
was statistically significant (p=0.012). The major complication rates were determined as 4.7% and 12.2% for Group-1 and Group-2,
respectively (p=0.155). The number of patients with Clavien grade-2 complications was statistically higher in the elderly patient
group (p=0.019). PCNL can be used as an effective and safe treatment method in the treatment of complex stones in elderly patients.
Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, Staghorn renal stone, Clavien scoring system, Age

Comparison of complications and postoperative outcomes between the study groups
<65 years

≥65 years

Number of patients

139

43

Overall complication

48 (34.5%)

20 (46.5%)

0.206

Clavien-Dindo classification
Grade 1/2
Grade 3/4

31 (22.3%)
17 (12.2%)

18 (41.9%)
2 (4.7%)

0.012
0.155

Hemoglobin drop (gr/dl)

1.9 ± 1.3

1.3 ± 1.2

0.001

Creatinine change (mg/dl)

0.2 ± 0.2

0.2 ± 0.3

0.332

Duration of nephrostomy (day)

2.3 ± 1.0

2.4 ± 1.0

0.352

Duration of hospitalization (day)

4.4 ± 2.9

4.1 ± 2.1

0.855

Success

76 (54.7%)

29 (67.4%)

0.139
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Erişkin Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz; 23 yıl, 1759 hasta
İbrahim Topçu, Hüseyin Çelik, Hasan Güngör, Ahmet Çamtosun, Bayram Alp, Fatih Oğuz
İnönü Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Malatya
AMAÇ: Perkütan nefrolitotomi (PNL) özellikle 2 cm üzeri böbrek taşı tedavisinde güvenle kullnılan minimal invaziv bir yöntemdir.
Bu çalışmada İlk PNL ameliyatı mart 1998 de yapılan kliniğimizde erişkin yaş grubunda uygulanan PNL deneyimlerimizin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM: Kliniğimizde Ocak 1998 – Eylül 2021 tarihleri arasında peruktan nefrolitotomi ameliyatı yapılan 1759 erişkin hasta dosyası
retrospektif olarak incelendi. Cinsiyet dağılımı, yaş ortalaması, taraf, taş lokalizasyonu, başarı oranları, kanama, ateş, enfeksiyon,
nefrostomili kalma ve hastanede kalma süreleri değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 908 si erkek, 851 ü kadın olup yaş ortalamaları 50,3 (1888yaş aralığı) bulundu. PNL işlemi hastaların
934’unda (%52,73) sağ tarafa, 825’inde (%46,58) sol tarafa ve 12’sinde ise (%0,67) aynı seansta her iki tarafa olmak üzere 1771
renal üniteye uygulandı. Böbrek taşları vakaların 557’sında (%31,45) orta polde, 483’inde (%27,27) alt polde, 279’inde (%15,75) renal
pelviste, 120’ünde (%6,77) multipl yerleşimli, 51’sinde (%2,87) üst pol,108’ünde (%6,09) semistaghorn ve 173’unda (%9,76) staghorn
taş mevcuttu. Renal ünitelerin 1433’inde (%80,91) tam taşsızlık oranı sağlanırken, 273’ünde (%15,41) klinik olarak önemsiz rezidüel
fragmanlar (CIRF) kalırken, 65’ında (%3,67) ulaşılamayan rezidü taşlar kaldı. Hastaların 71’inde (%4,03) kan transfüzyonu gerektirecek kanama oldu. 85 hastada (%4,83,) JJ stent takılmasını gerektirecek uzamış idrar ekstravazasyonu saptandı. 17 hastaya kanama
nedeniyle anjiyoembolizasyon yapılırken, 12 hastada pelvral effüzyon gelişti. 44 hastada ateş olurken, 37 hastada idrar yolu enfeksiyonu gelişti. Hastalar ortalama 2,8 gün nefrostomili tutulurken ortalama yatış süresi 3,3 gündür.
SONUÇ: Başarısı, güvenli oluşu, konforu, iş gücü kaybının az oluşu nedeniyle erişkin hastalarda açık böbrek taşı ameliyatının yerini
almış olan perkütan nefrolitotomi ameliyatı deneyimli klinikler tarafından başarı ile uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, Minimal invaziv cerrahi, Perkütan nefrolitotomi

Tablo-1
Hasta Sayısı
Tam taşsızlık

1433 (%80,91)

CIRF

273(%15,41)

Rezidü taş

65 (%3,67)

Kan Tx Gereksinimi

71 (%4,03)

JJ Stent Gereksinimi

85 (%4,83)

Embolizasyon

18 (%1,02)

Plevral effüzyon

12 (%0,68)

Ateş

41(%2,33)

iye

37 (%2,10)

Başarı ve Komplikasyon
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Our Experience with Percutaneous Nephrolithotomy in Adult Patients; 23 years, 1759 patients
İbrahim Topçu, Hüseyin Çelik, Hasan Güngör, Ahmet Çamtosun, Bayram Alp, Fatih Oğuz
Department of Urology, İnönü University, Malatya, Turkey
OBJECTIVE: Percutaneous nephrolithotomy (PNL) is a minimally invasive method that can be used safely, especially in the treatment of kidney stones larger than 2 cm. In this study, it was aimed to evaluate our experience with PNL performed in adult patients
in our clinic, whose first PNL surgery was performed in March 1998.
MATERIALS-METHODS: The files of 1759 adult patients who underwent PNL surgery in our clinic between January 1998 and September 2021 were reviewed retrospectively. Gender distribution, mean age, side, stone localization, success rates, bleeding, fever,
infection, length of stay with nephrostomy and hospital stay were evaluated.
RESULTS: Of the patients, 908 were male and 851 were female, with a mean age of 50.3 (range 1888 years). The PNL procedure was
performed on the right side in 934 (52.73%) patients, on the left side in 825 (46.58%), and on both sides in the same session in 12
(0.67%) patients, in 1771 renal units. Kidney stones were located in the middle pole in 557 (31.45%), lower pole in 483 (27.27%),
renal pelvis in 279 (15.75%), and multiple in 120 (6.77%) cases., 51 (2.87%) had upper pole stones, 108 (6.09%) had semistaghorn
and 173 (9.76%) had staghorn stones. Complete stone-free rate was achieved in 1433 (80.91%) renal units, clinically insignificant
residual fragments (CIRF) remained in 273 (15.41%) and inaccessible residual stones in 65 (3.67%) renal units. Bleeding requiring
blood transfusion occurred in 71 (4.03%) of the patients. Prolonged urinary extravasation requiring JJ stenting was detected in 85
patients (4.83%). While angioembolization was performed in 17 patients due to bleeding, pelvic effusion developed in 12 patients.
While fever developed in 44 patients, urinary tract infection developed in 37 patients. While the patients are kept with nephrostomy
for an average of 2.8 days, the average hospitalization period is 3.3 days.
CONCLUSION: Percutaneous nephrolithotomy surgery, which has replaced open kidney stone surgery in adult patients due to its
success, safety, comfort and low loss of workforce, can be successfully performed by experienced clinics.
Keywords: Kidney stones, Minimally invasive surgery, Percutaneous nephrolithotomy,

Table-1
Nummer of Patient
complete stone-free

1433 (%80,91)

CIRF

273(%15,41)

residual stone

65 (%3,67)

Blood Transfusion

71 (%4,03)

JJ Stent Requirement

85 (%4,83)

embolization

18 (%1,02)

pleural effusion

12 (%0,68)

fever

41(%2,33)

infection

37 (%2,10)

Success and Complication
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Üreteral Stent İlişkili Semptomların Tedavisinde Mirabegron, Tamsulosin ve Solifenasin Etkilerinin Karşılaştırılması
Emrah Özsoy1, Emre Tokuç2, Yavuz Baştuğ2, İlker Artuk2, Ri̇dvan Kayar2, Samet Demi̇r2, Meti̇n İshak Öztürk2
1
T.C. Sağlık Bakanlığı Ünye Devlet Hastanesi
2
SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM, Üroloji Kliniği, İstanbul
GİRİŞ: Bu çalışmada üreteroskopik taş çıkarılması veya retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) sonrası üreter stentine bağlı rahatsızlığı
olan hastalarda mirabegron, tamsulosin ve solifenasin tedavisinin etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
MATERYAL-METOD: Üriner sistem taşı nedeniyle tek taraflı retrograd semi-rijit üreteroskopi veya retrograd intrarenal cerrahi uygulanan 20-80 yaş arası 150 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalara preoperatif Uluslararası prostat semptom skoru (IPSS) formu
dolduruldu. Çalışmada mirabegron, tamsulosin, solifenasin ve kontrol olmak üzere dört grup bulunmaktadır. Tüm hastalar üreteral
dj stent çıkarıldığı gün Üreterik stent semptom anketini (USSQ) ve IPSS formunu doldurdu.
BULGULAR: USSQ-Genel sağlık (GH) skoru, USSQ-Vücut ağrısı (BP) skoru, USSQ-İdrar semptomları (U) skoru ve genel ağrı
skoru (VAS) skorları açısından tedavi grupları ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu.
Mirabegron, tamsulosin ve solifenasin grubunun USSQ-GH, USSQ-BP, USSQ-U ve VAS puanlarının kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu bulundu. Mirabegron, tamsulosin ve solifenasin grubu arasında anlamlı fark gözlenmedi.
SONUÇ: Mirabegron, tamsulosin ve solifenasin üreteral stent ile ilgili rahatsızlığı azaltabilir. Üreteral stent ile ilgili rahatsızlıkta bu
üç terapötik ajan arasında etkinlik açısından bir fark yoktur.
Anahtar Kelimeler: mirabegron, tamsulosin, solifenasin, üreteroskopi
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Comparison of the Effects of Mirabegron, Tamsulosin and Solifenacin in the Treatment of
Ureteral Stent-Related Symptoms
Emrah Özsoy1, Emre Tokuç2, Yavuz Baştuğ2, İlker Artuk2, Ri̇dvan Kayar2, Samet Demi̇r2, Meti̇n İshak Öztürk2
1
T.R. Ministery of Health Ünye State Hospital
2
Department of Urology, SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM, İstanbul, Turkey
BACKGROUND: In this study, we aimed to comparison the effects of mirabegron, tamsulosin and solifenacin treatment in patients
with ureteral stent-related discomfort after ureteroscopic stone removal or retrograde intrarenal surgery (RIRS).
METHODS: 150 patients aged between 20-80 years who underwent unilateral retrograde semi-rigid ureteroscopy or retrograde
intrarenal surgery due to urinary system stone were included in the study. Preoperative International prostate symptom score
(IPSS) form was completed for all patients. There are four groups in the study: mirabegron, tamsulosin, solifenasin and control. All
patients completed the Ureteric stent symptom questionnaire (USSQ) and the IPSS form on the day of ureteral dj stent exctraction.
RESULTS: Statistically significant differences were found between treatment groups and control groups in terms of USSQ-General
health (GH) score, USSQ-Body pain (BP) score, USSQ-Urinary symptoms (U) score and overall pain score (VAS) scores (p < 0.001).
It was found that mirabegron, tamsulosin and solifenacin group had significantly lower USSQ-GH, USSQ-BP, USSQ-U and VAS scores
than control group. No significant difference was observed between mirabegron, tamsulosin and solifenasin group.
CONCLUSION: Mirabegron, tamsulosin and solifenacin can reduce ureteral stent related discomfort. There is no difference with
regard of effectiveness between these three therapautic agents in ureteral stent related discomfort.
Keywords: mirabegron, tamsulosin, solifenacin, ureteroscopy
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Yaşlı Hastalarda Supin ve Pron Pozisyonunda Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Murat Şahan1, Serkan Yarımoğlu1, Ömer Sarılar2, Ufuk Çağlar2, Faruk Özgör2
1
Bozyaka EAH, Üroloji Kliniği, İzmir
2
Haseki EAH, Üroloji Kliniği, İstanbul
Yaşlı hastalarda pron ve supin pozisyonda Mini-Perkütan Nefrolitotomi (mini-PCNL) sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. Nisan
2017 ile Ocak 2021 arasında geriatrik popülasyonda böbrek taşı nedeniyle mini-PCNL uygulanan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm hastaların komorbiditeleri kaydedildi ve Charlson komorbidite indeksi (CCI) skoru hesaplandı. Gruplar perioperatif
veriler, taşsızlık oranları ve komplikasyon oranları açısından karşılaştırıldı. Postoperatif komplikasyonlar Clavien skorlama sistemine göre kaydedildi. Supin mini-PCNL grubunda 54, pron mini-PCNL grubunda 64 hasta vardı. Pron grubunda ortanca yaş 68, supin
grubunda 67 idi. CCI skorları her iki grupta da benzerdi (p=0,764). Gruplar arasında taşsızlık ve total komplikasyon oranları istatistiksel olarak farklı değildi (sırasıyla p=0,942, p=0,202). Ancak pron grubunda Clavien derece 1-2 komplikasyon oranı anlamlı olarak
daha yüksekti (p=0.047). CCI skoru ve taş boyutu komplikasyon gelişimi ile anlamlı olarak ilişkiliydi (sırasıyla p=0,041, p=0,016).
Supin mini-PCNL, CCI skorları yüksek olan yaşlı hastalar için daha güvenli bir alternatif tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Perkütan Böbrek Cerrahisi, Böbrek Taşı, Ürolitiyazis
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Supine Versus Prone Miniaturized Percutaneous Nephrolithotomy in Elderly Patients: Comparative Study in a Tertiary Academic
Center
Serkan
Yarımoğlu1,
Ömer
Sarılar2,
Ufuk
Murat
Şahan1,
1
Department
of
Urology,
Bozyaka
Training
and
Research
2
Department of Urology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Çağlar2,
Hospital,

Faruk
İzmir,

Özgör2
Turkey

We aimed to compare the outcomes of Mini-Percutaneous Nephrolithotomy (mini-PCNL) in prone and supine position in elderly
patients. Between April 2017 and January 2021, patients who underwent mini-PCNL for renal stone in geriatric population were retrospectively evaluated. All patients’ comorbidities were recorded and the Charlson Comorbidity Index (CCI) score was calculated.
The groups were compared in terms of perioperative values, stone free rates and complication rates. Postoperative complications
were noted according to the Clavien scoring system. There were 54 patients in the supine mini-PCNL group and 64 in the prone miniPCNL group. The median age were 68 in the prone and 67 in the supine group. CCI scores were similar in both groups (p=0.764).
Stone free and total complication rates were not statistically different between the groups (p=0.942, p=0.202, respectively). However, grade 1-2 complication rates were significantly higher in the prone group (p=0.047). CCI score and stone size were significantly
associated with development of complications (p=0.041, p=0.016, respectively). Supine mini-PCNL is a potentially safer alternative
treatment method for older patients with high CCI scores.
Keywords: Percutaneous Renal Surgery, Renal Stone, Urolithiasis
Operasyon verilerinin ve postoperatif takip sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of operation data and postoperative follow-up results
Supine group
(n:54)

Prone group
(n:64)

P value

Duration of operation(min)

85.0±30.3

88.9±18.8

0.420

Duration of fluoroscopy(min)

1.5±1.3

2.8±2.0

0.001

Side of operation
Right
Left

19 (35.2%)
35 (64.8%)

26 (40.6%)
38 (59.4%)

0.687

Access localization
Lower calyx
Middle calyx
Upper calyx

35 (64.8%)
16 (29.6%)
3 (5.5%)

44 (68.7%)
14 (21.8%)
6 (9.4%)

0.346

Number of Access
1
2
3

54 (100.0%)
0 (0%)
0 (0%)

58 (90.6%)
5 (7.8%)
1 (1.6%)

0.564

Intercostal access

0 (0%)

3 (4.6%)

0.187

Nephrostomy catheter placement

38 (70.4%)

44 (68.7%)

0.608

Jj stent placement

27 (50.0%)

33 (51.5%)

0.673

Hospitalization time (hours)

52.9±29.3

75.0±35.7

0.002

Success

43 (79.6%)

51 (79.7%)

0.942

Hematocrit drop (%)

2.7±3.5

3.5±3.6

0.278

Complications
Clavien dindo classification 1-2
Clavien dindo classification 3-5

11 (20.4%)
3 (5.5%)
8 (14.8%)

19 (29.7%)
13 (20.3%)
6 (9.4%)

0.202
0.047
0.489
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Radikal prostatektomi, açık mı / robot yardımlı laparoskopik mi?
Şeref Coşer, Tanju Keten, Ahmet Asfuroğlu, Ünsal Eroğlu, Melih Balcı, Ali Yasin Özercan, Ömer Buğrahan Özergin, Altuğ Tuncel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Ankara Şehir Hastanesi,Üroloji Ana Bilim Dalı,Ankara
GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada açık retropubik ve robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi prosedürlerinin çıkartılan lenf nodu
sayısı, lenf nodu pozitifliği ve cerrahi sınır pozitifliği açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.
MATERYAL-METOT: Çalışmaya 2010 ile 2021 yılları arasında kliniğimizde açık retropubik ve robot yardımlı laparoskopik radikal
protatektomi operasyonu uygulanan 574 hasta dahil edildi. 361 hastaya eş zamanlı lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Hastaların
verileri retrospektif olarak incelendi. Lenf nodu pozitifliği ve cerrahi sınır pozitifliği oranları ile çıkartılan lenf nodu sayıları gruplar
arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların %36,5(n=210)’una açık cerrahi uygulanırken %63,3(n=364)’üne robot yardımlı laparoskopik cerrahi uygulandı. Her iki grup arasında yaş ortalaması ve preoperatif PSA değerleri açısından fark yoktu. Açık cerrahi
uygulanan 210 hastanın 66’sında(%31,4), robot yardımlı laparoskopik cerrahi uygulanan 364 hastanın ise 116’sında(%31,8) cerrahi
sınır pozitifliği saptandı. Açık cerrahi uygulanan 210 hastanın 193’ üne (%91,9), robot yardımlı laparoskopik cerrahi uygulanan 364
hastanın ise 168’ine (%46,2) lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Çıkarılan lenf nodu sayısı açık cerrahi uygulanan grupta ortalama 9,3
iken, robot yardımlı laparoskopik cerrahi grubunda bu sayı 15,5 olarak tespit edildi. Lenf nodu pozitifliği oranları açısından gruplar
karşılaştırıldığında, açık cerrahi uygulanan grupta lenf nodu pozitifliği oranı %7,3 iken, robot yardımlı laparoskopik cerrahi uygulanan
grupta bu oran %20,8 olarak saptandı (Tablo 1).
SONUÇ: Çalışmamızda açık cerrahi ve robot yardımlı laparoskopik cerrahi yöntemleri arasında cerrahi sınır pozitifliği açısından anlamlı bir fark bulunmaz iken hem çıkartılan lenf nodu sayısı hemde lenf nodu pozitifliği oranı açısından robot yardımlı laparoskopik
cerrahi uygulanan grup lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Bu sonuçların robot yardımlı laparoskopik cerrahi
tekniğinin zaman içerisindeki gelişmesine bağlanabileceğini düşünmekteyiz. Sonuçların prospektif randomize kontrollü çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: radikal prostatektomi,lenf nodu,cerrahi sınır
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Radical prostatectomy, open or robot-assisted laparoscopic?
Şeref Coşer, Tanju Keten, Ahmet Asfuroğlu, Ünsal Eroğlu, Melih Balcı, Ali Yasin Özercan, Ömer Buğrahan Özergin, Altuğ Tuncel
Health Sciences University, Ankara City Hospital, Department of Urology, Ankara
INTRODUCTION-OBJECTIVE: In this study, it was aimed to compare open retropubic and robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy procedures in terms of number of lymph nodes removed, lymph node positivity and surgical margin positivity.
MATERIAL-METHOD: The study included 574 patients who underwent open retropubic and robot-assisted laparoscopic radical protatectomy and lymph node dissection in our clinic between 2010 and 2021. The data of the patients were analyzed retrospectively.
The rates of lymph node positivity and surgical margin positivity and the number of lymph nodes removed were compared between
the groups.
RESULTS: While open surgery was performed in 36.5% (n=210) of the patients included in the study, robot-assisted laparoscopic
surgery was performed in 63.3% (n=364). There was no difference between the two groups in terms of mean age and preoperative
PSA values. Surgical margins were positive in 66 (31.4%) of 210 patients who underwent open surgery and 116 (31.8%) of 364 patients who underwent robot-assisted laparoscopic surgery. While the mean number of lymph nodes removed was 8.56 in the open
surgery group, it was 7.13 in the robot-assisted laparoscopic surgery group. There was no significant difference between the groups
in terms of lymph node positivity rates. (Table 1).
CONCLUSION: In our study, there was no statistically significant difference between open surgery and robot-assisted laparoscopic
surgery methods in terms of surgical margin positivity and lymph node positivity rates, while the number of lymph nodes removed in
the open surgery method was found to be higher. This difference may also be practitioner dependent rather than method dependent.
Keywords: radical prostatectomy,lymph node,surgical margin
Tablo 1: Çıkartılan lenf nodu sayısı, lenf nodu pozitifliği ve cerrahi sınır pozitifliğinin karşılaştırılması
Robot yardımlı laparoskopik cerrahi
(n=364)

P değeri

Toplam çıkarılan lenf nodu sayısı(a9,31±6,2 (1-31)
det)

15,5±7,2 (2-47)

0,001

Lenf nodu pozitif hasta sayısı

14 (%7,3)

35 (%20,8)

0,001

Cerrahi sınır pozitifliği

66 (%31.4)

116 (%31.8)

0,913

Açık cerrahi(n=210)

Table 1: Comparison of the number of lymph nodes removed, lymph node positivity and surgical margin positivity
Open surgery (n=210)

Robot-assisted laparoscopic surgery
(n=364)

P value

Total number of lymph nodes removed

9,31±6,2 (1-31)

15,5±7,2 (2-47)

0,001

Number of lymph node positive patients

14 (%7,3)

35 (%20,8)

0,001

Surgical margin positivity

66 (%31.4)

116 (%31.8)

0,913
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Laparoskopik radikal prostatektomi sonrası postoperatif ileus yönetiminde sakız çiğnemenin rolü: Prospektif randomize çalışma
Utku Can, Alper Coşkun, Berkan Şimşek, Cengiz Çanakçı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Sefalik-vagal refleksi stimüle ederek barsak hareketleri yanında tükürük ve pankreatik salgıları uyaran, abdominal cerrahiler sonrası
bağırsak hareketliliğinin iyileşmesi üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu bilinen sakız çiğneme egzersizinin laparoskopik radikal
prostatektomi sonrası barsak hareketlerinin normale dönmesindeki rolünün araştırılması amaçlandı. Lokal evre prostat kanseri
tanısı ile kliniğimizde laparoskopik radikal prostatektomi uygulanan 34 hasta prospektif randomize olarak 2 gruba ayrıldı. Bir gruba
(n=17) postoperatif 12. Saatten itibaren günde 3 kez 30’ar dk sakız çiğnetildi. Diğer grup (n=16) ise kontrol grubu olarak nitelendirildi. Demografik veriler ve operasyonal parametreler kaydedildi. Barsak hareketleri ve gaz çıkışına kadar geçen süre, yara yeri ve
abdominal VAS (Vizüel analog skala) ağrı skorlamaları karşılaştırıldı. Her iki grup da yaş VKİ (Vücut kitle indeksi), komorbidite varlığı, ASA (American Society of Anesthesiologists) skoru gibi demografik veriler ve toplam anestezi süresi, cerrahi süresi, kan kaybı
ve komplikasyon varlığı gibi peroperatif veriler açısından benzerdi (p>0.05). Yatış süreleri iki grupta benzerken gaz çıkışına kadar
geçen süre sakız çiğneyen grupta 28.1 ± 6.8 saat, kontrol grubunda ise 41.8 ± 9.4 saat idi (p = 0.01 ). Benzer şekilde barsak hareketlerine kadar geçen süre sakız çiğneyen grupta 38.2 ± 8 saat iken kontrol grubunda 48.8 ± 10.5 olarak hesaplandı. 12 ve 24. Saat
cerrahi kesi ağrısı ve abdominal ağrı VAS skoru karşılaştırmasında iki grup arasında fark saptanmazken (sırasıyla p 1=0.86 ve p 1=
0.49), 36. Saat VAS skorlamasında sakız çiğneyen grup daha avantajlıydı (sırasıyla p 1=0.01 ve p 1= 0.02). Kırksekizinci saatte ise
abdominal ağrı sakız çiğneyen grupta daha az iken (p 1= 0.01) cerrahi kesi ağrısı iki grupta benzerdi (p 1= 0.23). 12. Saat VAS skoru
baz alınarak 24, 36 ve 48. Saatlerdeki ağrı değişim oranları ve grup içi karşılaştırmaları(p 2) da Tablo’da özetlenmiştir. Laparoskopik
radikal prostatektomi operasyonu sonrası sakız çiğneme egzersizi postoperatif ileusun çözülmesi ve abdominal/yara yeri ağrısının
iyileşmesinde etkili ve yan etkisi olmayan bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: çiğneme, ileus, laparoskopi, prostatektomi, sakız,
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Role of chewing gum in managament of postoperative ileus after laparoscopic radical prostatectomy: A prospective randomized study
Utku Can, Alper Coşkun, Berkan Şimşek, Cengiz Çanakçı
University of Medical Science, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Department of Urology, İstanbul, Turkey
It was aimed to Investigate role of chewing gum exercise, which is known to have a positive effect on the recovery of intestinal motility after abdominal surgeries, stimulating bowel movements as well as saliva and pancreatic secretions by stimulating
the cephalic-vagal reflex, in the normalization of bowel movements after laparoscopic radical prostatectomy. Thirty-four patients
who underwent laparoscopic radical prostatectomy in our clinic with the diagnosis of local stage prostate cancer were randomly divided into 2 groups. The first group chewed gum 3 times a day for 30 minutes starting from the 12th hour postoperatively
(n=17). The second group was defined as the control group (n=16). Demographic data and operational parameters were recorded.
Bowel movements and time to flatus, wound site and abdominal VAS (Visual analog scale) scores were compared. Both groups
were similar in terms of demographic data such as age, BMI (Body mass index), presence of comorbidity, ASA (American Society of Anesthesiologists) score, and perioperative data such as total anesthesia time, surgery time, blood loss and presence
of complications (p>0.05). While the duration of hospitalization was similar in the two groups, the time to flatus was 28.1 ± 6.8
hours in the gum chewing group and 41.8 ± 9.4 hours in the control group (p = 0.01). Similarly, time to bowel movements was
38.2 ± 8 hours in the gum chewing group and it was calculated as 48.8 ± 10.5 in the control group. While there was no difference between the two groups in the comparison of the 12 and 24 hour surgical incision pain and abdominal pain VAS scores
(p 1=0.86 and p 1=0.49, respectively), the gum chewing group was more advantageous in the 36th hour VAS scoring (p 1=0.01
and p 1= 0.02, respectively). At the 48th hour, abdominal pain was less in the gum chewing group (p 1 = 0.01), while surgical incision pain was similar in the two groups (p 1= 0.23). Based on the 12th hour VAS score, the pain change rates at 24, 36 and 48
hours and their in-group comparisons (p 2) are also summarized in the Table. Gum chewing exercise after laparoscopic radical
prostatectomy is an effective and side-effect-free method for resolving postoperative ileus and healing abdominal/wound pain.
Keywords: chewing, gum, ileus, laparoscopy, prostatectomy
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Sakız çiğneyen grup ve kontrol grubunun demografik veriler, peroperatif ve postoperatif veriler açısından karşılaştırılması
Kontrol grubu
n=16

P2

Sakız çiğneyen grup
n=17

P2

P1

Yaş (yıl)

57.3 ± 6.1

59.6 ± 6.5

0.36

Vücut kitle indeksi (kg/m2)

26 ± 3.6

26.2 ± 4.1

0.70

Komorbidite sayısı

0.63 ± 0.6

0.53 ± 0.6

0.63

ASA skoru

1.75 ± 0.6

1.88 ± 0.5

0.45

Anestezi süresi (dk)

183.8 ± 22.5

187.2 ± 19.6

0.26

Laparoskopi süresi (dk)

154.3 ± 19.4

157.9 ± 19.2

0.39

Tahmini kan kaybı (ml)

78.4 ± 17.3

77.4 ± 16.9

0.75

Komplikasyon varlığı

4 (%25)

2 (%11.8)

Hastane yatış süresi (gün)

6.6 ± 0.7

6.3 ± 0.9

0.28

Flatusa kadar geçen süre (saat)

41.8 ± 9.4

28.1 ± 6.8

0.01

Barsak hareketlerine kadar geçen
süre (saat)

48.8 ± 10.5

38.2 ± 8

0.01

Cerrahi kesi ağrısı (0-10)

Median (Range) / Mean±SD

Median (Range) / Mean±SD

12. saat

7 (6-9) / 6.9 ± 0.9

7 (6-10) / 6.9 ± 1

0.86

24. saat

7 (4-7) / 6.4 ± 0.9

6 (4-7) / 6.2 ± 0.8

0.49

36. saat

6 (5-7) / 5.8 ± 0.6

5 (3-7) / 4.8 ± 1.1

0.01

48. saat

3 (2-5) / 3.4 ± 0.8

3 (2-6) / 3.1 ± 1.2

0.23

24s ve 12s ( Δ% ± SD )

-5 ± 12

0.101

-6 ± 15

0.035

36s ve 12s ( Δ% ± SD )

-11 ± 9

0.002

-20 ± 13

0.001

48s ve 12s ( Δ% ± SD )

-35 ± 14

0.001

-38 ± 14

0.001

Abdominal ağrı (0-10)
12. saat

6 (3-9) / 6 ± 1.3

6 (4-7) / 5.7 ± 0.9

0.47

24. saat

7 (2-10) / 6.6 ± 1.8

6 (1-8) / 5.7 ± 1.8

0.12

36. saat

7 (5-10) / 6.8 ± 1.3

5 (2-9) / 5.5 ± 1.7

0.02

48. saat

6 (4-8) / 5.7 ± 1

4 (2-7) / 3.9 ± 1.1

0.01

24s ve 12s ( Δ% ± SD )

6 ± 14

0.073

0 ± 17

0.378

36s ve 12s ( Δ% ± SD )

8 ± 17

0.086

-2 ± 16

0.699

48s ve 12s ( Δ% ± SD )

-3 ± 17

0.409

-18 ±13

0.001

1 p<0.05 Sakız çiğneyen grup ve kontrol grubu arasındaki fark anlamlı (Wilcoxon) 2 p<0,05 12. Saat ile 24,36,48. Saat VAS skorları
arasındaki fark anlamlı (Kruskal-Wallis/Mann-Whitney-U) Δ %: 12. Saat ile 24,36,48. Saat VAS skorları arasındaki yüzdelik değişim.;
(Δ /ilgili sorunun maksimum skoru) x100
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Comparison of gum chewing group and control group in terms of demographic data, peroperative and postoperative data
Control group
n=16

P2

Gum-chewing group
n=17

P2

P1

Age (years)

57.3 ± 6.1

59.6 ± 6.5

0.36

Body mass index (kg/m2)

26 ± 3.6

26.2 ± 4.1

0.70

Number of comorbidity

0.63 ± 0.6

0.53 ± 0.6

0.63

ASA score

1.75 ± 0.6

1.88 ± 0.5

0.45

Total anesthetic time (min)

183.8 ± 22.5

187.2 ± 19.6

0.26

Duration of laparoscopic surgery
(min)

154.3 ± 19.4

157.9 ± 19.2

0.39

Estimated blood loss (ml)

78.4 ± 17.3

77.4 ± 16.9

0.75

Presence of complication

4 (%25)

2 (%11.8)

Duration of hospitalization

6.6 ± 0.7

6.3 ± 0.9

0.28

Time to flatus (h)

41.8 ± 9.4

28.1 ± 6.8

0.01

Time to bowel movement (h)

48.8 ± 10.5

38.2 ± 8

0.01

Surgical wound pain (0-10)

Median (Range) / Mean±SD

Median (Range) / Mean±SD

At 12 hour

7 (6-9) / 6.9 ± 0.9

7 (6-10) / 6.9 ± 1

0.86

At 24 hour

7 (4-7) / 6.4 ± 0.9

6 (4-7) / 6.2 ± 0.8

0.49

At 36 hour

6 (5-7) / 5.8 ± 0.6

5 (3-7) / 4.8 ± 1.1

0.01

At 48 hour

3 (2-5) / 3.4 ± 0.8

3 (2-6) / 3.1 ± 1.2

0.23

24h vs 12h ( Δ% ± SD )

-5 ± 12

0.101

-6 ± 15

0.035

36h vs 12h ( Δ% ± SD )

-11 ± 9

0.002

-20 ± 13

0.001

48h vs 12h ( Δ% ± SD )

-35 ± 14

0.001

-38 ± 14

0.001

Abdominal pain (0-10)
At 12 hour

6 (3-9) / 6 ± 1.3

6 (4-7) / 5.7 ± 0.9

0.47

At 24 hour

7 (2-10) / 6.6 ± 1.8

6 (1-8) / 5.7 ± 1.8

0.12

At 36 hour

7 (5-10) / 6.8 ± 1.3

5 (2-9) / 5.5 ± 1.7

0.02

At 48 hour

6 (4-8) / 5.7 ± 1

4 (2-7) / 3.9 ± 1.1

0.01

24h vs 12h ( Δ% ± SD )

6 ± 14

0.073

0 ± 17

0.378

36h vs 12h ( Δ% ± SD )

8 ± 17

0.086

-2 ± 16

0.699

48h vs 12h ( Δ% ± SD )

-3 ± 17

0.409

-18 ±13

0.001

1 p<0.05 The difference in value between chewing-gum and control group is significant (Wilcoxon) 2 p<0,05 Significant differences
between 12 hour and 24, 36, 48 hours VAS scores (Kruskal-Wallis/Mann-Whitney-U) Δ %: Percentage of change in values between 12
hour and 24, 36, 48 hours VAS scores.; (Δ /the maximum score of relevant questionnaire) x100
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PIRADS 3 ve 4 lezyonu olan hastalarda biparametrik prostat MRG yeterli midir ?
Ayberk İplikçi1, Özgür Efiloğlu1, Nesrin Gündüz2, Mahmut Bilal Doğan2, Ferhat Keser1, Mehmet Çağlar Çakıcı1, Asıf Yıldırım1
1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Prostat kanseri tüm dünyada erkekler arasında ikinci sıklıkta görülen kanserdir ve kansere bağlı ölüm sebepleri arasında
beşinci sırada yer almaktadır. Günümüzde prostat manyetik rezonans görüntüleme (MRG); tanı, evreleme ve tedavi planlamasında
önemli bir rol oynamaktadır. Literatürde yer alan çalışmalarda dinamik kontrastlı sekans içermeyen biparametrik MRG (bpMRG)
protokollerinin klinik anlamlı kanser saptamada multiparametrik MRG (mpMRG) ile karşılaştırıldığında benzer başarıda olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız; bpMRG ve mpMRG’nin prostat görüntüleme raporlama ve veri sistemi sürüm 2.1’e göre (PIRADSv2.1) tanısal performansını değerlendirmektir.
MATERYAL ve METOD: Aralık 2016 – Aralık 2019 tarihleri arasında radikal prostatektomi yapılan, preoperatif mpMRI çekilen ve
düzenli poliklinik takibinde olan 62 hasta değerlendirildi. Retrospektif çalışmada her bir hasta için mpMRG ve bpMRG deneyimli radyologlar tarafından yorumlandı. Hem bpMRI hem mpMRI’da PIRADS-3 olarak değerlendirilen 31 hasta grup 1’e, bpMRI’da PIRADS-3
mpMRI’da ise PIRADS-4 olarak değerlendirilen 31 hasta ise grup 2’ye dahil edildi.
BULGULAR: İki grup arasında demografik veriler, preoperatif/postoperatif radyoloji ve patoloji bulguları açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (Figür 1). EPE pozitifliği ve biyokimyasal rekürrens grup 2’de daha fazla izlendi (sırası ile %19.4 / % 38.7 ve
% 6.5 / %19.4). Patoloji raporunda belirtilen en uzun tümör çapı da grup 2’de grup 1’e kıyasla daha uzundu (17.3 ± 8.5 / 21.5 ± 9.8).
Biyokimyasal nüksü öngören risk faktörleri için çok değişkenli regresyon analizi yapıldı. Patoloji raporunda EPE pozitifliği saptanması ve MRG’de seminal vezikül invazyonu saptanması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla; TRR: 5,5 / GA: 1,34-164,4 / p
değeri: 0,03 ve TRR:14,8 / GA: 0,89-33,92 / p değeri: 0,05).
SONUÇ: Çalışmamızın verileri ışığında PIRADS 3 ve 4 olarak değerlendirilen lezyonlarda iki görüntüleme yöntemi arasında fark saptanmamıştır. İki görüntüleme yöntemi arasında çekim süresi, maliyet ve nefrotoksisite açısından bpMRG lehine belirgin bir üstünlük
olduğundan klinik kullanımdaki yerleri tekrar gözden geçirilmelidir. bpMRG’nin klinik anlamlı prostat kanserini saptamadaki yerini
daha iyi anlayabilmek için çok merkezli randomize klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: kanser, prostat, radyoloji, uroonkoloji
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Is biparametric prostate MRI sufficient in patients with PIRADS 3 and 4 lesions ?
Ayberk İplikçi1, Özgür Efiloğlu1, Nesrin Gündüz2, Mahmut Bilal Doğan2, Ferhat Keser1, Mehmet Çağlar Çakıcı1, Asıf Yıldırım1
1
Department of Urology, Istanbul Medeniyet University, Istanbul
2
Department of Radiology, Istanbul Medeniyet University, Istanbul
AIM: Prostate cancer is the second most common cancer among men worldwide and is the fifth leading cause of cancer-related
death. Prostate magnetic resonance imaging (MRI) plays an important role in diagnosis, staging and treatment planning. Studies in
the literature have shown that biparametric MRI protocols without dynamic contrast sequence (bpMRI) have similar success compared to multiparametric MRI (mpMRI) in detecting clinically significant cancer. Our aim in this study was to evaluate the diagnostic
performance of bpMRI and mpMRI via prostate imaging reporting and data system version 2.1 (PIRADSv2.1).
MATERIAL and METHOD: Between December 2016 and December 2019, 62 patients who had undergone radical prostatectomy
and came to regular polyclinic control were evaluated. Patients whose prostate biopsy and preoperative mpMRI were performed
in our hospital were included. For each patient, mpMRI and bpMRI were interpreted retrospectively by experienced radiologists. 31
patients evaluated as PIRADS-3 in both bpMRI and mpMRI were included in group 1. The other 31 patients who were evaluated as
PIRADS-3 in bpMRI and PIRADS-4 in mpMRI were included in group 2.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the two groups in terms of demographic data, preoperative/
postoperative radiology and pathology findings (Figure 1). EPE positivity and biochemical recurrence were more common in group
2 (19.4% / 38.7% and 6.5% / 19.4%, respectively). The longest tumor diameter reported in the pathology report was also longer in
group 2 compared to group 1 (17.3 ± 8.5 / 21.5 ± 9.8). Multivariate regression analysis was performed for risk factors predicting
biochemical recurrence. EPE positivity in the pathology report and seminal vesicle invasion on MRI were found to be statistically
significant (OR: 5,5 / CI: 1,34-164,4 / p value: 0,03 and OR: 14,8 / CI: 0,89-33,92 / p value: 0,05, respectively).
CONCLUSION: As a result, no difference was found between the two imaging methods for lesions evaluated as PIRADS 3 and 4. There is a clear advantage in favor of bpMRI between the two imaging modalities in terms of procedure time, cost, and nephrotoxicity.
It should be used more frequently in clinical practice. Multicenter randomized clinical studies are needed to better understand the
role of bpMRI in detecting clinically significant prostate cancer.
Keywords: cancer, prostate, radiology, urooncology
Figür 1 / Figure 1
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Biyopsi Sonrasi Prostat Kanseri Lokal Evrelemesinde Ga-PSMA PET-BT ve Multiparametrik
Prostat MR Bulgularının Postoperatif Histopatolojik Sonuçlar İle Karşılaştırılması
Taha Ucar1, Nesrin Gunduz3, Emre Demirci4, Meftun Culpan2, Ramazan Gokhan Atis2, Asif Yildirim2
1
Ömer Halis Demir Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Niğde
2
Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
3
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
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Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı
AMAÇ: Prostat kanseri önemli bir halk sağlığı sorunu halini almıştır. Bu sebeple klinik anlamlı prostat kanserini belirlemek ve
sonrasında evrelemek önem taşımaktadır. Klinik anlamlı prostat kanserini belirlemek ise Transrektal Ultrason eşliğinde prostat
biyopsisi (TRUS-Bx) öncesinde laboratuvar verileri ile görüntüleme yöntemlerini etkili şekilde sentezlemek ile mümkün olabilmektedir. Görüntüleme yöntemleri tümörün prostat içerisindeki konumunu ve periprostatik dokular ile ilişkisini gözler önüne sermesi
açısından önemlidir. Bu çalışmada PSMA Pozitron Emisyon Tomografisi- Bilgisayarlı Tomografi (PSMA PET BT) ve multiparametrik
prostat Manyetik Rezonans Görüntüleme (Mp-MRI) kullanılarak prostat tümörünün ne ölçüde doğru lokalize edilebildiği ve bölgesel
evrelemede her iki yöntemin başarıları karşılaştırılmıştır.
MATERYAL-METOD: TRUS-Bx ile prostat kanseri tanısı almış ve radikal prostatektomi öncesinde Mp-MRI ve PSMA PET BT çekilen
49 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Etik kurulu onayı alındıktan sonra hasta dataları retrospektif olarak taranmıştır. Hastaların
demografik verileri, operasyon öncesi PSA değerleri, TRUS-Bx sonuçları not edilmiştir. mpMR ve PSMA PET-BT çekimleri farklı merkezlerde yapılmasına karşın tüm görüntüler alanında uzman bir radyolog ve nükleer tıp uzmanı tarafından tekrar değerlendirilmiştir.
Radikal prostatektomi spesmenleri alanında uzman üropatolog tarafından değerlendirilmiş ve 12 sektöre ayrılan prostat haritası
üzerinde tümör lokasyonlarını işaretlemesi istenmiştir. Kullanılan boş haritanın aynısı radyolog ve nükleer tıp uzmanına da verilmiş
ve raporlanan tümörlerin bu harita üzerinde işaretlenmesi istenmiştir. Bu süreçte radyolog ve bir nükleer tıp uzmanı patolojik haritalamayı hiç görmemiştir ve birbirlerinden bağımsız çalışmıştır. Her iki uzmandan da ekstraprostatik yayılım (EPE), seminal vezikül
invazyonu (SVI), mesane boynu invazyonu (MBI) ve pelvik lenf nodu invazyonu (LNI) varlığını raporlaması istenmiştir. Görüntüleme
yöntemlerinden elde edilen tüm veriler altın standart kabul edilen patoloji raporu ve patolojik haritalama ile karşılaştırılmıştır. Bölge
bölge yapılan analizler istatiksel olarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 66,18±6,67 yaş ve preopratif PSA değerleri ortalama 21,11±32,56 ng/ml
olarak raporlanmıştır. Hastaların %44,9’unda operasyon sonrası ISUP grade 4-5 bulunmuştur. Hastaların %18,4 ‘ünde cerrahi sınır
pozitiftir. Prostat haritasında patoloji bulgularına göre toplamda 392 sektörde tümör saptanmışken, Mp-MRI’da 174, PSMA PET
BT’de ise 175 ayrı sektörde tümör raporlanmıştır. PSMA PET BT ve mp MR tümör lokasyonunu belirlemede etkili bulunurken(sırasıyla AuROC= 0,666 vs. 0,691) her iki yöntemin bu konuda birbirlerine üstünlüğü saptanamamıştır (p= 0,823). EPE tanısında Mp-MRI,
PSMA PET BT’den daha iyi sonuç vermektedir (p=0,027). SVI ve MBI açısından iki yöntemin birbirine üstünlüğü bulunmamaktadır
(sırasıyla p=0,886 ve p=0,597). LNI dikkate alındığında PSMA PET BT LNI varlığını ayırt etmede etkili bir yöntem olarak bulunmuştur
(AuROC 0,765). LNI için Mp-MRI PSMA PET BT kadar etkili olmamasına karşın (AuROC=0,647) istatistiki bir farklılık saptanmamıştır
(p=0,398). Tümör lokasyonunu doğru belirlemede PSMA PET BT duyarlılığı: %42,5 özgüllüğü: %90,7 ve mp MR duyarlılığı: %49,5
özgüllüğü: % 88,6 bulunmuştur.
SONUÇ: Prostat kanseri lokal evrelemesinde EPE tanısında başarılı olması sebebiyle Mp-MRI kullanımı özellikle sinir koruyucu
cerrahi kararını vermekte önemlidir. Her iki yöntem de prostat içi tümör lokasyonlarını eşit doğrulukta tahmin edebilmektedir. LNI
varlığını belirlemede PSMA PET BT güvenilir bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: multiparametrik, MR, Prostat kanseri, Prostat haritalama, PSMA, PET

214

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Comparison Of PSMA PET-CT And Multiparametric MRI In Regards of Local Staging For
Prostate Cancer With Histopathological Results
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INTRODUCTION: Prostate cancer has become an important public health issue during recent years. Detecting clinical significant
prostate cancer and appropriate staging for prostate cancer are imperative. Diagnosis of clinical significant prostate cancer is only
possible with suitable synthesis of laboratory and imaging modalities before TRUS-Bx. Imaging modalities are used to localize the
tumor in the prostate and investigate the relation of the tumor with periprostatic tissues. In this study, the sensitivity and specifity
of the PSMA PET CT and multiparametric MRI for localizing the prostate cancer and locoregional staging are investigated.
MATERIAL-METHOD: Total of 49 patients who diagnosed prostate cancer with TRUS Bx and applied mp MRI and PSMA PET CT before radical prostatectomy are included. After ethical committee approval whole patient data scanned retrospectively. Demographic
data, pre-operative PSA, and TRUS Bx results were noted. Mp-MRI and PSMA PET CT were reported by an uro-radiologist and a nuclear medicine specialist, respectively. Radical prostatectomy specimens were investigated by an experienced uropathologist and
all tumors were noted on a 12-sector prostate map. Twelve sector map was filled by uro-radiologist based on Mp-MRI and nuclear
medicine specialist based on PSMA PET CT. Prostate maps were filled by the specialists independently from each other and all the
specialists were blind to the pathological mappings. EPE, BNI, SVI and LNI were reported by all the specialists. All the data gathered
from imaging modalities were compared with the gold standart accepted method 12-sector prostate map of pathology. Region by
region analysis was statistically analyzed.
RESULTS: Mean age of the patiens was 66,18±6,67 years and the mean of pre-operative PSA results was 21,11±32,56 ng/ml. Total
of 44,9% patients’ pathology were reported as ISUP grade 4 and 5, Total of 18,4% patients were surgical margin positive. In the pathologic prostate mapping 392 sector were tumor positive, in the Mp-MRI were 174 sector and in the PSMA PET CT 175 sector were
tumor positive. Both of PSMA- PET CT and Mp-MRI were comparable (p=0,823) and efficient to detect the location of the prostate
tumor (AuROC= 0,666 vs. 0,691 respectively). Mp-MRI had better results then PSMA PET CT in regards of EPE (p=0,027) and both
methods were comparable in regards of SVI and BNI (p= p=0,886 ve p=0,597 respectively). PSMA- PET CT was efficient to detect
LNI (AuROC= 0,765) while Mp-MRI was not efficient to detect LNI (AuROC= 0,647) but both methods were comparable according to
statistical analysis (p=0,398). The sensitivity and the specifity of the PSMA PET CT and Mp-MRI in order to localize the tumor in the
prostate were 42,5% vs. 49,5% and 90,7% vs. 88,6% respectively.
CONCLUSION: Mp-MRI is recommended with its high efficacy on diagnosis of EPE especially before decision making for nerve
sparing surgery for high risk patients. Both methods were efficient in order to localize the tumor in the prostate. PSMA PET CT is a
reliable method to diagnose LNI.
Keywords: Multiparametric MRI, Prostate cancer,PSMA PET BT, prostate mapping
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MR ve PSMA için elde edilen ROC eğrisi altında kalan alanların kıyaslanması
Comparison of under ROC curve area for PSMA and MRI

Patoloji, MR ve PSMA PET BT genel bilgiler / Demographics of pathology, MRI and PSMA-PET
Patoloji n(%)

MR n(%)

PSMA n(%)

LNI

5 (10,2)

6 (14)

14 (33,3)

SVI

14 (28,6)

16 (38,1)

13 (30,2

EPE

32 (65,3)

19 (45,2)

8 (19)

Mesane Boynu İnvazyonu

9 (18,4)

1 (2,4)

4 (9,5)

Total Lezyon Sayısı

362 (61,6)

174 (29,6)

175 (29,8)

Sağ

42 (85,7)

26 (65)

27 (55,1)

Sol

39 (79,6)

25 (62,5)

25 (51)

1. bölge

20 (40,8)

16 (40)

14 (28,6)

2. Bölge

29 (59,2)

17 (42,5)

23 (46,9)

3. Bölge

35 (71,4)

17 (42,5)

17 (34,7)

4. Bölge

46 (93,9)

33 (82,5)

29 (59,2)

5. Bölge

32 (65,3)

14 (35)

14 (28,6)

6. Bölge

44 (89,8)

22 (55)

17 (34,7)
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Multiparametrik Prostat MRI ile Psa Dansitesi’nin Prostat Kanserini Öngörmedeki Etkinliği
Yavuz Baştuğ, Emre Tokuç, Rıdvan Kayar, İlker Artuk
SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM, Üroloji Kliniği, İstanbul
GİRİŞ: Bu çalışmada, psa dansitesi ile birlikte multiparametrik prostat MRI’ın değerlendirilmesinin maligniteyi ön görmedeki başarısını araştırmayı amaçladık.
Materyal ve METHOD: Biyopsi yaptığımız hastalarımızın psa değerleri 2.5 ng/ml ‘nin üzerinde idi. 0.15 psa dansitesi açısından
cut-off değer olarak belirlendi. Hastalar pırads skorlarına göre malignite oranları, psa dansitesine göre malignite oranları, pırads
skorlandırması ile psa dansitesine göre malignite oranlarına göre gruplandırılmıştır. Biyopsilerimiz lokal anestezi altında ultrason
kılavuzluğunda kognitif olarak yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızda verilerini incelediğimiz hasta sayımız 76. Hastalarımızın yaş aralığı 49-80’dir. MRI’ında Pırads1-2 olarak
izlenen hasta sayımız 5 idi. 1 hastamızın biyopsi sonucu ISUP Grade 1 (%20), 4 hastamız ise Kronik Prostatit ya da Benign Prostat
dokusu (%80) olarak yorumlandı. MRI’ında Pırads 3 olarak izlenen hasta sayımız 41 idi. 4 hastamızın biyopsi sonucu ISUP Grade 1
(%9,75), 4 hastamızın biyopsi sonucu ISUP Grade 2-3 (%9,75), 33 hastamız ise Kronik Prostatit ya da Benign Prostat dokusu (% 80,5)
olarak yorumlandı. MRI’ında Pırads 4-5 olarak izlenen hasta sayımız 30 idi. 2 hastamızın biyopsi sonucu ISUP Grade 1 (%6,6), 12
hastamızın biyopsi sonucu ISUP Grade 2-3 (%40), 5 hastamızın biyopsi sonucu ISUP Grade 4-5 (%16,6), 7 hastamız ise Kronik Prostatit ya da Benign Prostat dokusu (% 23,4) olarak yorumlandı. Psa dansitesi 0.15’in altında olan hasta sayımız 46 idi. 4 hastamızın
biyopsi sonucu ISUP Grade 1 (%8,6), 4 hastamızın biyopsi sonucu ISUP Grade 2-3 (%8,6), 3 hastamızın biyopsi sonucu ISUP Grade
4-5 (%6,6), 35 hastamız ise Kronik Prostatit ya da Benign Prostat dokusu (% 76) olarak yorumlandı. Psa dansitesi 0.15’in üzerinde
olan hasta sayımız 30 idi. 2 hastamızın biyopsi sonucu ISUP Grade 1 (%6,6), 13 hastamızın biyopsi sonucu ISUP Grade 2-3 (%43,3), 6
hastamızın biyopsi sonucu ISUP Grade 4-5 (%20), 9 hastamız ise Kronik Prostatit ya da Benign Prostat dokusu (% 30) olarak yorumlandı. MRI’da Pırads 1-2 olarak yorumlanan 5 adet hastamız mevcut ve bu hastalarımızdan psa dansitesi 0.15 ‘in altında olan hasta
sayısı 4 idi. Bu hastaların 1 (%25) malignite saptanmış olup diğer 3 hastamızda (%75) malign patoloji saptanmamıştır. 1 hastamızın
psa dansitesi 0.15’in üzerindedir. Bu hastamızın biyopi sonucunda malign patoloji saptanmamıştır.
MRI’da Pırads 3 olarak yorumlanan 41 adet hastamız mevcut ve bu hastalarımızdan psa dansitesi 0.15 ‘in altında olan hasta sayısı
33 idi. Bu hastaların 4 (%12,1) malignite saptanmış olup diğer 29 hastamızda (%87,9) malign patoloji saptanmamıştır. 8 hastamızın
psa dansitesi 0.15’in üzerindedir. Bu hastaların 4 (%50) malignite saptanmış olup diğer 4 hastamızda (%50) malign patoloji saptanmamıştır.
MRI’da Pırads 4-5 olarak yorumlanan 30 adet hastamız mevcut ve bu hastalarımızdan psa dansitesi 0.15 ‘in altında olan hasta sayısı
9 idi. Bu hastaların 3 (%33,3) malignite saptanmış olup diğer 6 hastamızda (%66,7) malign patoloji saptanmamıştır. 21 hastamızın
psa dansitesi 0.15’in üzerindedir. Bu hastaların 17 (%80,9) malignite saptanmış olup diğer 4 hastamızda (%19,1) malign patoloji
saptanmamıştır.
SONUÇ: Multiparametrik prostat MRI tetkiki ile birlikte psa dansitesinin birlikte değerlendirilmesi; Pırads-3 gibi malignite açısından
şüpheli olan durumlarda psa dansite yüksekliği maligniteyi ön görmede yardımcı olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Multiparametrik Prostat MRI, Psa dansitesi, Pırads, Prostat Kanseri
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Efficacy of Psa Density with Multiparametric Prostate MRI in Predicting Prostate Cancer
Yavuz Baştuğ, Emre Tokuç, Rıdvan Kayar, İlker Artuk
Department of Urology, SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM, İstanbul, Turkey
AIM: In this study, we aimed to investigate the success of evaluating multiparametric prostate MRI with psa density in predicting
malignancy.
MATERIAL-METHODS: The psa values of our patients who underwent biopsy were above 2.5 ng/ml. 0.15 was determined as the
cut-off value in terms of psa density. Our biopsies were cognitively performed under local anesthesia and ultrasound guidance.
RESULTS: The number of patients who were observed as Pırads 3 on MRI was 41. The biopsy results of our 4 patients were interpreted as ISUP Grade 1 (9.75%), the biopsy results of our 4 patients were interpreted as ISUP Grade 2-3 (9.75%), and 33 of our
patients were interpreted as Chronic Prostatitis or Benign Prostate tissue (80.5%). The number of patients with Pırads 4-5 on MRI
was 30. The biopsy result of 2 of our patients was ISUP Grade 1 (6.6%), the biopsy result of 12 of our patients was ISUP Grade 2-3
(40%), the biopsy result of 5 of our patients was ISUP Grade 4-5 (16.6%), and 7 of our patients had Chronic Prostatitis. was interpreted as Benign Prostate tissue (23.4%). The number of patients with psa density below 0.15 was 46. Biopsy results of 4 patients
were ISUP Grade 1 (8.6%), biopsy results of 4 patients were ISUP Grade 2-3 (8.6%), biopsy results of 3 patients were ISUP Grade
4-5 (6.6%), and 35 patients were Chronic. It was interpreted as either Prostatitis or Benign Prostate tissue (76%). The number of
patients with psa density above 0.15 was 30. The biopsy results of our 2 patients were ISUP Grade 1 (6.6%), the biopsy results of
13 patients were ISUP Grade 2-3 (43.3%), the biopsy results of 6 patients were ISUP Grade 4-5 (20%), and 9 of our patients were
Chronic Prostatitis. was interpreted as Benign Prostate tissue (30%). We have 41 patients who were interpreted as Pırads 3 on
MRI, and the number of patients with psa density below 0.15 was 33. 4 (12.1%) of these patients were found to have malignancy,
and no malignant pathology was found in the other 29 (87.9%) patients. The psa density of 8 of our patients was above 0.15. 4
(50%) of these patients were found to have malignancy, and no malignant pathology was found in the other 4 (50%) patients.
We have 30 patients who were interpreted as Pırads 4-5 on MRI, and the number of patients with psa density below 0.15 was 9 of
these patients. 3 (33.3%) of these patients were found to have malignancy, and no malignant pathology was found in the other 6
(66.7%) patients. The psa density of 21 of our patients was above 0.15. 17 (80.9%) of these patients were found to have malignancy,
and no malignant pathology was found in the other 4 (19.1%) patients.
CONCLUSION: Evaluation of psa density together with multiparametric prostate MRI examination; In cases where malignancy is
suspected, such as Pırads-3, high psa density has helped to predict malignancy
Keywords: Multiparametric Prostate MRI, Psa density, Pırads, Prostate Cancer
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Radikal prostatektomi yapılan hastalarda tanısal yeterlilik açısından biparametrik - multiparametrik prostat MRG karşılaştırması
Ayberk İplikçi1, Özgür Efiloğlu1, Ferhat Keser1, Nesrin Gündüz2, Mahmut Bilal Doğan2, Mehmet Çağlar Çakıcı1, Asıf Yıldırım1
1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Dünya genelinde her yıl bir milyondan fazla erkek prostat kanseri teşhisi almakta ve 300.000’den fazla hasta prostat kanserinden ölmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde genel popülasyonun büyük bir kısmını yaşlı erkeklerin oluşturması nedeniyle önemli
bir sağlık problemidir ve erken tanıyı takiben gereksiz tedavi bu hastalık için potansiyel bir risktir. Daha önce yapılan çalışmalarda
dinamik kontrastlı sekans içermeyen biparametrik MRG (bpMRG) protokollerinin klinik anlamlı kanser saptamada multiparametrik
MRG (mpMRG) ile karşılaştırıldığında benzer başarıda olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız; radikal prostatektomi yapılan hastalarda bpMRG ve mpMRG’nin tanısal performansını değerlendirmektir.
MATERYAL ve METOD: Ocak 2016 – Mart 2020 tarihleri arasında radikal prostatektomi yapılan, preoperatif mpMRG çekilen ve
düzenli poliklinik takibinde olan 76 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Her bir hasta için PIRADSv2.1 kullanılarak
mpMRG ile bpMRG deneyimli iki radyolog tarafından yorumlandı. Grup 1 bpMRG’de PIRADS-3 mpMRG’de ise PIRADS-4 olarak değerlendirilen 31 hastadan, grup 2 ise hem bpMRG hem de mpMRG’de PIRADS-4 olarak değerlendirilen 45 hastadan oluşmaktaydı.
BULGULAR: İki grup arasında demografik veriler, preoperatif/postoperatif radyoloji ve patoloji bulguları açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (Figür 1). Biyokimyasal nüksü öngören risk faktörleri için çok değişkenli regresyon analizi yapıldı. Patoloji
raporunda EPE pozitifliği saptanması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (TRR: 24 / GA: 2,92-197,2 / p değeri: 0,003).
SONUÇ: Çalışmamızda PIRADS 3 ve 4 olarak değerlendirilen lezyonlarda iki görüntüleme yöntemi arasında fark saptanmamıştır.
Veriler prostat kanseri tanısında bpMRG protokolünün önemli bir tanısal sorun oluşturmadan uygulanabileceğini göstermektedir.
Dinamik kontrastlı sekansı atlayarak çekim süresini azaltmak klinisyenlere önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca kontrast madde
kullanımına bağlı yan etkilerin ve yüksek maliyetin de önüne geçilecektir. Sonuç olarak rutin prostat MRG görüntüleme için biparametrik protokol kullanımı makul bir yaklaşım olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: onkoloji, prostat kanseri, radyoloji, üroloji
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Biparametric vs. multiparametric prostate MRI comparison in terms of diagnostic efficiency
in patients undergoing radical prostatectomy
Ayberk İplikçi1, Özgür Efiloğlu1, Ferhat Keser1, Nesrin Gündüz2, Mahmut Bilal Doğan2, Mehmet Çağlar Çakıcı1, Asıf Yıldırım1
1
Department of Urology, Istanbul Medeniyet University, Istanbul
2
Department of Radiology, Istanbul Medeniyet University, Istanbul
AIM: Worldwide, more than one million men are diagnosed with prostate cancer each year. More than 300,000 patients also die from
prostate cancer. Especially in developed countries, it is an important health problem since a large part of the general population is
elderly men. Unnecessary treatment following early diagnosis is a potential risk for this disease. In previous studies, MRI protocols
without dynamic contrast sequence (bpMRI) have been shown to have similar success when compared to multiparametric MRI
(mpMRI) in detecting clinically significant cancer. Our aim in this study was to evaluate the diagnostic performance of bpMRI and
mpMRI in patients who underwent radical prostatectomy.
MATERIAL and METHOD: Patients who underwent radical prostatectomy between January 2016 and March 2020 were included in
the study. Preoperative MRI was evaluated retrospectively. For each of the 76 patients, mpMRI and bpMRI were interpreted by two
experienced radiologists using PIRADSv2.1. 31 patients who were evaluated as PIRADS-3 in bpMRI and PIRADS-4 in mpMRI were
included in Group 1. Group 2 consisted of 45 patients who were evaluated as PIRADS-4 in both bpMRI and mpMRI.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the two groups in terms of demographic data, preoperative/postoperative radiology and pathology findings (Figure 1). Multivariate regression analysis was performed for risk factors predicting
biochemical recurrence. EPE positivity in the pathology report was found to be statistically significant (OR: 24 / CI: 2.92-197.2 / p
value: 0.003).
CONCLUSION: In our study, no difference was found between the two imaging methods in lesions evaluated as PIRADS 3 and 4.
The data show that the bpMRI protocol can be applied in the diagnosis of prostate cancer without causing any significant problems. Reducing the procedure time by skipping the dynamic contrast sequence will provide clinicians with a significant advantage.
In addition, side effects and high costs associated with the use of contrast material will be prevented. In conclusion, the use of a
biparametric protocol for routine prostate MRI seems to be a reasonable approach.
Keywords: oncology, prostate cancer, radiology, urology
Figür 1 / Figure 1
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Vücut yağ komponentleri ile radikal prostatektomi sonrası biyokimysal nüksün ilişkisi
Metin Yığman
Ufuk Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
GİRİŞ: Obezite prostat kanseri (PCa) de dahil olmak üzere birçok malignite için hem bir risk faktörü hem de kötü prognostik bir
faktör oluşturmaktır. Radikal prostatektomiden (RP) sonra, vücut kitle indeksi (VKİ) daha yüksek olan hastaların, PCa’ya bağlı ölüm
riskinin yanı sıra biyokimyasal başarısızlık riskinin arttığı bildirilmiştir. VKİ, yalnızca genel yağlanmanın bir göstergesi olup visseral
obezitenin iyi bir göstergesi değildir. Total vucüt adipöz doku temel olarak subkutan adipöz doku (SAD) ile internal adipöz dokunun
komponentleri olan visseral adipöz doku (VAD) ve non-visseral internal adipöz dokudan oluşmaktadır. Abdominal yağlanma, özellikle büyük bir VAD kompartmanın varlığı, son epidemiyolojik çalışmalarda kanser gelişimi için hem önemli bir risk faktörü olarak
bulunmuş hem de kötü prognostik bir faktör olarak ilişkilendirilmiştir. Literatürde vücut yağ komponentleri ile PCa ve radyoterapi
sonrası biyokimyasal nüks ile ilişkisinin değerlendirildiği gözlenmiş ancak RP sonrası prognoz ile ilişkisinin araştırılmasına rastlanılmamıştır. Bu çalışmamızda RP yapılan hastalarda patolojik sonuçlar ve biyokimyasal nüks ile VAD ve SAD ilişkisi değerlendirmesi
amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Ocak 2015 ve Ağustos 2020 tarihleri arasında lokalize PCa tanısıyla RP operasyonu yapılan ve hastane bilgi sisteminden
preoperatif değerlendirilen prostat iğne biyopsisi patoloji sonucu, total PSA, tüm abdomen bilgisayarlı tomografisi (BT) ile postoperatif en az 1 yıllık takibi olan toplam 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların total PSA değerleri ile birlikte patoloji sonuçları
kaydedildi. Preoperatif yapılan kontrastlı tüm abdomen BT’lerinden ise daha önce literatürde tanımlanan şekilde VAD ve SAD ölçümleri yapıldı (Resim 1). İstatistiksel analiz için bağımsız grupların karşılaştırılmasında Stutend t test ve Mann Whitney-U testleri
ve sürekli değişkenler için Pearson korelasyon katsayısı kullanıldı. BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 61.67±6.19, preoperatif
total PSA değeri 8.97±5.93μg/L, prostat büyüklüğü 56.28±15.52gr, VAD 164.9±76cm2 ve SAD 214.33±99.11cm2 olarak bulundu. 9
hastada (%50) ekstraprostatik yayılım, 1 hastada (%2.7) seminal vezikül invazyonu, 24 hastada (%66.6) perinöral invazyon, 4 hastada (%11.1) lenfovasküler invazyon mevcuttu. 2 hasta (%5.5) ISUP grade 1, 8 hasta (%22.2) ISUP grade 2, 10 hasta (%27.7) ISUP
grade 3, 10 hasta (%27.7) ISUP grade 4 ve 6 hasta (%16.6) ISUP grade 5 olarak saptandı. Preoperatif yapılan prostat iğne biyopsisi
sonuçlarının cerrahi patoloji ile değerlendirilmesinde ise 26 (%72.2) düşük derecelendirme olduğu görüldü. 18 hastada (%50) ise
takiplerinde biyokimyasal nüks (total PSA≥0,2 μg/L) mevcuttu. VAD ve SAD ile diğer parametrelerin ilişkisi değerlendirildiğinde lenfovasküler invazyon, seminal vezikül invazyonu, perinöral invazyon, ekstraprostatik yayılım, düşük derecelendirme, PSA ve prostat
hacmi arasında istatistiksel anlamlı fark bulunamadı. Ancak VAD ve SAD ile biyokimsal nüks arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark saptandı (p=0.007 ve p=0.004).
TARTIŞMA: PCa progresyonu ve obezite arasındaki ilişkinin altında yatan biyolojik süreçler net bilinmemektedir. Obezite, biyolojik
olarak mevcut testosteron fraksiyonunu artırabilen düşük seks hormonu bağlayıcı globulin seviyeleri dahil olmak üzere çeşitli hormonal değişikliklerle ilişkilidir. Androjenler, PCa’nın potansiyel bir nedeni olarak dahil edildiğinden, bu endokrin aberasyonlar, klinik
olarak önemli hastalığa ilerlemede rol oynayabilir. Abdominal obezite ayrıca insülin direnci ve hiperinsülinemi ile ilişkilidir. Yüksek
kan insülin seviyelerine ve insülin büyüme faktörlerine (IGF’ler) maruz kalmak PCa ilerlemesini kolaylaştırabilir. SONUÇ: Yüksek
vücut yağ komponentleri PCa gibi tüm malignitelerde artış bir risk oluşturmasının dışında yapılacak küratif tedaviler sonrsında da
risk oluşturmaya devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: prostat kanseri, visseral adipöz doku, subkutan adipöz doku, biyokimyasal nüks
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The relationship between body fat components and biochemical recurrence after radical
prostatectomy
Metin Yığman
Department of Urology, Ufuk University, Ankara, Turkey
INTRODUCTION: Obesity is both a risk factor and a poor prognostic factor for many malignancies, including prostate cancer (PCa).
It has been reported that patients with a higher body mass index (BMI) after radical prostatectomy (RP) have an increased risk
of PCa-related death as well as an increased risk of biochemical failure. BMI is only an indicator of overall adiposity and is not a
good indicator of visceral obesity. Total body adipose tissue is mainly composed of subcutaneous adipose tissue (SAT), visceral
adipose tissue (VAT) and non-visceral internal adipose tissue, which are components of internal adipose tissue. Abdominal fat,
especially the presence of a large VAT compartment, is an important risk factor for cancer development and is associated as a poor
prognostic factor in recent epidemiological studies. In the literature, it has been observed that the relationship between body fat
components and biochemical recurrence after PCa and radiotherapy has been evaluated, but it has not been found to investigate
the relationship with prognosis after RP. In this study, we aimed to evaluate the relationship between pathological results and biochemical recurrence and VAT and SAT in patients who underwent RP.
METHODS: A total of 36 patients who underwent RP operation with the diagnosis of localized PCa between January 2015 and August 2020 and had at least 1-year postoperative follow-up with prostate needle biopsy pathology result, total PSA, whole abdomen
computed tomography (CT) evaluated preoperatively from the hospital information system. was included in the study. Pathology
results were recorded together with the total PSA values of the patients. VAT and SAT measurements were made from all abdominal
CTs with contrast performed preoperatively, as previously described in the literature (Figure 1). Studend t-test and Mann Whitney-U
tests were used to compare independent groups for statistical analysis and Pearson correlation coefficient for continuous variables. RESULTS: The mean age of the patients was 61.67±6.19, preoperative total PSA value was 8.97±5.93μg/L, prostate size was
56.28±15.52gr, VAT was 164.9±76cm2, and SAT was 214.33±99.11cm2. Extraprostatic extension was found in 9 patients (50%),
seminal vesicle invasion in 1 patient (2.7%), perineural invasion in 24 patients (66.6%), and lymphovascular invasion in 4 patients
(11.1%). 2 patients (5.5%) as ISUP grade 1, 8 patients (22.2%) ISUP grade 2, 10 patients (27.7%) ISUP grade 3, 10 patients (27.7%)
ISUP grade 4, and 6 patients (16.6%) ISUP grade 5 detected. In the evaluation of preoperative prostate needle biopsy results with
surgical pathology, 26 (72.2%) low grades were observed. Biochemical recurrence (total PSA≥0.2 μg/L) was present in 18 patients
(50%) during their follow-up. When the relationship between VAT and SAT and other parameters was evaluated, no statistically
significant difference was found between lymphovascular invasion, seminal vesicle invasion, perineural invasion, extraprostatic
extension, low grading, PSA, and prostate volume. However, a statistically significant difference was found between VAT and SAT
and biochemical recurrence (p=0.007 and p=0.004).
CONCLUSION: High body fat components pose a risk in all malignancies such as PCa, and it continues to pose a risk after curative
treatments.
Keywords: prostate cancer, visceral adipose tissue, subcutaneous adipose tissue, biochemical recurrence
Resim 1 / Figure 1

Resim 1: Kırmızı ve mavi bölge sırasıyla, bilgisayarlı tomografide umblikal seviyedeki aksiyel kesitte değerlendirilen subkutanöz ve
visseral yağ dokusunu göstermektedir.
Figure 1: The red and blue regions, respectively, show the subcutaneous and visceral adipose tissue evaluated in the axial section at
the umbilical level in computed tomography.
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3T Multiparametrik MRG’nin Seminal Vezikül İnvazyonunu Değerlendirmedeki Rolü: İlk Sonuçlarımız
Erdem Öztürk1, Şehnaz Tezcan2, Ahmet Asfuroğlu3, Taha Numan Yıkılmaz4, Burcu Savran5, Nazan Çiledağ5, Nurullah Hamidi1, Melih
Balcı3, Altuğ Tuncel3, Halil Başar1
1
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Koru Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3
Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4
Denizli Özel Egekent Hastanesi, Üroloji Bölümü, Denizli, Türkiye
5
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
AMAÇ: Prostat kanserinde (PC) görülen seminal vezikül invazyonu (SVI), hasta prognozunu ve hastalık yönetimini belirlemede
önemli bir rol oynar. Çalışmamızın amacı, SVI’nın MRG özelliklerini histopatoloji ile karşılaştırarak multi-parametrik (MP) Manyetik
Rezonans Görüntülemenin (MRG) tanısal performansını değerlendirmektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Etik kurulu onayı alınmasını takiben Mart 2015 ile Haziran 2021 arasında radikal prostatektomi (RP) uygulanan
35 hastanın klinik ve patolojik verilerini retrospektif olarak değerlendirdik. Preoperatif dönemde tüm hastalara 3T MP-MRG uygulandı. Pozitif SVI tanısı koymak için, T2 ağırlıklı görüntülerde (T2WI) düşük sinyalli odakların varlığının yanı sıra difüzyon ağırlıklı ve
dinamik kontrastlı (DCE) görüntüleme bulguları beraber değerlendirilmştir. Kesitsel patoloji haritaları tüm hastalar için elde edildi.
Histolojik SVI tahmini için MRG’nin duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif prediktif değeri (PPV) ve negatif prediktif değeri (NPV) analiz edildi.
SONUÇLAR: 35 hastanın (%30.5) 11’inde RP sonrası histopatolojik olarak SVI tespit edildi. Tüm hastaların MRG görüntüleri deneyimli bir üroradyolog tarafından değerlendirildi. 1 T3b evreli hastada MP-MRG ile SVI tanısı kaçırıldı. Histopatolojik olarak SVI saptanmayan 2 hasta, MP-MRG ile şüpheli SVI olarak teşhis edildi. MP-MRG’de SVI tespiti için duyarlılık, özgüllük, PPV ve NPV değerleri
sırasıyla %90,9, %91,6, %83,3 ve %95,6 olarak ölçüldü.
Sonuçlar: İlk sonuçlarımız 3T MP-MRG’nin SVI tahmininde yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip olduğunu göstermektedir. 3T
MP-MRG’nin, prostat kanser hastalarında ek bilgi sağlayabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Seminal vezikül invazyonu, 3T MRG, Prostat Kanseri
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The Value of 3T Multiparametric MRI in the Prediciton of Seminal Vesicle Invasion: Preliminary Results
Erdem Öztürk1, Şehnaz Tezcan2, Ahmet Asfuroğlu3, Taha Numan Yıkılmaz4, Burcu Savran5, Nazan Çiledağ5, Nurullah Hamidi1, Melih
Balcı3, Altuğ Tuncel3, Halil Başar1
1
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
2
Koru Hospital, Department of Radiology, Ankara, Turkey
3
Ankara City Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
4
Denizli Egekent Hospital, Department of Urology, Denizli, Turkey
5
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Department of Radiology, Ankara, Turkey
OBJECTIVES: Seminal vesicle invasion (SVI) in prostate cancer (PC) plays an important role in patient prognosis and disease
management. The aim of our study was to evaluate the diagnostic performance of 3T multi-parametric (MP) Magnetic Resonance
Imaging (MRI) by comparing the MRI attributes of SVI with the histopathology.
METHODS: After obtaining institutional review board approval, we retrospectively evaluated clinico-pathological data from 35 patients who underwent a radical prostatectomy (RP) between March 2015 and June 2021. Preoperative prostate imaging with a 3T
MP-MRI was performed in all patients. In order to diagnose positive SVI, low-signal intensity in the seminal vesicle on T2-weighted
images (T2WI) were used, together with diffusion-weighted and dynamic contrast-enhanced (DCE) imaging findings. Step section
pathological maps were avaliable for all patients. The sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive
value (NPV) of MRI for the prediction of histological SVI were analyzed.
RESULTS:. Of the 35 patients (30.5%), 11 had histopathologically SVI identified after RP. All patients MRI results were assessed by
our experienced uroradiologists. MP-MRI has missed SVI in 1 T3b patients-. In 2 patients, who had no histopathologically SVI were
diagnosed with suspected SVI based on MRI. In the overall cohort sensitivity, specificity, PPV, NPV and accuracy for SVI detection
on MRI were 90,9%, 91,6%, 83,3% and 95,6%, respectively.
CONCLUSIONS: Our preliminary results showed that 3T MP-MRI had high diagnostic accuracy in the prediction of SVI with high sensitivity and specificity. We believe that further studies with larger sample size will provide more accurate results in the evaluation of
the diagnostic performance of MP-MRI in the prediction of SVI.
Keywords: Seminal Vesicle Invasion, 3T MRI, Prostate Cancer
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Post-Chemotherapy Modified Template Retroperitoneal Lymph Node Dissection In Patients
With Nonseminomatous Germ Cell Tumor
Murat Zor1, Sercan Yilmaz2, Bahadir Topuz2, Engin Kaya1, Serdar Yalcin2, Emrah Coğuplugil2, Mehmet Emin Ince3, Mesut Gurdal1
1
Gülhane Tıp Fakültesi Üroloji AD
2
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
3
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği
Introduction/BACKGROUND: However, a full bilateral template RPLND is thought to be the standard of care for the management of
post-chemotherapy retroperitoneal residual masses for non-seminomatous germ cell tumors (NSGCT), in the last decade there is
increasing popularity for modified templates. In this study, we aimed to present our oncologic outcomes, perioperative outcomes
of a consecutive seventeen NSGCT patients who underwent a modified template unilateral PC-RPLND for retroperitoneal residual
disease.
MATERIALS-METHODS: We retrospectively evaluated the medical records of 17 consecutive NSGCT patients who underwent modified template unilateral PC-RPLND in our university hospital between 2017 and 2020. All patients had normal serum tumor markers
with residual disease in the retroperitoneum. Operative characteristics including the size of the retroperitoneal residual mass,
residual tumor pathology, removed lymph nodes, positive percentage of removed lymph nodes, accompanying surgeries, complications, mean operation time and hospital stay, and long-term results including survival and antegrade ejaculation were evaluated.
RESULTS: Eleven patients underwent left and six right-sided surgery. Median residual lymph node diameter was 41 mm. Median
hospitalization time was 3.5 days. Median follow-up time was 10.5 months. Necrosis/fibrosis was seen in 6 patients, and teratoma
in 11 patients. No viable tumor was seen. No patients died in the follow-up period. None of the patients recurred during follow-up.
Ten/seventeen patients had antegrade ejaculation.
CONCLUSIONS: Modified template unilateral PC-RPLND leads very good oncologic outcomes with decreased perioperative morbidity as well as better antegrade ejaculation rates. Low-volume retroperitoneal disease seems to fit best for this procedure.
Keywords: post-chemotherapy, retroperitoneal lymph node dissection, modified template, germ cell tumor, nonseminomatous
Fig 1

Fig 1. The modified template surgical resection boundaries. a. Right-sided template includes the right common iliac (medial to the
ureter), paracaval, precaval, retrocaval, interaortocaval (IAC), and preaortic lymph nodes. b. Left-sided template includes the preaortic, periaortic, interaortocaval lymph nodes superior to the inferior mesenteric artery and left common iliac lymph nodes.
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Erektil Disfonksiyon Tanı ve Tedavisinde Kalp Damar Cerrahının Rolü
Hakkı Kursat Çetin1, Faruk Özgör2
1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
GİRİŞ: Kardiyovasküler polikliniğine başvuran hastalarda erektil disfonksiyon (ED) oluşumunu ve hastaların erektil durumun kardiyovasküler cerrah tarafından sorgulanmasına yaklaşımını değerlendirmek.
YÖNTEMLER: Bu çalışma Mart 2021-Temmuz 2021 tarihleri arasında prospektif olarak yürütüldü ve kalp ve damar polikliniğine başvuran erkek hastalar çalışmaya alındı. Hastaların erektil durumunu değerlendirmek için tüm hastalara Uluslararası Erektil Fonksiyon
İndeksi (IIEF-5) formu dolduruldu. Ayrıca kalp damar cerrahı ile cinsel fonksiyonlarını tartışmaya yönelik hasta görüşleri dört farklı
seçenek ile değerlendirilmiş ve ED’li hastaların kalp damar cerrahından beklentileri beş soru ile analiz edilmiştir.
SONUÇLAR: Sonuç olarak, ortalama yaşı 59.2 olan 95 hasta çalışmaya alındı. Toplamda 62 (%65.2) hastanın IIEF skoru <21 ve 33
hastanın (%34.8) IEFF skoru ≥22 idi. Kardiyologlar tarafından cinsel işlevlerin sorgulanması sonucunda hastaların 12’si (%12,6) rahatsızlık hissetti ve 14’ü (%14,7) kardiyoloğun bu konuda yardımcı olamayacağını düşündü. Ancak 52 (%54,7) hasta kardiyologların
cinsel fonksiyonları sorgulamasından memnundu. Ancak hastaların çoğu (95 hastanın 71’i, %74,7) kardiyoloji muayenesi sırasında
cinsel sorunlar konusunda uzmanlaşmış bir hemşirenin katılımı hakkında olumsuz görüş bildirmiştir.
SONUÇ: Çalışmamız kardiyovasküler polikliniğine başvuran üç hastadan ikisinde çeşitli düzeylerde tanı konmamış ED olduğunu
göstermiştir. Ek olarak, bu çalışma, hastaların bir kardiyovasküler cerrah tarafından ED hakkında soru sormaktan memnun olduklarını buldu.
Anahtar Kelimeler: erektil disfonsiyon, IIEF-5, Kalp damar cerrahisi
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The Role of Cardiolovascular surgeon in the Diagnosis and Treatment of Erectile Dysfunction
Hakkı Kursat Çetin1, Faruk Özgör2
1
Şişli Etfal Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2
Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
INTRODUCTION: To evaluate the occurrence of erectile dysfunction (ED) in patients admit to the cardiovascular outpatient clinic
and patients’ approach to questioning of erectile status by cardiovascular surgeon.
METHODS: The present study was conducted from March 2021 to July 2021 in a prospective manner, and male patients who were
admitted to the carddiovascular outpatient clinic were enrolled in the study. To evaluate erectile status of patients, the International
Index of Erectile Function (IIEF-5) form was completed by all patients. In addition, patient opinions about discussing their sexual
functions with the cardiovascular surgeon were evaluated with four different options and expectations of patients with ED from the
cardiovascular surgeon were analyzed with five questions.
RESULTS: Eventually, 95 patients with mean age 59.2 years were enrolled in the study. In total, 62 (65.2%) patients had IIEF score
<21, and 33 patients (34.8%) had IEFF score ≥22. As a result of questioning sexual functions by cardiologists, 12 (12.6%) of the
patients felt uncomfortable and 14 (14.7%) patients thought that the cardiologist could not help in this regard. However, 52 (54.7%)
patients were satisfied with cardiologist questioning of sexual functions. However, most patients (71 of 95 patients, 74.7%) reported a negative opinion about the participation of a nurse who specialized in sexual problems during cardiology examination.
CONCLUSION: Our study demonstrated that two out of three patients admitted to the cardiovascular outpatient clinic had various
levels of undiagnosed ED. In addition, the present study found that patients were satisfied with questioning about ED by a cardiovascular surgeon.
Keywords: cardiovascular surgery, erectile dysfunction, IIEF-5
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Cinsel Problemleri Olan Bakir Erkeklerin Cinsel Mitlere Yaklaşımı: Eğitim Şart !
Mehmet Erhan Aydın, Coşkun Kaya, Mustafa Sungur, Aykut Aykaç
Eskişehir Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üroloji Kliniği, Eskişehir
AMAÇ: Hiç cinsel birlikteliği olmamasına rağmen cinsel problemleri olduğu düşüncesiyle hastaneye başvuran erkeklerin, cinsel
mitlere bakış açısını ortaya konmak amaçlandı.
YÖNTEM: Hiç cinsel birlikteliği olmayıp, cinsel problemleri olduğu düşüncesiyle başvuran erkeklere, soru formu ve ‘Cinsel Mitlere
İnanma Durumu Ölçeği’1 doldurtuldu.
BULGU: Haziran- Eylül 2021 tarihleri arasında üroloji polikliniğine; mastürbasyon dışında cinsel aktivitesi olmayan ama erektil disfonksiyon tarifleyen (13), prematür ejakulasyonu olduğunu iddia eden (9), ard arda veya gün içinde birden fazla masturbasyon
yapamayan (8), epididimi ‘daha önce ele gelmeyen yeni oluşan testiste kitle’ olarak belirten (5), skrotumdaki kıl foliküllerini ve/veya
skrotal deri kıvrıntılarılarını ve/veya glans penisteki cilt kabartılarını anormal oluşum olarak belirten (3), istemsiz prostatik sekresyonunu ‘bel soğukluğu’ olarak niteleyen (2) toplam 40 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 21.7±7.4 idi. Yetiştiği yerin
en az il merkezi (%20), bitirdiği veya devam etmekte olduğu öğrenim durumunun en az üniversite (%20), mevcut aile yapısının en sık
çekirdek tipte (%97.5) olduğu görüldü. Gelir getiren bir işte çalışma oranı %75 iken elde edilen gelirin en sık ‘3000 liradan az’ (%62.5)
olduğu tespit edildi. Ebeveynler ile cinsel konuların hiç konuşulmadığı veya konuşmanın yasak olduğu bir aile yapısında yetişme
oranı %80’tür. Çalışmaya katılanlardan cinsellikle ilgili bilgileri bugüne kadar kimseyle konuşmayanlar %20, arkadaşı ile konuşanlar
% 32.5 ve sosyal medya ile pornografik yayınları bilgi kaynağı olarak kullananlar % 40 bulunmuş iken hiç bir katılımcı bir sağlık personeli ile cinsel bilgi için iletişime geçmemiştir. Cinsel bilgisini yeterli bulanlar sadece %35 iken, cinsel ilişkiden korku duyma oranı
sadece %10 dir. Sorgulanan 29 cinsel mitten en az 1 mite katılma oranı %95 iken 14’den fazla cinsel mite katılma oranı ise %67.5
tir. En sık katılınan cinsel mitler sırasıyla Cinsel birleşme için en doğal pozisyon erkeğin üstte olduğu pozisyondur’, Güçlü erkekler üst
üste birkaç kez sevişir. ve Erkeğin penisinin boyu çok önemlidir.dir. En az katılınan mit Mastürbasyon kirli ve zararlıdır. iken, en çok
fikrim yok olarak belirtilen mit ise Sevişme ancak iki tarafın birlikte orgazm olması ile güzeldir. dir.
TARTIŞMA: Günlük üroloji pratiğinde ‘cinsel aktivitesi olmamasına rağmen cinsel konularda problemleri olduğunu düşünen erkekler’
azımsanmayacak sıklıktadır. Cinsel mitler ise bireylerin cinsel hayatını yanlış yönlendiren toplumsal inanışlardır. Kişinin yetiştiği yer,
öğrenim durumu, gelir durumu, büyüdüğü ailenin cinselliğe bakış açısı ve cinsel bilgileri edindiği kaynaklar cinsel mitlere inanma
oranını belirleyebilen faktörlerdir.
SONUÇ: Cinsel bilgi seviyesi az olan birey silsile şeklinde cinsel mitlere daha çok inanır ve olağan durumları bir sorun gibi algılayıp hastaneye başvurmak zorunda kalır. Eğer bu durumların bir problem teşkil etmediği zamanında doğru bir şekilde anlatılmazsa, kişi bu yaşadığı sorunları takıntı haline getirebilir. Bu tip bireyler cinsel sorunları konuşmaktan çekindikleri için çalışmamızda olduğu gibi bilgi edinmek veya sorun çözmek için sağlık profesyonellerine başvurmaktan da sakınırlar. Bu yüzden,
öğretim hayatının her aşamasında cinsel eğitime daha çok yer verilmesi, ailelerin cinsellik konusunda çocuklarıyla daha
çok paylaşım içinde olması, sosyal medyada içeriği kontrol edilmiş sağlık profesyonellerince hazırlanmış paylaşımların sayısının artması; toplumun cinsel bilgi düzeyinin artmasını sağlayacağı gibi cinsel mitlerin de ortadan kalkmasını sağlayacaktır.
1 Kilci Ş., Özsoy S. Evlilik Hazırlığı Yapan Çiftlerin Cinsel Mitlere İnanma Durumları ve Etkileyen Faktörler. KASHED. 2019; 5(2): 1-28
Anahtar Kelimeler: cinsellik, cinsel mitler, erkek
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The attitudes of Virgin Men with Sexual Problems on Sexual Myths: Education is necessary!
Mehmet Erhan Aydın, Coşkun Kaya, Mustafa Sungur, Aykut Aykaç
Eskişehir Health Application and Research Center, Department of Urology, Eskisehir
OBJECTIVE: It was aimed to reveal the point of view of men on sexual myths who have never had sexual intercourse and who applied
to the hospital with the thought of having sexual problems.
METHOD: Men who have never had sexual intercourse and who applied with the thought of having sexual problems were asked to
fill out a questionnaire and ‘Belief in Sexual Myths Scale’1
RESULTS: 40 male patients; who had erectile dysfunction but not having sexual activity except masturbation (13), claiming to have
premature ejaculation (9), unable to masturbate consecutively more than once a day (8), describing the epididymis as a ‘newly
formed testicular mass that was not previously palpable’ (5), indicating hair follicles in the scrotum and/or scrotal skin folds and/or
skin ridges on the glans penis as abnormal formations (3), describing involuntary prostatic secretion as ‘gonorrhea’ (2) admitted to
the urology clinic between June-September 2021were included to the study. The mean age was 21.7±7.4 years. It was detected that
the place where grown up was at least the city center (20%), the education level completed or continued at least at the university
(20%), and the current family structure was most common in the elementary type (97.5%).While the rate of working in an income
generating business was 75%, it was determined that the most common income was ‘less than 3000 TL’ (62.5%). The rate of growing
up in a family structure where sexual issues are never discussed with parents or prohibited was 80%.Among the participants in the
study, who had never talked to anyone about sexuality 20%, who talked with their friends were 32.5%, while those who used social
media and pornographic publications as a source of information were found to be 40% while none of the participants contacted a
health personnel for sexual information. While only 35% find their sexual knowledge sufficient, the rate of fear of sexual intercourse
is 10%. The rate of agreement with at least 1 of the 29 questioned sexual myths is 95%, the rate of agreement with more than 14
sexual myths is 67.5%. The most common sexual myth is ‘The most natural position for sexual intercourse is the man on top’, while
the least subscribed myth is ‘Masturbation is dirty and harmful’,
DISCUSSION: ‘Men who think they have problems in sexual matters despite not having sexual activity’ are very common in daily
urology practice. Sexual myths are social beliefs that mislead individuals’ sexual life. The place where the person grew up, education level, income level, the perspective of the family he grew up and the sources of sexual information are the factors that can
determine the rate of belief in sexual myths.
CONCLUSION: Giving more prominence to sexual education at every stage of education life, sharing of families with their children
more about sexuality, the increase in the number of content controlled shares prepared by health professionals on social media will
increase the level of sexual knowledge of the society and will also ensure the disappearance of sexual myths.
Keywords: sexuality, sexual myhts, men
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Yaşlı Hastalarda Erektil Disfonksiyonun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi: Prospektif Gözlemsel Bir Çalışma
Mehmet Sefa Altay1, Fevzi Bedir2, Hüseyin Kocatürk2, Banu Bedir3, Sinan Yılmaz4, İsa Özbey5
1
Özel Buhara Hastanesi
2
Sağlık Bilimler Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3
Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü
4
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
5
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
GİRİŞ VE AMAÇ: Erektil disfonksiyon (ED) yaşla birlikte giderek artan bir hastalık olup, ED ile depresyon arasında sıkı bir ilişki vardır.
Yaşlı bireylerde ED’nin yaşam kalitesi ve depresyon üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı.
METOD: Mayıs 2019 ile mayıs 2020 tarihleri arasında, 60 yaş üstü, önceden bilinen depresyon tanısı almayan, bilişsel ve kognitif
fonksiyonları yerinde olan, primer şikayeti ED olan ve tedavi almamış 142 hasta prospektif olarak incelendi. The International Index
of Erectile Function-5 (IIEF-5) formu kullanılarak hastalardaki ED’nin derecesi belirlendi. Depresyon açısında SF-36 yaşam kalite
ölçeği ve Beck depresyon ölçeği (BDI) kullanılarak veriler incelendi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 67.46±4.55 yıldı. İEFF-5 Skoru puan ortalaması 10.85±5.08’di. SF-36 puan ortalamaları; fiziksel fonksiyon 73.90±28.49, fiziksel rol güçlüğü 43.30±42.82, emosyonel rol güçlüğü 34.74±40.06, enerji/canlılık/vitalite
44.75±23.28, ruhsal sağlık 54.98±13.43, sosyal işlevsellik 43.83±30.75, ağrı 90.12±18.28 ve genel sağlık algısı 37.14±23.34’tü. BDI
puan ortalaması 24.0±15.14’tü. BDI puan ortalaması ile İEFF skor ortalaması arasında anlamlı negatif yönlü çok yüksek ilişki vardı
(r=0.864, p<0.001). BDI puanı arttıkça İEFF skoru azalmaktaydı. SF-36 yaşam kalitesi alt alanları ile BDI puan ortalaması arasında
negatif yönlü ilişki olduğu tespit edildi. İEFF Skor ortalaması ile depresyon ölçeği puan ortalaması arasında da benzer ilişki vardı.
Enerji/canlılık/vitalite, sosyal işlevsellik, genel sağlık algısı ile İEFF skor ortalaması arasında çok yüksek düzeyde negatif yönlü ilişki
varken; ağrı ile zayıf düzeyde negatif yönlü anlamlı ilişki vardı (p<0.001).
SONUÇ: ED ile depresyon arasında sıkı bir ilişki olup, ED’nin şiddeti arttıkça depresyon artmakta ve yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Beck depresyon ölçeği, Erektil disfonksiyon, SF-36 yaşam kalite ölçeği, Yaşlılık
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The Effect of Erectile Dysfunction on Quality of Life and Depression in Elderly Males: A Prospective Observational Study
Mehmet Sefa Altay1, Fevzi Bedir2, Hüseyin Kocatürk2, Banu Bedir3, Sinan Yılmaz4, İsa Özbey5
1
Department of Urology, Private Buhara Hospital, Erzurum, TURKEY
2
Department of Urology, Health Sciences University, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, TURKEY
3
Aziziye District Health Directorate, Erzurum, TURKEY
4
Department of Public Health, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey
5
Department of Urology, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey
INTRODUCTİON AND AIM: Erectile dysfunction (ED) is a disease that increases with age and is closely associated with depression.
The purpose of this study was to investigate the effect on quality of life and depression of ED in elderly individuals.
METHOD: One hundred forty-two patients aged over 60 with no known previous diagnosis of depression, with normal cognitive
functions, with primary complaints of ED, and no previous receipt of treatment were prospectively investigated between May 2019
and May 2020. Degree of ED was determined using the International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5) form. Data were examined
using the SF-36 quality of life scale and the Beck Depression Inventory (BDI).
RESULTS: The mean age of the patients was 67.46±4.55 years, and their mean IIEF-5 score was 10.85±5.08. Mean SF-36 scores were 73.90±28.49 for physical functioning, 43.30±42.82 for role limitations due to physical health problems, 34.74±40.06 for
role limitations due to personal or emotional problems, 44.75±23.28 for energy/fatigue, 54.98±13.43 for emotional well-being,
43.83±30.75 for social functioning, 90.12±18.28 for bodily pain, and 37.14±23.34 for general health perceptions. The mean BDI score was 24.0±15.14. Significant, very powerful negative correlation was present between mean BDI and mean IIEF scores (r=0.864,
p<0.001). IIEF scores decreased as BDI scores increased. Negative correlation was also observed between mean SF-36 quality of
life domains and BDI scores. A similar relationship was present between mean IIEF score and mean depression scale score. Very
high negative correlation was present between mean IIEF score and energy/fatigue, social functioning, and general health perceptions, and weak negative correlation with bodily pain (p<0.001).
CONCLUSION: ED and depression are closely related, depression increasing with the severity of ED, and quality of life is adversely
affected.
Keywords: Beck depression inventory, Erectile dysfunction, SF-36 quality of life scale, Old age
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Does the hemodialysis affect the testosterone serum level in patients with end stage renal
disease?
Mahmoud Mustafa, Donya Hrezat, Lama Abu Obaida, Duha Beshtawi
Department of Urology, An-najah National University, Nablus, Palestine
PURPOSE: In male Chronic Kidney Disease (CKD) patients, hypogonadism is a common feature. It is mainly represented by testosterone deficiency which is associated with various complications including increased mortality, physical activity and sexual
dysfunction. The new generation of hemodialysis machine use high flux instead of low flux membrane, high flux may have insight to
allow the passage of larger molecule than low flux membrane. In this study we aimed to evaluate the effect of high flux membrane
dialysis on total serum testosterone (TST) level in hemodialysis patients.
MATERIAL-METHODS: Total of 60 male with end stage renal disease (ESRD) whose mean age was (54.02 ± 13.40 years) were included in this study. TST and Hct serum levels were measured before and after hemodialysis with high flux membrane. The change
in TST and Hct value were calculated. The correlation between the change in TST and Hct was assisted. The mean period of hemodialysis program was (46.5±27 months) and all patients undergo standard hemodialysis program three times per week, four hours
period for each session at Al Najah National University Hospital. Patients with prostatic cancer or previous history of prostatic
surgery or liver insufficiency or who taking androgen therapy were excluded.
RESULTS: Significant increment in serum level of testosterone values after hemodialysis occurred; the mean values of TST before
and after dialysis were (3.13±1.44 ng/ml, 4.17±2.04 ng/ml) respectively and (r=0.78,p=0.001). The pre- and post-hemodialysis Hct
levels were (32.31% ± 3.90% and 35.27% ± 4.89%) respectively and (r=0.754, p=0.001). The mean percentage of changes in TST and
Hct values after hemodialysis were (35±0.33% )and (9±0.1%) respectively. There was a correlation detected between the change
in TST and Hct level (r=0.277, p=0.032)
CONCLUSION: High flux membrane dialysis does not filtrate testosterone molecule. Hemodialysis resulted in statically significant
elevation in serum testosterone level. Hemoconcentration is seems to be the most valid explanation for the increment in serum
testosterone level. Before hemodialysis the majority of the patients have serum testosterone levels ranging from low to borderline.
Therefore supplements of androgens may be of clinical benefit.
Keywords: testosterones, renal failure, kidney
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Penil Fraktürde Cerrahi Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimimiz
İbrahim Karabulut1, Fatih Kürşat Yılmzel1, Emre Şam1, Mehmet Sefa Altay1, Ahmet Emre Cinislioğlu1, Emel Şam2, Orhan Delice2
1
S.B.Ü Eruzum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji A.B.D
2
S.B.Ü Eruzum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil A.B.D
GİRİŞ: Penil fraktür, korpus kavernozumun tunika albugineasının tek veya çift taraflı yırtılması sonucu ortaya çıkar. Acil cerrahi
müdahale gerektiren nadir bir durumdur. Bu çalışmada penil fraktürde cerrahi tedavinin etkinliğini ve komplikasyonlara etkisini
belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: 2012-2019 yılları arasında kliniğimiz acil servisine başvuran ve penis fraktürü tanısı ile acil cerrahi onarım yapılan 21
hastanın verileri geriye dönük olarak toplandı. Penis kırığı tanısı anamnez ve fizik muayene ile konuldu. Yaş, etiyoloji, travmadan
cerrahiye kadar geçen süre, fizik muayene bulguları, tunika albuginea defektinin uzunluğu ve lokalizasyonu, hastanede kalış süresi
ve postoperatif birinci, üçüncü ve altıncı ay takip sonuçları analiz edildi. Erektil fonksiyon, Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi
(IIEF-5) kullanılarak değerlendirildi. Penis eğriliği, penil nodül ve ağrılı ereksiyon gibi komplikasyonlar değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 36.8 ± 8.3 yıl idi. Penis fraktürünün en yaygın nedeni, penisin detümesans için elle bükülmesiydi. Tüm hastalar ameliyat edildi. Travmadan ameliyata kadar geçen ortalama süre 7,6 ± 3,1 saatti. Tunika albuginea defektinin
ortalama uzunluğu 11 ± 2.5 mm idi. Ortalama hastanede kalış süresi 2,5 ± 0,5 gündü. Ameliyat sonrası birinci, üçüncü ve altıncı
aylarda ortalama IIEF-5 skorları sırasıyla 20.5 ± 2.6, 22 ± 2.2, 22.1 ± 1.7 idi.
SONUÇ: Penis fraktürü ürolojik bir acildir ve zamanında cerrahi, postoperatif komplikasyonları önlemede etkili bir tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, Penis ekimozu, Penis fraktürü, Penis şişmesi, Ürolojik acil durum.
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Surgical Results in Penile Fracture: Our Single Center Experience
İbrahim Karabulut1, Fatih Kürşat Yılmzel1, Emre Şam1, Mehmet Sefa Altay1, Ahmet Emre Cinislioğlu1, Emel Şam2, Orhan Delice2
1
S.B.Ü Eruzum Regional Training and Research Hospital, Department of Urology
2
S.B.Ü Eruzum Regional Training and Research Hospital Emergency
INTRODUCTION: Penile fracture arises as a result of a unilateral or bilateral rupture of the tunica albuginea of the corpus cavernosum. It is a rare condition that requires urgent surgical intervention. In this study, we aimed to determine the effectiveness of
surgical treatment in penile fracture and its effect on complications.
METHODS: The data of 21 patients who were admitted to the emergency department of our clinic between 2012 and 2019 and
underwent emergency surgical repair with the diagnosis of penile fracture were collected retrospectively. The diagnosis of penile
fracture was established by anamnesis and physical examination. Age, etiology, duration from trauma to surgery, physical examination findings,length and localization of the tunica albuginea defect, length of hospital stay, and postoperative first-, third- and sixthmonth follow-up results were analyzed. Erectile function was evaluated using the International Index of Erectile Function (IIEF-5).
Complications such as penile curvature, penile nodule and painful erection were evaluated.
RESULTS: The mean age of the patients was 36.8 ± 8.3 years. The most common reason of penile fracture was manually bending
the penis for detumescence. All patients underwent surgery. The mean duration from trauma to surgery was 7.6 ± 3.1 h. The mean
length of the tunica albuginea defect was 11 ± 2.5 mm. The mean length of hospital stay was 2.5 ± 0.5 days. The mean IIEF-5 scores
in the postoperative first, third and sixth months were 20.5 ± 2.6, 22 ± 2.2, 22.1 ± 1.7, respectively.
CONCLUSION: Penile fracture is a urological emergency, and timely surgery is an effective treatment method for preventing postoperative complications.
Keywords: Erectile dysfunction, Penile ecchymosis, Penile fracture, Penile swelling, Urological emergency.
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Stres tipte idrar kaçırma tedavisinde duloksetin ve pelvik taban kas egzersizi kombinasyonunun etkisi
Mehmet Gökhan Çulha, Mehmet Ali Karagöz, Caner Baran, Murat Özer, Emre Can Polat, Alper Ötünçtemur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Stres tipte idrar kaçırma(STİK) toplumda sıklıkla görülmektedir ve farklı tedavi modaliteleri mevcuttur. Bu çalışmanın amacı
STİK tedavisinde pelvik taban kas egzersizleri ve dluoksetin kombinasyonunun etkisini değerlendirmektir.
METOD: Şubat 2018-Mart 2021 tarihleri arasında STİK nedeniyle üroloji polikliniğine başvuran 18-65 yaş arası kadın hastaların demografik verileri geriye yönelik incelendi. Pelvik cerrahi ya da radyoterapi geçiren, STİK nedeniyle opere olan, takiplerinde eksiklik
olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların demografik özellikleri kayıt edildi. STİK tanısı için stres testi uygulandı. Hastalar
uluslararası inkontinans konsültasyon sorgulama formu ile tedavi öncesi ve sonrası değerlendirildi. Hastalar iki grupta incelendi.
İlk grupta duloksetin 40 mg 2*1 oral tedavinin yanında haftada bir kez fizyoterapist eşliğinde ve her gün evde pelvik taban egzersizi(PTKE) tedavisi verilmiştir. İkinci grupta ise hastalar sadece duloksetin 40 mg tedavisi almışlardır. Se3kiz haftalık tedavi sonrası
hastalar kontrol edildi. Tedaviden memnuniyet Clinical Global Impression Scale (CGIS) ile değerlendirildi. Hastalar ped sayısı, ICIQSF skorları açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya toplamda 132 hasta dahil edilmiştir. (grup-1=63, grup-2=69) Hastaların yaş ortalaması 47,65±13.33, BMI
ortalaması 28,89±5,12, parite ortalaması 3,03±1,78, günlük ped sayısı ortalaması 2,56±0.98, ICIQ-SF skoru ortalaması 8,12±3,65tir.
Gruplara arasında yaş, BMI, parite, başlangıçtaki günlük ped sayısı ve ICIQ-SF skorları arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır.
Duloksetin+PTKE tedavisi alan grupta günlük ped sayısı ve ICIQ-SF skorlarında sadece duloksetin alan gruba göre anlamlı iyileşmeler izlenmiştir (ped sayısı içinp=0,012; ICIQ-SF için p=0,003, CGIS için p=0,034).Toplamda 5 hastada (Grup-1=3, grup-2=2) yan etkiler
gelişmiş olup (baş dönmesi, uykusuzluk, iştahsızlık) hiç biri ilacı bırakacak derecede olmamıştır.
SONUÇ: STİK tedavisinde kullanılan duloksetin 40 mg 2*1 tedavi, PTKE ile birlikte kombine kullanıldığında hastaların semptomları
üzerinde daha fazla etkili olduğu saptanmıştır. STİK hastalarının tedavisinde bu kombinasyon tedavisinin hastaların iyileşmesine
katkıda bulunacağı akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: stres tipte idrar kaçırma, duloksetin, pelvik taban kas egzersizi, tedavi
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Effect of a combınatıon of duloxetın and pelvıc floor muscle exercıse ın the treatment of
stress ıncontınence
Mehmet Gökhan Çulha, Mehmet Ali Karagöz, Caner Baran, Murat Özer, Emre Can Polat, Alper Ötünçtemur
Department of Urology, University of Health Sciences, Prof. Dr. Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul, Turkey
OBJECTIVE: Stress urinary incontinence (SUI) is frequently seen in the community and there are different treatment modalities. The
aim of this study was to evaluate the effect of the combination of pelvic floor muscle exercises and dluoxetine in the treatment of
SUI.
METHOD: Demographic data of female patients aged 18-65 years who applied to the urology outpatient clinic due to SUI between
February 2018 and March 2021 were retrospectively analyzed. Patients who had pelvic surgery or radiotherapy, were operated due
to SUI, and had insufficient follow-up were excluded from the study. Demographic characteristics of the patients were recorded.
Stress test was used for the diagnosis of SUI. The patients were evaluated before and after the treatment with the international
incontinence consultation questionnaire. The patients were examined in two groups. In the first group, duloxetine 40 mg 2*1 oral
treatment was given, as well as pelvic floor exercise (PFMT) treatment at home once a week, accompanied by a physiotherapist,
every day. In the second group, patients received only duloxetine 40 mg treatment. After eight weeks of treatment, the patients were
controlled. Satisfaction with the treatment was evaluated with the Clinical Global Impression Scale (CGIS). Patients were compared
in terms of number of pads and ICIQ-SF scores.
RESULTS: A total of 132 patients were included in the study. (group-1=63, group-2=69) The mean age of the patients was 47.65±13.33,
the mean BMI was 28.89±5.12, the mean parity was 3.03±1.78, the mean number of pads per day was 2.56± 0.98, mean ICIQ-SF
score is 8.12±3.65. There was no significant difference between the groups in age, BMI, parity, baseline number of daily pads and
ICIQ-SF scores. Significant improvements were observed in the number of pads per day and ICIQ-SF scores in the group receiving
duloxetine+PTCE treatment compared to the group receiving only duloxetine (p=0.012 for the number of pads; p=0.003 for ICIQ-SF,
p=0.034 for CGIS). 1=3, group-2=2) side effects developed (dizziness, insomnia, loss of appetite), none of which were sufficient to
discontinue the drug.
CONCLUSION: Duloxetine 40 mg 2*1 treatment, which is used in SUI treatment, was found to be more effective on patients’ symptoms when combined with PFMT. In the treatment of SUI patients, it should be kept in mind that this combination therapy will
contribute to the recovery of the patients.
Keywords: stress urinary incontinence, duloxetine, pelvic floor muscle exercise, treatment
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Covid-19 cinsel fonksiyonları her yönüyle bozar ve endotelyal hasar buna neden olabilir
Emre Salabaş, Hüseyin Cihan Demirel, Semih Türk, İbrahim Halil Baloğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GİRİŞ: 2019 coranavirus (COVID-19) yeni bir enfeksiyöz hastalıktır. Farkındalığımız ve bilgilerimiz devam eden klinik araştırma bulgularına ve klniik deneyimler ile giderek artmaktadır. Bu sebeple tanı ve tedavi stratejileride sürekli güncellenmektedir. Literatür
kardiyovasküler belirtiler ve endotelyal disfonksiyonun COVID-19 un olumsuz etkileriyle beraber olduğunu göstermeketedir.Bu çalışma sistematik bir anket (Uluslararası erektil fonksiyon indeksi, IIEF-15) kullanılarak erkeklerin cinsel sağlığını COVID-19 öncesi
ve sonrası dönemde kıyaslayan ilk çalışmadır.İkincil amacımız ise COVID-19 hastalığını takiben cinsel işlev bozukluğunu öngören
faktörlerin araştırılmasıdır.
MATERYAL-METOD: Bu çalışmaya COVID 19PCR testi + saptanan 114 erkek dahil edilmiştir. n=21 kişida hastane yatış öyküsü n=6
kişide yoğun bakım ünitesi yatış öyküsü n=3 kişide ise entübasyon öyküsü mevcuttu. Anketin ilk aşaması COVID-19 teşhisini takip
eden ilk ayda tamamlandı. Ayrıca COVID-19 tanısı öncesinde hastaların cinsel işlevleri yine IIEF anket formuyl değerlendirildi.
SONUÇ: Hastaların COVID-19 öncesi ve sonrası yapılan değerlendirmelerinde 38 hastanın IIEF skorunda azalış 2 hastanın IIEF skorunda ise artış görüldü.74 hastada ise istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi. Hastalar, COVID öncesi ve sonrası dönemlerde
IIEF-15 ve onun etkenleriyle değerlendirildi. Ortalama IIEF-EF skorunun 24(16-26) dan 20(8-25) e düştüğü gözlendi.
TARTIŞMA: Sonuç olarak; tanı almamış COVID-19 vakaları ürolojik semptomlar ile kliniklere başvurabilirler. Bu hastalık; erektil
disfonksiyon, orgazm, cinsel istek,ve hastaların tatmini dahil olmak üzere cinsel fonksiyonların tüm yönlerinde bozulmaya neden
olur. Hastaların üçte biri erektil disfonsiyon şiddetinde bir derecelik artış ile karşı karşıyadır. Pnömoni, hastaneye yetış, ilk aciliyet
semptomları COVID 19 sonrası erektil disfonsiyon için önemli bir risk faktörüdür. Endotel disfonsiyonu, COVID-19 ile ilişkili erektil
disfonksiyon arasında birincil bağlantı olabilir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, erektil disfonksiyon, IIEF-15
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Covid-19 impairs all aspects of sexual function and endothelial dysfunction may be the reason
Emre Salabaş, Hüseyin Cihan Demirel, Semih Türk, İbrahim Halil Baloğlu
University of Health Sciences Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital,Urology Clinic, Istanbul
Introduction: The coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a new infectious disease. Our awareness and knowledge are gradually
increasing based on the ongoing research findings and clinical practice experience; hence, the strategies of diagnosis and treatment are also continually updated. Literature suggests cardiovascular manifestations and endothelial dysfunction are linked to the
negative effects of COVID-19. This is the first study comparing the sexual health of males, prior and latter, to their COVID-19 diagnosis using a systematic questionnaire (International index of erectile function, IIEF-15). Our secondary aim was the investigation
of predictive factors for sexual dysfunction following COVID-19 disease.
Materials METHODS: This longitudinal study included 114 males who were diagnosed as COVID-19 by a PCR test. Of the n=21 had
a history of hospitalization, n=6 had a history of intensive care admission, and n=3 had a history of intubation. First phase of the
questionnaires were completed in the first month following COVID-19 diagnosis. In addition, sexual function of patients prior to
COVID-19 diagnosis was assessed by IIEF-15 questionnaire.
RESULTS: In the evaluation of the patients before and after COVID-19, it was observed that the ranks of 38 patients decreased and 2
patients increased. No statistical difference was observed of 74 patients. Patients were also compared in their pre and post COVID
states by IIEF-15 and its domains. Median IIEF-EF score decreased from 24 (16-26) to 20 (8-25).
DISCUSSION: In conclusion, undiagnosed COVID-19 cases may present with urologic symptoms to our outpatient clinics. The disease causes deterioration in all aspects of sexual function, including erectile function, orgasm, sexual desire and satisfaction of the
patients. A third of patients face a decrease of one rank in erectile dysfunction severity. Pneumonia, hospitalization, initial urgency
symptom are all significant risk factors of post-COVID erectile dysfunction. Endothelial dysfunction may be the primary link between
COVID-19 and associated erectile dysfunction.
Keywords: COVID-19, erectile dysfunction, IIEF-15
Resim 1 / Figure 1

Erektil Disfonksiyon- endotelyal disfonksiyon mekanizması / Erectile Dysfunction- endotelial dysfunction mechanism
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The efficacy of transurethral subureteric injection of bulking agent in the management of
vesicoureteral reflux in heterogenous group of patients
Mahmoud Mustafa, Ola Jehad, Malak Nassar, Shifa Mustafa, Farha Abu Snouber, Duha Beshtawi
Department of Urology, An-najah National University, Nablus, Palestine
PURPOSE: To evaluate the efficacy of subureteric transurethral bulking agent injection in the treatment of vesicoureteral reflux
(VUR) in pediatric patients.
MATERIALS-METHODS: Total of 52 patients (9 males, 43 female) with mean age of 7.25± 4.97 years who underwent subureteric
bulking agent injection between 2016-2020 were included. All patients were diagnosed to have VUR (unilateral 29 (55,8%) patients,
bilateral 23 (44.2%) patients) on micturation cystourethrogram. All patients had admission for one day and have negative preoperative urine culture. Foley Cather was placed for one day and all patients was given 3rd generation cephalosporin antibiotics as
prophylactic therapy. All patients had regular follow-up monthly with urine analysis, urine culture and bedside ultrasound for post
voiding residual urine measurements, and upper urinary tract evaluation. Micturition cystourethrogram was done on the third month
after injection. Preoperative demographic and radiologic characteristics in the terms of: age, sex, VUR grade, unilateral or bilateral
VUR, presences urinary tract infection(UTI), renal scaring, voiding dysfunction and injected volume were recorded. Ten patients
were secondary cases. Ten patients had duplicate ureter and 8 patients had neurogenic bladder. The success rate was defined in
term of clinical and radiologic outcomes: disappearance or down grading of VUR on MCUG or absence of febrile UTI. The preoperative parameters which may predict the success rate were investigated and the postoperative complications were defined. The mean
follow-up period was 43.58+14.97 months.
RESULTS: Out of 51 patients, 41 patients could be reached and only 5 patients (12.19%) showed no improving on the radiologic
imaging (one of them showed no UTI in postoperative). Seventeen patients (41.45%) showed either complete recovery or down
grade of the reflux on radiologic imaging. Nineteen patients (47%) who had no radiologic imaging in the postoperative period: 12
of them (63%) showed improvements in the clinical outcomes, they were free of UTI and only 7 (37%) patients still had episodes of
UTI. Patients who underwent second deflux injection were also evaluated separately and the success rate was determined. Similarly, patients with duplicate ureters were also evaluated. Univariate and multivariate analysis were done to define the significant
predictor of outcomes of deflux injection.
CONCLUSION: Although there is no consensus on the definition of success after deflux injection, endoscopic bulking agent injection is feasible minimal invasive procedure in the management of primary and secondary cases of VUR regardless to the grade.
Associated diseases like neurogenic bladder, voiding dysfunctions and duplicate may reduce the success but should not be a
contraindication for the deflux injection
Keywords: subureteric injection, reflux, bladder
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Radikal Prostatektomi Sonrası Hastalarda Düşük Yoğunluklu Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi ile Penil Rehabilitasyon
Ayhan Karaköse, Yasin Yitgin
İstinye Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Radikal prostatektomi sonrası penil rehabilitasyon ve üriner inkontinans tedavisinde tadalafil ve düşük yoğunluklu ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (Li-ESWT) kullanımının etkinliğini, güvenliğini ve sonuçlarını araştırmak.
YÖNTEM: Çalışmaya toplam 66 hasta dahil edildi. İki grup oluşturuldu. Grup 1 de günlük 5mg tadalafil kullanan 32 hasta, grup 2
de tadalafil 5mg ile Li-ESWT kombinasyonu uygulanan 34 hasta not edildi. Hastaların preoperatif ve postoperatif (3., 6. ve 12. ay)
dönem takipleri değerlendirildi. Hastaların takiplerinde yapılmış olan International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5) ve 24 saatlik
ped testi ölçümleri kaydedildi. Ayrıca tüm hastalarda postoperatif 3. ve 12. aylarda penil kan akımını değerlendirmek amacıyla penil
Doppler ultrasonografi yapıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 58.8 (49-70) idi. Ameliyat öncesi ortalama PSA 9.9 (3-33.2) ng/mL ve ortalama prostat
hacmi transrektal USG ile 34.8±16.3 (10-70) mL ölçüldü. Gleason skoru 24 hastada (3+3), 23 hastada (3+4), 13 hastada (4+3) ve 6
hastada (4+4) idi. Ameliyat öncesi demografik özellikler, PSA, prostat hacmi ve gleason skorları açısından her iki grup ta benzerdi.
Grup 2’de 6. ayda başlayan ve 12. ayda artarak devam eden IIEF-5’te grup 1’e göre anlamlı bir iyileşme vardı. Ayrıca altıncı ayda
grup 2’de grup 1’e göre inkontinans oranında anlamlı azalma oldu. Her iki grupta da 12. ayda inkontinans oranları yaklaşık olarak
aynıydı. Penil Doppler ultrason ile değerlendirilen her iki grupta postoperatif 6. ve 12. aylarda yapılan sistolik ve diyastolik basınçlar
arasında anlamlı fark yoktu.
SONUÇ: Radikal prostatektomi sonrası erektil disfonksiyonu tedavi etmek ve idrar kaçırmayı önlemek için tadalafil ve Li-ESWT birlikte kullanımı oldukça etkili ve güvenlidir.
Anahtar Kelimeler: Düşük yoğunluklu ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (Li-ESWT), penil rehabilitasyon, erektil disfonksiyon, üriner
inkontinans

Tablo 1. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası takip sonuçları
Preoperatif

3. Ay

6. Ay

12. Ay

PSA (ng/mL)
Grup 1
Grup 2

10±5.3
9.9±5.4

0,05±0.08
0,05±0.08

0,04±0.07
0,05±0.08

0,03±0.04
0,03±0.05

IIEF-5
Grup 1
Grup 2

21±3.6
21±2.8

7±2.8
7±2.2

7±2.9
13±3.3

9±3.4
18±3

0
0

52±44
55±42

23±20
13±12.6

8±8.5
6.6±9.9

İnkontinans
(g/gün)
Grup 1
Grup 2
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Penile Rehabilitation with Low-intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy in Patients After Radical Prostatectomy
Ayhan Karaköse, Yasin Yitgin
Department of Urology, Istinye University, Istanbul, Turkey
PURPOSE: To investigate the efficacy, safety, and postoperative outcomes of using tadalafil and low-intensity extracorporeal shock
wave therapy (Li-ESWT) on penile rehabilitation and preventing urinary incontinence after radical prostatectomy.
METHODS: In total, we included total 66 patients who used only tadalafil (n=32) in group 1 and used tadalafil and treated by Li-ESWT
(n=34) in group 2. We noted International Index of Erectile Function (IIEF) 5, daily incontinence pad measurements at preoperative,
postoperative 3rd, 6th and 12th months respectively. We also evaluated penis blood flow and neovascularization by penile doppler
ultrasonography at postoperative 3rd and 12th months for all patients.
RESULTS: Patients mean age was 58.8 years old (49-70). Mean preoperative PSA was 9.9 ng/mL (3-33.2 ng/mL) and mean prostate
volume was measured by transrectal ultrasound scan 34.8±16.3 (10-70) mL. Prostate Gleason score was (3+3) in 24 patients, (3+4)
in 23 patients, (4+3) in 13 patients and (4+4) in 6 patients. Preoperative demographic characteristics, PSA, prostate volume and gleason scores were similar in the 2 groups. There was a statistically significant improvement in IIEF-5, which started at the 6th month
and continued increasingly at the 12th month in group 2 compared to group 1. Also, there was a significant decrease in incontinence
rate in group 2 compared to group 1 in the sixth month. The incontinence rates at 12th month in both groups were approximately the
same. There was no significant difference in systolic and diastolic pressures which was performed at postoperative 6th and 12th
months respectively in both groups evaluating by penile Doppler ultrasound examination.
CONCLUSIONS: Combined using of tadalafil and Li-ESWT are highly effective and safety to treatment erectile dysfunction and prevent urinary incontinence after radical prostatectomy.
Keywords: Low intensity extracorporeal shock wave therapy (Li-ESWT), penile rehabilitation, erectile dysfunction, urinary incontinence

Table 1. Preoperative and postoperative follow-up outcomes of patients
Preoperative

3 rd

6 th

12 th

PSA (ng/mL)
Group 1
Group 2

10±5.3
9.9±5.4

0,05±0.08
0,05±0.08

0,04±0.07
0,05±0.08

0,03±0.04
0,03±0.05

IIEF-5
Group 1
Group 2

21±3.6
21±2.8

7±2.8
7±2.2

7±2.9
13±3.3

9±3.4
18±3

0
0

52±44
55±42

23±20
13±12.6

8±8.5
6.6±9.9

Incontinence
(g/day)
Group 1
Group 2
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Erkeklerde Afrodizyak, Kadınlarda Kontraseptif Etkili Bir Antikçağ Bitkisi
Ekrem Güner
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
GİRİŞ: İnsanoğlu varoluşundan bu yana cinsel yaşamına katkı sağlayacak çeşitli arayışların çabası içinde olmuştur. Milattan önce
7. yüzyılın başlarında Ege adası Santorini’den gelen Yunanlılar kuzey Afrika’da ilk Yunan şehrini Libya’da Cyrene’de kurmuşlardır. Cyrene şehrinin en önemli ticaret ve zenginlik kaynağından biri bir bitki olmuştur. “Silphion” isimli bitki antik Yunanistan ve devamında
Antik Roma coğrafyasında çok talep gördü. Yazar Plinius, “Silphion ağırlığı kadar gümüşten daha değerlidir” demiştir. Romalılar bir
silphium tohumunun bir denardan daha değerli olduğunu ifade etmişlerdir. M.Ö. 5. yüzyılda Aristophanes “The Knights” adlı oyununda, “Bir silphion sapının çok ucuza satıldığını hatırlıyor musun?” ifadelerini kullanmıştır. Şişman kökleri, güdük yaprakları ve küçük
sarı çiçek demetleri olan bitki o günün Libya’sının sadece bir bölgesinde yetişti. Tarihçi Herodot eserinde kuzey Afrika kıyılarında
bitkinin ekili olduğu alanların sınırlarını yazmıştır. Ferula ailesinden dev bir dereotu olarak da tariflenen “Silphion”un benzer bir türü
olan Ferula communis, Ege ve Akdeniz bölgesinde halâ varlığını sürdürmektedir. (Resim1)
MATERYAL-METOD: Bu çalışmada antikçağ insanının cinsel yaşamına katkıda bulunmuş ve yön vermiş bitkisel kaynaklar araştırıldı.
Bu amaçla antikçağda cinsel yaşam, cinsel alışkanlıklar ile ilgili antikçağ yazarlarının günümüze dillerine çevrilen eserleri dahil ilgili
literatür araştırıldı ve gözden geçirildi. Hipokrat, Dioscorides ve Soranus gibi antikçağ hekimleri ile Plinius, Aristophanes ve Catullus
gibi antikçağ yazar ve şairlerinin eserleri başlıca incelenen eserler oldu.
BULGULAR: Yunanlılar Cyrene şehrini kurduklarında doğada yetişen silphion adlı bir bitkiyi keşfettiler. Keskin özü, öksürüklerin giderilmesi ve yemeklere güzel tat vermesinin yanında onu asıl meşhur kılan erkekler için bir afrodizyak, kadınlar için cinsel ilişkiden
sonra etkili bir kontraseptif olmasıydı. Yunanlıların silphion, Romalıların ise silphium olarak isimlendirdiği bitki etkileri nedeniyle
tanrıların insanlara hediyesi kutsal bir bitki olarak kabul gördü. Tohumlarının içerdiği alkaloid maddeler erkeklerde libidoyu arttırıp afrodizyak etkiye, kadınlarda ise adet döngüsünü bozup kontraseptif etkiye, hatta gebeliklerde düşüğe neden olurdu. Sonuçta
erkekler cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu yaşamadı, kadınlar ise gebe kalma korkusu olmadan istedikleri ilişkiyi yaşadılar.
Bitki Hipokrat, Plinius ve Dioscorides tarafından tarif edildi, komedya yazarları Yunan Aristophanes ve Romalı şair Catullus’un eserlerinde yer aldı. Plinius eserinde silphion için “Kadınlar, mensturasyonlarını başlatmak için onu şarapla
içer ve onu yumuşak bir yünle kadınlıklarının içine (vajina-serviks) uygularlar” demiştir. M.S. 2. yüzyılda jinekolog Soranus, gebeliği önlemek için bir iki fincan suya bir nohut büyüklüğünde “Cyrenaic” tohumunun atılarak içilmesini önermiştir.
Döneminde erotizmi çağrıştıran bitkinin tohumları kalp şeklindeydi. Günümüzde kalbin aşkı ifade eden sembolünün kökenini bu
tohumun şeklinden aldığı iddia edilir. Cyrene’liler kendilerine ayni zamanda zenginlik ve refah getiren bitkinin kalp şeklinde olan
tohumlarının resimlerini paralarının üzerlerine basmışlardır. (Resim1)
SONUÇ: Silphion antikçağda hem erkek hem de kadın cinsel hayatına önemli katkılar sağladığı gibi Yunan şehri Cyrene’yi de M.Ö.
500’lü yıllarda dünyanın en zengin şehirlerinden biri yaptı. Ne Yunanlılar ne de Romalılar onu doğal ortamları olan dağlık bölgenin
dışında üretmeyi başaramadılar. İnsanoğlu bu bitkiyi ve gücünü keşfettikten sonra o 600 yıl daha dünyada var olabildi ve milattan
sonraki yıllarda nesli tükendi. Günümüz Libya topraklarında hala bir yerlerde kalıp kalmadığı bilinmese de, orijinal bitkinin ve ülkemizde aynı familyadan geldiği bilinen Çasır (Çakşir) Otu gibi diğer aile üyelerinin silphiumun yadsınamaz etkileri nedeniyle araştırılması elzem görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Afrodizyak, Kirene, Kontraseptif, Silfion, Silfiyum
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An Ancient Plant with Aphrodisiac Effect for Males and Contraceptive Effect for Females
Ekrem Güner
University of Health Sciences, Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
INTRODUCTION: Since creation, mankind has been on various searches which would contribute to their sexual lives. At the beginning of 7th century BC, Greeks coming from the Aegean island Santorini built the first Greek city in Cyrene in Libya in Northern
Africa. A plant called “Silphion” became one of the most important trade and wealth sources of the city of “Cyrene”. Author Plinius
stated that Silphion was more valuable than silver at its own weight. Historian Heredotus wrote about the borders of the regions
where it was planted in northern African shores in his work.
MATERIAL-METHOD: Herbal resources used in the sexual life of ancient people were investigated in this study. Related literature
including the works of ancient authors on sexual life and habits in ancient times translated into current languages was investigated
for this aim. Works of ancient doctors such as Hippocrates, Dioscorides and Soranus and ancient authors and poets such as Plinius,
Aristophanes and Catullus were the main works examined.
RESULTS: Greeks discovered a plant called silphion which grows in nature when they built the city of Cyrene. In addition to its sharp
essence, anti-tussive effect and the good taste it gives to food, it was mainly famous for being an aphrodisiac for males and an
efficient contraceptive after sexual intercourse for females. The plant called as silphion by Greeks and silphium by Romans was
regarded as a sacred plant which was gifted to humans by gods because of its effects. Alkaloid substances in its seeds provided
an aphrodisiac effect by increasing the libido in males and provided a contraceptive effect by deteriorating the menstrual cycle and
even caused miscarriages in females. As a result, the males didn’t experience lack of sexual desire and erectile dysfunction and
females had sexual intercourse without conception fear.
The plant was described by Hippocrates and Dioscorides and was featured in the works of the the comedy writers Aristophanes and
Catullus. Plinius described silphion in his work as “The women drink it with wine and apply it into their genital organs (vagina-cervix)
with a piece of soft wool to start their menstruation”.Gynecologist Soranus suggested to put a chickpea size “Cyrenaic” seed in one
or two cups of water and drink it to prevent pregnancy.
The seeds of the plant which was associated with eroticism in that period had the shape of heart. It is claimed that the origin of the
heart symbol representing love today dated back to the shape of this seed. The Cyrenians minted the images of the plant and its
heart-shaped seeds on their coins.(Figure1)
CONCLUSION: Silphium provided important contributions in both male and female sexual life in the ancient age. Neither Greeks nor
Romans achieved to breed them outside their habitat and thus silphium vanished. Although it is not known whether it still remains
somewhere in today’s Libyan lands, it seems essential to investigate the orginal Silphium plant and other members such as Casır
(Caksir) plant, which is known to come from the same family in our country, due to its undeniable effects.
Keywords: Aphrodisiac, Cyrene, Contraceptive, Silphion, Silphium
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Resim 1: Silfiyum ailesinden benzer türler ve paralar üzerindeki görselleri
Figure 1: Similar species from the Silphium family and images on coins

Resim 1a. Antik silphion bitkisi ile ilişkilendirilen günümüz Ferula communis bitkisi Resim 1b. Antik silfion bitkisine benzer bir
bitki, Bodrum, Muğla Resim 1c. Gümüş tetradrahmi, Kirene, Libya (M.Ö. 480-460) Ön yüz: Yapraklı ve çiçekli Silfium bitkisi, Arka
yüz: Sağa bakan Tanrı Zeus-Ammon başı Resim 1d. Altın hemistater, Kirene, Libya (M.Ö. 322-313) Ön yüz: Sağa atlı adam, Arka
yüz: Yapraklı ve çiçekli Silfium bitkisi Resim 1e. Gümüş hemidrahmi, Kirene, Libya (M.Ö. 490-475) Ön yüz: Silfium tohumu, Arka
yüz: Sağa bakan Tanrı Zeus-Ammon başı Resim 1f. Gümüş hemidrahmiler, Kirene, Libya (M.Ö. 490-475) Ön yüz: Silfium tohumu
Figure 1a. Today’s Ferula communis plant associated with the ancient silphion plant Figure 1b. A plant similar to the ancient silphion plant, Bodrum, Mugla Figure 1c. Silver tetradrachm, Cyrene, Libya (480-460 BC) Front side: Silphium plant with leaves and
flowers, Back side: Head of Zeus right Figure 1d. Gold hemistater Cyrene, Libya (322-313 BC) Front side: Horseman riding to right,
Back side: Silphium plant with leaves and flowers Figure 1e. Silver hemidrachm, Cyrene, Libya (490-475 BC) Front side: Silphion
fruit, Back side: Head of Zeus-Ammon right Figure 1f. Silver hemidrachms, Cyrene, Libya (490-475 BC) Front side: Silphion fruit
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Erektil disfonksiyon tedavisinde PRP uygulamasının ESWT ile kombine edilmesi fark yaratır
mı?
Abubekir Böyük1, Samed Verep2
1
Beylikdüzü Kolan Hospital, Üroloji Kliniği, İstanbul,
2
Özalp Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı erektil disfonksiyon (ED) hastalarında uygulanan ekstrakorporeal şok dalga tedavisine (ESWT) intrakavernozal plateletten zengin plazma (PRP) uygulamasının kombine edilmesinin etkisini araştırmaktır.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya ED şikayeti ile başvuran 31 hasta dahil edildi. Bu hastalar iki grubua ayrıldı. Sadece ESWT uygulananlar Grup 1 (n=17), ESWT+PRP uygulananlar Grup 2 (n=14) olarak belirlendi. Hastalara ED derecesini ve tedavi sonuçlarını değerlendirmek için başvurularında ve tedaviden 3 ay sonra olmak üzere 2 kez uluslararası erektil fonksiyon indeksi (IIEF) sorgulama
anketi dolduruldu. Hastalar IIEF skoruna göre ED şiddeti belirlendi ve gruplandırıldı. Çalışmanın primer sonlanım noktası PRP’nin
ED tedavisi ve IIEF skoru üzerine etkisi olarak belirlendi. Ayrıca hastaların yaş, komorbidite gibi demografik verileri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların ED şiddeti IIEF skoruna göre belirlendi. Grup 1 de 12 hasta orta şiddetli ED hastası iken 5 hasta hafif-orta
şiddetli ED hastası olarak belirlendi. Grup 2’de ise tüm hastalar (n=14) orta şiddetli ED hastası olarak saptandı. Toplam hasta kohortunda tedavi öncesi ortalama IIEF skoru 15,55±1,2 tedavi sonrası ise 20,42±1,74 olarak saptandı (fark +4,87). Her iki grupta da
tedavi öncesi ile sonrası IIEF skorları arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı. Grup 1 de tedavi öncesi IIEF skoru 16,12±0,69 iken
tedavi sonrası IIEF skoru 20,18±0,8 olarak saptandı (p=0,002). Grup 2’de ise tedavi öncesi IIEF skoru 14,86±1,35 iken tedavi sonrası
IIEF skoru 20,71±2,46 olarak saptandı (p=0,005). Grup 1 ve Grup 2’deki orta şiddetli hastaların IIEF skor artışı karşılaştırıldığında
ise Grup 2’de istatistiksel anlamlı şekilde daha yüksek artış saptandı. IIEF skor artışı Grup 1’de 4,0±0,4, Grup 2’de 5,85±1,56 olarak
saptandı (p=0,001).(Tablo 1) İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı yaş farkı saptanmadı (Grup 1’de 49,9±8,9 saptanırken
Grup 2’de ise 50,93±10,52 p=0,78). Grup 2’de sadece 1 hasta tedaviden fayda görmediğini ifade ederken onun dışında tüm hastalarda IIEF skor artışı görüldü. Grup 1’de bir hastada kronik prostatit,1 hastada ise diyabetes mellitus tanısı mevcuttu. Grup 2’de ise 2
hastada diyebetes mellitus, 1 hastada hipertansiyon, 2 hastada hipertansiyon+diyabetes mellitus tanısı mevcuttu. İntrakavernozal
PRP uygulaması sonrası sadece 1 hastada enjeksiyon yerinde ekimoz ve ağrı şikayeti oldu, tedavi verildi. Tedaviden fayda görmeyen
hastanın daha sonraki incelemelerinde penil doppler ultrasonografisinde venöz kaçak tespit edildi.
SONUÇ: Bu çalışmada hem ESWT’nin hem de PRP’nin ED tedavisinde etkili olduğu, aynı zamanda PRP uygulamasının güvenli olduğu
gösterilmiştir. Ayrıca PRP’nin ESWT ile kombine edilmesinin IIEF skorunda ve ED tedavisinde daha fazla iyileşme sağladığı gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, Ekstrakorporeal şok dalga tedavavisi, Plateletten zengin plasma
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Does combining PRP application to ESWT treatment make a difference in the erectile dysfunction treatment?
Abubekir Böyük1, Samed Verep2
1
Beylikdüzü Kolan Hospital, Departmant of Urology, Istanbul,Turkey
2
Ozalp State Hospital, Department of Urology, Van, Turkey
AIM: To investigate the effect of combining intracavernosal platelet-rich plasma (PRP) application and extracorporeal shock wave
therapy (ESWT) in erectile dysfunction (ED) patients.
MATERIALS-METHODS: Thirty-one patients who have ED sympthoms were included the study. Patients were divided into two groups.
Group 1 is only ESWT applied patients (n=17) and group 2 is ESWT+PRP applied patients (n=14). The international index of erectile
function (IIEF) questionnaire was filled in twice, at the admission and 3 months after the treatment, to evaluate the degree of ED
and treatment results. ED severity was determined and grouped according to the IIEF score of the patients. The primary outcome
was determined as the effect of PRP on ED treatment and IIEF score. Also, demographic data such as age and comorbidity of the
patients were compared.
RESULTS: The ED severity of the patients was assessed according to the IIEF score. While 12 patients in group 1 had moderate ED,
5 patients were identified as mild-moderate ED. In Group 2, all patients (n=14) were found to be moderate ED. In total patient cohort,
the mean IIEF score was 15.55±1.2 before treatment and 20.42±1.74 after treatment (difference +4.87). A statistically significant
difference was found between pre- and post-treatment IIEF scores in both groups. In group1, pre and posttreatment IIEF score was
16.12±0.69 and 20.18±0.8 (p=0.002). In Group 2, the pre-treatment IIEF score was 14.86±1.35, and the post-treatment IIEF score
was 20.71±2.46 (p=0.005). When the IIEF score increase of the patients with moderate ED was compared in both groups, a statistically significantly higher increase was found in Group 2. The IIEF score increase was 4.0±0.4 in Group 1 and 5.85±1.56 in Group 2
(p=0.001). (Table 1) There was no statistically significant age difference between the two groups (Group 1 was 49.9±8.9, Group 2
was 50.93±10.52 p=0.78). While only one patient In group 2 stated that he did not benefit from the treatment, IIEF score increased in
all other patients. In group 1, one patient had chronic prostatitis and one patient had diabetes mellitus. In group 2, diabetes mellitus
was diagnosed in 2 patients, hypertension in 1 patient, and hypertension+diabetes mellitus in 2 patients. After intracavernosal PRP
application, only 1 patient had ecchymosis and pain at the injection site, and treatment was given. Venous leakage was detected in
penile Doppler ultrasonography in the subsequent examinations of the patient who did not benefit from the treatment.
CONCLUSION: In this study, it has been shown that both ESWT and PRP are effective in ED treatment, also PRP application is safe.
It has also been shown that combining PRP with ESWT provides greater improvement in IIEF score and ED treatment.
Keywords: Erectile dysfunction, Extracorporeal shock wave therapy, Platelet rich plasma
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Table 1: Comparison of group1 and group 2
Group 1 (ESWT only)
n=17

Group 2 (ESWT+PRP)
n=14

p value

Age

49,9±8,9

50,9±10,5

0,78

Comorbidity
No Comorbidity
Chronic Prostatitis
Hypertension (HT)
Diabetes Mellitus (DM)
DM+HT

15
1
1
-

8
1
2
2

IIEF score
Pre-treatment
Post-treatment

16,12±0,7
20,18±0,81

14,86±1,35
20,71±,2,46

0,002
0,005

IIEF increase

4,0±0,4

5,85±1,56

0,001

IIEF: International Index of Erectile Function p<0.05 is statistically significant
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Penil fraktüre yaklaşımımız, tek merkezde 30 olgunun retrospektif değerlendirilmesi
Bayram Aliyev, Süleyman Ordu, Kasım Emre Ergün, Barış Ahmet Altay, Bülent Mehmet Semerci
Ege Universitesi, Uroloji Ana Bilim Dali, Izmir
AMAÇ: Penil fraktür etyolojisinin, cerrahi tedavi ve postoperatif komplikasyonlarının retrospektif değerlendirilmesi
GEREÇ-YÖNTEM: Kliniğimizde 2006-2021 yılları arasında penil fraktür tanısıyla tedavi edilen 39 hastanın verileri retrospektif incelendi. 9 hasta klinik bilgilerine ulaşılmadığı için çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalara anamnez ve fizik müayine ile tanı konuldu.
Ek görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmadı. Tüm hastalara cerrahi onarım yapıldı. Üretra defekti olan hastalarda foley sonda
kılavuzluğunda primer onarım yapıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 38.2 (21;64), hastaneye ortalama başvuru süreleri 9.3 saat (2;50) idi. Hastalarda en sık etyolojik nedenin cinsel ilişki (19 hasta) olduğu görüldü. Cerrahi onarım yapılan hastalarda ortalama defekt boyutu 1,5 cm (0.5;4) olarak
ölçüldü. 4 hastada penis yüzeyel dorsal veni yaralanması, 1 hastada üretra yaralanması görüldü. Postoperatif takip sürecinde ortalama IIEF skoru 23.1 (8;30) idi. 1 hastada uretra darlığı, 8 hastada penil deformite saptandı.
SONUÇ: Penil fraktür çoğunlukla cinsel ilişkiye bağlı oluşan, anamnez ve fizik müayine ile kolaylkla tanı konulan acil ürolojik bir
durumdur. Erken cerrahi onarım yapılması uzun dönem komplikasyonlarını önemli ölçüde azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler: penil fraktür, üretra yaralanması, erektil disfonksiyon
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Our approach to penile fracture, retrospective evaluation of 30 cases in a single center
Bayram Aliyev, Süleyman Ordu, Kasım Emre Ergün, Barış Ahmet Altay, Bülent Mehmet Semerci
Department of Urology, Ege University, Izmir, Turkey
OBJECTIVE: Retrospective evaluation of penile fracture etiology, surgical treatment and postoperative complications.
MATERIALS-METHODS: The data of 39 patients who were treated with the diagnosis of penile fracture in our clinic between 20062021 were retrospectively analyzed. 9 patients were excluded from the study because their clinical information was not available.
All patients were diagnosed with anamnesis and physical examination. Additional imaging methods were not required. All patients
underwent surgical repair. Foley catheter-guided primary repair was performed in patients with urethral defect.
RESULTS: The mean age of the patients was 38.2 (21;64), and the mean time to admission to the hospital was 9.3 hours (2;50). It
was observed that the most common etiological reason in the patients was sexual intercourse (19 patients). The mean defect size
was measured as 1.5 cm (0.5;4) in patients who underwent surgical repair. Superficial dorsal vein injury of the penis was observed
in 4 patients, and urethra injury was observed in 1 patient. The mean IIEF score was 23.1 (8;30) during the postoperative follow-up
period. Urethral stricture was found in 1 patient and penile deformity was found in 8 patients.
CONCLUSION: Penile fracture is an emergency urological condition that mostly occurs due to sexual intercourse and is easily diagnosed by anamnesis and physical examination. Early surgical repair significantly reduces long-term complications.
Keywords: penile fracture, urethral injury, erectile dysfunction
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NLRP3 ve benzeri inflamazom mekanizmaların varikoseli olan ve/veya azospermik erkek
infertilitesinin aydınlatılmasında yeri var mı?
Eser Ördek1, Bülent Katı1, Halil Çiftçi1, Eyyüp Sabri Pelit1, İsmail Yağmur1, Mehmet Demir1, İsmail Koyuncu2, Ercan Yeni3
1
Harran Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2
Harran Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
3
Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
Giriş-AMAÇ: Nedeni bilinmeyen erkek infertilitesinde inflamasyonu açıklayacak mekanizmalar halen araştırılmaktadır. Varikosel
özellikle erkek fertilitesini etkileyen yaygın klinik hastalıklardan biridir. Hala tam olarak açıklanamamakla beraber, moleküler çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada NLRP3 ve benzeri inflamatuar mekanizmaların antioksidan mekanizmalarla beraber erkek
infertilitesindeki ilişkisini araştırmayı amaçladık.
MATERYAL-METOD: Eylül 2019-Temmuz 2020 tarihleri arasında üroloji polikliniğimize infertilite nedeniyle başvuran 20-45 yaşları
arasında rastgele seçilmiş 88 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalardan kan ve spermiypgram örnekleri alındı. NLRP3 ve
interlökin-1 beta (IL1b), Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) ile ölçüldü. Total antioksidan seviyesi (TAS), total oksidan
seviyesi (TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) seviyeleri Assay kiti ile ölçüldü ve gruplar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların serum ve semen parametrelerinin NLRP3, IL1-β, TAS, TOS ve OSI değerleri karşılaştırıldı. Bu parametreler
varikoseli veya azospermisi olan gruplarda daha yüksek saptanmakla beraber, varikosel veya azospermisi olmayan hasta grubu ile
karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık gösterdi (p˂ 0.05). NLRP3 inlamazomu serum ve semen değerleri azospermik ve varikoselli
hastalarda anlamlı olarak azospermiden bağımsız ve varikoseli olmayan hastalara oranla daha yüksekti (p ˂ 0.05). Oksidatif stres
belirteçleri olan TAS, TOS ve OSI değerlerinin azospermik olan ve olmayan varikoselli hastalarda serum ve semen değerleri varikoseli ve azospermisi olmayan hastalara oranla her iki grubunda (varikosel + (azosperimk/non-azospermik) daha anlamlı şekilde
yüksek olduğu gözlendi (p ˂ 0.05).
SONUÇ: NLRP3 ve IL1-β molekülleri, inflamatuar ve düzenleyici mekanizmalarda potansiyel yeni hedefleri temsil edebilir ve özellikle
varikoselli hastalarda gelecekteki infertilite tedavisinde ek fayda sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: infertilite, azospermi, varikosel, NLRP3, inflamazom
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Do NLRP3 and similar inflammasome mechanisms have a place in elucidating varicocele
and/or azoospermic male infertility?
Eser Ördek1, Bülent Katı1, Halil Çiftçi1, Eyyüp Sabri Pelit1, İsmail Yağmur1, Mehmet Demir1, İsmail Koyuncu2, Ercan Yeni3
1
Department of Urology, Harran University, Sanliurfa, Turkey
2
Department of Medical Biochemistry, Harran University, Sanliurfa, Turkey
3
Department of Urology, Ankara State Hospital, Ankara, Turkey
Backround: Mechanisms to explain inflammation in male infertility of unknown cause are still being investigated. Varicocele is one
of the common clinical diseases that especially the impact on male fertility. It is still not fully explained, molecular studies are ongoing. In this study, we aimed to investigate the relation of NLRP3 and similar inflammasome mechanisms together with antioxidant
mechanisms.
METHODS: Eighty-eight randomly selected men aged 20–45 years who were admitted to our urology outpatient clinic because of
infertility were included in the study between September 2019 and July 2020. Blood and semen samples were taken from the patients. NLRP3 and interleukin-1 beta (IL1β) were measured with Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA). Total antioxidant
status (TAS), total oxidant status (TOS), and oxidative stress index (OSI) levels were measured by Assay kit and the groups were
compared statistically.
RESULTS: Serum and semen parameters of the patients compared with NLRP3, IL1β, TAS, TOS, and OSI values. Groups with varicocele or azoospermia were higher, exhibiting a significant difference compared with the patient group without either varicocele or
azoospermia (p ˂ 0.05). The oxidative stress markers TAS, TOS and OSI values were significantly higher in both groups (varicocele
+ (azoosperimic/non-azoospermic) in patients with and without azoospermic and varicocele compared to patients with varicocele
and without azoospermia (p ˂ 0.05).
CONCLUSION: NLRP3 and IL1-β molecules may represent potential new targets in inflammatory and regulatory mechanisms and
may provide additional benefit in future infertility treatment, especially in patients with varicocele.
Keywords: infertility, azoospermia, varicocele, NLRP3, inflammasome
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İdiyopatik azoospermili erkeklerde subkromozomal değişikliklerinin kromozomal mikroarray analizi ile araştırılması
Şenol Çitli1, Ahmet Cevdet Ceylan2, Fikret Erdemir3
1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Rize
2
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Ankara
3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Tokat
Azoospermi, infertil erkeklerin önemli bir kısmından oluşur. Bilinen genetik anormallikler vakaların yaklaşık 1/3’ünü açıklasa da
kesin etiyoloji hala belirsizdir. Kromozomal microarray, mikrodelesyon ve mikroduplikasyon gibi subkromozomal anormalliklerin
saptanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, idiyopatik azospermili hastalarda olası subkromozomal değişiklikler açısından etiyolojiyi kromozomal mikroarray yöntemi ile araştırmaktır. Ocak 2019 ile Aralık 2020 tarihleri arasında idiyopatik azoospermi tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların kanından elde edilen izole DNA’lar polimeraz zincir reaksiyonu
ile çoğaltıldı ve Affymetrix 750K çipleri ile kromozomal mikroarray analizi yapıldı. Toplam 28 hastanın yaş ortalaması 30.4±9 yıl
idi. Toplam altı mikrodelesyon klinik olarak anlamlı olarak tanımlandı: bir patojenik Kopya Sayısı Varyasyonu, dört olası Patojenik
Kopya Sayısı Varyasyonu ve Bilinmeyen Klinik Önemde bir Kopya Sayısı Varyasyonu. Azospermili hastalarda altı yeni mikrodelesyon
bulundu. Ancak bu mikrodelesyonların klinik bulguları değişken ekspresyon gösterebilir, ayrıca spermatogenez sürecini etkileyebilir
ve azoospermi nedeni haline gelebilir. Bu delesyonların fonksiyonel etkisinin araştırılması azosperminin etiyolojisinin anlaşılmasına
katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kromozomal microarray, azoospermi, mikrodelesyon
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Investigation of sub-chromosomal changes in males with idiopathic azoospermia by chromosomal microarray analysis
Şenol Çitli1, Ahmet Cevdet Ceylan2, Fikret Erdemir3
1
Recep Tayyip Erdoğan University, Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Rize, Turkey
2
Yıldırım Beyazıt University, Department of Medical Genetics, Ankara, Turkey
3
Tokat Gaziosmanpaşa University, Department of Urology, Faculty of Medicine, Tokat, Turkey
Azoospermia consists of a significant proportion of infertile males. Although known genetic abnormalities explain about 1/3 of the
cases, the exact etiology is still uncertain. Chromosomal microarray is widely used in detecting subchromosomal abnormalities
such as microdeletion and microduplication. The aim of this study is to investigate etiology in patients with idiopathic azoospermia regarding possible subchromosomal changes by the chromosomal microarray method. Patients diagnosed with idiopathic
azoospermia between January 2019 and December 2020 were included in the study. Isolated DNAs obtained from the patients’
blood were multiplied by polymerase chain reaction and chromosomal microarray analysis was performed with Affymetrix 750K
chips. The mean age of a total of 28 patients was 30.4±9 years. A total of six microdeletions were identified as clinically significant: one pathogenic Copy Number Variation, four Likely pathogenic Copy Number Variation, and one Copy Number Variation of
Unknown clinical Significance. It was found six novel microdeletions in patients with azoospermia. However, clinical findings of
these microdeletions may show variable expressivity, they also may affect the spermatogenesis process and become a cause of
azoospermia. Investigating the functional effect of these deletions will contribute to understanding the etiology of azoospermia.
Keywords: Chrosomosal Microarray, azoospermia, microdeletion
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Cinsel perhiz sırasında cinsel uyarılmanın semen parametreleri üzerine etkisi
Zülfü Sertkaya1, Harun Özdemir1, Kemal Ertaş2, Emre Korkmaz1, Serkan Akan3, Emre Tokuç4, Abdulmuttalip Şimşek1
1
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
Memorial Diyarbakır Hastanesi, Diyarbakır
3
SBÜ Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
4
Sultanbeyli Devlet Hastanesi, İstanbul
Giriş: İnfertil erkek hastalarda, fizik muayene ile semen analizi ilk değerlendirmeler arasındadır. Semen parametreleri sigara, alkol
ve beslenme alışkanlıkları gibi birçok durumdan etkilenebilir. Bu çalışmada cinsel uyarılmanın semen parametreleri üzerine etkisinin
olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal ve Metod: Kasım 2019 ile Mayıs 2021 arasında bir üroloji/androloji kliniğinde prospektif, gözlemsel bir çalışma yürütüldü.
18-45 yaş arası 100 hasta alındı. 3 günlük cinsel perhizden sonra tüm hastalara semen analizi yapıldı. Bir video belirlendi ve hastalara bu 20 dakikalık videoyu 3 gün cinsel perhiz süresince günde bir kez izlemeleri söylendi; Semen analizi tekrar incelendi. Morfolojik
incelemede Kruger kriterlerine göre semen hacmi, sperm konsantrasyonu, total hareketlilik, progresif hareketlilik oranları ve normal
sperm oranları kaydedildi.
Bulgular: Cinsel uyarılma olan ve olmayan 100 hastanın analizi karşılaştırıldı. Ortalama yaş 29.18 ± 5.90 (21-42) idi. VKİ değerleri karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak fark olmadığı görüldü (p=0,242). İki semen analizi, semen hacmi, semen konsantrasyonu, toplam hareketlilik ve progresif hareketlilik oranı ve morfolojik olarak normal sperm oranı kullanılarak karşılaştırıldı. İlk analizde
ortalama semen hacmi 2.40±1.13; ancak cinsel uyarılma sonrası yapılan analizde 3.44 ± 1.26 olarak bulunmuş ve daha yüksek bulunmuştur. İki analiz arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi (p<0,001). Birinci ve ikinci semen analizlerinde sperm konsantrasyonu (51,68 ± 34,52 ve 50,36 ± 34,32 x106 / mL) (p=0,465); toplam hareketlilik oranı (39,40±9,49 ve %38,6±9,27)(p=0,052); progresif
mobilite oranı (28,18 ± 8,57 ve % 28,2± 8,48) (p=0,962); ve normal sperm oranı (2.82 ± 1.73 ve 2.94 ± 1.61%) (p=0.224) benzer bulundu.
Hastalar VKİ’ye göre iki gruba ayrıldı. VKİ skoru < 25 olan 63 (%63) hasta vardı ve VKİ skoru ≥ 25 (kg/m2) olan 37 (%37) hasta vardı.
Bu iki grup hasta, semen parametrelerinin değişimi açısından değerlendirildi. Semen parametreleri karşılaştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak fark olmadığı bulundu (p=0,24).
Sonuç: Sonuç olarak, 3 günlük cinsel uyarılma ile semen hacmi arttğı; ayrıca sperm konsantrasyonu, hareketlilik ve normal morfoloji
oranlarında farklılık olmadığı belirlendi. Bu durumun seminal vezikül prostat ve diğer bezlerin üretiminde artışa yol açtığını düşünüyoruz. Ancak cinsel stimülasyonun semen parametreleri üzerindeki etkisini anlamak için daha uzun takip süresi ve daha yüksek
hasta sayısı ile daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: cinsel uyarılma, masturbasyon, semen parametreleri
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Effect of sexual arousal during sexual abstinence on semen parameters in masturbation
ejaculate
Zülfü Sertkaya1, Harun Özdemir1, Kemal Ertaş2, Emre Korkmaz1, Serkan Akan3, Emre Tokuç4, Abdulmuttalip Şimşek1
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Department of Urology, Başakşehir Cam and Sakura City Hospital, İstanbul
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Department of Urology, Memorial Hospital, Diyarbakır
3
Department of Urology, Medical Faculty, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Hospital, Istanbul.
4
Sultanbeyli State Hospital, İstanbul
Introduction: In patients dealing with male infertility, semen analysis is among the first evaluations with physical examination.
Semen parameters may be affected by many conditions such as smoking, alcohol and nutritional habits. We aimed to evaluate
whether sexual arousal has an effect on semen parameters in this study.
Material and Methods: A prospective, observational study was conducted in a urology/ andrology clinic, between November 2019
and May 2021. One hundred patients, aged 18-45 years were enrolled. After 3 days of sexual abstinence, semen analysis was examined for all patients. A video was determined and the patients were told to watch this 20 minute video once a day during 3 days
sexual abstinence; semen analysis was examined again. Semen volume, spermatozoa concentration, total mobility and progressive
mobility ratios, and normal spermatozoa ratio in the morphological examination according to Kruger criteria were recorded.
Results: 100 patient’s analysis with and without sexual arousal were compared. The mean age was 29.18 ± 5.90 (21-42) years.
While BMI values were compared, it was found that there was no statistically difference between the two groups (p=0.242). The
two semen analyzes were compared using semen volume, semen concentration, total mobility and progressive mobility ratio,
and morphologically normal spermatozoa ratio. In first analysis, the mean of semen volume was 2.40±1.13; however, it was 3.44
± 1.26 in the analysis after sexual arousal, and found higher. A statistically significant difference was detected between the two
analyzes (p<0.001). In first and second semen analyses, spermatozoa concentration (51.68 ± 34.52 and 50.36 ± 34.32 x106 /
mL) (p=0.465); total mobility ratio (39.40± 9.49and 38.6± 9.27 %)(p=0.052); progressive mobility ratio (28.18 ± 8.57 and 28.2±
8.48 %) (p=0.962); and normal spermatozoa ratio (2.82 ± 1.73 and 2.94 ± 1.61%) (p=0.224) were found similar, respectively.
Patients were divided two groups according to BMI. There were 63 (63 %) patients have BMI score < 25 and 37 (37 %) patients have
BMI score ≥ 25 (kg/m2). These two groups of patients were evaluated for the change of semen parameters.While semen parameters were compared, it was found that there was no statistically difference between the two groups (p=0.24).
Conclusion: The volume of semen increased with 3 days of sexual arousal; and also it was determined that spermatozoa concentration, motility and normal morphology ratios did not differ. We think that this situation leads to the increase in the production of
seminal vesicle prostate and other glands. However, more studies with longer follow-up period and higher patient number are needed to understand the effect of sexual stimulation on semen parameters.
Keywords: masturbation ejaculate, semen parameters, sexual arousal
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İntrakaviter BCG Tedavisi Alan Hastalarda Covid-19 Açısından PCR Testi ve Toraks Tomografisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Murat Kars, Ersin Gökmen, Sina Kardaş, Buğra Çetin, Mustafa Gökhan Köse, Gökhan Yazıcı, Berk Bulut, Enver Özdemir
TC Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Üroloji Kliniği;İstanbul
AMAÇ: SARS-CoV-2 (COVID-19) enfeksiyonu ilk olarak Aralık 2019 da Çin’in Wuhan kentinde tanımlamış ve Mart 2020 de DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Hastalığın klinik seyrinde viral özellikler ve konakçının savunma faktörleri; özellikle de immün
yanıtı önemli bir rol oynamaktadır.
BCG immünoterapisi uzun yıllardır kasa invaze olmayan yüksek riskli mesane kanserinin tedavisinde kullanılmaktadır. Kesin etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte BCG’nin indüklediği hücresel ve humoral immün yanıtın ve çeşitli mediatörlerin antitümöral etki gösterdikleri bilinmektedir. Çalışmalarda BCG aşılaması rutin aşılama programlarında olan ülkelerde bu aşılamayı rutin uygulamayan ülkelere kıyasla COVID-19’un daha hafif seyrettiği ve ölüm oranlarının daha düşük
olduğu gösterilmiştir. Kanser hastalığı Covid 19 enfeksiyonu için bir risk faktörü olarak tanımlanmış olmakla birlikte BCG immün tedavisi alan hastalar ile ilgili hastalık seyri ve görülme sıklığı ile ilgili literatürde yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır.
Çalışmamızda BCG immün tedavisi alan hastalarda COVID-19 enfeksiyon sıklığı ve şiddetinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza yüzeyel mesane kanseri nedeniyle takipte olan 113 hasta dahil edildi. Bunlardan intrakaviter BCG
tedavisi almayan 70 hasta 1. Grup ve uygulanan 43 hasta 2. Grup olarak kaydedildi. Her iki grup hastanın Covid ile ilgili verileri rutin
poliklinik kontrolleri sırasında ve/veya sağlık bakanlığının e nabız sistemi üzerinden ve hastalara telefon ile ulaşılarak değerlendirildi. Hastaların Covid geçirme durumları PCR testi ve Toraks BT bulguları ile konfirme edildi. Covid yönünden pozitif olarak kabul
edilen hastalar ayaktan tedavi, yatarak tedavi, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm durumlarına göre not edildi.
BULGULAR: Birinci grupta yer alan toplam 70 hastanın 27 tanesine (%38,5) PCR testi yapıldı. Test yapılan 27 hastadan 7 tanesi ( %25,9) PCR + olarak saptandı. Ayrıca bu grupta 7 hastaya BT çekilmişti ve 2 (%28,5) tanesinde hem PCR (+), hem de BT
bulgusu mevcuttu. 2 (%28,5) hastada hem PCR(-)ti hem de BT bulgusu yoktu. 3 (42,8%) hastaya ise sadece BT çekilmişti ve bulgu yoktu. Bu hastaların tamamı ayaktan tedavi aldı. Hiçbir hastada hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı olmadı.
2. grupta yer alan toplam 43 hastanın 16 tanesinde (%37,2) PCR testi uygulandı. Test yapılan 16 hastanın 11 tanesi (%68) PCR +
olarak saptandı. Bu grupta hiçbir hastaya BT çekilmemişti. Bu hastaların tamamı ayaktan tedavi aldı. Hiçbir hastada hastaneye yatış
ve yoğun bakım ihtiyacı olmadı.
Her iki gruptaki hastalarda PCR bakılma oranı benzer bulunmuştur. (Sırasıyla %38,5 ve %37,2). BCG uygulanmayan hasta grubunda
Covid geçirme oranı, alan grup ile kıyaslandığında daha düşük bulunmuştur. Ancak her iki grupta da Covid (+) liği saptanan hastaların tamamı ayaktan tedavi almıştır. Her iki grupta da hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı olmamıştır.
SONUÇ: Bulgularımıza göre intrakaviter BCG tedavisi alan hastalarda PCR pozitifliği daha fazla saptanmakla beraber hastaneye
yatış ve yoğun bakım ihtiyacı açısından almayan hastalara göre fark yok gözükmektedir. İntrakaviter BCG tedavisinin Covid enfeksiyonuna yakalanmaya eğilimini arttırdığına veya hastaneye yatış oranları üzerine olumlu etki ettiğine dair bir kanıya varabilmek için
uzun serili ve detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: COVID 19, PCR, BCG; Toraks BT, Mesane kanseri
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The Evaluation of Covid-19 PCR Test and Computerized Thorax CT Results in Patients Taking Intracavitary BCG Therapy
Murat Kars, Ersin Gökmen, Sina Kardaş, Buğra Çetin, Mustafa Gökhan Köse, Gökhan Yazıcı, Berk Bulut, Enver Özdemir
Department of Urology, Gaziosmanpasa Egitim ve Arastirma Hastanesi,İstanbul, Turkey
AIM: SARS-CoV-2 (COVID-19) infection was first defined in Wuhan, China in December 2019 and declared as pandemia by World Health Organization in March 2020. Viral properties and defence of host, especially immune response, is important in clinical course.
BCG immunotherapy is used for the treatment of high risk non invasive bladder cancer. Entire mechanism has not been enlighted yet, but it is thought to affect by induction of cellular or humoral responses and some mediators leading to an anti-tumoral activity. Some trials have suggested that COVID-19 is not so severe and the rates of deaths are less in countries where BCG vaccination is on routine vaccination program. Cancer has been concieved as a risk factor for Covid 19. However,
there are few studies regarding the relationship between the severity of Covid 19 and immunotherapy of BCG treatment.
In this study we aimed to investigate the incidence and the intensity of COVID-19 in patients having undergone to BCG treatment.
MATERIALS-METHODS: One hundered and thirteen patients who have been under control for non invasive bladder cancer were
divided into two groups as group 1 who did not have BCG therapy (n=70) and group 2 who had BCG therapy (n=43). Clinical and
laboratory findings of the patients were obtained either on routine visits or by e-nabız system and phone call. PCR tests and CT
results of the patients were confirmed. Covid (+) patients were evaluated according to their outpatient treatment, hospitalization or
need for intensive care service situation.
RESULTS: PCR test was performed to 27 patients (38.5%) in group 1. Of 27 patients in group 1, 7 patients ( %25,9) were diagnosed
as positive. Also 2 of 7 patients who underwent to thorax CT had either PCR (+) or CT findings for Covid. Two patients (%28,5) had
negative findings of either PCR or CT for Covid. Three patients (42,8%) had only CT but not PCR and diagnosed as negative according to CT findings, solely. All of the patients in group 1 required outpatient treatment. No hospitalization or need for intensive care
unit were notted.
Of 43 patients in group 2, 16 patients (%37,2) had PCR test and 11 (%68) of these patente were PCR (+). None of the patients in
this group underwent to thorax CT. As in group 1, all of the patients in group 2 required outpatient treatment. No hospitalization or
need for intensive care unit were notted.
PCR rates are similar in both groups. In group 1, number of positive patients for Covid are higher. However, all of the patients having
diagnsed as (+) in both groups were outpatient. None of the patients required hospitalization or intensive care unit.
CONCLUSION: According to our results PCR positivity is higher in patients who have BCG therapy. However, there is no difference
between hospitalization, outpatient treatment or intensive care unit. We require further studies to form a judgment whether BCG
therapy would increase the tendnecy to Covid-19 infection or not.
Keywords: COVID 19, PCR, BCG; Thorax CT, Bladder Cancer
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İleal conduitli hastada antegrad flexible üreterorenoskopi eşliğinde üreteral J stent takılması (Towards to the light)
Abdullah Gürel, Arif Demirbaş
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
İnvaziv mesane tümörü tedavisinde yapılan sistektomi ve ileal conduit operasyonu sonrasında erken veya geç dönemde %10 civarında anastomoz darlığı meydana gelebilmektedir. Anastomoz darlığı tedavisinde retrograd üreteral balon dilatasyonu+üreteral J
stent uygulaması gibi minimal invaziv tedaviler uygulanabilir. Retrograd işlem uygulanamadığı zaman perkütan girişim yapılması
ve antegrad olarak üreteral stent uygulanması gibi minimal invaziv yöntemler denenebilir ancak her zaman başırılı olmayabilir. Bu
durumda üreteroileal anastomozun revize edilmesi gerekebilir. Son yıllarda girişimsel radyoloji alanında farklı stentlerin gelişmesi
nedenli anastomoz revizyonu gerekliliği giderek azalmıştır. 68 yaşında invaziv mesane tümörü nedenli radikal sistektomi+wallace
tekniği ile ileal conduit operasyonu yapılan hastanın postop 6. ayında meydana gelen idrar çıkışında azalma ve ateş şikayeti ile kliniğimize başvurması nedenli hastaya yapılan tetkiklerde bilateral hidronefroz+azotemi (cre 2,8 mg/dl) saptanması üzerine hastaya
bilateral perkütan nefrostomi takılması işlemi uygulandı. Nefrostomi takılması işleminden 2 hafta sonra hasta operasyona alındı.
Bilateral nefrostomilerden verilen kontrast ve metilen mavisinin soldan minimal geçtiği, sağ taraftan ise geçişin olmadığı görüldü.
İleal conduit içinden yapılan endoskopide üreteral anastomoz hattının tamamen kapandığı görüldü. Guidewire ile retrograd kateterizasyon denendi ancak kateterizasyon sağlanamadı. Ardından nefrostomi içerisinden guidewire gönderilmesi denendi ancak ileal
conduite ulaşmadı. Guidewire üzerinden sol böbreğere dilatasyon uygulandı ve üreteral access sheath renal pelvise yerleştirildi.
Flexible üreterorenoskopla sol üreter anastomoz hattına kadar ilerlendi. Guidewire kateterizayon denendi ancak başarılı olunamadı.
İleal conduitte yer alan endoskopun ışığı kapatılarak flexible üreterorenoskopun ışığının en net görüldüğü yerden guidewire tel gönderildi ve ileal conduite geçtiği görüldü. Ardından anastomoz hattına balon dilatasyonu yapıldı ve üreteral J stent yerleştirildi. Aynı
işlem sağ tarafa da uygulandı ve üreteral J stent takıldı. Sistektomi sonrasında gelişen üreteral anastamoz darlıkları erken ve geç
dönemde görülebilen ve tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin başarıyla uygulandığı bir durumdur. Son dönemde gelişen flexible
alet teknolojisi ile kullanım kolaylığı sağlayan flexible üreterorenoskop bu alanda kullanılabilecek bir alettir. Literatür incelendiğinde
flexible üreterorenoskop yardımıyla ışığı görerek komplet üretra darlıklarında uygulanan cut to the light tekniğine benzer şekilde
yapılan antegrad üreteral stent takılması daha önceden tanımlanmamıştır. Yaptığımız bu olgu sunumu ile bu alanda yapılabilecek
yeni bir minimal invaziv tedavi yaklaşımı paylaşılacaktır. Yeni teknik kısaca towards to the light olarak tanımlanabilir. Bu yöntemle
anastomoz darlıkları güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Antegrad üreteral stent, Flexible URS, Towards to the light
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Ureteral J stent insertion with antegrade flexible ureterenoscopy in a patient with ileal conduit (Towards to the light)
Abdullah Gürel, Arif Demirbaş
Afyonkarahisar Health Science University
After cystectomy and ileal conduit operation performed in the treatment of invasive bladder tumor, approximately 10% of anastomotic stenosis may occur in the early or late period. Minimally invasive treatments such as retrograde ureteral balloon dilatation
+ ureteral J stent application can be applied in the treatment of anastomotic stenosis. When retrograde procedure cannot be
performed, minimally invasive methods such as percutaneous intervention and antegrade ureteral stenting can be tried, but they
may not always be successful. In this case, it may be necessary to revise the ureteroileal anastomosis. In recent years, the need
for anastomosis revision has gradually decreased due to the development of different stents in the field of interventional radiology.
Bilateral hydronephrosis + azotemia (cre 2.8 mg/dl) was detected in the examinations of a 68-year-old patient who underwent
radical cystectomy + wallace technique for invasive bladder tumor and applied to our clinic with complaints of decreased urine
output and fever in the postoperative 6th month. The patient underwent bilateral percutaneous nephrostomy insertion. The patient
was taken into operation 2 weeks after the nephrostomy insertion. It was observed that the contrast and methylene blue given from
the bilateral nephrostomies passed minimally from the left, and there was no transition from the right side. Endoscopy performed
through the ileal conduit revealed complete closure of the ureteral anastomosis line. Retrograde catheterization with guidewire was
attempted, but catheterization could not be achieved. Then, sending the guidewire through the nephrostomy was tried, but the ileal
conduit did not reach. The left kidney was dilated over the guidewire and the ureteral access sheath was placed in the renal pelvis.
It was advanced to the left ureter anastomosis line with a flexible ureterorenoscope. Guidewire catheterization was attempted but
was unsuccessful. The light of the endoscope in the ileal conduit was turned off, and a guidewire wire was sent from the place where the light of the flexible ureterorenoscope was seen most clearly, and it was observed that it passed into the ileal conduit. Then,
balloon dilatation was performed on the anastomosis line and a ureteral J stent was placed. The same procedure was performed
on the right side and a ureteral J stent was inserted. Ureteral anastomotic strictures that develop after cystectomy are a condition
that can be seen in the early and late stages and in the treatment of which minimally invasive methods are successfully applied. The
flexible ureterorenoscope, which provides ease of use with the flexible device technology that has developed recently, is a tool that
can be used in this field. When the literature is examined, antegrade ureteral stent insertion performed similar to the cut to the light
technique applied in complete urethral strictures by seeing the light with the help of flexible ureterorenoscope has not been defined
before. In this case report, a new minimally invasive treatment approach that can be done in this field will be shared. The new technique can be briefly described as towards the light. With this method, anastomotic strictures can be treated safely and effectively.
Keywords: Antegrade ureteral stent, Flexible URS, Towards to the light
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Towards to the light
Towards to the light

Towards to the light operasyonu
Towards to the light operation
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Radikal sistektomi ve üriner diversiyon sonrası üreteroileal anastomoz darlığını öngören
faktörler
Meftun Çulpan, Asıf Yıldırım
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
GİRİŞ: Radikal sistektomi (RS) ve üriner diversiyon (ÜD) sonrası üreteroileal anastomoz darlığı (ÜIAD) %13,1’e kadar bildirilmiştir. Bu
çalışmamızda RC ve ÜD sonrası ÜİAD gelişimini öngören faktörleri araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM: Çalışmamızda RS ve ÜD uygulanan hastaların kayıtlarını retrospektif olarak inceledik. Hastaların yaşı, cinsiyeti, vücut kitle
indeksi (VKİ), sigara içme durumu, önceki transüretral mesane tümörü rezeksiyonu (TUR-BT) ve RS örneklerinin patolojik özellikleri
ve komplikasyonlar tarandı. Üreteroileal anastomozlarda, Wallace tekniği uygulandı. ÜİAD gelişimini predikte eden faktörleri belirlemek için çok değişkenli lojistik regresyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza ortalama 46,17 ay takip ile 193 (%89,4) erkek ve 23 (%20,6) kadın olmak üzere toplam 216 hasta dahil
edildi. Hastaların yaş ortalaması 65,59 ± 8,83 yıl ve VKİ 26,92 ± 4,15 kg/m2 idi. Yirmi (%9,2) hastada ileal neobladder ve 196 (%90.8)
hastada ileal konduit uygulandı. ÜİAD olan ve olmayan gruplar arasındaki demografik ve patolojik değişkenlerin karşılaştırması tablo 1’de gösterildi. Çok değişkenli analizde, ilk TUR-BT’de karsinoma in situ (CIS) varlığı (OR: 5,453, %95 CI: 1,395 – 21,309, p =0,015)
ve sistektomi spesmenindeki adenokarsinom varlığı (OR: 15,878, %95 CI: 1,814 – 138,996, p=0,012), postoperatif ÜİAD gelişiminin
bağımsız prediktörleri olarak saptandı.
SONUÇ: Çalışmamızda ilk TUR-BT’de CIS varlığı ve sistektomi spesmeninde adenokarsinom varlığı, postoperatif ÜİAD gelişiminin
bağımsız prediktörleri olarak saptandı.
Anahtar Kelimeler: prediktif faktörler, radikal sistektomi, üreteroileal anostomoz darlığı, üriner diversiyon,
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Predictive factors of ureteroileal anastomotic stricture after radical cystectomy and urinary
diversion
Meftun Çulpan, Asıf Yıldırım
Istanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine, Department of Urology
INTRODUCTION: Ureteroileal anastomotic stricture (UIAS) has been reported up to 13.1% after radical cystectomy (RC) with urinary
diversion (UD). We aimed to investigate the factors predicting the development of UIAS after RC with UD.
MATERIAL-METHODS: We retrospectively reviewed the medical records of patients undergone RC with UD. Patients’ age, sex, body
mass index (BMI), smoking status, pathological characteristics of previous transurethral resection of bladder tumor (TUR-BT) and
RC specimens and complications were noted. Wallace anastomose technique was performed for all ureteroileal anastomoses.
Multivariate logistic regression analysis was used to determine predictors of UIAS development.
RESULTS: One hundred and ninety-three (89.4%) male and 23 (20.6%) female, a total of 216 patients were included in our study with
mean 46.17 months follow-up. The patients’ mean age was 65.59 ± 8.83 years and BMI was 26.92 ± 4.15 kg/m2. Twenty (9.2%)
patients have had neobladder and 196 (90.8%) have had ileal conduit. Comparison of demographic and pathologic variables between the groups with and without UIAS were demonstrated in table 1. In multivariate analysis, presence of carcinoma in situ (CIS) in
initial TUR-BT (OR: 5.453, 95%CI: 1.395 – 21.309, p=0.015) and adenocarcinoma in cystectomy specimen (OR: 15.878, 95%CI: 1.814
– 138.996, p=0.012) were independent predictors of postoperative UIAS development.
CONCLUSION: Presence of CIS in initial TUR-BT and adenocarcinoma in cystectomy specimen were independent predictors of
postoperative UIAS development.
Keywords: predictive factors, radical cystectomy, ureteroileal anostomotic stenosis, urinary diversion
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Tablo 1: Stenoz olan ve olmayan hastaların demografik ve patolojik özelliklerinin karşılaştırılması
Stenoz ( - )

Stenoz (+)

p değeri

Cinsiyet, n
- Kadın
- Erkek

21 (%10,4)
181 (%89,6)

2 (%14.3)
12 (%85,7)

0,648

Yaş, year (Ort ± SS)

65,6 ± 8,79

66,0 ± 9,75

0,857

Vücut Kitle İndeksi, kg/m2 (Ort ± SS)

26,9 ± 4,03

27,3 ± 5,75

0,720

Sigara, paket/yıl (Ort ± SS)

34,3 ± 24,49

34,4 ± 22,39

0,984

İlk TUR›da pT evresi
- pTa
- pT1
- pT2

14 (%7,0)
87 (%43,3)
100 (%49,7)

1 (%7,1)
5 (%35,7)
8 (%57,1)

0,938

İlk TUR›da grade
- Low
- High
- TCC olmayan

28 (%13,9)
171 (%84,7)
2 (%1)

1 (%7,1)
12 (%85,7)
1 (%7,1)

0,145

İlk TUR›da CIS
- Yok
- Var

187 (%93,0)
14 (%7,0)

10 (%71,4)
4 (%28,6)

0,005

Sistektomi pT evresi
- pT0
- pTa
- pT1
- pT2
- pT3
- pT4

23 (%11,4)
5 (%2,5)
21 (%10,4)
58 (%28,7)
68 (%33,7)
27 (%13,4)

1 (%7,1)
1 (%7,1)
1 (%7,1)
6 (%42,9)
4 (%28,6)
1 (%7,1)

0,738

Sistektomi Histolojisi
- TCC
- Adenokarsinom
- Karsinosarkom
- Nöroendokrin Tm
- SCC

189 (%93,5)
2 (%1,0)
1 (%0,5)
1 (%0,5)
6 (%3,0)

11 (%78,6)
2 (%14,3)
0 (%0,0)
0 (%0,0)
0 (%0,0)

0.016

Sistektomi Grade
- Low
- High

31 (%15,3)
158 (%78,2)

2 (%14,3)
9 (%64,3)

0,145

Cerrahi Sınır
- Negatif
- Pozitif

165 (%82,1)
36 (%17,9)

12 (%85,7)
2 (%14,3)

0,731

Sistektomi Lenf Nodu
- Negatif
- Pozitif

155 (%76,7)
47 (%23,3)

13 (%92,9)
1 (%7,1)

0,355

Neoadjuvan KT
- Yok
- Var

155 (%92,3)
13 (%7,7)

10 (%83,3)
2 (%16,7)

0,478

CIS: Karsinoma in situ, KT: Kemoterapi, Ort: Ortalama, SCC: Skuamöz hücreli karsinom, SS: Standart Sapma, TCC: Değişici epitel
hücreli karsinom, TUR: Transüretral rezeksiyon,
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Table 1: Comparison of demographic and pathologic variables of patients with and without ureteroileal anastomosis
Stenosis ( - )

Stenosis ( + )

p value

Gender, n
- Female
- Male

21 (10.4%)
181 (89.6%)

2 (14.3%)
12 (85.7%)

0.648

Age, year (Mean ± SD)

65.6 ± 8.79

66.0 ± 9.75

0.857

Body Mass Index, kg/m2 (Mean ± SD)

26.9 ± 4.03

27.3 ± 5.75

0.720

Smoking, package/year (Mean ± SD)

34.3 ± 24.49

34.4 ± 22.39

0.984

Initial TUR pT stage
- pTa
- pT1
- pT2

14 (7.0%)
87 (43.3%)
100 (49.7%)

1 (%7,1)
5 (%35,7)
8 (%57,1)

0.938

Initial TUR grade
- Low
- High
- TCC olmayan

28 (13.9%)
171 (84.7%)
2 (1%)

1 (7.1%)
12 (85.7%)
1 (%7,1)

0.145

Initial TUR CIS
- Yok
- Var

187 (93.0%)
14 (7.0%)

10 (71.4%)
4 (28.6%)

0.005

Cystectomy pT stage
- pT0
- pTa
- pT1
- pT2
- pT3
- pT4

23 (11.4%)
5 (2.5%)
21 (10.4%)
58 (28.7%)
68 (33.7%)
27 (13.4%)

1 (7.1%)
1 (7.1%)
1 (7.1%)
6 (42.9%)
4 (28.6%)
1 (7.1%)

0.738

Cystectomy Histology
-TCC
-Adenocarcinoma
-Carcinosarcoma
-Neuroendocrine tumor
-SCC

189 (93.5%)
2 (1.0%)
1 (0.5%)
1 (0.5%)
6 (3.0%)

11 (78.6%)
2 (14.3%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)

0.016

Cystectomy Grade
- Low
- High

31 (15.3%)
158 (78.2%)

2 (14.3%)
9 (64.3%)

0.145

Surgical Margin
- Negatif
- Pozitif

165 (82.1%)
36 (17.9%)

12 (85.7%)
2 (14.3%)

0.731

Cystectomy Lymph Node
- Negatif
- Pozitif

155 (76.7%)
47 (23.3%)

13 (92.9%)
1 (7.1%)

0.355

Neoadjuvant Chemotherapy
- Yok
- Var

155 (92.3%)
13 (7.7%)

10 (83.3%)
2 (16.7%)

0.478
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Tek Merkez Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Sistektomi ve İntrakorporeal Neobladder:
12 Vakanın Erken Dönem Sonuçları
Selçuk Şahin1, Serdar Karadağ1, İsmail Evren1, Hakan Polat1, Taner Kargı1, Ali Ayten1, Osman Özdemir1, Ali Emre Fakir1, Ekrem Güner1, Volkan Tuğcu2, Ali İhsan Taşçı1
1
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji, İstanbul, Türkiye
2
Vadi İstanbul Liv Hastanesi Üroloji, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: Mesane kanseri dünya genelinde erkek popülasyonunda en sık teşhis edilen yedinci kanser iken, her iki cinsiyet için düşünüldüğünde en sık onuncu sırada gelmektedir ve kasa invaze mesane kanserinin altın standert tedavisi radikal sistektomidir. Radikal
sistektomi; açık, laparoskopik ve robot yardımlı laparoskopik teknikle uygulanabilmektedir. Amacımız kasa invaze mesane kanseri
nedeniyle robot yardımlı laparoskopik radikal sistektomi ve intrakorporeal neobladder (RARC - N) yaptığımız hastalarımızın onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarını sunmak.
GEREÇ-YÖNTEM: Ağustos 2020 ve Ağustos 2021 tarihleri arasında RARC – N yapılan 12 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalar dört-kol Da Vinci robotik cerrahi yaklaşım ile opere edildi. Hastaların perioperatif hasta karakteristikleri, postoperatif onkolojik ve fonksiyonel sonuçları kayıt edildi. Hastaların postoperatif 30 günlük komplikasyonları Clavien - Dindo sınıflamasına
göre; grade 1-2 minör, grade 3-5 majör komplikasyon olacak şekilde sınıflandırıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 66.6 ± 3.1 olarak izlendi. Ortalama operasyon suresi 360.1 ± 51.1 dakika ve ortalama kan kaybı 454.8 ± 124.3 cc idi. Hastaların tamamına lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Ortalama dren kalma suresi 7 ± 2.4 gün ve hastanede
kalış suresi 7.2 ± 2.5 gündü. Toplam altı(50%) hastada, 6 minor ve 2 majör komplikasyon kaydedildi. Bunlar; iki hastada konservatif
yaklaşımla düzelen ileus (Clavien I), iki hastada antibiyoterapi ile düzelen ateş (clavien I) ve iki hastada postoperatif transfüzyon ihtiyacıydı (Clavien II). Bir hastada stent migrasyonu nedeniyle anastamoz kaçağı gerçekleşti ve perkütan nefrostomi takıldı (Clavien
IIIb). Bir hastada ise brid ileus nedeniyle tekrar operasyon gereksinimi oldu(Clavien IIIb). Majör komplikasyon görülme oranı 16,6%
olarak tespit edildi. Cerrahi sınır bir (8,3%) hastada pozitif bulundu.
SONUÇ: RARC – N, kasa invaziv mesane kanseri tedavisinde hem onkolojik hem de fonksiyonel sonuçlarıyla güvenli ve uygulanabilir
bir teknik olarak görülmektedir. Ancak uzun dönem sonuçları destekleyen prospektif ve randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Mesane Kanseri, Radikal Sistektomi, Robotik Cerrahi
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Single Center Robot-Assisted Laparoscopic Radical Cystectomy and Intracorporeal Neobladder: Early Results of 12 Cases
Selçuk Şahin1, Serdar Karadağ1, İsmail Evren1, Hakan Polat1, Taner Kargı1, Ali Ayten1, Osman Özdemir1, Ali Emre Fakir1, Ekrem Güner1, Volkan Tuğcu2, Ali İhsan Taşçı1
1
Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Research and Training Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
2
Vadi Istanbul Liv Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
OBJECTIVE: While bladder cancer is the seventh most frequently diagnosed cancer in the male population worldwide, it is the tenth
most common for both sexes, and the gold standard treatment for muscle-invasive bladder cancer is radical cystectomy. radical
cystectomy; It can be applied with open, laparoscopic and robot-assisted laparoscopic techniques. Our aim is to present the oncological and functional results of our patients who underwent robot-assisted laparoscopic radical cystectomy and intracorporeal
neobladder (RARC - N) for muscle-invasive bladder cancer.
MATERIAL-METHODS: The data of 12 patients who underwent RARC – N between August 2020 and August 2021 were analyzed retrospectively. All patients were operated with the four-arm Da Vinci robotic surgical approach. Perioperative patient characteristics,
postoperative oncological and functional results of the patients were recorded. Postoperative 30-day complications of the patients
according to the Clavien - Dindo classification; It was classified as grade 1-2 minor and grade 3-5 major complications.
RESULTS: The mean age of the patients was 66.6 ± 3.1 years. The mean operation time was 360.1 ± 51.1 minutes and the mean
blood loss was 454.8 ± 124.3 cc. Lymph node dissection was performed in all patients. The mean drain stay was 7 ± 2.4 days and
the hospital stay was 7.2 ± 2.5 days. In a total of six (50%) patients, 6 minor and 2 major complications were recorded. These; Two
patients had ileus that resolved with conservative approach (Clavien I), two patients had fever that resolved with antibiotic therapy
(clavien I), and two patients needed postoperative transfusion (Clavien II). Anastomotic leakage occurred in one patient due to
stent migration and percutaneous nephrostomy was inserted (Clavien IIIb). Reoperation was required in one patient due to brid ileus
(Clavien IIIb). The incidence of major complications was 16.6%. Surgical margin was positive in one (8.3%) patient.
CONCLUSION: RARC-N is seen as a safe and feasible technique in the treatment of muscle-invasive bladder cancer with both oncological and functional results. However, prospective and randomized studies are needed to support long-term results.
Keywords: Bladder Cancer, Radical Cystectomy, Robotic Surgery

266

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

SS-117

Üriner Sistem Dışı Tümörler Nedeniyle Uygulanan Sistektomilerin Retrospektif Analizi
Caner Baran, Mehmet Ali Sezgin, Emre Can Polat, Levent Özcan, Alper Ötünçtemur
Prof Dr Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Üroloji Servisi, İstanbul
AMAÇ: Pelvis, anatomik olarak birbirine yakın olan, ancak farklı sistemlere ait organların bulunduğu bir bölgedir. Üriner, genital
ve sindirim sisteminin büyük kısmı pelvise yerleşmiştir. Bu sistemlerin tümörleri nedeni ile uygulanan cerrahilerde, komşu organ
tutulumlarının değerlendirilmesi ve gerekli cerrahi işlemin yapılması için, ilgili bölümlerden peri-operatif konsültasyonu gerektirmektedir. Genel Cerrahi ve Kadın Doğum bölümleri tarafından uygulanan pelvik radikal cerrahiler sırasında, özellikle mesane tutulumu
nedeni ile radikal sistektomi uygulanmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, üriner sistem dışı tümörler nedeni ile yapılan sistektomi
hastalarının retrospektif analizidir.
YÖNTEM: 2014-2021 yılları arasında, genel cerrahi veya kadın doğum bölümlerince, radikal tümör cerrahisi uygulanan ve genital
organ tutulumu nedeni ile sistektomi uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların, yaş, cinsiyet, birincil sorumlu
servis, tümör yerleşim bölgesi, tümör hücre tipi, mesane tutulumu varlığı, üriner diversiyon çeşidi ve hastaların sağkalım süreleri
kayıt edildi. Primer olarak sistektomi endikasyonu olan ve beraberinde genital organ tutulumu nedeni ile opere edilen hastalar çalışmaya dahil edilmedi.
BULGULAR: Çalışma süresi boyunca toplam 18 hastaya üriner sistem dışı tümör nedeni ile radikal sistektomi ve üriner diversiyon
uygulandı. Hastaların cinsiyete göre dağılımı 9 kadın, 9 erkek şeklindeydi. Kadınlarda ortalama yaş 55,6 (±11,9), erkeklerde ise 60,4
(±9,7) yıl olarak bulundu. Hastaların 14’ü (%77,8) birincil olarak Genel Cerrahi tarafından opere edilirken, 4’ü (%22,2) Kadın-Doğum
tarafından operasyona alınmıştı. Tümörün birincil yerleşim bölgesinin, 11 hastada (%61,1) rektum, 4 hastada cervix (%22,2), 2 hastada ileum (%11,1), 1 hastada ise endometrium (%5,6) olduğu görüldü. Hastaların 12’inde (%66,7) adenokarsinom, 3’ünde (%16,7) skuamöz hücreli karsinom, diğer 3 hastada ise taşlı yüzük hücreli karsinom (%5,6), paraganglioma (%5,6), ve berrak hücreli karsinom
(%5,6) tespit edildi. Hastaların patoloji raporlarında, 11 hastada (%61,1) mesane invazyonu olduğu 7 hastada (%38,9) ise primer
tümörün mesane invazyonuna rastlanmadığı rapor edildi. Sistektomi uygulanan hastaların 14’ünde ileal conduit (%77,8), 3’ünde üreterokutaneostomi (%16,7) uygulanırken, bir hastada perioperatif exitus nedeni ile diversiyon uygulanamadan operasyon sonlandı.
Opere edilen tüm hastaların branşlara göre genel sağkalım sürelerine bakıldığında, birincil olarak genel cerrahi tarafından opere
edilen hastalarda ortalama 15,9 ay, kadın doğum tarafından opere edilen hastalarda ise ortalama 38,2 ay olduğu görüldü (p=0.1)
(Figür-1a). Ortalama yaşam süreleri arasında mesane tutulumu (p=0.8) (Figür-1b) veya uygulanan diversiyon çeşidine (p=0.1) (Figür-1c) göre anlamlı bir fark olmadığı görüldü.
SONUÇ: Konsültasyon sistektomisi olarak da adlandırabileceğimiz üriner sistem dışı tümörler nedeniyle uygulanan sistektomi hastalarında, primer olarak gastrointestinal sistem kökenli tümör varlığında, istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiş olsada,
genel yaşam süresinin daha kısa olduğu görülmektedir. Ayrıca sonuçlarımıza göre diversiyon çeşidi ya da mesane tutulumunun
sağkalım üzerindeki etkisi sınırlıdır. Bu konuda daha güvenilir sonuçlara ulaşmak için geniş serilere ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: sistektomi, jinekoloji, genel cerrahi, konsültasyon
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The Retrospective Analysis of Cystectomies Performed for Tumors Outside the Urinary System
Caner Baran, Mehmet Ali Sezgin, Emre Can Polat, Levent Özcan, Alper Ötünçtemur
Department of Urology, Prof Dr Cemil Taşçıoğlu City Hospital, İstanbul
OBJECTIVE: The pelvis is a region that is anatomically close to each other, but contains organs from different systems. Most of
the urinary, genital and digestive system organs are located in the pelvis. In surgeries performed due to tumors of these systems,
peri-operative consultation from the related departments is required to evaluate adjacent organ involvement and to perform the
required surgical procedure. During pelvic radical surgeries performed by the General Surgery and Gynecology departments, radical
cystectomy is required in case of bladder involvement. In this study, we aimed to retrospectively analyze patients who underwent
cystectomy for tumors outside the urinary tract.
METHODS: Patients who were operated on for radical tumor surgery by General Surgery or Gynecology departments between 2014
and 2021 and who underwent cystectomy due to genital organ involvement were evaluated retrospectively. Age, gender, primary
department, tumor location, tumor cell type, presence of bladder involvement, urinary diversion type, and survival time of the patients were recorded. Patients with a primary indication for cystectomy and who were operated on for concomitant genital organ
involvement were not included in the study.
RESULTS: During the study period, a total of 18 patients underwent radical cystectomy and urinary diversion due to non-urinary system tumors. The distribution of patients by gender was 9 females and 9 males. The mean age was found to be 55.6 (±11.9) years for
women and 60.4 (±9.7) years for men. While 14 (77.8%) patients were operated on primarily by General Surgery, 4 (22.2%) patients
were operated on by Gynecology. The primary localization site of the tumor was rectum in 11 patients (61.1%), cervix in 4 patients
(22.2%), ileum in 2 patients (11.1%), and endometrium in 1 patient (5.6%). Adenocarcinoma in 12 (66.7%) patients, squamous cell
carcinoma in 3 (16.7%) patients, signet ring cell carcinoma (5.6%), paraganglioma (5.6%), and clear cell carcinoma (5.6%) was detected in the other 3 patients. In the pathology reports of the patients, bladder invasion was reported in 11 (61.1%) patients and no
bladder invasion of the primary tumor was found in 7 patients (38.9%). While ileal conduit was applied in 14 (77.8%) patients and
ureterocutaneostomy was performed in 3 (16.7%) patients who underwent cystectomy, and the operation was terminated without
diversion in one patient due to perioperative exitus. The overall survival time analyses of patients according to the department were
revealed that it was 15.9 months in patients who were operated primarily by general surgery, and 38.2 months in patients who were
operated on by obstetrics (p=0.1) (Figure-1a). There was no significant difference between the mean survival times according to
bladder involvement (p=0.8) (Figure-1b) or the type of diversion applied (p=0.1) (Figure-1c).
CONCLUSION: In cystectomy patients performed for non-urinary system tumors, which we can also call consultation cystectomy,
presence of primary gastrointestinal system tumor resulted in shorter overall survival time whether the difference is not statistically
significant. In addition, the effect of diversion type or bladder involvement on survival is limited. Large series are needed to provide
more reliable results in this topic.
Keywords: sistektomi, jinekoloji, genel cerrahi, consultation
Figure-1: Çeşitli parametreler göre sağkalım grafikleri
Figure-1: Graphics of survival according to various parameters

1a: Operasyondan birincil sorumlu bölüme göre sağkalım grafiği 1b: Mesane invazyonu varlığına göre sağkalım grafiği 1c: Üriner
Diversiyon çeşidine göre sağkalım grafiği
1a: Graphic of survival by department primarily responsible for the operation 1b: Graphic of survival by presence of bladder invasion 1c: Graphic of survival by type of Urinary Diversion
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Primer Mesane Kanseri Hastalarında COVID-19 Pandemisinin Onkolojik Sonuçlar Üzerine
Etkisi
Ali Kaan Yıldız1, Berat Cem Özgür1, Arif Bedirhan Bayraktar1, Demirhan Örsan Demir2, Ömer Gökhan Doluoğlu1
1
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Karabük Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Karabük
AMAÇ: Primer mesane kanserinin başvuru, tanı, tedavi ve takibine COVID-19 pandemisinin etkilerini araştırmak.
GEREÇ-YÖNTEM: Kasım 2018 ve Temmuz 2021 tarihleri arasında 275 hasta, pandemiden önce başvuranlar (PreCOVIDBC) ve pandemi döneminde başvuranlar (COVIDBC) olmak üzere iki gruba ayrılarak çalışmaya dahil edildi. Cinsiyet, yaş, ASA skoru, vücut kitle
indeksi (VKİ), hidronefroz derecesi, hemoglobin ve serum kreatininini içeren veriler toplandı. İntraoperatif olarak tümörün yönü,
sayısı, boyutu ve lokalizasyonu ile patolojik T evresi, tümör derecesi, CIS varlığı (in situ karsinoma) değerlendirildi. Ayrıca tanı ve
operasyon arasındaki süre, semptom süresi, mikroskobik ve makroskopik hematüri, inkomplet rezeksiyon, ameliyat süresi, ameliyat
sonrası hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar her iki grupta karşılaştırılan parametrelerdi. Takip için kontrol başvuru oranları
her iki grup için karşılaştırıldı.
BULGULAR: İki grup arasında preoperatif verilerden cinsiyet, yaş, ASA skoru, VKİ, hemoglobin ve serum kreatinin açısından anlamlı
fark saptanmadı (p>0.05). İntraoperatif ve patolojik verilerden tümör boyutu, tümörün tarafı, tümör lokalizasyonu, tümör derecesi
ve eşlik eden CIS’da fark saptanmadı (p>0.05). Hematüri, hidronefroz derecesi, tümör sayısı ve tümör evresi açısından istatistiksel
anlamlı fark gözlendi (p<0.05). Komplet rezeksiyon, postoperatif komplikasyon ve operasyon süresi açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) fakat, tanı ve tedavi arasındaki süre, semptom süresi, tümör sayısı, tümör evresi ve hastanede kalış süresinde istatistiksel anlamlı fark bulundu (p<0.05). Ayrıca NMIBC (kasa invaze olmayan mesane kanseri) hastalarında risk grupları, rekürrens ve
progresyon skorları, takip için kontrol başvuru oranlarında her iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark gözlendi (p<0.05).
SONUÇ: Çalışmamız, pandemi döneminde tanı alan primer mesane kanseri hastalarının çoğunlukla daha yüksek evrelerde ayrıca
NMIBC hastalarının yüksek risk sınıfında olduğunu göstermiştir. Tanı ve operasyon arasındaki süre, semptom süresi, masif hematüri
ve obstrüktif nefropati prevalansı başvuru anında önemli ölçüde artmış, takip için kontrol başvuruları ise önemli ölçüde azalmıştır.
Tanıdan ameliyata kadar geçen süre ve tedavide gecikme, hastalığın evresinin ilerlemesine neden olmaktadır. Pandemi döneminde
erken tanı ve tedavideki aksamaların çok yüksek riskli NMIBC ve MIBC hastalarında önemli ölçüde artışa neden olabileceğinden bu
konuda daha dikkatli olunmasını önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: covid-19, mesane kanseri, onkoloji, pandemi, transüretral rezeksiyon
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The Effect of the COVID-19 Pandemic on Oncologic Outcomes in Patients with Primary Bladder Cancer
Ali Kaan Yıldız1, Berat Cem Özgür1, Arif Bedirhan Bayraktar1, Demirhan Örsan Demir2, Ömer Gökhan Doluoğlu1
1
Department of Urology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2
Department of Urology, Karabük University, Karabük, Turkey
OBJECTIVE: To investigate the effects of the COVID-19 pandemic on the presentation, diagnosis, treatment and follow-up of primary
bladder cancer.
MATERIALS-METHODS: Between November 2018 and July 2021, 275 patients were enrolled in this study. The patients were allocated to one of the groups: COVIDBC group, patients admitted during the pandemic period; or Pre-COVIDBC group, patients admitted
before the pandemic period. Baseline information, including gender, age, ASA score, body mass index (BMI), hydronephrosis grade,
hemoglobine and serum creatinine was collected and determined preoperatively. Tumor side, count, size and localization was determined intraoperatively. T-stage, tumor grade, presence of CIS (carcinoma in situ) were evaluated, and time to TURBT operation
from diagnosis, symptom duration, microscopic and gross hematuria, incomplete resection, duration of surgery, duration of postoperative hospital stay, and complications were assessed and compared between the groups. The rate of presentation for follow-up
was compared for both groups.
RESULTS: There were no statistically significant differences in preoperative determined gender, age, ASA score, BMI, hemoglobine,
serum creatinine (all p>0.05). There were no statistically significant differences tumor size, tumor side, tumor localization, tumor
grade and concomitant CIS between the two groups from intraoperative and pathological data (all p>0.05), but the differences in
hematuria, hydronephrosis grade, tumor count and tumor stage between the two groups were statistically significant (all p<0.05).
There were no statistically significant differences in complete resection, postoperative complication and operation time between
the two groups (all p>0.05), but the differences in time from diagnosis to treatment, symptom duration, tumor count, tumor stage
and hospitalisation time between the two groups were statistically significant (all p<0.05). There were statistically significant differences in risk groups, recurrence and progression scores and the rate of presentation for follow-up between the two groups in
NMIBC (non-muscle invasive bladder cancer) patients (all p<0.05).
CONCLUSION: This study demonstrated that BC patients diagnosed during pandemic were mostly at higher stages and risk stratification was higher in NMIBC patients. Time to surgery from diagnosis, symptom duration, the prevalence of gross hematuria and
obstructive nephropathy at presentation have considerably increased. During pandemic, the rate of presentation for follow-up significantly decreased. Prolonged time to surgery from diagnosis, and a delay to treatment results in progression of disease stage. We
urge caution due to lack of early diagnosis and treatment during the pandemic can substantially increase the very high risk NMIBC
and MIBC patients.
Keywords: covid-19, bladder cancer, oncology, pandemic, transurethral resection
Figür 1. / Figure 1.

Tümör T evresi değerlendirildiğinde; COVIDBC grubunda 128 hastanın 47’si (36.7%) Ta, 41’i T1 (32.0%) ve 40’ı T2 (31.3%) iken;
PreCOVIDBC grubunda 147 hastanın 63’ü Ta (42.9%), 57’si T1 (38.8%) ve 27’si T2 (18.4%) olarak saptanmıştır (p=0.04).
Tumor stage was Ta in 47 (36.7%), T1 in 41 (32.0%) and T2 in 40 (31.3%) of the 128 patients in the COVIDBC group; whereas the
tumor stage was Ta in 63 (42.9%), T1 in 57 (38.8%) and T2 in 27 (18.4%) of the 147 patents in the PreCOVIDBC group (p=0.04).
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Tablo1
COVIDBC (n=88)

PreCOVIDBC (n=120)

EAU NMIBC risk grubu

p-Değeri
0.02*

Düşük

22 (25.0)

47 (39.2)

Orta

16 (18.2)

19 (15.8)

Yüksek

34 (38.6)

46 (38.3)

Çok Yüksek

16 (18.2)

8 (6.7)

EORTC rekürrens skoru

7.8±3.0

6.3±3.9

0.001*

EORTC progresyon skoru

8.6±3.4

5.4±4.1

0.001*

Var

60 (68.2)

97 (80.8)

0.03*

Yok

28 (31.8)

23 (19.2)

Takip başvurusu

NMIBC klinik ve takip verileri sonuçları
Table1
COVIDBC (n=88)

PreCOVIDBC (n=120)

EAU NMIBC risk group

p-Value
0.02*

Low

22 (25.0)

47 (39.2)

Intermediate

16 (18.2)

19 (15.8)

High

34 (38.6)

46 (38.3)

Very High

16 (18.2)

8 (6.7)

EORTC Recurrence Score

7.8±3.0

6.3±3.9

0.001*

EORTC Progression Score

8.6±3.4

5.4±4.1

0.001*

Follow-up

0.03*

Present

60 (68.2)

97 (80.8)

Not present

28 (31.8)

23 (19.2)

NMIBC clinical and follow-up data results
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3 cm üstü mesane tümörü olan hastalarda pre operatif HALP oranının patolojik stage ve
sağkalıma etkisi
Mehmet Yoldaş
Sağlık bilimleri üniversitesi Tepecik eğitm ve araştırma hastanesi
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hemoglobin, albümin, lenfosit ve trombosit skorları (HALP) ve lenfosit-C-reaktif protein oranı (LCR)
gibi bazı biyokimyasal belirteçlerin 3 cm üstü mesane tümörü olan hastalarda patolojik stage ve sağ kalıma etkisini öngörüp öngöremeyeceğini araştırmaktır.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya, mesane tümörü nedeniyle TUR-M operasyonu olan 300 hasta dahil edildi. Hastaların demografik
verilerinin yanı sıra, takip süresi, tm boyutu, tm Stage i, histopatoloji sonuçları, biyokimya verileri ile mortalite sayıları kaydedildi.
HALP ve LCR gibi enflamasyon belirteçleri biyokimyasal parametreler kullanılarak elde edildi.
BULGULAR: Çalışmada, 236’ü (%87,67) erkek olan hastaların yaş ortalaması 72,83±10,81 (min.40- max.96) yıldı. Hastaların %93,67’sinin (n:281) tm boyutu 3 ve üzerindeydi. Ortanca takip süresi 41 aydı (çeyrekler arası aralık [IQR] 22–59). Hastaların %58,33’ü (n:175)
ASA 2 skorunda %64,33’ü (n:193) sigara kullanıyordu. Takip sonunda 11 hastada (%3,67) mesane tm bağlı olmaksızın mortalite
gelişti. 3 ve 5 yıllık genel sağkalım % 82 ve % 74 idi. Tümör büyüklüğü ile yaş, cinsiyet, vücut kitle indexleri, komorbid hastalıklar
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Fakat hastaların sigara kullanımları, tm stage i arasında anlamlı fark vardı
(p<0.05). Cut off değerleri HALP için 25.23, LCR için 0.58 olarak ölçüldü. Yapılan tek değişkenli analize göre yüksek stage, hipoalbüminemi, anemi ve düşük HALP, daha kötü genel sağkalım ile ilişkiliydi. Çalışmada 3 cm üzeri tümör boyutu ile HALP (P: 0.001) ve
LCR (p: 0.012) skorları arasında anlamlı fark bulundu ve bu skorların 3 cm üstü mesane mesane tm lü hastaların stage ve progresyona etkilerinin anlamlı yorumlayıcıları olduğu sonucuna varıldı.
SONUÇ: Mevcut çalışma HALP ve LCR skorlarının prognostik değerini tanımladı ve 3 cm üzeri mesane tümörlerinde patolojik stage
ve sağ kalımın tahmin edilmesinde anlamlı bir öngörücü olabileceği sonucuna varıldı. Daha da önemlisi, bu prognostik indekslerin
düşük, orta ve yüksek nüks riskindeki hastaları doğru bir şekilde belirleme yeteneğine sahip olduğu ve böylece bilgiye dayalı tedavi
kararlarının kolayca alınmasına izin verdiği açıktır.
Anahtar Kelimeler: Mesane Tm, HALP skoru, LCR skoru
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Effect of pre-operatıve halp rate on pathologıc stage and survıval ın patıents wıth bladder
tumor over 3 cm
Mehmet Yoldaş
health sciences university Tepecik training and research hospital
SUMMARY: The aim of this study is to determine whether some biochemical markers such as hemoglobin, albumin, lymphocyte and
platelet scores (HALP) and lymphocyte-C-reactive protein ratio (LCR) can predict the effect of preoperative halp ratio on pathological STAGE E and survival in patients with bladder tumors greater than 3 cm. is to research.
MATERIAL-METHODS: 300 patients who had TUR-M operation due to bladder tumor were included in this retrospective study. In
addition to the demographic data of the patients, follow-up time, TM size, TM Stage, histopathology results, biochemistry data and
mortality numbers were recorded. Inflammation markers such as HALP and LCR were obtained using biochemical parameters.
RESULTS: In the study, the mean age of 236 patients (87.67%) were male, and the mean age was 72.83±10.81 (min.40-max.96) years. TM size was 3 and above in 93.67% (n:281) of the patients. Median follow-up was 41 months (interquartile range [IQR] 22–59).
58.33% (n: 175) of the patients were smokers in the ASA 2 score, and 64.33% (n: 193) of the patients. Mortality developed in 11
patients (3.67%) at the end of the follow-up, regardless of bladder tumor. The 3- and 5-year overall survival were 82% and 74%. There was no statistically significant difference between tumor size and age, gender, BMI, and comorbid diseases (p>0.05). However,
there was a significant difference between the patients’ smoking and tm grade (p<0.05). Cut off values were measured as 25.23 for
HALP and 0.58 for LCR. According to univariate analysis, high STAGE E, hypoalbuminemia, anemia, and low HALP were associated
with worse overall survival. In the study, a significant difference was found between tumor size over 3 cm and HALP (P: 0.001) and
LCR (p: 0.012) scores, and it was concluded that these scores were significant predictors of malignant bladder tm development.
CONCLUSION: The current study defined the prognostic value of HALP and LCR scores, and it was concluded that it can be a significant predictor of pathological STAGE E and survival in bladder tumors larger than 3 cm. More importantly, it is clear that these
prognostic indices have the ability to accurately identify patients at low, intermediate, and high risk of relapse, thus allowing for
informed treatment decisions to be made easily.
Keywords: Bladder Tm, HALP score, LCR score

273

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

SS-120

Mesane Kanserli Hastalarda DJ Stent Takılması Üst Üriner Sistem Tümörü Oluşma Riskini
Artırır mı?
Abdullah Gul, Salim Zengin
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Bursa
AMAÇ: Hidronefroz, NMIBC ve MIBC hastalarında sırasıyla %7,5 ve %54’e varan oranlarda görülür. BC hastalarında tıkalı bir böbreğin
drenajının retrograd DJ stentleme veya antegrad nefrostomi tüpü ile yönetilmesi gerekip gerekmediği, olası metakron üst üriner
sistem ürotelyal kanseri (UUTUC) gelişimi korkusu nedeniyle tartışmalıdır. BC için TURBT sırasında nefrostomi yerleştirilmesine
kıyasla DJ stentlemenin metakron UUTUC insidansı üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Ocak 2016-Mayıs 2021 tarihleri arasında eş zamanlı olarak mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu ve retrograd/
anterograd DJ veya perkütan nefrostomi yerleştirilmesi ile opere edilen BC hastalarının verileri geriye dönük olarak analiz edildi.
Hastaları BC izleminde metakron UUTUC oluşumu açısından UUTUC gelişen ve UUTUC gelişmeyen olarak 2 gruba ayırdık. Hastaların
yaş, cinsiyet gibi demografik özellikleri ile tedavi öncesi hematolojik ve serum biyokimyasal seviyeleri, ameliyat öncesi görüntülemede hidronefroz derecesi, ameliyat sonrası patoloji sonuçları kaydedildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 133 hastadan 8’inde(%6) nefrostomi(n=2) veya DJ stentleme(n=6) ile hidronefroz drenajından sonra medyan süre 34 ± 24 (aralık:8-72) ay olan metakron UUTUC gelişti. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, sigara
kullanımı, tümörün patolojik özellikleri, drenaj tipi ve ameliyat öncesi kan parametreleri benzerdi (Tablo 1).
SONUÇ: Çalışmamızda hidronefrozlu BC hastalarına ne perkütan nefrostomi ne de DJ stent yerleştirilmesi, metakron UUTUC riskini
artırdı. Sonuçlarımızı doğrulamak için daha fazla hasta içeren ileri prospektif klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Üst üriner sistem ürotelyal kanseri, Double J stent, Nefrostomi, Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu
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Does JJ Stent Insertion Increase the Risk Of Metachronous Upper Urinary Tract Urothelial
Cancer In Patients with Bladder Cancer?
Abdullah Gul, Salim Zengin
University of Health Sciences Turkey, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Clinic of Urology, Bursa, Turkey
OBJECTIVES: Hydronephrosis is seen in up to 7.5% and 54% of NMIBC and MIBC patients, respectively. Whether drainage of an
obstructed kidney in BC patients should be managed by retrograde JJ stenting or antegrade nephrostomy tube is controversial due
to fear of possible metachronous upper urinary tract urothelial cancer (UUTUC) development. We aimed to evaluate the impact of
JJ stenting compared to nephrostomy placement during TURBT for BC on the incidence of metachronous UUTUCs.
METHODS: Data of BC patients operated by concomitant transurethral resection of bladder tumor and retrograde/anterograde JJ or
percutaneous nephrostomy placement between January 2016-May 2021 were analyzed retrospectively. We divided the patients into
2 groups as UUTUC and non-UUTUC in terms of occurence of metachronous UUTUCs during follow-up for BC. Demographic features
of the patients such as age, gender as well as pretreatment hematological and serum biochemical levels, degree of hydronephrosis
in preoperative imaging, postoperative pathological results were recorded and compared between groups.
RESULTS: Of the 133 eligible patients, 8 (6%) developed metachronous UUTUC with a median time of 34 ± 24 (range:8-72) months
after the drainage of hydronephrosis by nephrostomy (n=2) or JJ stenting (n=6). Age, gender, smoking, pathological features of the
tumor, type of drainage and preoperative blood parameters were similar between the groups (Table 1).
Conclucions: Placement of neither percutaneous nephrostomy nor JJ stenting in BC patients with hydronephrosis increased risk
of metachronous UUTUCs in this study. Further prospective clinical studies with larger sample size are needed to confirm our outcomes.
Keywords: Upper urinary tract urothelial cancer, Double J stent, Nephrostomy, Transurethral resection of bladder tumor
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Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri ve grupların karşılaştırılması
Table 1. Descriptive characteristics of the cohorts and comparison of the groups
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Testis tümöründe uzun dönem takip sonuçlarımız
Atınç Tozsin, Doğan Müslim Değer, Burak Akgül, Hakan Akdere
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Edirne
AMAÇ: Testis tümörleri 15-35 yaş arası erkeklerde sık görülen malignitelerden biri olup tüm ürolojik tümörlerin %5’lik kısmını oluşturur. Bu çalışmada; testis tümöründe tek merkezli takip sonuçlarımızı sunmayı amaçlamaktayız.
YÖNTEM: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı’nda 2011-2021 yılları arasında radikal inguinal orşiektomi uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, tümör çapı, lateralitesi, tanı anındaki
akciğer ve akciğer dışı metastazları, histopatolojik tanısı (seminom/non-seminom) ve evresi, cerrahi sınır pozitifliği, adjuvan tedavi
alıp almadığı, nüks oranları, nükse kadar geçen süre, nüks tedavisi ve takip süresi değerlendirildi. Tek değişkenli analizde nominal
veriler için ki-kare testi, parametrik değişkenler için t-testi, nonparametrik değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanıldı. P<0.05
değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 40.2±12.72 olan toplam 50 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, preoperatif ve postoperatif özellikleri Tablo-1’de ayrıntılı özetlenmiştir. Histopatolojik tanıların 28 (%56)’i seminom iken 22 (%44)’si non-seminom olarak bulunmuştur. Hastaların ortalama takip süresi 18 ±15.57 ay olup nüks oranı %10 (n=5) olarak saptanmıştır. Hastalığa
bağlı ölüm izlenmedi. Non-seminom grubunda seminom grubuna göre daha ileri evre tümör izlendi, ayrıca daha fazla KT ihtiyacı
olduğu görüldü. Ek tedavilerle iki grup arasında benzer nüks oranları izlendi (p:0.725).
SONUÇ: Erken dönem cerrahi ve postoperatif uygun kemoterapi ile testis tümörlerinde düşük nüks ve iyi sağkalım oranları elde
edilmiştir. Tespit edilen düşük takip süresi, yıllık rutin kontrollere devam etmek konusunda hastada zamanla gelişen motivasyon
kaybına bağlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: non-seminom, orşiektomi, seminom, testis tümörü
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Long-term follow-up results in testicular tumor
Atınç Tozsin, Doğan Müslim Değer, Burak Akgül, Hakan Akdere
Trakya University School of Medicine, Urology Department, Edirne
OBJECTIVE: Testicular tumors are one of the most common malignancies in men between the ages of 15-35 and constitute 5% of
all urological tumors. In this study; we aim to present our single-center follow-up results in testicular tumors.
METHODS: The data of patients who underwent radical inguinal orchiectomy at Trakya University Faculty of Medicine Department
of Urology between 2011 and 2021 were evaluated retrospectively. Demographic characteristics of the patients, tumor diameter,
laterality, pulmonary and extrapulmonary metastases at diagnosis, histopathological diagnosis (seminoma/non-seminoma) and
stage, surgical margin positivity, adjuvant treatment, recurrence rates, time to recurrence, relapse treatment and follow-up time
were evaluated. In univariate analysis, the chi-square test was used for nominal data, t-test for parametric variables, and Mann-Whitney U test for nonparametric variables. A value of p<0.05 was considered significant.
RESULTS: A total of 50 patients with a mean age of 40.2±12.72 were included in the study. Demographic, preoperative and postoperative characteristics of the patients are summarized in Table-1 in detail. While 28 (56%) of the histopathological diagnoses were
seminoma, 22 (44%) were found to be non-seminoma. The mean follow-up period of the patients was 18 ±15.57 months, and the
recurrence rate was 10% (n=5). No disease-related death was observed. Tumors in the non-seminomatous group were at a more
advanced stage than seminomatous tumors, and the need for post-operative chemotherapy was higher. Similar recurrence rates
were observed between the two groups with additional treatments (p:0.725).
CONCLUSION: Low recurrence and good survival rates of testicular tumors were obtained with early surgery and appropriate postoperative chemotherapy. The short follow-up period can be related to the patient not continuing routine controls due to the loss of
motivation that developed over time.
Keywords: non-seminoma, orchiectomy, seminoma, testicular tumor
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Tablo 1
Yaş (yıl) (ort±ss)

40.2 ±12.72

Tümör Çapı (mm) (ort±ss)

47.5 ±24.74

Orşiektomi Lateralitesi (n)
Sağ
Sol

19 (%38)
31 (%62)

Histopatolojik Evre (T) (n)
pT1
pT2
pT3
pT4

24 (%48)
24(%48)
1 (%2)
1 (%2)

Histopatolojik Evre (N) (n)
pN0
pN1
pN2
pN3

31 (%62)
10(%20)
6(%12)
3(%6)

Tanıda Akciğer Metastazı (n)
Var
Yok

13(%26)
37 (%74)

Tanıda Akciğer dışı Metastaz (n)
Var
Yok

7(%14)
43 (%86)

Histopatoloji (n)
Seminom
NonSeminom

28(%56)
22 (%44)

Cerrahi Sınır (n)
Negatif
Pozitif

44 (%88)
6 (%12)

Adjuvan Kemoterapi (n)
Hayır
Karboplatin
BEP

20 (%40)
14 (%28)
16(%32)

RPLND (n)

12 (%24)

Nüks (n)
Evet
Hayır

5 (%10)
45 (%90)

Takip Süresi (ay) (ort±ss)

18 ±15.57

Hastaların preoperatif ve postoperatif özellikleri
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Table 1
Age (years) (mean±sd)

40.2 ±12.72

Tumor Diameter (mm) (mean±sd)

47.5 ±24.74

Orchiectomy Laterality (n)
Right
Left

19 (%38)
31 (%62)

Histopathological Stage (T) (n)
pT1
pT2
pT3
pT4

24 (%48)
24(%48)
1 (%2)
1 (%2)

Histopathological Stage (N) (n)
pN0
pN1
pN2
pN3

31 (%62)
10(%20)
6(%12)
3(%6)

Lung Metastasis at diagnosis (n)
Yes
No

13(%26)
37 (%74)

Extrapulmonary Metastasis at Diagnosis (n)
Yes
No

7(%14)
43 (%86)

Histopathology (n)
Seminoma
Non-Seminoma

28(%56)
22 (%44)

Surgical Margin (n)
Negative
Positive

44 (%88)
6 (%12)

Adjuvant Chemotherapy (n)
No
Carboplatin
BEP

20 (%40)
14 (%28)
16(%32)

RPLND (n)

12 (%24)

Recurrence (n)
Yes
No

5 (%10)
45 (%90)

Follow-up Period (months) (mean±sd)

18 ±15.57

Preoperative and postoperative characteristics of the patients
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Kliniğimizde hangi hastalara kryospermi uygulandı? Klinikte uygulamada pratik bakış açısı
oluşturma
Ahmet Şalvarcı
Novafertil Tüp Bebek Merkezi ve KTO Karatay Tıp Fakültesine Afile Medicana Hastanesi, Üroloji Bölümü ve Tüp Bebek Merkezi,
Konya/Türkiye
Pek çok hastalıkta ve uygulanan tedavilerde spermatogenetik aktivitede bozulma olabilir. Yaşla birlikte ciddi oligospermiler gelişebilir. Ciddi oligospermilerin ve kriptospermilerin seyirlerinde spermatogenetik aktivitede gerilemeler hatta azospermiler gelişebilir.
Bu hastaların fertilite potansiyellerinin korunması için sperm freezing uygulanır. 2008-2015 yılları arasında kliniğimizde kryospermia
yapılan n=123 hasta retrospektif tarandı. Yaş ortalaması 37.5±8.5 yıl olan testis tümörleri seminom, non-seminom ağırlıklı, kronik
myelostik lökoz, akut myelostik lökoz, hokçin,non-hoçkin lenfoma, osteosarkom, rabdomyosarkom n=75 onkoloji hastasının spermi
donduruldu. Yaş ortalaması 26.8± 7.9 yıl kriptospermi ve ciddi oligospermisi olan n=31 hastaya kryospermia uygulandı. Yaş ortalaması 26.3±8.1 yıl romatoid artrit, inflamatuvar barsak hastalığı, skleroderma, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritomatozis tanılı
gonotoksik tedavi uygulanacak( metotreksat, salazopril, siklofosfamit etc) n=15 hastanın spermi donduruldu. Mosaik Klinefelter
tanısı almış yaşları n=17 ve n=16 olan pediatrik endokrinoloji tarafından yönlendirilen hastaların ciddi oligospermik ejekülatları
donduruldu. Kliniğimizde test yolk buffer mediumu ile step by step yavaş dondurma işlemi ile dondurma uygulandı. Bu spermler
-196 C° 20 yıla kadar saklanabilmektedir. Sonuçta spermatogenetik aktivitede olumsuzluk etki oluşturabilecek hastanın gelecekteki
fertilite potansiyelini etkileyecek medikal, cerrahi yaklaşımlar öncesi sperm-freezing uygulanmış oldu. Sağlık bakanlığının ÜYT(üremeye yardımcı tedavi) yönetmeliğinin 20. Maddesinin 2. fıkrasında cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi halinde (m-TESE, TESE,
TESA),kemoterapi ve radyoterapi gibi gonodotoksik uygulamalar ve üreme fonksiyonun bozacak cerrahiler öncesi, yine kriptozoospermilerde spermkryoya kanunen izin verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: kryospermi,tedavi, takip
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Which patients underwent cryospermiain our clinic? Establishing a pragmatic perspective
for clinical practice
Ahmet Şalvarcı
Novafertil IVF Center and KTO Karatay Medical Faculty Afile Medicana Hospital, Department of Urology and IVF Center, Konya/
Turkey
Spermatogenetic activity dysfunction may occur due to many conditions and treatments administered. Severe oligospermia may
develop with age. Deterioration may occur in spermatogenetic activity, and azoospermia may even develop in the course of severe
oligospermia and cryptospermia. Sperm freezing wasperformed for preserving the fertility potential of these patients. A total of
n=123 patients who underwent cryospermiain our clinic between 2008-2015 were screened retrospectively. Sperm freezing was performed in n=75 oncological patients at a median age of 37.5±8.5 years, with seminoma or non-seminoma testicular tumors, chronic
myeloid leukosis, acute myeloid leukosis, Hodgkin’s lymphoma, non-Hodgkin’s lymphoma, osteosarcoma, or rhabdomyosarcoma.
Cryptospermia was performed in n=31 patients at a median age of 26.8±7.9 years with cryptospermia and severe oligospermia.
Sperm freezing was performed in n=15 patients at a median age of 26.3±8.1 years diagnosed with rheumatoid arthritis, inflammatory bowel syndrome, scleroderma, ankylosing spondylitis, systemic lupus erythematosus and for whom gonadotoxic treatmentwas
planned (methotrexate, salazopyrin, cyclophosphamide, etc.). Severely oligospermic ejaculates of patients aged 17 and 16 years,
diagnosed with mosaic Klinefelter and referred to us by pediatric endocrinology department were frozen. The freezing procedure
was performed via step-by-step cryopreservation with the TEST-yolk buffer medium at our clinic. These sperms may be preserved
up to 20 years at a temperature of -196 C°. Thus, sperm-freezing was performed before the medical and surgical procedures that
could compromise the future fertility potential of the patient in whom unfavorable spermatogenetic activity could occur. In case of
sperm retrieval via the surgical methods (m-TESE, TESE, TESA) described in clause 2, Article 20 of the ART (Assisted Reproductive
Treatment) Regulation of the Ministry of Health, sperm cryopreservation is legally permitted again for cryptozoospermia cases
before gonadotoxic procedures such as chemotherapy and radiotherapy and surgeries that may disrupt reproductive function.
Keywords: cryospermiain, treatment, follow-up
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Alverin Sitrat ve Simetikon tedavisinin erektil disfonksiyon üzerine etkisi
Serkan Dogan1, Kenan Yiğit Yıldız2
1
TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sancaktepe EAH, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
Acıbadem Hastanesi, Üroloji Bölümü, Kocaeli
AMAÇ: İritabl barsak hastalığı(IBS) nedeniyle alverin sitrat ve simetikon tedavisi uygulanan 50 yaş üzeri erkek hastalarda bulunan
erektil disfonksiyon(ED) üzerine bu tedavinin olumlu etkisi olup olmadığını saptamak
YÖNTEMLER: Çalışmayı toplam 84 hasta tamamladı. 44 hasta alverin sitrat ve simetikon kullanırken (Grup 1), 40 hasta plasebo kullandı (Grup 2). Üç aylık tedavi öncesinde ve sonunda tüm hastalar uluslararası cinsel işlev indeksinin 5 soruluk versiyonunu (IIEF-5)
doldurdu. Sonuçlar grup içinde ve gruplar arası ayrı ayrı karşılaştırıldı.
BULGULAR: Grup 1 hastaların yaş ortalaması 55.6 yıl iken Grup 2’nin yaş ortalaması 54.7 yıl saptandı (p=0.414). Grup 1 için tedavi
öncesi ve sonrası IIEF-5 ortalama skorları sırasıyla 14.4 ve 14.5 bulundu (p=0.210). Grup 2 için ise tedavi öncesi ve sonrası IIEF-5
skor ortalamaları sırasıyla 14.6 ve 19.7’ydi (p=0.000). Tedavi öncesi skorlar her iki grup arasında kıyaslandığında anlamlı fark saptanmazken tedavi sonrası skorlarda Alverin sitrat ve Simetikon alan grubu anlamlı yüksek bulundu.
SONUÇ: ED’de semptomatik iyileşmede Alverin sitrat ve Simetikon tedavisinin fayda sağlayabileceği saptanmıştır. ED patofizyolojisinde yer alan düz kas relaksasyonundaki azalmanın ortadan kaldırılmasıyla bu etkinin gerçekleştiğini öngörmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: düz kas, ereksiyon, antispazmodik
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Effect of Alverine Citrate and Simethicone treatment on erectile dysfunction
Serkan Dogan1, Kenan Yiğit Yıldız2
1
Department of Urology, Health Science University, Sancaktepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2
Department of Urology, Acıbadem Hospital, Kocaeli, Turkey
OBJECTIVE: To determine whether this treatment positively affects erectile dysfunction (ED) in male patients over 50 years of age
who were treated with Alverine citrate and Simethicone for irritable bowel disease (IBS).
METHODS: A total of eighty-four patients completed the study. Forty-four patients used Alverine citrate and Simethicone (Group 1),
while forty patients used a placebo (Group 2). All patients completed the 5-item version of the international sexual function index
(IIEF-5) before and after three months of treatment. The results were compared within the group and between the groups separately.
RESULTS: While the mean age of Group 1 patients was 55.6 years, the mean age of Group 2 was 54.7 years (p=0.414). The mean
scores of IIEF-5 before and after treatment for group 1 were 14.4 and 14.5, respectively (p=0.210). For Group 2, the mean pre-and
post-treatment IIEF-5 scores were 14.6 and 19.7, respectively (p=0.000). When the pre-treatment scores were compared between
the two groups, no significant difference was found, while the group receiving Alverin citrate and Simethicone was significantly
higher in the post-treatment scores.
CONCLUSION: It has been determined that Alverine citrate and Simethicone treatment may be beneficial in symptomatic improvement in ED. We predict that this effect occurs with the elimination of the decrease in smooth muscle relaxation, which is involved
in the pathophysiology of ED.
Keywords: smooth muscle, erection, antispasmodic

IIEF-5 skorlarının grup içinde ve gruplar arası kıyaslanması
Pre IIEF-5 Skoru

Post IIEF-5 Skoru

p Değeri

Grup 1

14,6

19,7

0,000

Grup 2

14,4

14,5

0,210

p Değeri

0,131

0,000

Pre IIEF-5: Tedavi öncesi uluslararası cinsel işlev indeksi Post IIEF-5: Tedavi sonrası uluslararası cinsel işlev indeksi
Comparison of IIEF scores within and between groups
Pre IIEF-5 Score

Post IIEF-5 Score

p Value

Group 1

14,6

19,7

0,000

Group 2

14,4

14,5

0,210

p Value

0,131

0,000

Pre IIEF-5: International index of erectil function before treatment Post IIEF-5: International index of erectil function after treatment
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Klinefelter sendromu tanılı infertil hastaların mikroskopik testiküler sperm ekstravazasyonu
(mTESE) ile sperm bulma başarısının değerlendirilmesi
Yavuz Özdemir1, Gökhan Çevik2, Hakan Gürkan4, Atınç Tozsin3, Hakan Akdere3
1
Sağlık Bakanlığı, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Tekirdağ
2
Sağlık Bakanlığı, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Edirne
3
Trakya Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Edirne
4
Trakya Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Edirne
Giriş: Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji kliniğine infetilite tanısı ile başvuran ve Klinefelter sendromu (nonmozaik 47,XXY) saptanan hastaların klinik ve laboratuar bulguları ile mikroskopik testiküler sperm ekstravazasyonu (mTESE) ile sperm
bulma başarısının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal Metot: Kasım 2012 – ocak 2021 tarihleri arasında erkek infertilitesi nedeniyle üroloji polikliniğine başvurmuş hastaların
semen parametrelerinde azospermi görülen ve genetik analizde klinefelter tanısı konulmuş olan hastaların mTESE sonuçlarının,
TESE patolojilerinin ve canlı doğum gerçekleşmiş hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi yapıldı.
Bulgular: Kasım 2012 – Ocak 2021 tarihleri arasında infertilite nedeniyle başvuran non obstruktif azospermi tanılı hastaların 47
tanesine Klinefelter tanısı konulmuştur. Bu hastaların 18’sine mTESE operasyonu yapılmıştır. 4 tanesinde canlı sperm bulunmuştur
(Hastaların %22.2’si). Bunların 3’ünde canlı doğum gerçekleşmiştir. Bu hastaların yaş ortalaması 36.31 (20-51 arası), ortalama infetilite süresi 4.125 yıl (1-15 yıl arası), ortalama testis volümleri 3.3 cc (0,4cc-16cc arası), ve ortalama FSH düzeyi 36.6mIU/ml (2,6363.98 arası), testosteron düzeyleri 266.7ng/dL (55ng/dL-408 ng/dL arası)idi. mTESE sonrası hastalardan alınan testis biyopsilerinin
histopatolojik incelemelerinde (n=18) 1 hastada maturasyon arresti, 7 hastada sertoly cell only sendromu, ve 10 hastada atrofi ve
leydig hücre hiperplazisi saptandı. Sperm bulunan ve bulunmayan hastalarda yaş, infertilite süresi, testis volümleri, FSH düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. (p<0.05)
Sonuç : Klinefelter sendromu olan hastaların testis volümlerindeki azalma ve FSH düzeyindeki yükseklik dikkat çekici idi. Çalışmamızda Klinefelter sendromu saptanan hastalarda Literatüre göre sperm bulma oranı daha düşük (%22.2), sperm bulunan hastalarda
ICSI yöntemi ile gerçekleşen canlı bebek doğum oranları ise daha yüksek (%75) bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Klinefelter Sendromu, Erkek İnfertilitesi, Azospermi
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Evaluation of sperm retrieval success by microscopic testicular sperm extravasation (mTESE) in infertile patients diagnosed with Klinefelter syndrome
Yavuz Özdemir1, Gökhan Çevik2, Hakan Gürkan4, Atınç Tozsin3, Hakan Akdere3
1
Ministry of Health, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu City Hospital, Tekirdağ, Turkey
2
Ministry of Health, Sultan 1.Murat State Hospital, Edirne, Turkey
3
Department of Urology, Trakya University, Edirne, Turkey
4
Department of Medical Genetics, Trakya University, Edirne, Turkey
Introduction: In this study, it was aimed to evaluate the clinical and laboratory findings and the success of finding sperm by microscopic testicular sperm extravasation (mTESE) in patients who were diagnosed with Klinefelter syndrome (nonmosaic 47,XXY) and
applied to the Urology Clinic of Trakya University Faculty of Medicine with the diagnosis of infertility.
Material and Method: A retrospective evaluation of mTESE results, TESE pathologies and live births of patients who applied to the
urology outpatient clinic due to male infertility between November 2012 and January 2021, had azoospermia in their semen parameters and were diagnosed with klinefelter in genetic analysis.
Results : 47 of the patients with non-obstructive azoospermia who applied for infertility between November 2012 and January 2021
were diagnosed with Klinefelter. Eighteen of these patients underwent mTESE operation. Live sperm were found in 4 of them (22.2%
of patients). Live birth occurred in 3 of them. The mean age of these patients is 36.31 (between 20-51) years, the mean duration
of infertility is years 4.125 (between 1-15 years), the mean testicular volume is 3.3 cc (between 0.4cc-16cc), and the mean FSH
level is 36.6mIU/ml (2.63 -63.98), testosterone levels were 266.7ng/dL (55ng/dL to 408 ng/dL). Histopathological examinations
of testicular biopsies taken from patients after mTESE (n=18) revealed maturation arrest in 1 patient, sertoly cell only syndrome
in 7 patients, and atrophy and Leydig cell hyperplasia in 10 patients. There was no statistically significant difference between age,
infertility duration, testicular volumes and FSH levels in patients with and without sperm. (p<0.05)
Conclusion : The decrease in testicular volumes and high FSH levels in patients with Klinefelter syndrome were remarkable. In our
study, the rate of sperm finding was lower (22.2%) in patients with Klinefelter syndrome compared to the literature, and the rate of
live baby births by ICSI method was higher (75%) in patients with sperm.
Keywords: Klinefelter Syndrome, Male Infertility, Azospermia
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SS-125

Şiddetli oligo-asteno-teratospermik(OAT) hastaların zaman içinde değişen fertilite potansiyelleri. Ne önerilir? On yıllık deneyim
Ahmet Şalvarcı
Novafertil Tüp Bebek Merkezi ve KTO Karatay Tıp Fakültesine Afile Medicana Hastanesi, Üroloji Bölümü ve Tüp Bebek Merkezi,
Konya/Türkiye
Şiddetli erkek infertilitesinde (sperm sayısı < 5x106/total) asiste reprodaktif teknoloji sık kullanılır. 2008-2018 yıllarında non-obstriktif, medikal veya cerrahi girişimi olmayan, en az altı ay takiplerde ciddi oligospermik n=34 (<1x106/total) ve kriptospermik n=31
hastanın retrospektif fizik muayenesi, semen analizleri, laboratuvar testleri, hormonal profile, genetik testler ile doğal infertilite
seyirleri incelenildi. Ek reprodaktif komorbiditeleri olmayan hastaların ortalama takip süresi 28.9 ( 6-78 ay). Taramalarda laboratuar analizlerinde değişiklikler izlenilmedi (ilk FSH 11.3±4.5 mUI/mL tarama sonunda 12.45±4.78 mUI/ml, ilk total testosteron
249.78±54.7 ng/dl tarama sonunda 267.78±32) (p<0.05). Genetik patolojileri yok idi. Semende sperm gözlenenlerin sperm sayıları,
hareketlilik ve şekillerde de farklılıklar izlenilmedi (1±1.3 x 106) (p<0.05). Buna karşın ciddi oligospermik hastalardan n=9/34 ‘inde
extrem ciddi oligospermia (<0.1x 106 sperm/mL) ve n=5/34 azospermi gelişirken kriptospermilerin n=9/31 azospermia geliştiği
gözlendi. Ciddi oligospermi sonrası azospermi gelişen hastanın mikro testisküler sperm ekstraksiyonda(m-TESE) n=2/5 sperm bulundu. Kriptospermik hastalarda m-TESE’de n=3/9 sperm bulundu. m-TESE negatif hastaların patolojileri sertoli cell-only izlenirken
pozitif olanlarında sertoli snedromdan late maturasyon arrestine kadar farklı patolojik tanılar gözlenildi. Ciddi erkek infertil hastalarda zaman içinde sebebi anlaşılmayan non-obstriktif azospermi gelişebilir. Bu azospermi persistant olabilir. m-TESE’de sperm
de bulunamaya da bilir. Bu hastaların gelecek fertilite potansiyellerinin korunması için teşhis sonrası erken dönemde spermlerin
dondurulması önerilir.
Anahtar Kelimeler: oligo-asteno-teratospermi,fertilite, tedavi
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Severe oligo-astheno-teratozoospermia (OAT) patients’ changing fertility potential within
time. What should be recommended? Ten-year experience
Ahmet Şalvarcı
Novafertil IVF Center and KTO Karatay Medical Faculty Afile Medicana Hospital, Department of Urology and IVF Center, Konya/
Turkey
Assisted reproductive technology is frequently used in severe male infertility (sperm count <5x106/total). The retrospective physical
examination, semen analyses, laboratory tests, hormonal profile, genetic assays, and natural infertility manifestation of non-obstructive n=34 patients identified as severely oligospermic (<1x106/total) and n=31 cryptospermic patients closely followed up between
2008-2018, who did not receive any medical or surgical intervention were assessed. Patients with no additional reproductive comorbidities were followed up at a median period of 28.9 months (6-78 months). No changes were monitored in the laboratory analyses in
the screenings (baseline FSH 11.3±4.5 mUI/mL became 12.45±4.78 mUI/ml at the end of the screening while baseline total testosterone 249.78±54.7 ng/dl became 267.78±32 at the end of the screening) (p<0.05). They had no genetic pathologies. No change was
observed in the sperm count, motility, and form in the patients in whom sperm was detected in the semen (1±1.3 x 106) (p<0.05). On
the other hand, extremely severe oligospermia (<0.1x 106 sperm/mL) was detected in n=9/34 patients with severe oligospermic patients, azoospermia developed in n=5/34 patients, and in n=9/31 among cryptospermia patients. N=2/5 sperm was detected in the
micro-testicular sperm extraction (m-TESE) of patients in whom azoospermia developed after severe oligospermia. N=3/9 was detected at m-TESE in cryptospermic patients. While Sertoli cell-only was observed in the pathologies of m-TESE negative patients, various
pathological diagnoses ranging from Sertoli syndrome to late maturation arrest in m-TESE negative patients. Idiopathic non-obstructive azoospermia may develop within time in severely infertile male patients and may display a persistent nature. Sperm may not be
detected at m-TESE. Early sperm cryopreservation is advised after diagnosis for preserving the future fertility potential of patients.
Keywords: oligo-astheno-teratozoospermia,fertility, treatment
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SS-126

Azospermili hastalarda mikroskopik testiküler sperm ekstraksiyonu (m-TESE) öncesi perkütan testiküler sperm aspirasyonu (PTSA) yapılmalı mı?
Nusret Can Cilesiz1, Özkan Onuk2
1
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Bahçelievler Medikal Park Hastanesi, İstanbul
AMAÇ: Azospermili erkeklerde perkütan testiküler sperm aspirasyonu (PTSA) basit, minimal invaziv bir yaklaşım olarak bilinmektedir.
Bu çalışmanın amacı azospermi hastalarında ilk girişim olarak PTSA yapılmasının yararını araştırmaktır.
GEREÇ-YÖNTEM: Non-obstruktif azospermi (NOA) sebebiyle mikrocerrahi testiküler sperm ekstraksiyonu (m-TESE) ve
PTSA yapılan 153 ardışık hastanın tıbbi verileri retrospektif olarak incelendi. Hipogonadotropik hipogonadizm, hiperprolaktinemi
gibi endokrin sebepler, klinik varikosel ve daha önce m-TESE operasyonu geçirenler çalışma dışı bırakıldı. Hastalardan serum total
testosteron (T), foliküler uyarıcı hormon (FSH), luteinize edici hormon (LH), ve prolaktin (PRL) seviyeleri analiz edildi. Tüm hastalara
preoperatif karyotip ve Y kromozom mikrodelesyon analizi yapıldı. Hastalara ilk olarak PTSA işlemi yapıldı. PTSA sonrası sperm
bulunamaması durumunda m-TESE yapıldı. Hastalar PTSA (+), m-TESE(+) ve m-TESE(-) olarak 3 gruba ayrıldı. İşlem sonrası 2.saatte
ağrı değerlendirmesi için VAS (Vizüel Analog Skala) skorlarına bakıldı.
BULGULAR: Üç grup arasında yaş, testis volümü, FSH, LH, Prolaktin ve Testosteron değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark saptanmadı (p>0,05). Üç grup arasında infertilite süresi açısından anlamlı fark izlendi (p=0,03). PTSA olan hastalarda VAS
skoru 1,93±0,96, mTESE(+) grupta 2,32±0,74, mTESE(-) grupta ise 5,41±1,15 olarak saptandı (p=0.00).
SONUÇ: Bu sonuçlara göre önceden hangi hastaya PTSA yapmamamız gerektiği ön görülememektedir. Bu nedenle PTSA yönteminin
daha az ağrılı olması ve morbidite azlığından dolayı, her hastaya m-TESE öncesi PTSA yapılmasının uygun olacağı kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Erkek infertilitesi, Perkütan sperm aspirasyonu, mikroskopik testiküler sperm ekstraksiyonu, nonobstriktif azospermi
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Should percutaneuous testicular sperm aspiration (PTSA) be performed before microscopic
testicular sperm extraction (m-TESE) in all patients with azoospermia?
Nusret Can Cilesiz1, Özkan Onuk2
1
Department of Urology, Biruni University, Istanbul, Turkey
2
Department of Urology, Bahçelievler Medical Park Hospital, Istanbul, Turkey
OBJECTIVE: Percutaneous testicular sperm aspiration (PTSA) in men with azoospermia is known as a simple, minimally invasive approach.
The aim of this study is to investigate the benefit of performing PTSA as the first intervention in patients with azoospermia.
MATERIAL-METHODS: Microsurgical testicular sperm extraction (m-TESE) for non-obstructive azoospermia (NOA) and
Medical data of 153 consecutive patients who underwent PTSA were reviewed retrospectively. Endocrine causes such as hypogonadotropic hypogonadism, hyperprolactinemia, clinical varicocele and those who had a previous m-TESE operation were excluded
from the study. Serum total testosterone (T), follicular stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), and prolactin (PRL)
levels were analyzed from the patients. Preoperative karyotype and Y chromosome microdeletion analysis were performed in all
patients. PTSA procedure was first performed on the patients. If no sperm could be found after PTSA, m-TESE was performed. The
patients were divided into 3 groups as PTSA (+), m-TESE(+) and m-TESE(-). VAS (Visual Analogue Scale) scores were checked for
pain assessment at the 2nd hour after the procedure.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the three groups in terms of age, testicular volume, FSH, LH, Prolactin and Testosterone values (p>0.05). There was a significant difference between the three groups in terms of infertility duration
(p=0.03). The VAS score was 1.93±0.96 in patients with PTSA, 2.32±0.74 in the mTESE(+) group, and 5.41±1.15 in the mTESE(-)
group (p=0.00).
CONCLUSION: According to these results, it cannot be predicted which patient should not undergo PTSA beforehand. Therefore, we
believe that it would be appropriate to perform PTSA for every patient before m-TESE, since the PTSA method is less painful and
has less morbidity.
Keywords: Male infertility, Percutaneous sperm aspiration, microscopic testicular sperm extraction, non-obstructive azoospermia

16G kanülle perkütan testiküler sperm aspirasyonu
Percutaneous testicular sperm aspiration with 16G cannula

290

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Sperm elde etmek için PTSA ve Mikro-TESE yapılan hastaların karşılaştırmalı sonuçları
PTSA (+) (n=37)

M-TESE (+) (n=50)

M-TESE (-) (n=56)

p

Yaş (yıl)

35.2±7.4

34.7±8.6

35.6±7.1

0.91

İnfertilite süresi (yıl)

5.2±4.1

3.2±2.5

6.4±4.3

0.03

Ort.Testis volümü (cc)

8.7±5.2

9.2±4.8

7.3±5.1

0.21

FSH

18,79± 17,12

16,86 ± 13,75

23,92±19,12

0.22

Total Testosteron

3,647± 3,26

3,124 ±1,413

3,47± 1,608

0,61

PRL

13,54± 7,82

12,45± 7,42

12,64±7,21

0,62

VAS

1.90± 0.29

2.36±0.65

5.45±0.50

0,00

Comparison of patient’s characteristics and outcomes of sperm retrieval techniques
PTSA (+) (n=37)

M-TESE (+) (n=50)

M-TESE (-) (n=56)

P

Age (year)

35.2±7.4

34.7±8.6

35.6±7.1

0.91

Duration of infertility (year)

5.2±4.1

3.2±2.5

6.4±4.3

0.03

Mean Testicular Volume (cc)

8.7±5.2

9.2±4.8

7.3±5.1

0.21

FSH

18,79± 17,12

16,86 ± 13,75

23,92±19,12

0.22

Testosteron, totaL

3,647± 3,26

3,124 ±1,413

3,47± 1,608

0,61

PRL

13,54± 7,82

12,45± 7,42

12,64±7,21

0,62

VAS (1-10)

1.90± 0.29

2.36±0.65

5.45±0.50

0,00
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Varikoselektomi yaşının sperm parametreleri ve fertilite üzerine etkisi
Abdullah İlktaç,İbrahim Olgun, Cevper Ersöz, Bayram Doğan, Senad Kalkan, Fatih Gevher, Muzaffer Akçay, Emin Cenan Coşkun, Habip Akbulut
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı mikroskobik varikoselektomi yapılan hastalarda operasyon yaşının sperm parametreleri ve fertilite
üzerine anlamlı bir etkisinin olup olmadığının araştırmaktır.
GEREÇ-YÖNTEM: Kurumsal etik kurul onayı alındıktan sonra ocak 2012- aralık 2019 arasında klinik olarak ele gelen varikosel nedeniyle mikroskopik varikoselektomi uygulanan infertil erkekler retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar yaşlarına göre 4 gruba
ayrıldı: Grup 1 ≤ 25 yaş, grup 2 ≥ 26 ve ≤ 30 yaş hastaları, grup 3 ≥ 31 ve ≤ 35 yaş hastaları ve grup 4 ≥ 36 yaşındaki hastalar olarak
belirlendi. Kayıtlardan ayrıntılı tıbbi öyküler ve sistemik muayeneler elde edildi. Hastaların yaşı, infertilite süresi, takip süresi, varikosel tarafı, çocuk sahibi olup olmadıkları, oldularsa spontan gebelik mi yoksa yardımcı üreme yöntemleriyle mi olduğu ve eşlerin
yaşları not edildi. Tüm hastalara preoperatif skrotal doppler ultrasonografi yapıldı. Her hastadan en az 4 hafta arayla ve ameliyattan
önce iki semen örneği alındı. Subklinik varikoselli hastalar, takip süresi bir yıldan kısa olanlar, ilişkili kadın faktörü infertilitesi ve
cinsel fonksiyonu etkileyebilecek hormonal patolojisi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalara mikrocerrahi ile inguinal
varikoselektomi uygulandı. Ameliyattan altı ay sonra kontrol semen analizi yapıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası semen parametreleri
karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 138 hasta dahil edildi. Grup 1: 18 kişi, grup 2: 44, grup 3: 58 kişi ve grup 4: 18 kişiden oluşmaktaydı. Hastaların ortalama yaşları grup 1 için 23.94±1.21 (21-25), grup 2 için 28.27±1.24 (26-30), grup 3 için 32.29±1.32 (31-35) ve grup 4 için
38.61± 2.48 (36-46) yıl olarak bulundu (p:0,001). Ortalama takip süresi grup 1, grup 2 grup 3 ve grup 4 için sırasıyla 68.94±23.66 (12110) ay, 68.37±22.97 (12-110) ay, 63.61±24.20 (12-99) ay ve 58.61±17.06 (12-83) aydı (p:0.081). Tüm gruplarda ameliyat sonrası
sperm konsantrasyonu, ileri hareketlilik ve total motil sperm sayısında (TMSS) anlamlı artış tespit edilirken sperm morfolojisindeki
düzelme sadece grup 1 ve grup 2’deki hastalarda anlamlı bulunmuştur (tablo). Ameliyat öncesi ve sonrası sperm parametrelerinde
gruplar arasında bir fark saptanmamıştır. Takip süresi içinde grup 1’de 13 (%72.2), grup 2’de 41 (%70.7), grup 3’de 29 (65.9) ve grup
4’de 7 (%38.9) hasta çocuk sahibi olabilmiştir, çocuk sahibi olma ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p=0.08).
Çocuk sahibi olan hastalarda spontan gebelik ve yardımcı üreme yöntemleri ile çocuk sahibi olma oranları sırasıyla grup 1’de 8
(%61.5) ve 5 (%35.5), grup 2’de 18 (%43.9) ve 23 (%56.1), grup 3’de 14 (%48.3) ve 15 (%51.7) ve grup 4’de 5(%71.4) ve 2 (%28.6)
olarak saptanmıştır. Çocuk sahibi olma yöntemi ile yaş arasında bir ilişki saptanmamıştır (p:0.454)
SONUÇ: Varikoselektomi tüm yaş gruplarında sperm konsantrasyonu, ileri hareketlilik ve total motil sperm sayısında anlamlı düzelme sağlamıştır. Sperm morfolojisinde sadece 30 yaş ve altı hastalarda ameliyat sonrası anlamı düzelme tespit edilmiştir. Fertilite
oranları ve çocuk sahibi olma yöntemi açısından yaş grupları arasında fark olmadığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: varikosel, infertilite, yaş
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The effect of varicocelectomy age on sperm parameters and fertility
Abdullah İlktaç,İbrahim Olgun, Cevper Ersöz, Bayram Doğan, Senad Kalkan, Fatih Gevher, Muzaffer Akçay, Emin Cenan Coşkun, Habip Akbulut
Department of Urology, Bezmialem Vakif University, İstanbul
OBJECTIVE: The aim of this study is to investigate whether the age of operation has a significant effect on sperm parameters and
fertility in patients who underwent microscopic varicocelectomy.
MATERIALS-METHODS: Infertile men who underwent microscopic varicocelectomy for clinically palpable varicocele between January 2012 and December 2019 were evaluated retrospectively. Patients were divided into 4 groups according to their age as follows:
group 1 including patients ≤ 25 years old, group 2 including patients ≥ 26 and ≤ 30 years old, group 3 including patients ≥ 31 and ≤
35 years old, and group 4 including patients ≥ 36 years old. Detailed medical histories and systemic examinations were obtained
from the records. The patients’ age, infertility period, follow-up period, varicocele laterality, fertility rate, whether they had children
spontaneously or with assisted reproductive methods, and the ages of the spouses were noted. All patients underwent preoperative scrotal Doppler ultrasonography. Two semen samples were taken from each patient at least 4 weeks apart and before surgery.
Patients with subclinical varicocele, a follow-up period of less than one year, associated female factor infertility and hormonal pathology that may affect sexual function were excluded from the study. All patients underwent microscopic inguinal varicocelectomy.
A control semen analysis was performed six months after surgery. Pre- and postoperative semen parameters were compared.
RESULTS: 138 patients were included in the study. Group 1: consisted of 18 men, group 2: 44 men, group 3: 58 men, and group 4: 18
men. The mean ages of the patients were 23.94±1.21 (21-25) for group 1, 28.27±1.24 (26-30) for group 2, 32.29±1.32 (31-35) for
group 3, and 38.61± 2.48 (36-46) for group 4 (p:0.001). Mean follow-up time was 68.94±23.66 (12-110) months, 68.37±22.97 (12110) months, 63.61±24.20 (12-99) months, and 58.61±17.06 (12) months for group 1, group 2, group 3, and group 4, respectively)
(p:0.081). While significant increases in sperm concentration, advanced motility and total motile sperm count (TMSC) were detected in all groups after surgery, improvement in sperm morphology was found to be significant only in patients in group 1 and group
2 (table). There was no difference between the groups in sperm parameters before and after surgery. During the follow-up period,
13 (72.2%) patients in group 1,41 (70.7%) in group 2,29 (65.9%) patients in group 3 and 7 (38.9%) patients in group 4 had children.
No significant relationship was found between age groups (p=0.08). Rates of fertility with spontaneous pregnancy and assisted
reproductive methods in patients who had children were 8 (61.5%) and 5 (35.5%) in group 1, 18 (43.9%) and 23 (56.1%) in group 2,
14 (48.3%) and 15 (51.7%) in group 3, and 5 (71.4%) and 2 (28.6%) in group 4, respectively. No relationship was found between the
method of having children and age (p:0.454).
CONCLUSION: Varicocelectomy provided significant improvement in sperm concentration, motility and total motile sperm count in
all age groups. There was no difference between age groups in terms of fertility rates and method of having children.
Keywords: varicocele, infertility, age
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Preoperatif ve postoperatif sperm parametreleri
Hacim (ml)
Sperm Konsant.
(mil/ml)
İleri Hareket
(%)
Yerinde Hareket (%)
Hareketsiz
(%)
TMSS (mil)
Morfoloji (%)

Grup1
Grup 2
Grup 3
Preoperatif Postoperatif p
Preoperatif Postoperatif p
Preoperatif Postoperatif p
Preoperatif
3.78±1.57 3.87±1.92 0.845 3.96±1.95 4.16±1.71 0.201 3.68±1.69 3.90±1.52 0,07 3.82±1.7
6.96±6.36

18.36±21.46 0.007 8.63±9.29

15.76±13.47 0.001 13.2±15.96 16.21±15.7 0.007 15.07±15.51 24.81±20.67 0.002

29.94±13.58 37.11±13.71 0.026 32.52±14.57 36.77±13.24 0.04
8.67±4.34

7.05±2.29

0.208 8.44±4.32

8.20±4.44

61.38±13.53 55.83±13.43 0.118 59.21±14.33 55±12.28
8.75±7.48
0.55±1.04

Grup 4
Postoperatif p
3.37±2.11 0,078

28.43±16.46 35.06±16.14 0.001 26.11±13.93 34.17±11.94 0.020

0.582 8.52±2.87

8.31±3.44

0.486 8.44±4.13

8.61±2.17

0,645

0.037 63.05±17.2 56.56±14.7 0.001 65.44±14.08 57.22±10.78 0,014

33.31±33.31 0.004 13.18±16.71 28.29±30.81 0.001 14.45±22.01 23.29±24.76 0.001 14.51±16.79 26.67±27.22 0,035
1.44±1.82 0.007 0.86±1.12 1.46±1.67 0.005 0.81±1.17 1.27±1.88 0.121 0.72±1.18 1±1.19
0.143

Konsant: Konsantrasyon; TMSS: Total motil sperm sayısı; Mil: Milyon.
Preoperative and postoperative sperm parameters
Group1
Group2
Group3
Preoperative Postoperative p
Preoperative Postoperative p
Preoperative Postoperative p
3.78±1.57 3.87±1.92
0.845 3.96±1.95 4.16±1.71
0.201 3.68±1.69 3.90±1.52
0.07

Volume(ml)
Sperm Conc.(mil/
6.96±6.36
ml)
Progr. Motility
29.94±13.58
(%)
Nonprogr. motility
8.67±4.34
(%)
non-motile sperm
61.38±13.53
(%)
TMSC(mil)
8.75±7.48
Morphology (%)
0.55±1.04

18.36±21.46 0.007 8.63±9.29

15.76±13.47 0.001 13.2±15.96 16.21±15.7

37.11±13.71 0.026 32.52±14.57 36.77±13.24 0.04
7.05±2.29

0.208 8.44±4.32

8.20±4.44

55.83±13.43 0.118 59.21±14.33 55±12.28

28.43±16.46 35.06±16.14

0.582 8.52±2.87

8.31±3.44

0.037 63.05±17.2 56.56±14.7

33.31±33.31 0.004 13.18±16.71 28.29±30.81 0.001 14.45±22.01 23.29±24.76
1.44±1.82
0.007 0.86±1.12 1.46±1.67
0.005 0.81±1.17 1.27±1.88

Group4
Preopertavie Postoperative p
3.82±1.7
3.37±2.11
0.078

0.007 15.07±15.51 24.81±20.67 0.002
0.001 26.11±13.93 34.17±11.94 0.020
0.486 8.44±4.13

8.61±2.17

0.001 65.44±14.08 57.22±10.78 0,014
0.001 14.51±16.79 26.67±27.22 0,035
0.121 0.72±1.18
1±1.19
0.143

Conc: Concentration; Mil: Million; Prog: Progressive; Nonprog.: Nonprogressive; TMSC: Total Motile Sperm Count.
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İzole teratospermilerde varikoselektomi öncesi ve sonrası intrasitoplazmik sperm enjeksiyon(ICSI) sonuçları
Ahmet Şalvarcı
Novafertil Tüp Bebek Merkezi ve KTO Karatay Tıp Fakültesine Afile Medicana Hastanesi, Üroloji Bölümü ve Tüp Bebek Merkezi,
Konya/Türkiye
İsole teratozoospermia diğer semen parametreleri normal iken morfolojik olarak spermlerin %5’den azının normal şekilde olmasıdır
(strict Tygerberg criteria). Bu hastalarda ICSI başarı oranı belirgin düşüktür. Bu çalışmada ek reprodaktif komorbiditesi olmayan isole teratospermisi olan (volüm 3.6±1.2/ml, sayı 17±8.2x106 /ml, total motilite %43±13, normal morfoloji %0 n=5, %1 n=4, %2 n=2) ve
klinik varikoseli (>3 mm reflü pozitif, muayenede visüalize) olan, ortalama 2±1 başarısız ICSI geçirmiş, ICSI sonrası 5 düşük, gebelik
izlenmeyen 3±1 intrauterin inseminasyon (IUI) uygulanmış n=11 hastanın mikro varikoselektomi (m-Vx) sonrası gebelik oranlarına
bakıldı. Karyotipler normal ve AZF delesyonları yok idi. Yaş ortalaması 28±7/yıl,eşlerin yaşları 27±9/yıl ve reprodaktif komorbiditesi
yok idi. Anestezi altında sağ grade III ve sol grade II-III reflü pozitif n=3 varikosele, sol grade III varikoselli n=8 hastaya 12x22.5
cerrahi mikroskop ile subinguinal mikro cerrahi uygulanıldı. Cerrahi sonrası tüm hastalara (Carnitine fumarate,Acetyl-L-carnitine,
Fructose, Citric acid,Selenium,Coenzyme Q10, Vitamin C, Zinc, Folic acid, Vitamin B12 ) antioksidan tedavi altı ay süre ile uygulandı.
Ortalama 15±4.5 ayda semen analizinde n=2 hastanın morfoloji %1’den %3, n=5 hastanın morfolojisi %0 %1-2 oldu. n=4 hastada
morfolojide düzelme olmadı. Spontan gebelik izlenmedi. m-Vx sonrası 2±1 kere uygulanan ICSI’lerde; morfolojisi %3 olan hastanın
birinde gebelik canlı doğum, morfoloji %1 olan hastanın ikisinde gebelik ve canlı doğum, morfolojisi düzelmeyen hastalardan birinde
gebelik ve canlı doğum gelişti. Toplamda n=4/11 gebelik ve n=3/11 canlı doğum izlenildi. Ek reprodaktik komorbiditesi olmayan başarısız ICSI geçirimiş, isole teratospermisi ve klinik varikoseli olan hastalarda mikro varikoselektomi ve antioksidan tedavi sonrası
uygulanan ICSI’de gebelik gözlendi.
Anahtar Kelimeler: teratospermi, varikoselektomi, intrasitoplazmik sperm enjeksiyon
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Results of intracytoplasmic sperm injection (ICSI) before and after varicocelectomy in isolated teratospermia
Ahmet Şalvarcı
Novafertil IVF Center and KTO Karatay Medical Faculty Afile Medicana Hospital, Department of Urology and IVF Center, Konya/
Turkey
Isolated teratozoospermiais defined as a condition where less than 5% of the sperm is morphologically normal while other semen parameters are normal (according to Strict (Tygerberg) Criteria). ICSI success rate is markedly low in these patients. In
this study, the pregnancy rates were assessed after micro varicocelectomy (m-Vx) in n=11 patients with isolated teratospermia
but no additional reproductive comorbidity (volume 3.6±1.2/ml, count 17±8.2x106 /ml, total motility 43%±13, normal morphology 0% n=5, 1% n=4, 2% n=2), with clinical varicocele (>3 mm reflux positive, visualized in the examination), who underwent failed 2±1 ICSI procedures on average, experienced 5 miscarriages following ICSI and received 3±1 intrauterine insemination (IUI)
with no pregnancy consequently. They had normal karyotypes and no AZF deletions. The median age was 28±7/years with spouses aged 27±9/years with no reproductive comorbidities. A total of n=3 patients with right grade III reflux positive varicocele
and n=8 patients with left grade II-III varicocele underwent subinguinal micro-surgery with a 12x22.5 surgical microscope. All
patients received antioxidant treatment after surgery for six months(carnitine fumarate,acetyl-L-carnitine, fructose, citric acid,selenium,coenzyme Q10, vitamin C, zinc, folic acid, andvitamin B12).It was detected in the semen analysis performed within
15±4.5months on average that the morphology of n=2 patients increased from 1 to 3% while the morphology ofn=5patients increased from 0 to 1-2%. No improvement was achieved in the morphology of n=4 patients. Spontaneous pregnancy was not detected. In the ICSI procedures performed 2±1 times following m-Vx, pregnancy and live birth was achieved in one patient with
a morphology of 3%, pregnancy and live birth was achieved in a patient with a morphology of 1% while pregnancy and live birth
was achieved in a patient whose morphology did not improve. A total ofn=4/11 pregnancies and n=3/11 live births were observed. Pregnancy was detected at ICSI performed after micro varicocelectomy and antioxidant treatment in patients with no
additional reproductive comorbidity, whose ICSI failed previously,and who had isolated teratospermia and clinical varicocele.
Keywords: intracytoplasmic sperm injection, varicocelectomy, teratospermia
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Normal ve Varikosel Hasta Gruplarının Sonoelastografi ile Değerlendirilmesi
Şehnaz Tezcan1, Erdem Öztürk2
1
Koru Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara
2
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Ankara
GİRİŞ: Sonoelastografi, probla dokulara dışarıdan kuvvet uygulanmasıyla gerinim derecesini ölçerek dokunun sertliği hakkında bilgi
sağlayan bir tekniktir. Bu çalışmada sonoelastrografinin varikosel tanısında etkinliğini belirlemeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemizde 2019 Haziran ile 2020 Aralık ayları arasında ultrasonla varikosel tanısı konan 38 hastanın ve kontrol grubu olan varikosel bulgusu olmayan 40 hastanın retrospektif olarak testis hacimleri, parankim içi rezistivite indeksleri (RI),
gerinim elastografi parametresi olan gerinim oranları (SR) hasta grupları arasında karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analiz için “Independent Samples T-test” kullanıldı.
BULGULAR: Varikosel grubunda yaş ortalaması 31,7±4,3 iken kontrol grubunda 32,3±4,5’dir. Varikosel grubunda kontrol grubuna
göre testis hacimleri daha düşüktür (Tablo 1). İntraparankimal RI değeri varikosel grubunda daha yüksek bulunmuştur (Tablo 1). Varikosel grubunda kontrol grubuna göre sağ testisin SR değeri anlamlı olarak daha yüksek bulundu (Tablo 1). Sol testis SR değerleri
varikosel grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksektir (Tablo 1).Yapılan “ROC” analizinde varikosel ve kontrol grubu
ayrımında SR eşik değeri 0,45 (sensitivite, %71; spesifite, %78, eğri altı alan, 0,729; p˂0,05) olarak bulunmuştur. İki grup arasında
ayrım yapan RI eşik değeri ise 0,435 (sensitivite, %71; spesifite, %70, eğri altı alan, 0,797; p˂0,000) olarak bulunmuştur. Varikoselli
bir hastadan elde edilen ultrason ve elastografi görüntüsü resim 1’de gösterilmiştir.
SONUÇ: Testis dokusunda ısı artışına bağlı germ hücrelerinde meydana gelen dejeneratif değişiklikler apopitozise sebep olmakta
ve buna bağlı testiste atrofi ve elastikiyet kaybı oluşabilmektedir. Varikoselde testiste meydana gelebilecek parankimal hasarın
erken tespitinde elastografi etkin rol oynayabilir. Çalışmamızda literatüre benzer şekilde varikoselli hastaların sağlıklı bireylere göre
testis sertliğini gösteren SR değerlerinin yüksek olduğunu saptadık. Gerinim elastografisinde kullanılan SR oranı varikoselde testis
parankiminde meydana gelebilecek yapısal değişikliğe işaret edebilecek elastikiyet kaybı ile ilgili bilgi sağlamaktadır. Varikoselde
dispermiye sebep olabilecek testis arteriyel akımının ve intratestiküler rezistansın arttığı saptanmıştır. Kan akımın artması spermatogenezi etkileyebilen reaktif oksijen türlerini arttırır. Çalışmamızda literatüre benzer şekilde varikoselli hastalarda RI oranı yüksek
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: gerinim elastografisi, gerinim oranı, intraparankimal rezistivite indeks, varikosel
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Evaluation of Normal and Varicocele Patient Groups by Sonoelastography
Şehnaz Tezcan1, Erdem Öztürk2
1
Koru Hospital, Department of Radiology,Ankara, Turkey
2
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Research and Training Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
INTRODUCTION: Sonoelastography is a technique that provides information about the stiffness of tissue by measuring the ratio of
strain by applying external force to tissues with the probe. In this study, we aimed to determine the effectiveness of sonoelastography in the diagnosis of varicocele.
MATERIALS-METHODS: Testicular volumes, intraparenchymal resistivity indexes (RI), strain ratios (SR) as a parameter of strain
elastography of 38 patients diagnosed with varicocele by ultrasound and 40 patients who were in control group without varicocele
findings between June 2019 and December 2020 in our hospital, were compared among patient groups, retrospectively. “Independent Samples T-test” was used for statistical analysis.
RESULTS: While the mean age was 31.7±4.3 years in varicocele group, it was 32.3±4.5 years in control group. Testicular volumes
were lower in varicocele group compared to control group (Table 1). The intraparenchymal RI value was higher in varicocele group
(Table 1). The SR value of the right testis was found to be significantly higher in the varicocele group compared to the control group
(Table 1). Left testis SR values were significantly higher in varicocele group than in control group (Table 1). In the “ROC” analysis,
the SR threshold value in differentiating varicocele and control groups was 0.45 (sensitivity, 71%; specificity, 78%, area under curve,
0.729; p˂0.05). The RI threshold discriminating between two groups was 0.435 (sensitivity, 71%; specificity, 70%, area under curve,
0.797; p˂0,000). The ultrasound and elastography image obtained from a patient with varicocele is shown in figure 1.
CONCLUSION: Degenerative changes in germ cells due to increase in testicular temperature cause apoptosis and atrophy and
loss of elasticity may occur in the testis. Elastography may play an effective role in early detection of parenchymal damage that
may occur in the testis in varicocele. In our study, similar to literature, we found that patients with varicocele had higher SR values
indicating testicular stiffness compared to healthy individuals. The SR ratio used in strain elastography provides information about
the loss of elasticity that may indicate the structural changes which may occur in testicular parenchyma in varicocele. It has been
revealed that testicular arterial flow and intratesticular resistance, which may cause dyspermia, increase in varicocele. Increased
blood flow increases reactive oxygen species that may affect spermatogenesis. Similar to literature, the ratio of RI was found to be
high in patients with varicocele in our study.
Keywords: strain elastography, strain ratio, intraparenchymal resistive index, varicocele
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Resim 1
Image 1

Resim1: 31 yaşında varikoselli hasta. A. Gerinim elastografi incelemesinde testis parankiminde gerinim oranı (SR) 0,49 olarak
ölçülmüştür. B. Yapılan renkli doppler ultrasonda genişlemiş testiküler venler ve valsalvayla içerisinde reflü akım gösterilmektedir.
C. İntraparankimal rezistivite indeksi (RI) 0,51 ölçülmüştür.
Figure1: 31 years old patient with varicocele. A. In the strain elastography examination, the strain ratio (SR) in the testicular parenchyma was measured as 0.49. B. Color Doppler ultrasound shows enlarged testicular veins and reflux flow with valsalva. C. The
intraparenchymal resistivity index (RI) was measured as 0.51.
Tablo1: Varikosel ve kontrol grubu arasında parametrelerin kıyaslanması
Varikosel Grubu (n=38)
(ortalama±standart sapma)

Kontrol Grubu (n=40) (ortalama±standart
sapma)

P değeri

Sağ testis hacmi

16±2,1

17,5±2,9

0,012

Sol testis hacmi

15,8±2,9

17,6±3,2

0,014

Sağ testis rezistivite
indeksi

0,45±0,06

0,39±0,08

0,002

Sol testis rezistivite
indeksi

0,48±0,08

0,38±0,08

˂0,000

Sağ testis gerinim oranı

0,49±0,12

0,43±0,08

0,01

Sol testis gerinim oranı

0,53±0,17

0,42±0,07

˂0,000

Table1: Comparison of parameters between varicocele and control group
Varikocele group (n=32)
(mean±standard deviation)

Control group (n=30) (mean±standard deviation)

P value

Right testis volume

16±2.1

17.5±2.9

0.012

Left testisvolume

15.8±2.9

17.6±3.2

0.014

Right testis resistive index 0.45±0.06

0.39±0.08

0,003

Left testis resistive index

0.48±0,08

0.38±0.08

˂0,000

Right testis strain ratio

0.49±0.12

0.43±0.08

0.01

Left testis strain ratio

0.53±0.17

0.42±0.07

˂0,000
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İleri yaş hastalarda Galdako-modifiye Valdivia pozisyonu ile yapılan Perkütan nefrolitotomi
operasyonunun sonuçları
Nurullah Hami̇di̇, Erdem Öztürk, Mehmet Duvarcı, Halil Başar
SBÜ, Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğit. ve Araş. Hastanesi Üroloji Kliniği
GİRİŞ: Bu çalışmada kliniğimizde böbrek taşı olan 69 yaşından büyük hastalarda uyguladığımız Galdako-modifiye Valdivia pozisyonu
ile yapılan supine pozisyonda perkütan nefrolititomi (PNL) operasyonunun sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
MATERYAL & METOD: Kasım 2016- Ağustos 2021 tarihleri arasında supine pozisyonda PNL yapılan 70 yaşında ve daha büyük 21
hastanın verileri değerlendirildi. Hastaların demografik verilerinin yanında operasyondan önce ve sonra yapılan üriner taş prokolü
(Kontrastsız bilgisayarlı tomografi), direkt üriner sistem grafileri ve komplikasyon verileri tekrar incelendi. Operasyondan sonra
yapılan görüntüleme yöntemlerinde ≥ 4 mm taş varlığı rezidü olarak kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 74,45 (70-89), ortalama vücut kitle endeksi 27,5 (17,5-30,2), ortalama taş boyutu 26,2 mm, taş
cilt mesafesi 97,1 mm (89-115mm), ortalama fluoroskopi süresi 2,6 dk (1,02-7 dk), ortalama operasyon süresi 75,1 dk (45-135 dk)
ve ortalama yatış süresi 3,7 (1-7 gün) olarak saptandı. Postoperaetif dönemde 4 haftalık süre içeriisnde yapılan tekrar radyolojik
değerlendirmelerde taşsızlık oranının %90,4 olduğu belirlendi. İki (%9,5) hastada postoperatif dönemde ateş, 1 (%4,8) hastada ise
idrar yolu enfeksiyonu gözlenirken, grade 3 ve üzeri komplikasyon hiçbir hastada gözlenmedi.
SONUÇ: Büyük böbrek taşlarının tedavisinde Galdako-modifiye Valdivia pozisyonu ile yapılan PNL cerrahisinin ileri yaş hastalarda
da başarılı ve güvenilir bir tedavi seçeneği olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: İleri yaş, Nefrolititomi, Perkütan, Supin
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Results of Percutaneous nephrolithotomy with Galdako-modified Valdivia position in elderly
patients
Nurullah Hami̇di̇, Erdem Öztürk, Mehmet Duvarcı, Halil Başar
SBU, Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Education. and Res. Hospital Urology Clinic
INTRODUCTION: In this study, we aimed to evaluate the results of percutaneous nephrolithotomy (PNL) operation in the supine
position performed with the Galdako-modified Valdivia position in patients older than 69 years with kidney stones in our clinic.
MATERIAL & METHOD: The data of 21 patients aged 70 years and older who underwent PNL in the supine position between November 2016 and August 2021 were evaluated. In addition to the demographic data of the patients, the urinary stone protocol
(non-contrast computed tomography), direct urinary system radiographs and complication data were re-examined before and after
the operation. In the imaging methods performed after the operation, the presence of stones ≥ 4 mm was accepted as residual.
RESULTS: The mean age of the patients was 74.45 (70-89), mean body mass index was 27.5 (17.5-30.2), mean stone size was 26.2
mm, calculus-to-skin distance was 97.1 mm (89-115mm), mean fluoroscopy time was 2.6 minutes (1.02-7 minutes), mean operation
time was 75.1 minutes (45-135 minutes), and mean hospitalization time was 3.7 (1-7 days). The stone-free rate was determined
to be 90.4% in the radiological evaluations performed within a 4-week period in the postoperative period. Postoperative fever was
observed in two (9.5%) patients and urinary tract infection was observed in one (4.8%) patient. Grade 3 and above complications
were not observed in any of the patients.
CONCLUSION: We can say that PNL surgery performed with Galdako-modified Valdivia position in the treatment of large kidney
stones is a successful and reliable treatment option in elderly patients as well.
Keywords: Advanced age, Nephrolithotomy, Percutaneous, Supine

301

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

SS-131

Sars-Cov-2 pandemisinin böbrek taşı olan hastaların başvuru özellikleri ve operasyon sonuçları üzerine etkisi
Mustafa Aydın, Lokman İrkılata, Mesut Berkan Duran, Hakan Yıldız, Reha Ordulu, Uğur Öztürk, Varol Nalçacıoğlu, Fatih Kuru, Mücahit Uğur, Mustafa Kemal Atilla
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Üroloji Kliniği,Samsun
AMAÇ: Pandemi başlamadan önce ve pandemi sonrasında böbrek taşı olan hastaların ne şekilde polikliniğe başvurduğunu, başvuru
özelliklerinde değişiklik olup olmadığını ve pandeminin böbrek taşı nedeni ile cerrahi planlanan hastalarda operasyon sonuçları
üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.
MATERYAL-METOD: Pandemi öncesi (Mart 2020 öncesi) ve pandemi sonrası (Ekim 2020 sonrası) böbrek taşı için retrograd intrarenal cerrahi ve perkutan nefrolitotomi ameliyatı uygulanan hastaların kayıtları, laboratuvar değerleri ve radyolojik görüntüleri
retrospektif olarak incelendi.Pandemi öncesi ve pandemi sonrası başvuran hastaların demografik verileri, taş boyutu,hidronefroz
derecesi,acil drenaj gereksinimi,kreatinin değerleri ve komplikasyon oranları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Pandemi öncesi çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşları 52.4 ± 14.4 pandemi sonrası 50.0 ± 14.6.Pandemi öncesi
ve pandemi sonrası başvuran hastaların taş sayısı ve boyutlarında anlamlı fark saptanmadı.(p>0.05) Pandemi sonrası başvuran
hastalarda ikincil operasyon gereksinimi ve clavien sınıflamasına göre yapılan komplikasyon skoru anlamlı derecede daha fazla
saptandı.Pandemi öncesi ve pandemi sonrası başvuran ve cerrahi uygulanan hastaların diğer özellikleri Tablo 1 de gösterilmiştir.
SONUÇ: Çalışmamızda pandemi sonrası başvuran hastalarda ikincil operasyon gereksinimi ve komplikasyon skoru daha fazla saptanmıştır.Bulgular dikkate alındığında dünyayı etkisi altına alan Sars-Cov-2 pandemisi kendi başına büyük bir sağlık problemi olmanın yanında sağlık kurumlarına getirdiği yük ve hastaların tedavi hizmetine ulaşamaması nedeni ile hastaların tedavilerinde gecikme
ve bunun doğurduğu olumsuz sonuçlara neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: böbrek taşı,pandemi,Sars Cov-2
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The effect of Sars-Cov-2 pandemic on admission characteristics and operation results of
patients with kidney stones
Mustafa Aydın, Lokman İrkılata, Mesut Berkan Duran, Hakan Yıldız, Reha Ordulu, Uğur Öztürk, Varol Nalçacıoğlu, Fatih Kuru, Mücahit Uğur, Mustafa Kemal Atilla
Samsun Training and Research Hospital,Department of Urology,Samsun,Turkey
PURPOSE: We aimed to examine how patients with kidney stones applied to the outpatient clinic before and after the pandemic
started, whether there was a change in the admission characteristics, and the effect of the pandemic on the operation results in
patients who were planned for surgery due to kidney stones.
MATERIALS-METHODS: The records,laboratory values and radiological images of patients who underwent retrograde intrarenal
surgery and percutaneous nephrolithotomy for kidney stones before the pandemic (before March 2020) and after the pandemic
(after October 2020) were retrospectively reviewed.Demographic data, stone size, hydronephrosis grade, emergency drainage requirement, creatinine values and complication rates of the patients admitted before and after the pandemic were compared.
FINDINGS: The mean age of the patients included in the study before the pandemic was 52.4 ± 14.4.There was no significant difference in the number and size of stones in the patients admitted before and after the pandemic (p>0.05).The need for secondary
operation and the complication score according to the clavien classification were found to be significantly higher in patients admitted after the pandemic.Other characteristics of patients who applied before and after the pandemic and underwent surgery are
shown in Table 1.
CONCLUSION: In our study, secondary operation requirement and complication score were found to be higher in patients admitted
after the pandemic.Considering the findings, the Sars-Cov-2 pandemic, which affected the world, was a major health problem on its
own, but also caused delay in the treatment of patients and negative consequences due to the burden it brought to health institutions and the inability of patients to reach treatment services.
Keywords: kidney stone,pandemic,Sars Cov-2
Pandemi öncesi ve pandemi sonrası başvuran ve cerrahi uygulanan hastaların özellikleri Tablo 1
Characteristics of patients who applied before and after the pandemic and underwent surgery Table 1
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SS-132

Üreteroskopide üreteral balon komplikasyonları (54 hastada deneyimli tek cerrahın verileri)
Kürşat Çeçen
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ağrı
AMAÇ: Endoskopik üreter taşı tedavisinde deneyimli tek cerrrahın ureteral balloon dilatasyon komplikasyonları araştırıldı.
MATERYAL-METOD: 2015-2018 yılları arasında tek cerrah tarafından üreter balon dilatasyonu yapılan ve operasyon sonrası en az 1
yıl takibi olan hastalar retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Operasyon anında gelişen komplikasyonlar Satava komplikasyon
sınıflamasına göre, sonrasında olanlar Modifiye Clavien sınıflamasına göre belirlendi. Postoparatif takiplerde rezidü taş boyutu <
4mm olan hastalar başarılı tedavi olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilme kriterlerini sağlayan ve üreteral balon kullanılan toplam 54 hasta vardı. Taşların %30’u
böbrek içinde %70’i üreterde idi ve hepsinde (%100) JJ stent kullanıldı. Çalışmada kullanılan üreteroskop çapları 8.5-11.5
fr., üreteral Access sheath çapları 10-12 fr. olarak belirlendi. Vakaların %66.7’ sinde üreteroskop, %33.3’ünde ise üreteral access sheath geçemediği için balon dilatasyon yapıldı. Çalışmada genel taşsızlık başarı oranı %86 olarak belirlendi.
Balon dilatasyona bağlı vakaların 5’inde (% 9.1) intraoperatif komplikasyon gelişti. Vakaların 1’inde perferasyon görüldü ve açık
cerrrahi onarım yapıldı, birinde lost access görüldü işlemin tekrarı gerekti sonrasında minimal hidronefroz ile giden üreteral darlık
gelişti takiplerde ilerleme olmadı ve ek işlem gerekmedi ve 3’ünde mukozal yaralanma görüldü takiplerde sorun görülmedi. Postoperatif vakaların 9’unda (%16.5) genel komplikasyon görüldü. İntraoperatif Satava komplikasyon sınıflamasına göre ve postoperatif
modifiye Clavien sınıflamasına göre komplikasyonlar sırası ile Tablo 1 ve 2’de verildi.
SONUÇ: Üreteral balon kullanımı komplikasyonları artırdığı bilinse de deneyimli cerrahların elinde başarı oranı artmakta komplikasyonlar daha az gözükmektedir. Bu konuda deneyimli cerrahların daha fazla çalışmalarına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: dilatasyon, üriner taşlar, üreteroscopy, komplikasyon

Intraoperative complications by modified Satava classification/Postoperative complications by Clavien grade (n/%).
Satava 1
Mucosal splitting/tear

3/5.5

Satava 2
Perforation

1/1.8

Lost access

1/1.8

Clavien 2
Fever

5/9.2

Clavien 3b
Excessive hematuria

1/1.8

Steinstrasse

1/1.8

Perforation/lost access

2/3.7
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Ureteral balloon complications in ureteroscopy (Experienced surgeon data of 54 patients)
Kürşat Çeçen
Department of Urology, Ağrı İbrahim Çeçen University, Ağrı, Turkey
PURPOSE: Ureteral balloon dilatation complications of the experienced surgeon were investigated in the endoscopic ureteral stone
treatment.
Material-METHOD: Patients who underwent ureteral balloon dilatation by a one surgeon between 2015 and 2018 and followed up
for at least 1 year after the operation were included in the study retrospectively. Complications that developed during the operation
were determined according to the Satava complication classification, and those that occurred after the operation were determined
according to the Modified Clavien classification. Patients with a residual stone size of < 4mm in the postoperative follow-up were
considered successful treatment.
RESULTS: There were 54 patients who used ureteral balloon within the inclusion criteria. 30% of the stones were in the kidney
and 70% were in the ureter and JJ stent was used in all (100%). The ureteroscope diameters were 8.5-11.5 fr., the ureteral access sheath diameters were 10-12 fr. in the study. Balloon dilatation was performed because the in 66.7% of the cases ureteroscope and in 33.3% of the cases ureteral access sheath didn’t not pass. The overall stone-free rate was 86% in the study.
Intraoperative complications developed in 5 (9.1%) of the cases due to balloon dilatation. In 1 of the cases, perforation was observed and open surgical repair was performed, in one of them lost access was seen. The procedure was required to be repeated.
Afterwards, ureteral stenosis developed with minimal hydronephrosis. There was no progress in the follow-ups and no additional
procedure was required. Mucosal injury was observed in 3 of them, and stenosis didn’t develop in the follow-ups. Postoperative
complications were observed in 9 (16.5%). Complications according to the intraoperative Satava complication classification and
postoperative modified Clavien classification are given in Tables 1 and 2, respectively.
CONCLUSION: The use of balloons increases the success rate and complications are less common in the experienced surgeons in
the endoscopic ureteral stone treatment. More studies by experienced surgeons are needed.
Keywords: dilatation,urolithiasis, ureteroscopy, complication

Intraoperative complications by modified Satava classification/Postoperative complications by Clavien grade (n/%).
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Yozgat Bozok Üniversitesi 2-4 cm böbrek taşları tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi
deneyimimiz
Sercan Sarı1, Volkan Selmi1, Mehmet Cani̇kli̇oğlu1, Ünal Özteki̇n3, Abdullah Gürel2, Emin Gürtan1, Levent Işıkay1
1
Yozgat Bozok Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
2
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
3
System Hospital, Üroloji Kliniği, Kayseri
AMAÇ: Bu çalışmada amaç, 2-4 cm arası böbrek taşların tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi deneyimimizi aktarmaktır.
GEREÇ-YÖNTEM: Etik kurul onayı alındıktan sonra 2014-2019 arası veriler tarandı.2-4 cm arası taşı olup retrograd intrarenal cerrahi
uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. 18 yaş altı olan hastalar çıkarıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 40 hasta alındı. Ortalama yaş 49.02±17.56 idi. Erkek hasta sayısı 26, kadın hasta sayısı 14 idi. SWL öyküsü
olan 10 hasta vardı. Preoperatif 11 hastanın JJ stenti mevcuttu. Primer olan 17 hasta vardı. Ortalama taş boyutu 22.48±3.67 mm,
taş volümü 2049±1291.89 mm3’tü. Opak taş 31 hastada vardı. Ortalama Hounsfield ünitesi 1038±359.34 HU idi. Bir hastada orta
pol taşı, sekiz hastada alt pol taşı, 1 hastada pelvis taşı, 2 hastada üreteropelvik bileşke taşı ve 6 hastada multikalisiyel taş mevcuttu. Ortalama operasyon süresi 76.15±35.79 dakikaydı. Tüm hastalarda postoperatif JJ stent vardı. Ureteral akses kılıf 37 hastada
kullanıldı.Taşsızlık 19 hastada sağlandı. Komplikasyonlar 3 hastada görüldü. (Tablo 1-2)
SONUÇ: Retrograd intrarenal cerrahi 2-4 cm böbrek taşı tedavisinde kullanılabilir. Güvenlik bu cerrahi için avantajdır. Çoklu seans
gerektirmesi ve maliyet bu yöntemin dezavantajlarıdır. Prospektif ve daha yüksek hasta sayılı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, Deneyim, RIRC
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Yozgat Bozok University retrograde intrarenal surgery experience for treatment of 2-4 cm
kidney stones
Sercan Sarı1, Volkan Selmi1, Mehmet Cani̇kli̇oğlu1, Ünal Özteki̇n3, Abdullah Gürel2, Emin Gürtan1, Levent Işıkay1
1
Department of Urology, Bozok University, Yozgat, Turkey
2
Department of Urology, Afyonkarahisar University of Health Sciences, Afyonkarahisar, Turkey
3
Department of Urology, System Hospital, Kayseri, Turkey
AIM: The aim of this study was to report our retrograde intrarenal surgery experience for treatment of 2-4 cm sized kidney stones.
MATERIALS-METHODS: After local ethical committe approval, patient data between 2014-2019 was reviewed. Patients who had
been undergone RIRS for 2-4cm sized kidney stones were included. Patients < 18 y old were excluded.
RESULTS: There were 40 patients in our study. The average age was 49.02±17.56. Twenty six patients were male, fourteen patients
were female. Ten patients had preoperative SWL history. Eleven patients had preoperative JJ stent. Seventeen patients had no
operation history. The average stone size was 22.48±3.67 mm. The average stone volume was 2049±1291.89 mm3. Thirty one patients had opaque stones. The average Hounsfield unit was 1038±359.34 HU. In terms of stone locations, one patient had mid pole
stone, eight patients had lower pole stone, one patient had pelvis stone, two patients had ureteropelvic junction (UPJ) stone and six
patients had multicaliceal stones. The mean operation time was 76.15±35.79 min. All the patients had postoperative JJ stent. In 37
patients UAS was used. Nineteen patients were stone free. Complicatons were seen in three patients. (Table 1-2)
CONCLUSION: Retrograde intrarenal surgery can be used for the treatment of 2-4 cm sized kidney stones. Safety is an advantage
for retrograde intrarenal surgery. Need for multiple sessions and cost are disadvantages of retrograde intrarenal surgery. Studies
with prospective design and with longer patient follow up are needed.
Keywords: Experience, Kidney Stones, RIRS
Tablo 1. İntraoperatif ve postoperatif veriler
Table 1. Intraoperative and Postoperative Data
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Tablo 2. Demografik veriler ve taş özellikleri
Grup n=40
Yaş (yıl) (ortalama±SS)

49.02±17.56

Cinsiyet (E/K)(n)

26/14

Preop SWL (n,%)

10(25)

Preop JJ (n,%)

11(27.5)

Preop Operasyon (n,%)
PNL

4(10)

RIRS

11(27.5)

URS

4(10)

Diğer

4(10)

Taş Tarafı (Sağ/Sol)

16/24

Taş Boyutu (mm) (ortalama± SS)

22.48±3.67

Taş Hacmi (mm³) (ortalama±SS)

2049±1291.89

Opaklık (n,%)

31(77.5)

Hounsfield Unit (HU) (ortalama±SS)

1038±359.34

Lokalizasyon (n,%)
Orta Pol

1(2.5)

Alt Pol

8(20)

Pelvis

23(57.5)

UPJ

2(5)

Multikaliksiyel

6(15)

SS: standart sapma SWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy JJ: Double J PNL: Perkütan nefrolitotomi RIRS: Retrograd İntrarenal Cerrahi URS: Üreteroskopi mm: milimetre mm³: milimetreküp HU: Hounsfield Unit
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Table 2. Demographic and Stone Data
Group n=40
Age (year) (mean±SD)

49.02±17.56

Gender (M/F)(n)

26/14

Preop SWL (n,%)

10(25)

Preop JJ (n,%)

11(27.5)

Preop Operation (n,%)
PNL

4(10)

RIRS

11(27.5)

URS

4(10)

Other

4(10)

Stone Laterality (Right/Left)

16/24

Stone Size (mm) (mean± SD)

22.48±3.67

Stone Volume (mm³) (mean± SD)

2049±1291.89

Opacity (n,%)

31(77.5)

Hounsfield Unit (HU) (mean± SD)

1038±359.34

Localisation (n,%)
Mid Pole

1(2.5)

Lower pole

8(20)

Pelvis

23(57.5)

UPJ

2(5)

Multicaliceal

6(15)

SD: standard deviation SWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy JJ: Double J PNL: Percutaneous Nephrolithotomy RIRS: Retrograde Intrarenal Surgery URS: Ureterorenoscopy mm: millimeter mm³: milimetercube HU: Hounsfield Unit
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Akut taşlı pyelonefritte primer veya gecikmiş üreterolitotripsinin postoperatif enfeksiyona
etkisi
Huseyin Ozgur Kazan1, Muhammet Çiçek2, Asıf Yıldırım2, Ramazan Gökhan Atış2
1
Kocaeli Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Üreter taşı nedeniyle akut pyelonefrit olan hastaların üreterolitotripsi operasyonunun zamanlaması konusunda bir fikir birliği
henüz sağlanamamıştır. Çalışmamızda primer veya gecikmiş litotripsi yapılmasının ve diğer hasta karakteristiklerinin postoperatif
üriner sistem enfeksiyonuna (İYE) etkisi araştırılmıştır.
YÖNTEM: Çalışmamıza Şubat 2017-Ağustos 2021 arasında kliniğimize üreter taşına bağlı akut pyelonefrit nedeniyle interne edilen
hastalar dahil edildi. Genel anestezi veya spinal anestezi ile operasyona uygun hastalar ve hastane yatışından 3 ay içerisinde üreterolitotripsi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar yatışı sırasında opere edilen ve gecikmiş litotripsi yapılanlar olarak
iki grupa ayrıldı. Hastaların demografik karakteristikleri, laboratuar parametreleri, hidronefroz, perinefrik kirlenme derecesi dahil
olmak üzere kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları, operasyon başarısı ve postoperatif komplikasyonları detaylı şekilde
değerlendirildi.
BULGULAR: 91 hastadan 68’ine hastanede yatışı sırasında, 23’üne ise gecikmiş üreterolitotripsi uygulandı. 23 hastadan 17’sine
pandemi nedeniyle, 6’sına hasta tercihi nedeniyle gecikmiş litotripsi uygulandı. Gecikmiş grupta yatış ve litotripsi aralığı ortalama
45,5 gün olarak görüldü. Postoperatif İYE olan ve olmayan hastaların karakteristikleri homojen olarak dağılmaktaydı. Postoperatif
İYE olan hastalarda, BT’de orta ve ağır düzeyde perinefrik kirlenme daha sık görüldü (52.2% vs. 29.4%, p= 0.048) (Tablo-1). Primer
ve gecikmiş litotripsi uygulanan hastaların demografik karakteristikleri, üreter taş yükü, hidronefroz derecesi ve BT bulguları benzerdi. Primer hastaların, gecikmiş litotripsi uygulanan hastalara göre postoperatif enfeksiyon oranı daha yüksekti (29.4% vs. 8.7%,
p= 0.045) (Tablo-2). Postoperatif İYE olan hastalarda ilk yatıştaki lökositoz düzeyi daha olarak saptandı (21604.5 vs. 14728.9, p=
0.042) (Tablo-3). Multivariate analizde primer litotripsi uygulanması ve BT’de orta-ağır perinefrik kirlenme olması postoperatif İYE
için bağımsız prediktörler olarak görüldü (sırasıyla, OR:7.16, p= 0.017 ve OR:3.84, p= 0.013). Postoperatif İYE’yi predikte etmek için
oluşturulan modelde primer opere edilen ve orta-ağır perinefrik kirlenmesi olan hastanın postoperatif İYE olma ihtimali 88.7% olarak
görüldü (Tablo-4).
SONUÇ: Akut taşlı pyelonefrit hastalarında hastane yatışı sırasında litotripsi uygulanması ve yatış sırasında çekilen BT’de orta-ağır
düzeyde perinefrik kirlenme bulgusunun olması postoperatif İYE gelişimiyle yakından ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: Perirenal kirlenme, üreterolitotripsi, üreter taşı, üriner sistem enfeksiyonu
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The effect of primary or delayed ureterolithotripsy on postoperative urinary tract infection in
acute complicated pyelonephritis
Huseyin Ozgur Kazan1, Muhammet Çiçek2, Asıf Yıldırım2, Ramazan Gökhan Atış2
1
Department of Urology, Kocaeli State Hospital, Kocaeli
2
Department of Urology, Istanbul Medeniyet University, School of Medicine, Istanbul
PURPOSE: There is no consensus on the timing of ureterolithotripsy in patients with acute pyelonephritis due to ureteral stones. In
our study, the effect of primary or delayed ureterolithotripsy and other patient characteristics on postoperative urinary tract infection (UTI) was investigated.
METHOD: Patients who were admitted to our clinic with acute pyelonephritis due to ureteral stones between February 2017 and
August 2021 were included in our study. Patients suitable for operation under general or spinal anesthesia and patients who underwent ureterolithotripsy within 3 months of hospitalization were included in the study. The patients were divided into two groups
as those who were operated during their hospitalization and those who had delayed ureterolithotripsy. Patients’ demographic characteristics, laboratory parameters, grade of hydronephrosis, non-contrast computed tomography (CT) findings including the degree
of perinephric fat stranding, success of lithotripsy and postoperative complications were evaluated in detail.
RESULTS: Among 91 patients, 68 underwent ureterolithotripsy during hospitalization and 23 had delayed ureterolithotripsy. Delayed
lithotripsy was performed in 17 patients due to pandemic and 6 due to patient preference. In the delayed group, the interval between
hospitalization and lithotripsy was 45.5 days on average. The characteristics of patients with and without postoperative UTI were
homogeneously distributed. In patients with postoperative UTI, moderate and severe perinephric fat stranding was observed more
frequently on CT (52.2% vs. 29.4%, p= 0.048) (Table-1). Demographic characteristics, ureteral stone size, hydronephrosis grade, and
CT findings were similar in patients who underwent primary and delayed lithotripsy. The postoperative infection rate was higher in
primary patients than the patients with delayed lithotripsy (29.4% vs. 8.7%, p= 0.045) (Table-2). In patients with postoperative UTI,
the level of leukocytosis at first admission was found to be higher (21604.5 vs. 14728.9, p= 0.042) (Table-3). Performing primary
lithotripsy and moderate-severe perinephric fat stranding on CT were determined as independent predictors for postoperative UTI
in multivariate analysis (OR:7.16, p= 0.017 and OR:3.84, p= 0.013, respectively). In the model created to predict postoperative UTI,
the probability of having a postoperative UTI was found to be 88.7% in the primary patients with moderate-severe perinephric fat
stranding (Table-4).
CONCLUSION: Performing lithotripsy during hospitalization and moderate-severe perinephric fat stranding on CT are closely related
to the development of postoperative UTI in patients with acute complicated pyelonephritis.
Keywords: Perinephric fat stranding, ureteral stone, ureterolithotripsy, urinary tract infection
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SS-135

Nefrostomi tüpsüz supin perkütan nefrolitotomi. İlk deneyimlerimiz
Uygar Miçooğulları
SBÜ İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi
AMAÇ: Drenaj için perkütan nefrostomi tüpünün yerleştirilmesi, standart perkütan nefrolitotomi (PCNL) prosedürünün ayrılmaz
bir parçası olmuştur. Bununla birlikte, nefrostomi tüpü yerleştirilmeden bir double-J stent veya üreter kateteri tarafından sağlanan
drenaj ile tüpsüz PCNL (nefrostomisiz PCNL) olarak adlandırılan yöntem sıklıkla uygulanır hale gelmiştir. Bu makalenin amacı, tüpsüz PCNL’nin standart PCNL’ye göre güvenlik, etkinlik, fizibilite ve avantajlarını karşılaştırmak için ‘nefrostomisiz’ veya ‘tüpsüz’ PNL
sonuçlarımızı paylaşmaktır.
MATERYAL-METOD: 2018-2021 yılları arasında tek cerrah tarafından Barts’ın modifiye ‘flank-free’supin pozisyonuyla yapılan PCNL
vakaları değerlendirildi. 18 hasta tespit edildi. Ameliyat sonrası rezidü taşı olan 2 hasta ve perforasyon şüphesi olan 1 hasta,
toplamda 3 hastaya perkütan nefrostomi koyuldu ve çalışmanın başında tüpsüz PCNL grubunda rezidü taşı olan ve perforasyonu
olan hastaların alınmaması planlandığı için, iki grup arasında homojenizasyon sağlanması açısından bu hastalar çalışmaya dahil
edilmedi. Hastalar tüpsüz grup (grup1,n=5) ve nefrostomili grup (grup2, n=10) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Hastaların hiçbirine DJ
stent konulmadı.Grup1’deki 5 hastaya üreter kateteri yerleştirildi. Rezidü taş ve perforasyon harici dışlama kriteri yok idi. İlk 13 vaka
nefrostomili,son 5 vaka tüpsüz olarak yapıldı
BULGULAR: Grup1’de ortanca yaş değeri 42(28-54), grup2’de 32.5(22-71) idi(p=0.3). Grup1; 3 erkek(%60), 2 kadından(%40) oluşmakta iken, grup 2; 7 erkek(%70), 3 kadından(%30) oluşmakta idi(p=0.6). Grup 1’de 1 hastada renal pelvis taşı, 3 hastada pelvis
ve alt kaliks taşı, 1 hastada staghorn taş var iken; Grup2’de 3 hastada renal pelvis, 4 hastada renal pelvis ve alt kaliks, 2 hastada
staghorn, 1 hastada pelvis ve orta pol kaliks taşı vardı(p=0.8). Grup1’de ortanca hastanede kalış süresi 28 (24-39) saat, grup2’de 48
(41-55) idi(p=0.02). Grup1’de ortanca hemoglobin düşüş miktarı 1 (0.4-1.7) g/dl, grup2’de 1.5 (0.8-2.1) g/dl idi(p=0.13). Grup1’de
ortanca taş boyutu 33 (27-46) mm, grup2’de 36 (26-54) mm idi(0.66). Her iki grupta da transfüzyon gerektiren kanama izlenmedi,
her iki gruptada clavien 3a ve üstü komplikasyon izlenmedi. Grup1’de 1 hastada(%20), grup2’de 1 hastada(%10) parasetamol ve
NSAİİ dışı analjezi gerekti.
SONUÇ: ‘Nefrostomisiz’ PCNL prosedürü güvenli ve uygulanabilir bir prosedür gibi gözükmektedir. Bu veriler ışığında hastanede kalış süresi tüpsüz PCNL grubunda daha kısa görünse de çalışmanın daha yüksek hasta sayılı prospektif çalışmalarla desteklenmesi
gerekmektedir. Ayrıca nefrostomi tüpüne ihtiyacımız var mı? sorusunun yanıtı için tüpsüz PCNL çalışma gruplarına rezidü taşı olan
ve perforasyonu olan hastalarında alınması gerektiği ortadadır.
Anahtar Kelimeler: tüpsüz PCNL, supin pozisyon, Barts’ın modifiye ‘flank-free’supin pozisyonu
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Tubeless supine percutaneous nephrolithotomy. First experiences
Uygar Miçooğulları
University of Health Sciences, Tepecik Education and Research Hospital
AIM: Placement of a percutaneous nephrostomy tube for drainage has been an integral part of the standard percutaneous nephrolithotomy (PCNL) procedure. However, the so-called tubeless PCNL (PCNL without nephrostomy) method, with drainage provided by a
double-J stent or ureteric catheter without inserting a nephrostomy tube, has become frequently applied.The purpose of this article is
to share our ‘tubeless’ PCNL results to compare the safety, efficacy, feasibility and advantages of tubeless PCNL over standard PCNL.
Material METHOD: PCNL cases performed with Barts’ modified ‘flank-free’ supine position by a single surgeon between 2018 and
2021 were evaluated.18 patients were identified. Percutaneous nephrostomy was performed in 2 patients with postoperative residual stones and 1 patient with suspected perforation, a total of 3 patients, and these patients were excluded from the study.Since
it was planned to exclude patients with residual stones and perforation in the tubeless PCNL group at the beginning of the study,
these patients were not included in the study to ensure homogenization between the two groups.The patients were divided into 2
groups as tubeless group (group1, n=5) and group with nephrostomy (group2, n=10). DJ stent was not placed in any of the patients.
Ureteral catheter was placed in 5 patients in group 1. There were no exclusion criteria other than residual stone and perforation. The
first 13 cases were done with nephrostomy, the last 5 cases were tubeless.
RESULTS: The median age was 42 (28-54) in group1 and 32.5 (22-71) in group2 (p=0.3). While group1 consisted 3 men (60%)and
2 women (40%), group 2 consisted 7 men (70%) and 3 women (30%) (p=0.6).In group 1, 1 patient had renal pelvis stone, 3 patients
had pelvis and lower calyx stone, 1 patient had staghorn stone; In group 2, 3 patients had renal pelvis, 4 patients had renal pelvis
and lower calyx, 2 patients had staghorn, 1 patient had pelvic and middle pole calyx stones (p=0.8).The median hospital stay was
28 (24-39) hours in group1 and 48 (41-55) in group2 (p=0.02). The median amount of decrease in hemoglobin was 1 (0.4-1.7) g/
dl in group1 and 1.5 (0.8-2.1) g/dl in group2 (p=0.13). The median stone size was 33 (27-46) mm in group1 and 36 (26-54) mm in
group2 (0.66). Non-paracetamol and non-NSAID analgesia; was required in 1 patient (20%) in group1 and 1 patient (10%) in group 2.
CONCLUSION: The ‘nephrostomy-free’ PCNL procedure appears to be a safe and feasible procedure.In the light of these data, although the length of hospital stay appears to be shorter in the tubeless PCNL group, the study should be supported by prospective
studies with higher patient numbers.Also it is obvious that for the answer to the question -’Do we need a nephrostomy tube?’- patients with residual stones and perforation should be included in the tubeless PCNL study groups.
Keywords: tubeless PCNL, supine position, Barts’ modified ‘flank-free’ supine position
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Resim1. a: Barts’ın modifiye ‘flank-free’supin pozisyonu, b:Tüpsüz PCNL
Figure 1. a: Barts’ modified ‘flank-free’ supin position, b: Tubeless PCNL
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Yozgat Bozok Üniversitesi’nde endoskopik taş cerrahisi deneyimimiz
Mehmet Caniklioğlu, Ünal Öztekin, Sercan Sarı, Abdullah Gürel, Volkan Selmi, Levent Işıkay, Mehmet Şakir Taşpınar
Yozgat Bozok Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
AMAÇ: Yozgat Bozok Üniversitesi’nde endoürolojik taş tedavisindeki deneyimimizi sunmak.
Gereç ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 2014-2019 yılları arasında kliniğimizde fleksible üreterorenoskopi ile taş tedavisi uygulanan 392
hasta dâhil edildi. Taşlar 200 µm Holmium lazer probu ile toz haline getirildiler. Hastalara ait demografik veriler, taş boyutu, dansitesi ve hacmi, taşın opasitesi, operasyon süresi, giriş kılıfı kullanımı, taşsızlık oranı verileri kayıt altına alındı. Tanımlayıcı analizler
yapıldı.
BULGULAR: Tüm grupta taş hacmi ortalaması 634,87±779,2 ml idi. Operasyon sürelerimizin ortalaması 41,86±22,1 dk. olarak raporlandı. Ameliyat sonrasında 76 hastada (%19,4) rezidü taş vardı.
SONUÇ: Yozgat Bozok Üniversitesi Üroloji kliniği olarak endoskopik taş tedavisinde her geçen gün kendimizi geliştirmekte ve başarılı tedavi oranlarımızı arttırmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Bozok Üniversitesi, üriner taş hastalığı, lazer, fleksible üreterorenoskopi
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Our endoscopic stone surgery experience at Yozgat Bozok University
Mehmet Caniklioğlu, Ünal Öztekin, Sercan Sarı, Abdullah Gürel, Volkan Selmi, Levent Işıkay, Mehmet Şakir Taşpınar
Department of Urology, Yozgat Bozok University, Yozgat, Turkey
AIM: To present our endourologic stone surgery experience in Yozgat Bozok University.
MATERIALS-METHODS: Three hundred and ninety-two (392) patients who underwent endourologic stone surgery using flexible
ureterorenoscopy, were included into the study in our clinic between 2014 and 2019. The stones were pulverized using 200 µm
Holmium laser. Demographic data of the patients, stone size and density and volume and opacity, the operation time, access sheath
usage, stone free rates were recorded. Descriptive analysis were performed.
RESULTS: Overall stone volume was 34.87±779.2 ml. Operation time mean was 41.86±22.1. There were residual stone fragments
only in 76 patients (19.4%).
CONCLUSION: As Yozgat Bozok University Urology clinic, we have been increasing our experience on endoscopic stone surgery and
increasing successful treatment rates, day by day
Keywords: Bozok University, urinary stone disease, laser, flexible ureterorenscopy
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2cm’den Küçük ve Büyük Böbrek Taşlarının Cerrahi Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi
Deneyimi
Sezgin Yeni, Mehmet Çağatay Çi̇çek, Kadir Ömür Günseren, Levent Turan
Bursa Uludağ Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı
AMAÇ: Bu çalışmada retrograd intrarenal cerrahinin (RIRS) 2cm’ den küçük ve 2cm’ den büyük böbrek taşlarının tedavisinde taşsızlık
sağlamadaki etkinliği ve güvenirliğini değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Haziran 2010 ve Mayıs 2021 tarihleri arasında kliniğimizde böbrek taşı nedeniyle RIRS uygulanan soliter taşı olan
985 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları, vücut kitle indeksleri (BMI), ortalama operasyon süreleri, akses
kılıf kullanım oranları, taş dansiteleri, taş lokalizasyonları kaydedildi. Tassizlik oranları post-op 1.ay ve 3.ay kontrollerinde çekilen
bilgisayarlı tomografi (BT) sonuçları incelenerek kaydedildi. 2cm’ den küçük böbrek taşı olan 579 hastanın (grup 1) ve 2cm’ den
büyük böbrek taşı olan 406 hastanın (grup2) peroperatif ve postoperatif sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Her iki grupta ortalama yaş, cinsiyet, BMİ ve akses kılıfı kullanım oranları arasında anlamlı fark görülmedi. Hastaların ortalama yaşı 52 (2-82), ortalama vücut kitle indeksinin (BMI) 29,4 (23,8-34,5) olduğu görüldü. Ortalama taş dansitesi 660 HU (480-1760HU) olarak hesaplandı. Taş lokalizasyonuna bakıldığında %41,8 alt pol, %28,5 pelvis, %16,9 orta pol,
%5,5 üst pol, %4,5 üreteropelvik bileşke (up), %2,5 proksimal üreter yerleşimli olduğu görüldü. Ortalama taş boyutu Grup-1’ de
12mm (2-18mm), Grup-2’ de 25mm (20-45mm) idi. Ortalama operasyon süresi Grup-1’ de 50±30dk, Grup-2’ de 60±36dk olarak hesaplandı (p:0,000). İlk seansta taşsızlık oranlarının Grup-1’ de %86 iken Grup-2’ de %73 (p:0,000), 3. ayda ki taşsızlık oranlarının Grup-1’ de %92 iken Grup-2’ de %89 (p:0,102) olduğu görüldü. Saf renal pelvis taşlarına bakıldığında; ilk seansta taşsızlık oranlarının Grup-1’ de %97 iken Grup-2’ de %85 (p:0,007), 3. ayda ki taşsızlık oranlarının Grup-1’ de %97 iken
Grup-2’ de %95 (p:0,557) olduğu görüldü. Saf alt pol taşlarına bakıldığında; ilk seansta taşsızlık oranlarının Grup-1’ de %82
iken Grup-2’ de %70 (p:0,014), 3. ayda ki taşsızlık oranlarının Grup-1’ de %89 iken Grup-2’ de %87 (p:0,717) olduğu görüldü.
2cm’ den büyük (grup-2) saf renal pelvis taşı olan ve rezidü taş saptanan 8 hastaya ESWL, 5 hastaya ikinci seans RIRS uygulandı.
2cm’ den büyük (grup-2) saf alt pol taşı olan ve rezidü taş saptanan 12 hastaya ESWL, 6 hastaya ikinci seans RIRS uygulandı. Ek
tedaviler sonucunda iki grup arasında taşsızlık oranlarında yukarıda belirtildiği gibi anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ: 2cm’den büyük böbrek taşlarının tedavisinde RIRS, ek tedaviler ile birlikte uygulandığında etkili minimal invaziv bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: rırs,soliter, 2cm
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Retrograde Intrarenal Surgery Experience in the Surgical Treatment of Kidney Stones Smaller and Larger than 2cm
Sezgin Yeni, Mehmet Çağatay Çi̇çek, Kadir Ömür Günseren, Levent Turan
Bursa Uludag University Urology Department
OBJECTIVE: In this study, we aimed to evaluate the efficacy and safety of retrograde intrarenal surgery (RIRS) in the treatment of
kidney stones smaller than 2 cm and larger than 2 cm in achieving stone-free status.
MATERIAL-METHODS: The data of 985 patients with solitary stones who underwent RIRS for kidney stones in our clinic between
June 2010 and May 2021 were retrospectively analyzed. Patients’ ages, body mass indexes (BMI), average operation times, access sheath usage rates, stone densities, and stone localizations were recorded. Stone-free rates were recorded by examining the
computed tomography (CT) results taken at post-op 1st and 3rd month follow-ups. The perioperative and postoperative results of
579 patients with kidney stones smaller than 2 cm (group 1) and 406 patients with kidney stones larger than 2 cm (group 2) were
compared.
RESULTS: There was no significant difference between the mean age, gender, BMI and access sheath usage rates in both groups.
The mean age of the patients was 52 (2-82) and the mean body mass index (BMI) was 29.4 (23.8-34.5). The mean stone density
was calculated as 660 HU (480-1760HU). Considering the stone localization, it was seen that 41.8% lower pole, 28.5% pelvis, 16.9%
middle pole, 5.5% upper pole, 4.5% ureteropelvic junction (up), 2.5% proximal ureter. The mean stone size was 12mm (2-18mm)
in Group-1 and 25mm (20-45mm) in Group-2. The mean operation time was calculated as 50±30 minutes in Group-1 and 60±36
minutes in Group-2 (p:0.000). In the first session, stone-free rates were 86% in Group-1, 73% in Group-2 (p:0.000), and stone-free
rates at 3 months were 92% in Group-1 and 89% in Group-2 (p:0.102). was found. When pure renal pelvis stones are examined; In the
first session, stone-free rates were 97% in Group-1, 85% in Group-2 (p:0.007), and stone-free rates at 3 months were 97% in Group-1
and 95% in Group-2 (p:0.557) was found. Looking at the pure lower pole stones; In the first session, stone-free rates were 82% in
Group-1, 70% in Group-2 (p:0.014) and stone-free rates at 3 months were 89% in Group-1 and 87% in Group-2 (p:0.717) was found.
ESWL was applied to 8 patients with pure renal pelvis stones larger than 2 cm (group-2) and residual stones and second session
RIRS was applied to 5 patients. ESWL was applied to 12 patients with pure lower pole stones larger than 2 cm (group-2) and residual
stones and second session RIRS was applied to 6 patients. As a result of additional treatments, there was no significant difference
in stone-free rates between the two groups as stated above.
CONCLUSION: In the treatment of kidney stones larger than 2 cm, RIRS is an effective minimally invasive method when applied with
additional treatments.
Keywords: rırs,solitary, 2cm
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Mesane Tümörü Nedeniyle Takipli Hastların Primer TUR-M Opeasyonu Öncesi Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı Nüks ve Progresyonunu Ön Görebilir mi ?
Mammadbaghir Aghasiyev, Cemil Kutsal, İbrahim Halil Baloğlu, Ahmet Tevfik Albayrak, Kadir Cem Günay, Kerem Bursalı, Taner
Hacıosmanoğlu, Ali Emre Çekmece, Kaya Horasanlı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mesane tümörü hastalarında preoperatif prognostik faktörler tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışma mesane tümöründe preoperatif bir prognostik faktör olarak netrofil lenfosit oranının ve trombosit lenfosit oranının kullanılabilirliğini araştırmayı amaçlamıştır.
Bu sebeple kliniğimizde 2016-2020 yılları arasında TUR-M operasyonu yapılan 405 hastanın nötrofil lenfosit ve trombosit lenfosit
oranları pre operatif olarak değerlendirildi. Pre operatif aktif enfeksiyon kliniği olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.
Yapılan deskriptif analizde hastaların ortalama yaşının 64,9(+/-12,74) olduğu hesaplanmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastalardan
en genç olan 21 en yaşlı olan olanın ise 82 yaşında olduğu görülmüştür. 405 hastanın 50’sinin kadın 355 i ise erkektir. Preoperatif
nötrofil lenfosit oranları( NLO) 2,64+/- 1,86 olarak hesaplanmıştır. Toplamda 405 hastanın 134 ünde nüks saptandığı görülmüştür.
270 hastada ise nüks görülmemiştir.
NLO nın nüks açısından anlamlı olduğu görülmüştür.( p=0,034) ROC eğrisiyle yapılan değerlendirme AUC=0,565 LR: 6,067 olarak
saptanmıştır. NLO’nın ise 10,64 ün üzerinde olmasının mesane tümörünün nüksü açısından anlamlı olduğu tespit edilmiştir. NLO
nın cinsiyetler arası fark gösterip göstermediği değerlendirilmiştir, cinsiyletler arasında anlamlı fark görülmemiştir.( p=0,008) 405
hastanın 67 inde progresyon saptanırken 338 inde progresyon izlenmemiştir. Progresyon izlenen hastaların ortalama NLO 3,24
göstermeyen hastaların ortalam NLO ise 2,52 olarak hesaplanmıştır. Gruplar arası değerlendirmelerde NLO nın progresyon açsından anlamlı olmadığı görülmüştür.( P=0,05)
TLO değerlendirmesinde ortalama TLO 130,44 olarak hesaplanmıştır. TLO nın nüks açısından anlamlı olduğu görülmüştür. (
p=0,013) Nüks gözlenen grupta TLO 223, 5 nüks gözlenmeyen grupta NLO 192,8 olarak saptanmıştır. TLO’nında NLO nın aksine
cinsiyetler arasında anlamlı fark gösterdiği görülmüştür( p=0,034) Yapılan değerlendirmelerde TLO nın progresyon açısından anlam göstermediği saptanmıştır. ( p=0,125)
Sonuç olarak: NLO ve TLO nüks açısından anlamlı fark gösterse de progresyon açısından anlamlı fark göstermemiştir. NLO VE TLO
nın ise progresyon açsından anlamlı fark göstermediği saptanmıştır. Ancak bu oranlarla ilgili daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: mesane tümörü, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı
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Can Neutrophil Lymphocyte Ratio and Platelet Lymphocyte Ratio Predict Relapse and Progression Before Primary TUR-M Surgery in Patients Followed for Bladder Tumor?
Mammadbaghir Aghasiyev, Cemil Kutsal, İbrahim Halil Baloğlu, Ahmet Tevfik Albayrak, Kadir Cem Günay, Kerem Bursalı, Taner
Hacıosmanoğlu, Ali Emre Çekmece, Kaya Horasanlı
University of Health Sciences Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital,Urology Clinic, Istanbul
Preoperative prognostic factors in bladder cancer patients are not fully known.This study aimed to investigate the usability of
netrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio as a preoperative prognostic factor in bladder cancer. For this reason, neutrophil lymphocyte(NLR) and thrombocyte lymphocyte ratios(TLR) of 405 patients who underwent TUR-M operation between 2016
and 2020 in our clinic were evaluated preoperatively. Furthermore, patients with preoperative active infection clinic were excluded
from the study.
With the descriptive analysis, the mean age of the patients was calculated to be 64.9 (+/-12.74). The youngest of the patients included in the study was 21, and the oldest was 82 years old. Of the 405 patients, 50 were female and 355 were male.
Preoperative NLR were calculated as 2.64+/- 1.86. In total, 134 of 405 patients were found to have recurrence. No recurrence was
observed in 270 patients.
NLR was found to be significant in terms of recurrence. (p=0.034) Evaluation with ROC curve was found to be AUC=0.565 LR: 6.067.
It was determined that NLR over 10.64 was significant in terms of recurrence of bladder tumor. It was evaluated whether the NLR
showed a difference between the sexes, and no significant difference was observed between the sexes.The mean NLR of the patients with progression was calculated as 3.24, while the mean NLR of the patients who did not show was 2.52. In the evaluations
between In the TLR evaluation, the average TLR was calculated as 130.44. TLR was found to be significant in terms of recurrence. (
p=0.013) TLR was found to be 223, in the group with relapse, and 192.8 in the group without relapse. Contrary to NLR, it was observed that TLR showed a significant difference between the sexes (p=0.034). In the evaluations, it was determined that TLR did not
show any significance in terms of progression. (p=0.125)
In CONCLUSION: Although NLR and TLR showed a significant difference in terms of recurrence, they did not show a significant difference in terms of progression. It was determined that NLR and TLR did not show a significant difference in terms of progression.
However, further studies on these rates are needed.
Keywords: bladder cancer, netrophil- lymphocyte ratio, thrombocyte-lymphocyte ratio
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Non-invaziv mesane kanserlerinin invazyon potansiyelinin değerlendirilmesinde immunohistokimyasal yöntemlerin rolü: retrospektif üro-patoloji çalışması
Bilgihan Açıkgöz1, Onur Açıkgöz2
1
Tuzla Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
2
Pendik Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Osteopontin ve karbonik anhidraz-IX, birçok kanserin biyolojik davranışında rol oynayan proteinlerdir, ancak mesane kanserindeki rolleri belirsizdir. Bu çalışmanın amacı, ilk doku örneğinde non-invaziv mesane ürotelyal hücreli karsinomu tanısı alan hastalarda invazyon potansiyelinin öngörülebilirliğinde osteopontin ve karbonik anhidraz-IX ekspresyon düzeylerinin rolünü araştırmaktır.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya mesane tümörü sebebiyle Transüretral Rezeksiyon yapılan ve ilk rezeksiyonda doku tanıları non-invaziv ürotelyal karsinom olarak raporlanan toplam 109 vaka dahil edildi. Sonraki sistoskopik takiplerinde tüm patolojileri non-invaziv
ürotelyal hücreli karsinom olarak bildirilen 70 olgu grup 1’e, ilk tanıları non-invaziv iken sonraki doku örneklerinde invaziv ürotelyal
hücreli karsinom’a ilerleyen 39 olgu grup-2’ye alındı. Osteopontin ve karbonik anhidraz-IX için immünohistokimyasal boyamadaki
farklılıklar her iki grup arasında değerlendirildi.
BULGULAR: Non-invaziv ürotelyal hücreli karsinomu olan hastalarda, karbonik anhidraz-IX ekspresyonunun yoğunluğu ve osteopontin ekspresyonunun hem yoğunluğu hem de yayılımı invazyon potansiyeli açısından istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
SONUÇ: Bu çalışma, erken evrede osteopontin ve karbonik anhidraz-IX biyobelirteçleri kullanılarak mesane ürotelyal hücreli karsinomunun invazyon potansiyelinin tahmin edilebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Karbonik anhidraz-IX, Osteopontin, Ürotelyal hücreli karsinom,

İmmünohistokimyasal değerlendirme sonuçları
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Yoğunluk

0

17 (24.3%)
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5 (7.1%)

5 (7.1%)

1

22 (31.4%)

12 (17.1%)

4 (5.7%)

29 (41.4%)

2

21 (30%)

18 (25.7%)

13 (18.6%)

23 (32.9%)

3

10 (14.3%)

23 (32.9%)

48 (68.6%)

13 (18.6%)

0

4 (10.3%)
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6(15.4%)

6(15.4%)

1

13 (33.3%)

6 (15.4%)

6(15.4%)

25 (64.1%)

2

12 (30.8%)

10 (25.6%)

11 (28.2%)

6 (15.4%)

3

10 (25.6%)

19 (48.7%)

16 (41%)

2 (5.1%)

p > 0.05

p < 0.05

p < 0.05

p < 0.05

CAIX: Karbonik anhidraz-IX OPN: Osteopontin
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The role of immunohistochemical methods in the evaluation of the invasion potential of
non-invasive bladder cancers: a retrospective uro-pathological study
Bilgihan Açıkgöz1, Onur Açıkgöz2
1
Tuzla State Hospital, Pathology Department, İstanbul
2
Pendik State Hospital, Urology Department, İstanbul
BACKGROUND-AIM: Osteopontin and carbonic anhydrase-IX are proteins involved in many cancers, but their role in bladder cancer
behavior is unclear. The aim of this study is to investigate the role of osteopontin and carbonic anhydrase-IX expression levels in
predictability of the invasion potential in patients diagnosed non-invasive bladder urotelial cell carcinoma at the first tissue sample.
MATERIALS-METHODS: A total of 109 cases who underwent Transurethral Resection due to bladder tumor and whose tissue diagnosis was reported as non-invasive urothelial cell carcinoma at the first tissue sample were included in the study. 70 cases with
all pathologies reported as non-invasive urotelial cell carcinoma were included group-1, and 39 cases that progressed to invasive
bladder urotelial cell carcinoma in subsequent tissue samples while their first diagnosis were non-invasive were included group-2.
Differences in immunohistochemical staining for osteopontin and carbonic anhydrase-IX were evaluated between both groups.
RESULTS: Statistically significant differences have been determined for intensity of carbonic anhydrase-IX expression and both
of intensity and diffusiveness of osteopontin expression for invasive potential in patients with non-invasive bladder urotelial cell
carcinoma.
CONCLUSION: This study demonstrates that invasion potential of bladder urotelial cell carcinoma can be predicted by using osteopontin and carbonic anhydrase-IX biomarkers in the early stage.
Keywords: Carbonic anhydrase-IX, Osteopontin, Urotelial cell carcinoma,

Immunohistochemical Assessment Results

Group-1 (n=70)

Group-2 (n=39)

CAIX

CAIX

OPN

OPN

Staining Score

Diffusiveness

Intensity

Diffusiveness

Intensity

0

17 (24.3%)

17 (24.3%)

5 (7.1%)

5 (7.1%)

1

22 (31.4%)

12 (17.1%)

4 (5.7%)

29 (41.4%)

2

21 (30%)

18 (25.7%)

13 (18.6%)

23 (32.9%)

3

10 (14.3%)

23 (32.9%)

48 (68.6%)

13 (18.6%)

0

4 (10.3%)

4 (10.3%)

6(15.4%)

6(15.4%)

1

13 (33.3%)

6 (15.4%)

6(15.4%)

25 (64.1%)

2

12 (30.8%)

10 (25.6%)

11 (28.2%)

6 (15.4%)

3

10 (25.6%)

19 (48.7%)

16 (41%)

2 (5.1%)

p > 0.05

p < 0.05

p < 0.05

p < 0.05

OPN: osteopontin, CAIX: carbonic anhydrase-IX
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BT-ürografide mesane tümörü kontrast tutulumunun tümörün histopatolojik derecesi ile korelasyonu
Gökhan Şahin1, Arif Kol1, Erhan Ateş1, Mustafa Gök2
1
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Aydın
2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Aydın
GİRİŞ: Mesane kanseri, dünya genelinde tüm kanserler içerisinde erkeklerde 7., her iki cinste ise 10. sırada yer almaktadır. Çoğunlukla transizyonel hücreli karsinom (TCC) morfolojisiyle karşımıza çıksa da skuamöz hücreli karsinom ve küçük hücreli karsinom
gibi varyant histolojiler de görülebilir. Tanıda ürografiyle birlikte abdominopelvik bilgisayarlı tomografi (BT-Ürografi) önemli yer tutmaktadır. Yapılan çalışmalarda tümör vaskülarizasyonu ile tümör evresi arasında pozitif korelasyon olduğu gösterilmiştir. Vaskülarizasyonu yüksek dokuların daha fazla kontrastlanma göstermesi beklenmektedir. Biz de çalışmamızda BT-Ürografide saptanan
kontrastlanma miktarı ile tümör derecesi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
MATERYAL-METOD: Çalışmamızda, BT-Ürografiyle mesane tümörü saptanmış ve mesanenin transüretral rezeksiyonu (TUR-M) sonrası mesane kanseri tanısı almış hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Histolojik olarak düşük dereceli TCC (LG-TCC) tanısı
konulan 12 hasta (Grup 1) ve yüksek dereceli TCC (HG-TCC) tanısı konulan 17 hasta (Grup 2) çalışmaya alındı. BT-Ürografi görüntüleme, standart olarak kontrastsız, nefrogram (2.dakika), piyelogram (6.dakika) ve sistogram fazlarında gerçekleştirildi. Hounsfields
ünitesi (HU) ölçümleri, non-kontrast ve piyelogram fazlarında, tümörün en geniş kesitinden aksiyel planda değerlendirildi. Her iki
ölçümden elde edilen kontrastlanma miktarı ile mesane kanserinin patolojik derecesi arasındaki ilişki incelendi. Analiz için Bağımsız Gruplarda T Testi kullanıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında metodolojik açıdan anlamlı fark yoktu. Ortalama tümör boyutu grup 1’de 27,4mm iken grup 2’de
33mm’idi. Gruplar arasında tümör boyutu açısından anlamlı fark izlenmedi. Fazlar arası elde edilen kontrastlanma miktarı, grup 1’de
23,9 ± 10,5 iken, grup 2’de 40,9 ± 14,2 olarak saptandı. Aradaki bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,002).
TARTIŞMA: Mesane kanserinin patolojik derecesi nüks ve progresyon ile yakın ilişkilidir. Klinik uygulamalar için nüks ve progresyonu
belirlemede bazı öngörü modelleri oluşturulmuştur. Bu sayede hastaya intravezikal tedavi modaliteleri gibi bireyselleştirilmiş tedaviler sunulmaktadır. Patolojik tanının önceden öngörülebilmesi de bu konuda faydalı olacaktır. Bildiğimiz kadarıyla mesane tümörünün kontraslanma miktarı ile patolojik derece arasındaki ilişkiyi inceleyen literatürde tek yayın vardır. Xie ve arkadaşları BT-Ürografide, mesane tümörünün kontrastlanma miktarı ile tümör anjiyogenezisini karşılaştırarak, tümörün kontrastlanma miktarıyla damar
yoğunluğu ve histolojik grade arasında pozitif korelasyon olduğunu ortaya koymuşlardır. Çalışmamızdaki ön veriler; BT-Ürografide
saptanan kontrastlanma miktarı ile tümör derecesi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve patolojik öngörü değeri olabileceğini
göstermektedir. Bu sonuç uygun hastalarda erken intravezikal kemoterapi açısından yol gösterici olabilir. Helenius ve arkadaşları,
mesane tümörünün nefrogram fazında, piyelogram fazına oranla daha fazla kontrast tuttuğunu göstermiştir. Kurumumuzda yapılan
BT-ürografi tetkikinde, nefrogram fazında alt abdomen görüntüleri alınmamaktadır. Bu nedenle HU ölçümleri yalnızca kontrastsız
ve piyelogram fazlarından yapılabilmiştir. Tümörün nefrogram fazında daha fazla kontrast tutmasından ötürü, çalışmaya nefrogram
fazının da eklenerek patolojik grade ve derece ile korelasyonunun değerlendirilmesi bize daha istikrarlı sonuçlar sağlayacaktır. Tarafımızca bu doğrultuda prospektif bir çalışma da planlanmıştır.
SONUÇ: BT-Ürografi ile cerrahi öncesi ölçülen kontrastlanma miktarı patolojik dereceyi öngörebilir ve hastalara bu doğrultuda erken
bireyselleştirilmiş tedaviler planlanabilir.
Anahtar Kelimeler: mesane tümörü, bt ütografi, kontrast tutulumu
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Corralation between contrast enhancement of bladder tumor in CT-urography with histopathological grade
Gökhan Şahin1, Arif Kol1, Erhan Ateş1, Mustafa Gök2
1
Deparment of Urology, Aydin Adnan Menderes University, Aydin
2
Deparment of Radiology, Aydin Adnan Menderes University, Aydin
İntroduction: Bladder cancer is the 7th most common cancer in male population worldwide and 10th in both genders. Although transitional cell carcinoma morphology is mostly seen, variant histologies such as squamous cell carcinoma and small cell carcinoma
can also be seen. In the diagnosis, abdominopelvic computed tomography(CT-urography) is mostly used together with urography.
Studies have shown a positive correlation between tumor vascularization and tumor stage. It’s expected that tissues with high
vascularization hold more contrast. In our study, we aimed to examine the relationship between contrast enhancement of bladder
tumor detected in CT-urography and tumor grade.
MATERIALS-METHODS: In our study, patients who were diagnosed bladder tumor after CT-urography were evaluated. Twelve patients with histological diagnosed low-grade transitional cell carcinoma(tcc)(grup-1) and 17 patients diagnosed high-grade tcc(grup-2) were included in the study. In our institution, CT-urography examination consists of non-contrast, nephrogram (2.minutes),
excretory(6.minutes) and cystogram phases. In the unenhanced and pyelogram phases, HU measurements were taken from the
tumor in the axial plane and the amount of contrast enhancement of the tumor was recorded. Independent Groups T-Test was used
for analysis.
RESULTS: There was no significant methodological difference between two groups. The mean tumor size was 27.4mm in group-1
and 33mm in group-2. There was no significant difference in tumor size between the groups. Average contrast enhencement was
23.9 ± 10.5 in group-1, 40.9 ± 14.2 in the group-2. This difference is statistically significant.(p=0.002)
DISCUSSION: The pathological grade of bladder cancer is closely related to recurrence and progression. Some predictive models
have been created to determine recurrence and progression in bladder cancer. In this way, individualized treatments such as intravesical treatment modalities are offered to the patient. Predicting the pathology would be helpful in this regard. As far as we
know, there is only one publication in the literature examining the relationship between bladder tumor contrast enhancement and
pathological grade. Xie et al. compared bladder tumor contrast enhancement on CT-urography with tumor angiogenesis. A positive
correlation was shown between contrast enhancement with vessel density and histological grade. Preliminary data in our study;
showed that there is significant relationship between contrast enhancement and the grade of the tumor. That may have pathological
predictive value. This result may be a guide for early intravesical chemotherapy in suitable patients. In the study conducted by Malin
Helenius et al, it was shown that the bladder tumor held more contrast in the nephrogram phase compared to the pyelogram phase.
In the CT-urography examination routinely performed in our institution,lower abdomen images were not taken in the nephrogram
phase. Because of that, measurements could only be made in the non-contrast and pyelogram phases. Since the tumor retains more
contrast in the nephrogram phase, adding the nephrogram phase to the study will provide us with more stable results. A prospective
study has also been planned by us in this direction.
CONCLUSION: The contrast enhancement of bladder tumor measured before surgery with CT-urography can predict the pathological
grade and early individualized treatments can be planned for the patients accordingly.
Keywords: bladder tumor, ct urography, contrast enhancement
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BT-ürografide HU(hounsfields) units ölçümü
HU(hounsfields) measurements in CT_urography

BT-ürografide aksiyel planda piyelogram fazında mesane tümöründen yapılan HU ölçümü.
Measurement of HU of bladder tumor at axial plan in excretory phase of CT-urography
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The oncologic features of bladder cancer in patients less than 50 years old
Mahmoud Mustafa, Bsharat Ibraheem, Shtayeh Jamil, Hammoudi Ahmad, Osama Sawalmeh
Department of Urology, An-najah National University, Nablus, Palestine
INTRODUCTION: The international guidelines for the managements of bladder cancer are arranged according to the oncologic features
of the bladder cancer in patients aged more than 60 years old. However, patients with bladder cancer less than 50 years old present less
malignant oncologic features. Some studies reported that the clinical course and prognosis of bladder cancer seen in younger patients
are similar to those seen in elderly patients yet others reported lower recurrence, progression and higher survival rates in younger patients
Herein we aimed to determine the oncologic features and the oncologic outcomes of bladder cancer in patients aged 50 years old
or younger
MATERIALS-METHODS: A total of 22 patients aged 50 years old or younger (mean age of 42.59 ± 6.76) with bladder cancer were
retrospectively evaluated between 2013 and 2018.The patients were evaluated in terms of age, sex, smoking history, family history,
tumor grade, tumor stage, tumor recurrence, tumor progression and tumor regression. Tumor recurrence was defined as a new
tumor formation at the same or different site of the bladder after treatment. Disease progression was defined as the increase in
tumor stage and/or grade with recurrence.
RESULTS: All patients were males. The pathologic features after TURT showed that fifteen (68.2%) patients had noninvasive bladder
cancers and only 7 (31.8%) patients had invasive disease. Fourteen (93.3%) patients with noninvasive disease had low grade papillary carcinoma and1 (6.7%) patient had high grade papillary carcinoma. Seven patients with invasive disease had lamina propria
invasion and 2 patients also had muscularis propria invasion. Fifteen patients (68.2%) had Ta, 5(22.7%) had T1 and 2 (9.1%) had
T2 stage. Eleven (50%) patients showed tumor regression on repeated cystoscopies. One patient showed tumor progression. The
mean follow-up period of 30 months (range, 12- 48 months).
CONCLUSION: Bladder cancers in young patients are often low grade and low stage,and mainly noninvasive papillary carcinomas
with an excellent and favorable prognosis. However a minority of patients may show tumor progression that leads to a less favorable outcome
Keywords: bladder cancer, bladder, tumor
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Spinal Anestezi Mesane Kanseri Nedeniyle TUR-M Operasyonu Sonrasında Daha Uzun İntravezikal Kemoterapi Süresi Sağlar
Nusret Can Cilesiz1, Arif Özkan2, Arif Kalkanlı3, Cem Tuğrul Gezmiş3, Gökhan Yazıcı4, Özkan Onuk5, Barış Nuhoğlu1
1
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Klniği, İstanbul
4
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hatanesi, Üroloji Klniği, İstanbul
5
Bahçelievler Medical Park Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TUR-M) sonrası postoperatif erken intravezikal kemoterapi seansının farklı anestezi tiplerine göre tolere edilebilirliğini araştırmaktır
YÖNTEMLER: Çalışma Şubat 2017-Haziran 2020 tarihleri arasında yapıldı. TUR-M sonrası intravezikal mitomisin (MMC) 40 mg verilen hastalar dahil edildi. Hastaların risk kategorileri (düşük, orta ve yüksek) Avrupa Üroloji Birliği (EAU) risk sınıflandırma sistemine
göre, tümör sayısı, boyutu (<3 ve ≥3 cm), T evresi (Ta ve T1) ve derecesi (düşük ve yüksek) baz alınarak belirlendi. Hastalar uygulanan anestezi tekniğine göre grup S (spinal) ve grup G (genel) olarak 2 gruba ayrıldı. Hastaların vizüel analog skala (VAS) skorları
uretral klemplemeden sonra 2 saat boyunca her 30 dakikada bir kaydedildi. Hastaların ağrı skorları uretral klempleme sonrası 30.
(VAS1), 60. (VAS2), 90. (VAS3) ve 120. (VAS4) dakikalarda VAS skoru kaydedildi. Analjezik ihtiyacı, uretral klempin açılma süresi,
toplam uygulama süresi ve dökülen idrar hacmi kaydedildi. Komplikasyonlar ve komplikasyon derecesi (1-5) Clavien-Dindo sistemine göre kaydedildi.
BULGULAR: İntravezikal MMC alan toplam 232 ardışık hasta dahil edildi. Grup S (n=113) ve grup G’nin (n=119) sosyodemografik
özellikleri benzerdi (p < 0.05). Her iki grupta tümör boyutu, tümör sayısı, eşlik eden CIS ve T evresinde anlamlı fark yoktu (p > 0.05).
Yüksek dereceli tümörler grup S’de daha yüksekti (%23,9 vs %11;p = 0,008). Grup S için analjezik gereksinimi (%53,9 vs %91.5;p =
0,00) ve tedavinin <60’ sonlandırılması (%2 vs %26; p = 0,00) ve tedavinin <120’ sonlandırılması (%32,7 vs %76.4; p = 0,00) anlamlı
olarak daha düşüktü. Ortalama instilasyon süresi (108.05 ± 19.40 vs 85.67 ± 24.66 dk; p = 0.00) grup S için anlamlı olarak daha
yüksek bulundu. Grup G’de ortalama VAS1-4 skorları grup S’den anlamlı olarak daha yüksekti (p < 0.05). Lineer korelasyon analizleri,
VAS skorunun instilasyon süresi ile korele olduğunu gösterdi (p < 0.05). Minör (I-III) (%7 vs %8; p = 0,706) ve majör (IV-V) (%0,9 vs
%1,6; p = 0,590) komplikasyon oranları her iki grupta da benzerdi.
SONUÇ: Spinal anestezi ile TUR-M operasyonu sonrası hastaların intravezikal MMC tedavisine toleransları artırılabilir. İntravezikal
kemoterapi sırasında daha uzun instilasyon süresi ve daha az ağrı sağlar.
Anahtar Kelimeler: İntravezikal Kemoterapi, İntravezikal Mitomisin, Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanseri, Spinal Anestezi, Transüretral Rezeksiyon.
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Spinal Anesthesia Provides Longer Administration Time for Postoperative Intravesical Chemotherapy after TUR-B Operation
Nusret Can Cilesiz1, Arif Özkan2, Arif Kalkanlı3, Cem Tuğrul Gezmiş3, Gökhan Yazıcı4, Özkan Onuk5, Barış Nuhoğlu1
1
Department of Urology, Biruni University, Istanbul, Turkey
2
Department of Urology, Koc University, Istanbul, Turkey
3
Department of Urology, Taksim Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4
Department of Urology, Gaziosmanpasa Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5
Department of Urology,Bahçelievler Medical Park Hospital, Istanbul, Turkey
PURPOSE: The aim of this study was to investigate the tolerability of postoperative early intravesical chemotherapy session after
transurethral resection of the bladder tumor (TUR-B) according to the different anesthesia types.
METHODS: The study was conducted between February 2017 and June 2020. Patients who were given intravesical mitomycin
(MMC) 40 mg after TUR-B were included. Patients’ risk categories (low, medium, and high) were determined according to the European Association of Urology (EAU) risk stratification system based on the tumor number, size (<3 and ≥3 cm), T stage (Ta and T1),
and grade (low and high). Patients were divided into 2 groups according to the applied anesthesia technique as group S (spinal) and
group G (general). The patients’ visual analog scale (VAS) scores were recorded every 30 min for 2 h after urethral clamping. The
patients’ pain scores were recorded using the VAS questionnaire form at 30th (VAS1), 60th (VAS2), 90th (VAS3), and 120th (VAS4)
min after the urethral clamping. Requirement of analgesic, urethral clamp removal time, total instillation time, and discharged urine
volume were recorded. Complications and complication grade (1-5) were recorded according to the Clavien-Dindo system.
RESULTS: A total of 232 consecutive patients who received intravesical MMC were included. Sociodemographic characteristics
of group S (n = 113) and group G (n = 119) were similar (p < 0.05). There were no significant differences in tumor size, number of
tumors, concomitant CIS, and T stage in both groups (p > 0.05). High-grade tumors were higher in group S (23.9 vs. 11%; p = 0.008).
Requirement of analgesic (53.9 vs. 91.5%; p = 0.00) and termination of therapy <60’ (2 vs. 26%; p = 0.00) and <120’ (32.7 vs. 76.4%;
p = 0.00) were significantly lower in group S. The mean instillation time (108.05 ± 19.40 vs. 85.67 ± 24.66 min; p = 0.00) was found
significantly higher for group S. In group G, mean VAS1-4 scores were significantly higher than in group S (p < 0.05). Linear correlation analyses showed that the VAS score is correlated with the instillation time (p < 0.05). The rates of minor (I-III) (7 vs. 8%; p =
0.706) and major (IV-V) (0.9 vs. 1.6%; p = 0.590) complications were similar in both groups.
CONCLUSION: The patients’ tolerability of intravesical MMC treatment can be improved by spinal anesthesia. It provides longer
instillation time and less pain during intravesical chemotherapy.
Keywords: Intravesical chemotherapy, Intravesical mitomycin, Nonmuscle-invasive bladder cancer, Spinal anesthesia, Transurethral
resection
Spinal ve genel anestezi grupların hasta karakteristikleri / Paient’s characteristics according to anesthesia types
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Spinal ve Genel Anestezi gruplarının intraoperatif ve postoperatif verilerinin karşılaştırılması
Spinal (n=113)

Genel (n=119)

P

Klempin açılması <1 saat n (%)

3 (2)

31/119 (26)

0.000c

Klempin açılması <2 saat n (%)

37 (32.7)

91/119 (76.4)

0.000c

Boşaltılan İdrar Miktarı, mean ± SD

196.18±25.57

175.93±26.93

0.005t

Toplam intravezikal kemoterapi uygulama süresi mean ± SD, dk

108.05±19.40

85.67±24.66

0.000

Operasyon süresi, dk

46.87±1.38

46.73±1.45

0.929t

Uygulamaya kadar geçen süre, dk

52.57±22.64

55.25±30.47

0.452t

Postoperatif Clavien I-II komplikasyon n, %

8 (7)

10 (8)

0.706c

Postoperatif Clavien III-V komplikasyon n, %

1 (0.9)

2 (1.6)

0.590c

Analjezik ilaç gereksinimi n, %

61 (53.9)

109 (91.5)

0.000c

VAS 0,ort ± SD
0.000t

0.92±0.95

1.74±1.26

0.000t

VAS 1 (30′), ort ± SD

1.82±1.52

3.39±1.44

0.000t

VAS 2 (60′), ort ± SD

2.63±2.10

4.81±1.92

0.000t

VAS 3 (90′), ort ± SD

2.89±1.86

4.99±1.63

0.000t

VAS 4 (120′), ort ± SD

3.13±1.54

4.64±1.85

0.000t

Comparison of Spinal ve General Groups Intraoperative and Postoperative Findings
Spinal (n=113)

General (n=119)

p

Termination of clamping ≤1 h, n (%)

3 (2)

31/119 (26)

0.000c

Termination of clamping <2 h, n (%)

37 (32.7)

91/119 (76.4)

0.000c

Discharged urine volume, mean ± SD

196.18±25.57

175.93±26.93

0.005t

Total instillation (intravesical chemotherapy) time, mean ± SD,
min

108.05±19.40

85.67±24.66

0.000t

Operation time, min

46.87±1.38

46.73±1.45

0.929t

Administration interval, mean ± SD, min

52.57±22.64

55.25±30.47

0.452t

Postoperative Clavien I-II complications (modified Clavien-Dindo
8 (7)
classification), n (%)

10 (8)

0.706c

Postoperative Clavien III-V complications (modified Clavien-Dindo classification), n (%)

1 (0.9)

2 (1.6)

0.590c

Requirement of analgesic during instillation, n (%)

61 (53.9)

109 (91.5)

0.000c

VAS 0, mean ± SD
0.000t

0.92±0.95

1.74±1.26

0.000t

VAS 1 (30′), mean ± SD

1.82±1.52

3.39±1.44

0.000t

VAS 2 (60′),mean ± SD

2.63±2.10

4.81±1.92

0.000t

VAS 3 (90′),mean ± SD

2.89±1.86

4.99±1.63

0.000t

VAS 4 (120′),mean ± SD

3.13±1.54

4.64±1.85

0.000t
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Padenmi döneminde mesane kanseri primer tanı ve tedavisinde neler değişti ?
Göktan Alptuğ Öz, Doğan Müslüm Değer, Atınç Tozsin, Caner Özer, Hakan Akdere
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı,Edirne
AMAÇ: Covid-19 pandemisi ile günlük rutinimizde birçok değişiklik meydana gelmiştir. Bazı kanserlerin tanı ve tedavisinde gecikmeler yaşanmıştır. Çalışmamızda pandemi döneminde yapılan primer TUR-T vakalarının sonuçlarıyla, pandemi olmayan dönemde
yapılan vakaların sonuçlarını karşılaştırdık. Covid-19 döneminin mesane kanserinin tanı ve tedavisinin en önemli basamağı olan ilk
TUR-T işlemine olan etkisini inceledik.
YÖNTEM: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. mesane kanseri veri tabanındaki hastalardan, Ocak 2019 ile Haziran 2021
arasında TUR-T yapılan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar Ocak 2019 ile Nisan 2020 arasındaki 15 aylık pandemi olmayan dönemde yapılan vakalar ile Nisan 2020 Haziran 2021 arasındaki 15 aylık pandemi döneminde yapılan vakalar olarak
iki gruba ayrıldı. Hastaların tanı anındaki yaşları, servis yatış süreleri, tümör boyutu, evresi, derecesi, sayısı, ilk başvuru ve operasyon
arasında geçen süre, hastaların hastane başvuru şekilleri karşılaştırıldı. Tek değişkenli analizde nominal veriler için ki-kare testi, parametrik değişkenler için t-testi, nonparametrik değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanıldı. P<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmamıza yaş ortalaması 69.3±9.9 olan 135 hasta dahil edildi. Bu hastaların 55 tanesine pandemi olmayan dönemde
80 tanesine pandemi döneminde TUR-T uygulandı. İki grup karşılaştırıldığında yaş (p:0.065), servis yatış süresi (p:0.691), tanı ve
operasyon arasında geçen süre (p:0.070), tümör derecesi (p:0.851) parametrelerinde anlamlı farklılık saptanmadı. Hastaların pandemi döneminde acil servisten başvuru oranlarında (p:<0.05), tümör büyüklüklerinde (p:<0.05), tümör sayılarında (p:<0.05), tümör
evrelerinde (p:<0.01) anlamlı olarak farklılık tespit edildi (Tablo-1).
SONUÇ: Pandemi döneminde yapılan TUR-T vakalarında tümör evre, sayı ve büyüklüğünün daha yüksek olması yine pandemi döneminde hastaların acilden başvuru sayılarının daha fazla olması Covid-19 pandemi döneminde tanı ve tedavide gecikme yaşandığını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: mesane kanseri,covid-19,pandemi dönemi,TUR-T
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What has changed in the primary diagnosis and treatment of bladder cancer during the pandemic period ?
Göktan Alptuğ Öz, Doğan Müslüm Değer, Atınç Tozsin, Caner Özer, Hakan Akdere
Trakya University Department of Urology,Edirne
OBJECTIVE: With the Covid-19 pandemic, many changes have occurred in our daily routine. Some cancers have been diagnosed and
treated with delays. In this study, we compared the results of primary TUR-T cases performed during the pandemic period with the
outcomes of the cases performed during the non-pandemic period.
METHOD: The data of patients who underwent TUR-T between January 2019 and June 2021 from the bladder cancer database of
Trakya University Faculty of Medicine, Department of Urology were analysed retrospectively. The patients were divided into two
groups: those who were diagnosed during the 15-month non-pandemic period between January 2019 and April 2020, and those
who were diagnosed during the 15-month pandemic period between April 2020 and June 2021. The age of the patients at the time
of diagnosis, length of hospital stay, tumour size, stage, grade, number of tumours, time interval between the first admission and
operation, and the patients’ department admissions were compared. In univariate analysis, chi-square test was used for nominal
data, t-test for parametric variables, and Mann-Whitney U test for nonparametric variables. The p-value was taken as p <0.05 for
significance.
RESULTS: Our study included 135 individuals with an average age of 69.3 ± 9.9 years. In the non-pandemic period, 55 of these participants underwent TUR-T, and 80 of them had it during the pandemic period. There was no significant difference in age (p:0.065),
length of hospital stay (p:0.691), time between diagnosis and operation (p:0.070), or tumour grade (p:0.851) when the two groups
were compared. During the pandemic period, there was a significant difference in emergency department admission rates (p:<0.05),
tumour sizes (p:<0.05), total tumour numbers (p:<0.05), and tumour stages (p:<0.01) (Table-1).
CONCLUSION: The fact that tumour stage, number, and size are higher in primary TUR-T cases during the pandemic period, as well
as the increased number of patients seeking treatment in the emergency department, suggests that diagnosis and treatment are
delayed during the Covid-19 pandemic period.
Keywords: bladder cancer,covid-19,pandemic period,TUR-T
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Tablo 1. Covid olan ve olmayan dönemde yapılan primer TUR-T’lerin karşılaştırılması.
Table 1. Comparison of primary TUR-T performed in Covid-19 and non-Covid-19 period
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COVID-19 yaşamı tehdit eden spontan ilio-psoas hematomlarını artırır mı?
Ünsal Eroğlu, Melih Balcı, Şeref Coşer, Halil Demirçakan, Serdar Başboğa, Ali Yasin Özercan, Burak Köseoğlu, Tanju Keten, Altuğ Tuncel
Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
GİRİŞ VE AMAÇ: İlio-psoas hematomu (İPH), genellikle travma sonucu ve altta yatan hematolojik hastalık varlığında ortaya çıkan,
nadiren kendiliğinden gelişebilen, özellikle antikoagülan tedavi alan ve yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan yaşlı hastalarda tedaviyi
daha komplike hale getiren potansiyel ölümcül bir durumdur. Bu çalışmada, hastanemize başvuran COVID-19 hastalarında oluşan
spontan İPH’leri değerlendirmeyi amaçladık.
MATERYAL VE METOT: Şubat 2020 ile Şubat 2021 COVID-19 pandemi döneminde İPH nedeniyle kliniğimize konsülte edilen hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hematolojik veya koagülasyon bozukluğu olan, yakın zamanda majör travma veya
cerrahi geçirmiş hastalar çalışma dışı bırakıldı. Koşulları sağlayan 18 hastanın kayıtları değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, komorbiditeleri, antikoagülan/antiplatelet ilaç kullanım öyküleri, kullanılan görüntüleme yöntemleri, klinik takipleri, kan ürünleri
kullanımı, tedavi yöntemleri ve sonuçları değerlendirildi. Hemoglobin, trombosit, uluslararası normalleştirilmiş oran (INR), d-dimer
sonuçları, diğer laboratuvar parametreleri ve hastanede kalış süreleri de kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 65.5±14 (dağılım, 42-90, ortanca 63) yıldı. Hastaların demografik verileri ve komorbiditeleri
Tablo 1’de verilmiştir. Ortanca hastanede kalış süresi 13 gündü (5-33). 11 hastada şiddetli klinik tablo gözlendi ve yoğun bakım
ünitesi tarafından takip edildi. Yedi hasta (%38.9) İPH tanısından sonra 1-11. günlerde öldü. Tüm hastalar tanı anında antikoagülan
tedavi alıyordu. Bunların sekizi (%44,4) COVID-19 tedavisinin başlangıcından önce antikoagülan tedavi (LMWH, varfarin veya klopidogrel) alıyordu. Tanı anındaki ortalama hemoglobin değeri 10.4±2.5g/dL (4,8-16) idi. Bulunan hematomların boyutları minimum
4x9 cm idi, 8 hastada hematom boyutları transvers çapta 15 cm’yi ve longitudinal çapta 12 cm’yi aşıyordu.
SONUÇ: COVID-19’da antikoagülan tedavi reçete etme endikasyonları, optimal doz ve süreye ilişkin somut kanıtların olmaması göz
önüne alındığında, yatan COVID-19 hastalarında potansiyel olarak ciddi bir komplikasyon olarak iliopsoas hematomunun farkında
olmak önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Antikoagülan tedavi, COVID-19, Ilio-psoas hematomu
Tablo 1
Cinsiyet (n=18)
Kadın

5 (27.8%)

Erkek

13 (72.2%)

Yaş (Ortanca)

63

Kadın

56

Erkek

69

Komorbidite
Hipertansiyon

9

Diyabet

2

Kalp yetmezliği

3

Koroner arter hastalığı

3

Aritmi

3

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

3

Serebrovasküler hastalık

3

Diğer

10

Hastaların demografik ve klinik özellikleri
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Does COVID-19 augmented life-threatening spontaneous ilio-psoas hematomas?
Ünsal Eroğlu, Melih Balcı, Şeref Coşer, Halil Demirçakan, Serdar Başboğa, Ali Yasin Özercan, Burak Köseoğlu, Tanju Keten, Altuğ Tuncel
Department of Urology, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
Introduction and Objectives : Ilio-psoas haematoma (IPH) is a potentially lethal condition usually occur as a result of trauma and
underlying hematologic diseases rarely may spontaneously happen, especially in older patients who are receiving anticoagulant
therapy and complicating an intensive care unit (ICU) stay. In this study we aimed to evaluate spontaneous IPHs occurring in patients with severe COVID-19 admitted to our Institute.
Materials and Methods: Medical records of patients who consulted to our clinic because of the IPH between COVID-19 pandemic
period February 2020 to February 2021 were reviewed retrospectively. Patients with hematological or coagulation disorders or had
major trauma or surgery recently were excluded. The records of 18 patients who met the conditions were examined. The demographic data, comorbidities of patients, history of anticoagulant/antiplatelet drug usage, use of imaging methods, clinical follow-up,
and use of blood supplies, treatment methods and end-results were evaluated. Hemoglobine, thrombocyte International normalized
ratio (INR), d-dimer results, other laboratory parameters and length of hospital stay were also documented.
Results: The mean age of patients was 65.5±14 (range, 42-90, median 63) years. The demographic data and comorbidities of the
patients are given in Table 1. The median hospital stay was 13 days (5-33). Severe clinical presentation was observed in 11 patients
and followed by ICU. Seven patients (38.9%) died on day 1-11 after IPH diagnosis. All patients were receiving anticoagulant treatment at the time of diagnosis. Eight (44.4%) of them were already receiving anticoagulant therapy (LMWH, warfarin or clopidogrel)
before the onset of COVID-19 treatment. The mean hemoglobin value at the time of diagnosis was 10.4±2.5g/dL (4.8–16). The
size of the haematomas found ranged from a minimum of 4x9 cm. In eight patients, the dimensions exceeded 15 cm of transverse
diameter and longitudinal extension of about 12 cm.
Conclusions: As there are not enough researc for indications of anticoagulant treatment, optimal dosage and duration of treatment
in COVID-19 patients, it is important to be aware of iliopsoas hematoma as a serious complication of anticoagulant treatment for
hospitalized COVID-19 patients.
Keywords: Anticoagulant therapy, COVID-19, Ilio-psoas haematoma
Table 1
Gender (n=18)
Female

5 (27.8%)

Male

13 (72.2%)

Age (years) (Median)

63

Female

56

Male

69

Comorbidities
Hypertension

9

Diabetes mellitus

2

Heart failure

3

Coronary artery disease

3

Arrhythmia

3

Chronic obstructive pulmonary disease

3

Cerebrovascular disease

3

Others

10

Demographics and clinical characteristics of the patients
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Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada COVID-19 hastalığı sonrası gelişen spontan renal
rüptür vakası
Aykut Demirci1, Bekir Turgut2
1
Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Üroloji Bölümü,Ankara
2
Konya Şehir Hastanesi,Girişimsel Radyoloji Bölümü,Konya
GİRİŞ: COVID-19 enfeksiyonu tanısı konulduğu sırada ve/veya tedavi sürecinde spontan retroperitoneal kanama, dalak rüptürü gibi
ölümle sonuçlanabilecek durumlar tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak da bu hastaların inflamatuvar süreçlerden dolayı kanamaya yatkın olabilecekleri ve aldıkları antikoagülan tedaviler suçlanmıştır. COVID-19 enfeksiyonuna yakalanan bir hastada bilgilerimize
göre daha önce literatürde renal rüptür geliştiğini belirten bir çalışma bulunmamaktadır. Biz de bu hastamızla literatüre katkı sunmayı amaçlıyoruz.
VAKA: 40 yaşında erkek hasta altı saattir olan sağ yan ağrısı nedeniyle acil servise başvurdu. Hasta tarafıma konsülte edildi. Hastanın özgeçmişinde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle haftada 3 kez hemodiyalize girdiği ve on gün önce COVID-19 servisinden
taburcu edildiği öğrenildi. Hastaya antikoagülan tedavi olarak taburculuk sonrası 60 mg enoksaparin sodyum 2x1 tedavisi verilmişti.
Hastanın tansiyonu 100/70, kan saturasyon değeri 95’di. Hastanın kan sonuçlarında hemoglobin: 8,4 g/dl, INR: 1,41, Üre:155 mg/dl,
kreatinin:6,93, ALT:284 U/l, AST:244 U/l ve potasyum değerinin 6,9 mmol/l olduğu tespit edildi. Hastaya çekilen kontrastlı BT anjiografide sağ böbrek üst polde aktif ekstravazasyon olduğu izlendi (Figure 1a,1b). Hasta yoğun bakıma yatırılarak takip edildi. Hastaya
2 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Hemoglobin değerinin 10,6 g/dl ‘ye yükseldiği ve vital bulguların stabil seyrettiği görüldü.
24.saat takibinde hemoglobin değerinin 8,2’ye düşmesi ve kontrol batın tomografisinde retroperitoneal hematomun artması üzerine
girişimsel radyolojiyle görüşüldü, hastanın sağ renal arterine anjioembolizasyon yapıldı (Figure 1c,1d). Hastamız takiplerinde vital
bulgularının ve hemoglobin değerinin stabil seyretmesi, 48.saat kontrol tomografisinde hematom düzeyinde artış olmaması üzerine
yatışının 96. saatinde taburcu edildi. Şu an takibinin 3. ayında olan hastamızda herhangi bir nüks izlenmedi ve hematomun rezorbe
olduğu görüldü.
SONUÇ: COVID-19 enfeksiyonu ile birlikte hastalarda gelişebilecek spontan kanama riskine karşı klinisyenlerin dikkatli olması, antikoagülan tedavilerin bu hastalarda kontrollü olarak verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, retroperitoneal hematom, renal rüptür, spontan
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A case of spontaneous renal rupture after COVID-19 disease in a patient with chronic renal
failure
Aykut Demirci1, Bekir Turgut2
1
Department of Urology, Ankara Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Ankara,Turkey
2
Department of Interventional Radiology,Konya City Hospital,Konya,Turkey
INTRODUCTION: When the diagnosis of COVID-19 infection was made and/or during the treatment process, conditions such as
spontaneous retroperitoneal bleeding and rupture of the spleen that could result in death have been identified. The reason for this
is that these patients may be prone to bleeding due to inflammatory processes and anticoagulant treatments have been blamed.
According to our knowledge, there is no study in the literature stating that renal rupture has developed in a patient with COVID-19
infection. We aim to contribute to the literature with this patient.
CASE: A 40-year-old male patient presented to the emergency department with right flank pain for six hours. The patient was
consulted by me. In the history of the patient, it was learned that he underwent hemodialysis 3 times a week due to chronic renal
failure and was discharged from the COVID-19 service ten days ago. The patient was given 60 mg enoxaparin sodium 2x1 treatment
after discharge as anticoagulant treatment. The patient’s blood pressure was 100/70, and his blood saturation value was 95. In
the patient’s blood results, hemoglobin: 8.4 g / dl, INR: 1.41, Urea: 155 mg / dl, creatinine: 6.93, ALT: 284 U / l, AST: 244 U / l and
potassium value of 6.9 mmol/l was determined. Contrast-enhanced CT angiography showed active extravasation in the upper pole
of the right kidney (Figure1a,1b). The patient was followed up in the intensive care unit. The patient was given 2 units of erythrocyte
suspension. It was observed that the hemoglobin value increased to 10.6 g/dl and the vital signs remained stable. After the hemoglobin value decreased to 8.2 in the 24-hour follow-up and retroperitoneal hematoma increased in the control abdominal tomography,
interventional radiology was interviewed. Angioembolization was performed in the right renal artery of the patient (Figure 1c,1d).
Our patient was discharged at the 96th hour of his hospitalization, as his vital signs and hemoglobin values remained stable in the
follow-ups and there was no increase in hematoma level in the 48th-hour control tomography. No recurrence was observed in our
patient, who is currently in the 3rd month of follow-up, and the hematoma was observed to be resorbed.
CONCLUSION: We think that clinicians should be careful about the risk of spontaneous bleeding that may develop in patients with
COVID-19 infection and that anticoagulant treatments should be administered in a controlled manner in these patients.
Keywords: COVID-19,retroperitoneal hematoma,renal rupture, spontaneous
Figür 1 / Figure 1

a. Hastanın Başvuru Esnasında Çekilen Kontrastlı BT’sinde Sağ Böbrek Üst Polden Gelişen Aktif Kanama (Sagital Plan) b.Hastanın
Başvuru Esnasında Çekilen Kontrastlı BT’sinde Sağ Böbrek Üst Polden Gelişen Aktif Kanama (Koronal Plan) c.Sağ Renal Ater Anjio-Embolizasyon Öncesi d.Sağ Renal Arter Anjio-Embolizasyon Sonrası
a. Active Bleeding from the Right Kidney Upper Poles (Sagittal Plan) in the Contrast-enhanced CT of the Patient at Admission b.
Active Bleeding from the Right Kidney Upper Poles (Coronal Plan) on Contrast-enhanced CT Taken During the Patient’s Admission
c. Before Right Renal Ather Angio-Embolization d. After Right Renal Artery Angio-Embolization
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Bursa Uludağ Üniversitesi Laparoskopik Adrenalektomi Deneyimi
Sezgin Yeni, Mehmet Çağatay Çi̇çek, Kadir Ömür Günseren, Cevanşir Bakirov
Bursa Uludağ Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı
AMAÇ: Kliniğimizde uygulanan laparoskopik adrenalektomi (LA) deneyimimizin sunulması
GEREÇ-YÖNTEM: Mart 2004 ve Haziran 2021 tarihleri arasında kliniğimizde tek taraflı laparoskopik adrenalektomi uygulanmış 350
hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, vücut kitle indeksi (VKİ), kitlenin tarafı, kitlenin boyutu,
kanama miktarı, operasyon süresi, komplikasyonlar, hastanede kalış süresi, patolojik sonuçlar incelendi.
BULGULAR: Hastaların 194’ ü kadın (%55.4), 154’ ü erkekti (%44.6). Hastaların ortalama yaşı 51,4±11,8 olarak hesaplandı. Vücut kitle indeksi ortalaması 29,4 (18,3-43,2) olarak hesaplandı. 183 hastaya sol taraf (%52,2), 167 hastaya sağ taraf (%47,8) adrenalektomi
yapıldı. Tümör çapına bakıldığında ortalama 37mm (10-225mm) olarak hesaplandı. Ortalama operasyon süresi 95dk (45-360dk) idi.
Ortalama kan kaybı 80ml (10-500ml) idi. Komplikasyonlara bakıldığında 1 hastada kanama nedeniyle açık cerrahiye geçilirken 1
hastada distal pankreas yaralanması oldu. Ortalama hastanede kalış süresi 3 gün (1-38gün) olarak hesaplandı. Patoloji verilerine
bakıldığında 296 hastanın benign, 45 hastanın metastaz, 5 hastanın ACC, 3 hastanın malign feokromasitoma, 1 hastanın leiomyosarkom olarak raporlandı.
SONUÇ: Laparoskopik adrenal cerrahisi laparoskopi eğitimi için temel cerrahilerden biridir. Laparoskopik adrenalektomi güvenle
uygulanabilir bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: laparoskopi, adrenalektomi, deneyim
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Bursa Uludag University Laparoscopic Adrenalectomy Experience
Sezgin Yeni, Mehmet Çağatay Çi̇çek, Kadir Ömür Günseren, Cevanşir Bakirov
Bursa Uludag University Urology Department
OBJECTIVE: To present our experience of laparoscopic adrenalectomy (LA) performed in our clinic.
MATERIAL-METHODS: The data of 350 patients who underwent unilateral laparoscopic adrenalectomy in our clinic between March
2004 and June 2021 were analyzed retrospectively. Demographic data of the patients, body mass index (BMI), side of the mass, size
of the mass, amount of bleeding, duration of operation, complications, length of hospital stay, pathological results were examined.
RESULTS: Of the patients, 194 (55.4%) were female and 154 (44.6%) were male. The mean age of the patients was calculated as
51.4±11.8. The mean body mass index was calculated as 29.4 (18.3-43.2). Left-sided adrenalectomy was performed in 183 patients (52.2%), and right-sided adrenalectomy in 167 patients (47.8%). Considering the tumor diameter, it was calculated as 37mm
(10-225mm). The mean operation time was 95 minutes (45-360 minutes). Mean blood loss was 80ml (10-500ml). Considering the
complications, 1 patient was switched to open surgery due to bleeding, while 1 patient had distal pancreatic injury. The mean hospital stay was calculated as 3 days (1-38 days). Considering the pathology data, 296 patients were reported as benign, 45 patients
as metastases, 5 patients as ACC, 3 patients as malignant pheochromocytoma, and 1 patient as leiomyosarcoma.
CONCLUSION: Laparoscopic adrenal surgery is one of the basic surgeries for laparoscopy training. Laparoscopic adrenalectomy is
a safe method.
Keywords: laparoscopy, adrenalectomy, experience
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BEP kemoterapisi uygulanan ratlarda oluşan testiküler toksisite pirfenidon ile engellenebilir
mi?
Sinan Levent Kireççi1, Saniye Ada2, Abdullah Hizir Yavuzsan1, Ümit Bilgili3, Ayşe Ayşim Özağarı4, Cumhur Yeşildal5, Ahmet Tevfik
Albayrak1, Cemil Kutsal1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, İstanbul
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İstanbul
5
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Bu çalışmamızda Bleomisin, Etoposid, Sisplatin (BEP) kemoterapi (KT) modeli oluşturulan ratlarda antioksidan, antienflamatuar ve antifibrotik etkileri olan pirfenidon tedavisinin spermatogenezis ve testis dokusunda KT sonrası gelişen histopatolojik
durumlar üzerine koruyucu etkisi olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya 28 yetişkin erkek Sprague Dawley rat dahil edildi ve random şekilde yanlızca BEP verilen grup (BEP
grubu, n=10), BEP ve eş zamanlı Pirfenidon tedavisi verilen grup (BEP+PND grubu, n=13) ve kontrol grubu (n=5) olmak üzere 3 gruba
ayrıldılar. Kemoterapi rejimi insandaki uygulamaya benzer şekilde 9 hafta, toplam 3 kür olarak gruplarda uygulanmıştır. Pirfenidon
tedavisi yanlızca BEP+PND grubuna 9 haftalık çalışma boyunca günlük 100mg/kg olacak şekilde uygulandı. Dokuz haftanın sonunda alınan kan ve doku örneklerinden çeşitli biyokimyasal ve histopatolojik incelemeler yapıldı. Spermatogenezis ise Johnsen skoru
ile değerlendirildi.
BULGULAR: Biyokimyasal olarak çeşitli oksidasyon ve inflamasyon markerları ile inceleme yapıldı. BEP+PND grubunda BEP grubuna
göre total oksidan seviye (TOS), tümör nekrozis faktör (TNF-α), interlökin 1β ve transforme edici büyüme faktörü (TGF-β) seviyeleri
daha düşük seviyede izlendi fakat bu karşılaştırmalarda istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmedi (Tablo 1).
Histopatolojik incelemede vakuoler dejenerasyon ve nekroz BEP+PND ve BEP gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha fazla gözlenirken, her iki BEP uygulanan grup arasında anlamlı farklılık izlenmedi. İmmunohistokimyasal incelemede ise
BEP+PND grubunda hem BEP grubuna hem de kontrol grubuna göre anlamlı şekilde daha az TGF-β boyanması gözlendi. Bununla
birlikte hiçbir grupta testiküler fibrozis lehine bulgu izlenmedi. Johnsen skoru BEP uygulanan gruplarda kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük izlenirken, her iki BEP verilen grup arasında bu skor açısından anlamlı farklılık izlenmedi (Tablo 2).
SONUÇ: BEP tedavisi ile eş zamanlı uygulanan pirfenidon tedavisi bozulan spermatogenezis ve testiküler dokudaki histopatolojik
değişimler üzerinde anlamlı düzelme sağlamamaktadır.
Anahtar Kelimeler: pirfenidon, sperm, kemoterapi, oksidatif stres

340

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Can testicular toxicity in rats treated with BEP chemotherapy be prevented with pirfenidone?
Sinan Levent Kireççi1, Saniye Ada2, Abdullah Hizir Yavuzsan1, Ümit Bilgili3, Ayşe Ayşim Özağarı4, Cumhur Yeşildal5, Ahmet Tevfik
Albayrak1, Cemil Kutsal1
1
Department of Urology, University of Health Sciences Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul
2
Department of Biochemistry, Istanbul Medeniyet University, Istanbul
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AIM: In this study, we aimed to determine whether pirfenidone treatment, which has antioxidant, anti-inflammatory and antifibrotic
effects, has a protective effect on spermatogenesis and histopathological conditions that develop after KT in testicular tissue in
rats with Bleomycin, Etoposide, Cisplatin (BEP) chemotherapy (KT) model.
MATERIAL-METHOD: Twenty-eight adult male Sprague Dawley rats were included in the study and randomly divided into three
groups; only BEP-treated group (BEP group, n=10), BEP and concomitant Pirfenidone treatment group (BEP+PND group, n=13) and
control group (n=5). The chemotherapy regimen was administered in groups for 9 weeks, a total of 3 cycles, similar to the practice
in humans. Pirfenidone treatment was administered only to the BEP+PND group at 100mg/kg daily throughout the 9-week study.
Various biochemical and histopathological examinations were performed on blood and tissue samples taken at the end of nine
weeks. Spermatogenesis was evaluated with the Johnsen score.
RESULTS: Biochemical examination was performed with various oxidation and inflammation markers. Total oxidant level (TOS),
tumor necrosis factor (TNF-α), interleukin 1β and transforming growth factor (TGF-β) levels were observed to be lower in the
BEP+PND group compared to the BEP group, but no statistically significant difference was observed in these comparisons.
In the histopathological examination, vacuolar degeneration and necrosis were observed significantly more in BEP+PND and BEP
groups compared to the control group, while no significant difference was observed between the two BEP applied groups. In the immunohistochemical examination, significantly less TGF-β staining was observed in the BEP+PND group compared to both the BEP
group and the control group. However, no signs in favor of testicular fibrosis were observed in any group. While the Johnsen score
was significantly lower in the BEP-treated groups compared to the control group, no significant difference was observed between
the two BEP groups in terms of this score.
CONCLUSION: Pirfenidone treatment administered concurrently with BEP treatment does not provide significant improvement in
impaired spermatogenesis and histopathological changes in testicular tissue.
Keywords: pirfenidone, sperm, chemotheraphy, oxidative stress
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Ağrılı grade 3 varikosel ve alt üriner sistem semptomları olan hastalarda varikosel onarımının semen parametreleri ve alt üriner sistem semptomları üzerine olan etkisi
Mustafa Gökhan Köse, Buğra Çetin, Sina Kardaş, Mustafa Asım Avcı, Ersin Gökmen, Gökhan Yazıcı, Burak Arslan, Enver Özdemir
TC Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Üroloji Kliniği;İstanbul
AMAÇ: Cerrahi olarak düzeltilebilen en sık infertilite nedeni olan varikosel, anormal sperm değerleri olanların %25 inde saptanmaktadır. Bu hastaların %2-10’da ağrı da bulunabilir. Pelvik ağrı tarifleyen hastaların bir kısmında mekanizması tam açıklanamasa da
alt üriner sistem semptomları (AÜSS) eşlik edebilmektedir. Bilgilerimize göre ağrılı varikosel olguları ile AÜSS arasındaki ilişkiyi
inceleyen bir çalışma yoktur. Biz bu çalışmada ağrılı varikoseli ve AÜSS birlikteliği olan olgularda cerrahi sonrasında ağrı, sperm
parametreleri ve AÜSS deki değişiklikleri incelemeyi amaçladık.
GEREÇLER VE YÖNTEM: Çalışmaya ağrılı grade 3 varikoseli ve eşlik eden hafif/ orta şiddetli AÜSS olan 25 hasta alındı. Hastalara
detaylı ürolojik muayene ve AÜSS için nörojenik faktörlerin ekartasyonu amacıyla nörolojik muayeneler yapıldı. Varikosel tanısı
FM ile konuldu ve literatürde tanımlandığı şekilde derecelendirildi (Grade). Sperm parametreleri 3 günlük cinsel perhiz sonrasında
spermogramla bakıldı. Toplam sperm sayısı (TSS), ileri hızlı hareketli (Spa) ve yavaş hareketli (Spb) sperm sayıları kaydedildi. Ağrı
durumu Vizüel ağrı skalası (VAS) ile, AÜSS şiddeti uluslararası prostat semptom skoru (IPSS) ve yaşam kalite ölçeği (QoL) ile değerlendirildi. Miksiyonun kalitesi üroflowmetri ile ölçüldü ve maksimum (Qmax), ortalama akış hızları (Qav) ve miksiyon sonrası rezidü
idrar (PVR) değerlendirildi.
Hastalar yılda iki kez spermogram, VAS, IPSS ve üroflowmetri ile kontrol edildi. Sperm sayısında ve motilitesinde ilerleyici bozulma kesin, şiddetli ağrı göreceli cerrahi endikasyon olarak kabul edildi. Hastalara aynı cerrahi ekip tarafından
mikroskobik varikosel onarımı uygulandı. Hastaların hiçbirisi AÜSS için antikolinerjik veya alfa blökör tedavisi almadı.
Cerrahi sonrası hastalar yılda 2 kez spermogram, VAS, IPSS ve üroflowmetri ile kontrol edildi. Cerrahi öncesi ve sonrası TSS, Spa,
Spb, VAS, IPSS, QoL, Qmax ve Qav değerleri karşılaştırıldı.
Veriler ortalamanın standard hatası (SEM) şeklinde alınarak SPSS sisteminde Wilcoxon ve post hoc paired sample t-test ile değerlendirldi. P<0.05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 22.5 + 0.557 yıldı. Hastaların tamamında grade 3 sol varikosel mevcuttu. Postoperatif TSS
anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.004). Spa değerleri belirgin olarak yüksekti, Spb değerleri yükselme eğiliminde olsa da bu
değer anlamlı değildi (Sırasıyla p<0.007 ve p=0.17). Ameliyat sonrası VAS değerleri azalsa da bu istatistiki açıdan anlamlı değildi
(p=0.06). Çalışma sonunda IPSS ve QoL değerlendirmesinde belirgin bir düşüş izlendi (Sırasıyla p<0.08 ve p<0.03). Ortalama ve
maksimum akış hızlarında artış mevcuttu (Sırasıyla p<0.001 ve p<0.003). Tüm çalışma boyunca hiçbir hastada anormal PVR değerlerine rastlanmadı.
SONUÇ: Varikosel onarımı literatürde de desteklendiği gibi toplam ve hareketli sperm sayılarına olumlu yönde etki etmiştir. Beraberinde AÜSS da eşlik eden ağrılı varikosel olgularında ameliyat sonrası semptomlarda iyileşme ve ürodinamik değerlerde düzelmeler
olabilir. Her ne kadar çalışmamızda istatistiksel olarak anlamlı bulunmasa da bu durumun ameliyat sonrasında azalan ağrıya bağlı
olabilme ihtimali vardır. Varikosel onarımı eşlik eden AÜSS’nin klinik ve ürodinamik sonuçlarını olumlu etkiliyor gibi gözükse de
kesin kanıya varabilmek için uzun serili randomize çalışmalara ihtiyacımız vardır.
Anahtar Kelimeler: varikosel, AÜSS; alt üriner sistem semptomları, ağrı
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The effect of varicocelectomy on semen parameters and low urinary tract symptoms in patients with painful varicocele accompanying with low urinary tract symptoms
Mustafa Gökhan Köse, Buğra Çetin, Sina Kardaş, Mustafa Asım Avcı, Ersin Gökmen, Gökhan Yazıcı, Burak Arslan, Enver Özdemir
Department of Urology, Gaziosmanpasa Egitim ve Arastirma Hastanesi,İstanbul, Turkey
AIM: Varicocele, the most common surgically treatable cause of infertility, can be found in 25% of patients with abnormal semen
parameters. Pain may accompany in 2-10% of these patients. Lower urinary tract symptoms (LUTS) may be found in some of cases
with pelvic pain. The mechanism has not been enlighted, yet. According to our knowledge, there is no trial having investigated the
correlation between painful varicocele and LUTS. In this study, we aimed to investigate the alterations of preoperative and postoperative pain, semen parameters and LUTS in patients with painful varicocele and LUTS.
MATERIALS-METHODS: Twenty five patients with grade 3 varicocele accompanied by mild/moderate LUTS were included in the study. Comprehensive urogenital and neurologic examination (to exclude any neurologic cause of LUTS) were performed. Varicocele was diagnosed by physical examination and graded as defined in literature. Semen analysis was done by
computer assisted and microscopically after 3 days of sexual absistence. Total sperm concentration (TSC), rapidly progressive motility (SPa) and slow or sluggish motility (SPb) rates were notted. Pain was measured by visual analogue scale (VAS) and the severity of LUTS was checked by international prostate symptom score (IPSS) and quality of life scale (QoL). Mictrution was evaluated by maximum flow (Qmax), average flow (Qave) and post micturation residue (PMR).
Patients were checked by semen analysis, VAS, IPSS and uroflowmetry two times in a year. Absolute indication for surgery has
been accepted as progressive decline in TSC or motility where excessive pain was relative indication. Microscopic subinguinal
varicocelectomy was performed by the same surgery team. None of the patients took anticholinergic or alpha blocker for LUTS.
In postoperative period the patients were evaluated by semen analysis, VAS, IPSS and uroflowmetry two times in a year. Preoperative and postoperative parameters of semen analysis, VAS, IPSS and uroflowmetry were compared.
The data were analysed with standard error of mean (SEM) by SPPS software. Wilcoxon and post hoc paired sample t-test were
used. P<0.05 was accepted as significant.
RESULTS: The mean of age was 22.5 + 0.557 years. All of the patients had grade 3 left sided varicocele. Postoperative TSC was
higher significantly (p<0.004). Spa increased, Spb tended to increase but it was not significant (p<0.007 and p=0.17, respectively).
Postoperative VAS scores were lower but it was not significant, either (p=0.06). IPSS and QoL showed a significant decrease
(p<0.08 and p<0.03, respectively). Qmax and Qave raised (p<0.001 and p<0.003, respectively). PMR of the patients was never abnormal during the study.
CONCLUSION: Varicocele repair affected the sperm concentrations and the motility positively, as it has been highlighted in the literature. After varicocelectomy improvement in LUTS and urodynamic functions might be detected in painful varicoceles accompanying with LUTS. Although we were not able to show statistically, it might be due to relief of pain after surgery. Further randomized
trials are required to hold an opinion whether varicocele repair will affect the outcomes of painful varicoceles accompanying with
LUTS positively or not.
Keywords: varicocle, LUTS, low urinary tracy symptoms, pain
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Akne nedeniyle uygulanan sistemik izotretinoinin tedavisinin erkek fertilitesi üzerine etkisi
Mehmet Yıldızhan1, Yeşer Genç2, Arslan Ardıçoğlu3
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AMAÇ: Akne vulgaris, adolesan ve genç yetişkinlerin yaklaşık %95’ini etkileyen, pilosebase ünitenin kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Aknenin tüm etyopatojenik mekanizmalarına etki eden tek ilaç sistemik izotretinoindir(13-cis-retinoic acid-RA). Bu ilaç ile %90’a
varan uzun süreli remisyon oranları bildirilmektedir. İzotretinoinin iyi bilinen bazı yan etkileri vardır. Bunların yanında infertiliteye
neden olup olmadığı konusunda şüpheler vardır. Bu çalışmada sistemik izotretinoinin erkek fertilitesi üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Ankara Şehir Hastanesinden Etik Kurul onayı (E1-20-269) alındıktan sonra, 18 yaşından büyük, şiddetli veya dirençli
akne vulgarisi olan 33 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri kayıt edildi. Son 1 yıl içinde varikoselektomi
veya skrotal diğer nedenlerle opere olan, sigara ve alkol alışkanlığı olan hastalar çalışma dışında tutuldu. Altı aylık bir süre boyunca
toplam 120 mg/kg sistemik izotretinoin dozu verildi. Tedavi süresince uygulanan rutin takip ve laboratuvar değerlendirmeleri dermatoloji kliniği tarafından gerçekleştirildi. İzotretinoininin erkek fertilitesi üzerine olası herhangi bir etkisini göstermek için hastaların
tedavi öncesi ve tedavi sonrası spermiyogram parametreleri değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirme için SPSS 22.0 kullanıldı.
Paired samples T test yapılarak p<0.05 anlamı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 23. 88±3.81 idi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası sperm sperm parametreleri Tablo 1‘de gösterilmiştir. Tüm spermiyogram parametrelerinin pozitif olarak değiştiği gözlendi (p< 0.05).
SONUÇ: İzotretinoin teratojeniktir ve yeterli kontrasepsiyon kullanılmadan gebelik riski altındaki kadınlara asla uygulanmamalıdır.
Önemlisi, eşleri yıllardır izotretinoin alırken gebe kalan kadınların çocuklarında teratojenik etki ortaya koyacak hiçbir kanıt yoktur.
İzotretinoin veya diğer retinoidleri kullanan erkeklerin cinsel ilişki için prezervatif kullanması gerekmez. Bu muhtemelen, retinoid
alan erkeklerin kadın partnerlerinde, meni yoluyla oluşan retinoid maruziyetinin endojen retinoid konsantrasyonlarını değiştirmeyecek kadar düşük göründüğü gözleminden kaynaklanmaktadır Sistemik izotretinoinin erkek fertilitesi üzerinde olumlu etkisi vardır.
İzotretinoinin bu olumlu etkisi testisler üzerindeki rejeneratif ve proliferatif etkilerinden kaynaklanabilir. Yine de daha büyük hasta
sayısıyla gerçekleştirilmiş, prospektif, çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Fertilite, izotretinoin, spermiyogram
Sperm parametrelerinin isotretinoin tedavisi ile değişimi
Parametreler

Tedavi öncesi

Tedavi sonrası

p değeri

Sperm konsantrasyonu, milyon/ml

23.10 ± 2.99

24.50 ± 3.23

<0.001

Toplam sperm sayısı, milyon

49.88 ± 9.45

51.96 ± 9.18

0.004

Toplam ileri hareketli sperm, %

35.34 ± 3.14

37.99 ± 3.45

<0.001

Toplam ileri hareketli sperm, milyon

24.76 ± 4.08

26.15 ± 3.92

<0.001

Normal morfoloji %

10.44 ± 2.14

9.99 ± 1.46

0.026
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The effect of systemic isotretinoin treatment for acne on male fertility
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OBJECTIVE: Acne vulgaris is a chronic inflammatory disease of the pilosebaceous unit that affects approximately 95% of adolescents and young adults. The only drug that affects all etiopathogenic mechanisms of acne is systemic isotretinoin (13-cis-retinoic
acid-RA). Long-term remission rates of up to 90% have been reported with this drug. Isotretinoin has some well-known side effects.
Besides, there are doubts as to whether it causes infertility. In this study, we aimed to evaluate the effects of systemic isotretinoin
on male fertility.
METHODS: After obtaining Ethics Committee approval (E1-20-269) from Ankara City Hospital, 33 male patients older than 18 years
of age with severe or resistant acne vulgaris were included in the study. Demographic data of the patients were recorded. Patients
who had been operated on for varicocelectomy or other scrotal reasons in the last 1 year, and who had smoking and alcohol habits were excluded from the study. A total systemic dose of 120 mg/kg of isotretinoin was given over a six-month period. Routine
follow-up and laboratory evaluations during the treatment were performed by the dermatology clinic. In order to demonstrate any
possible effect of isotretinoin on male fertility, the patients’ spermiogram parameters were evaluated before and after treatment.
SPSS 22.0 was used for statistical analysis. Paired samples T test was performed and the meaning of p<0.05 was accepted.
RESULTS: The mean age of the patients included in the study was 23.88±3.81. The sperm parameters of the patients before and
after the treatment are shown in Table 1. It was observed that all spermiogram parameters changed positively (p< 0.05).
CONCLUSION: Isotretinoin is teratogenic and should never be administered to women at risk of pregnancy without adequate contraception. Importantly, there is no evidence to suggest a teratogenic effect in the offspring of women whose partners have been
taking isotretinoin for years. Men using isotretinoin or other retinoids do not need to use condoms for intercourse. This is probably
due to the observation that in female partners of men taking retinoids, semen-induced retinoid exposure appears to be too low to
alter endogenous retinoid concentrations. According to our results, systemic isotretinoin has a beneficial effect on male fertility.
This positive effect of isotretinoin may be due to its regenerative and proliferative effects on testicles. However, prospective, multicenter studies with larger numbers of patients are needed.
Keywords: fertility, isotretinoin, spermiogram

Change of sperm parameters with isotretinoin treatment
Parameters

Before
treatment

After
treatment

p value

Sperm concentration, million/ml

23.10 ± 2.99

24.50 ± 3.23

<0.001

Total number of sperms, million

49.88 ± 9.45

51.96 ± 9.18

0.004

Total progressive motility, %

35.34 ± 3.14

37.99 ± 3.45

<0.001

Total progressive motile
sperms, million

24.76 ± 4.08

26.15 ± 3.92

<0.001

Normal morphology, %

10.44 ± 2.14

9.99 ± 1.46

0.026
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Serum testosteron düzeyinin erkek hastalarda SARS-CoV 2 hastalığının prognozu üzerine
etkisi
Erhan Demirelli1, Oğuz Dikbaş2, Mehmet Giray Sönmez3, Ercan Öğreden1, İlknur Yavuz4, Mustafa Büyükkör2, Doğan Sabri Tok1, Safa
Akyol1, Osman Çağatay Çiftçi1, Sembol Yıldırmak5, Ural Oğuz1
1
Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Giresun, Türkiye
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5
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AMAÇ: SARS-CoV 2 enfeksiyonunda ilk adım virüsün transmembrane protease-serine 2 (TMPRSS2) aracılığıyla spike proteinlerle
etkileşimi ile başlamaktadır. TMPRSS2 nin tek gen promotorunun androjenler olması ve TMPRSS2 gen transkripsiyonu için androjen reseptörlerinin aktivasyonuna ihtiyaç olması, androjen yüksekliğinde viral yükün daha fazla olacağı ve bu durumun hastalığın
kliniğini daha ağırlaştıracağı hipotezinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışma ile Testosteron (T) düzeyi ile SARS-CoV 2
hastalığının kliniği arasındaki ilişkinin irdelenmesi amaçlandı.
MATERYAL-METOD: 14567952-050/955 sayılı etik kurul onamını takiben, hastanemizde Mart 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında PCR pozitifliği ile SARS-CoV 2 tanısı alan ve hastaneye yatırılarak tedavi edilen 1347 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Klinik kayıtları tam olarak yapılmış ve serumda T düzeyi çalışılmış olan 82 hasta çalışmaya dahil edildi.
Çalışmaya dahil edilen hastaların klinik tabloları Hafif (Sadece hafif semptomları olan ve radyolojik olarak pnömoni bulgusu olmayan), orta (Ateş, solunum sistem semptomları radyolojik pnömoni bulguları olan hastalar) ve şiddetli (Respiratuar distres, solunum
sayısı ve solunum sayısı dakikada ≥ 30 olan; oksijen saturasyonu ≤%93 olan) olarak 3 gruba ayrıldı. Bu hasta gruplarının demografik
verileri ve testosteron düzeyleri karşılaştırıldı.
İstatisiksel analizler SPSS 20.0 programı kullanılarak yapıldı. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile normal dağılım değerlendirildi. Yaş karşılaştırması üçlü gruplarda Kruskal -Wallis, ikili gruplarda Mann-Whitney U testleri ile değerlendirildi. T düzeyleri
üçlü ve ikili gruplarda Kruskal –Wallis ve Mann-Whitney U testleri ile; T düzeyi düşük hasta oranları ise üçlü ve ikili grup karşılaştırmalarında Ki-kare testi ile değerlendirildi. p değeri <0.05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların tamamı erkek olup, hafif, orta ve şiddetli gruplarda sırasıyla 11, 31 ve 40 hasta vardı. Grupların ortanca yaş
değerleri hafif, orta ve şiddetli gruplarda sırasıyla 60 (29-82), 64 (28-87) ve 67 (28-94) idi. (p:0.29) Ortanca (min-max) T seviyeleri
hafif, orta ve şiddetli gruplarda sırasıyla 3,2 µg/L (0,51-7,65), 2,85 µg/L (0,81-7,62) ve 2,14 µg/L (0,51-8,20) olarak saptandı. Testosteron düzeyindeki bu azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p:0,22). T seviyesi düşük olan (<2,5 µg/L) ve olmayan olarak
kategorize edildiğinde ise hafif, orta ve şiddetli gruplarda T düzeyi düşük olanların sayısı sırasıyla 4 (%36,3), 14 (%45,1), 23 (%57,5)
olarak saptandı ancak bu artış istatistiksel anlamlı bulunmadı (p:0,66)
Kliniği hafif ve orta şiddetli olan hastalar aynı grup altında değerlendirildiğinde ve hafif-orta (n:42) ve şiddetli (n:40) olmak üzere
2 grup karşılaştırması yapıldığında ise median serum T düzeyleri sırasıyla 2,93 (0,51-7,65) ve 2,14 (0,71-8,2) µg/L (p:0,09) iken T
değerinin normal değerin altında olan hastaların oranı sırasıyla %42,9 ve 57,5 olarak saptandı. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı
saptanmadı (p:0,27)
SONUÇ: SARS-CoV 2 enfeksiyonunda T düzeyinin azaldıkça klinik şiddetin arttığı gözlenmiştir. Ancak bu ilişki istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır. Daha geniş vaka serilerine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: SARS-CoV 2, Testosteron, Pnömoni
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The effect of serum testosterone level on the prognosis of SARS-CoV 2 disease in male
patients
Erhan Demirelli1, Oğuz Dikbaş2, Mehmet Giray Sönmez3, Ercan Öğreden1, İlknur Yavuz4, Mustafa Büyükkör2, Doğan Sabri Tok1, Safa
Akyol1, Osman Çağatay Çiftçi1, Sembol Yıldırmak5, Ural Oğuz1
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AIM: The first step in SARS-CoV 2 infection begins with the interaction of the virus with spike proteins via transmembrane protease-serine 2 (TMPRSS2). The fact that the only gene promoter of TMPRSS2 is androgens and the need for activation of androgen
receptors for TMPRSS2 gene transcription has led to the hypothesis that viral load will be higher at androgen elevation, and this will
aggravate the clinic of the disease. In this study, it was aimed to examine the relationship between Testosterone (T) level and the
clinic of SARS-CoV 2 disease.
Material METHOD: Following the approval of the ethics committee numbered 14567952-050/955, the data of 1347 patients who
were hospitalized and treated in our hospital between March 2020 and March 2021 with PCR positivity and diagnosed as SARS-CoV
2 were retrospectively analyzed. 82 patients with complete clinical records and serum T level measured were included in the study.
The clinical presentations of the patients included in the study were Mild (with mild symptoms, no pneumonia), moderate (fever,
with pneumonia) and severe (Respiratory distress) were divided into 3 groups. Demographic data and testosterone levels of these
patient groups were compared.
Statistical analyzes were performed using the SPSS 20.0 program. Normal distribution was evaluated with Kolmogorov-Smirnov
and Shapiro-Wilk tests. Age comparison was evaluated with Kruskal-Wallis test in triple groups and Mann-Whitney U tests in pairs. T
levels in triple and double groups by Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests; The rates of patients with low T levels were evaluated
with Chi-square test in triple and double group comparisons. p value <0.05 was considered significant.
RESULTS: All of the patients were male, and there were 11, 31, and 40 patients in the mild, moderate, and severe groups, respectively. The median age values of the groups were 60 (29-82), 64 (28-87) and 67 (28-94) in the mild, moderate and severe groups,
respectively. (p:0.29) Median (min-max) T levels were 3.2 µg/L (0.51-7.65), 2.85 µg/L (0.81-7.62) in mild, moderate and severe
groups, respectively. ) and 2.14 µg/L (0.51-8.20). This decrease in testosterone level was not statistically significant (p:0.22).
Median (min-max) T levels were 3.2 µg/L (0.51-7.65), 2.85 µg/L (0.81-7.62) and 2.14 µg/L (0.51-8.20) in mild, moderate and severe
groups, respectively. This was not statistically significant (p:0.22). When the T level was categorized as low (<2.5 µg/L) and normal,
the number of those with low T levels in mild, moderate and severe groups was 4 (36.3%), 14 (45.1%), 23 (57%), respectively. But
this increase was not statistically significant (p:0.66)
When the mild and moderate groups were evaluated under the same group, and two groups were compared as mild-moderate (n:42)
and severe (n:40), the median serum T levels were 2.93 (0.51-7.65) and 2.14 (0.71-8.2) µg/L, respectively. (p:0.09) T values below
the normal value was found to be 42.9% and 57.5%, respectively. This difference was not statistically significant. (p:0.27)
CONCLUSION: In SARS-CoV 2, it was observed that the clinical severity increased as the T level decreased. However, this relationship was not statistically significant. Larger case series are needed.
Keywords: SARS-CoV 2, Testosterone, Pneumonia
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Penil Eğrilik Nedeniyle Penil Plikasyon ve Dorsal Ven Eksizyonu Uygulanan Hastaların Erken
Dönem Cinsel Fonksiyon Sonuçları
Bilal Kulak, Fatih Gökalp, Ömer Koraş, Sefa Burak Porgalı, Nezih Tamkaç, Ferhat Uçurma, Khaled Albaba, Sadık Görür
Mustafa Kemal Üniversitesi,Üroloji Ana Bilim Dalı,Hatay
Amaç: Peyronie hastalığı penisin ereksiyonunu sağlayan kavernöz cismi çevreleyen ve ereksiyona katkı sağlayan tunica albugineada fibrozis ile ortaya çıkarak peniste şekil bozukluğuna sebep olabilmektedir. Konjenital penil kurvatü ise korporal cisimlerin tunika
albugineasının orantısız olarak gelişmesinden kaynaklanır. Olgularda ortaya çıkan penil eğrilik nedeniyle hastalarda ilişki esnasında
ağrı veya cinsel ilişkiye girememe gibi semptomlar ortaya çıkabilmektedir.
Bu çalışmada penil kurvatür nedeniyle onarım yapılan hastaların demografik bulgularıyla erken dönem cinsel fonksiyonlarındaki
değişimi değerlendirmeyi amaçladık.
Metod: Kliniğimizde 2010-2020 arasında peyroni hastalığı ve konjenital penil kurvatür ön tanısıyla üroloji polikliniğine başvurup
opere edilen 27 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların preoperatif süreçte penisin erekte haliyle fotoğrafları incelendi. Peyroni olanlarının penil renkli doppler ile konfirme edildi. Tüm hastalara nonabsorbable sütür ile plikasyon yapıldı. Erektil
fonksiyonlarında azalma şikayeti olan hastalara plikasyonla birlikte dorsal ven eksizyonu yapıldı. Hastaların yaş,ek hastalık, aldıkları medikal tedavi ve süresi, eğriliğin ne zamandır olduğu, ve yönü postoperatif komplikasyon varlığı ve ayrıca post operatif 1,5 ay ve
6.aydaki uluslararası erektil işlev formu (IIEF-SF) skorları değerlendirildi
Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 33.00 (25.00-57.00) yıl ve üç hastanın özgeçmişinde hipertansiyon, iki shastada diabet, bir hastada koroner arter hastalığı, ve bir hastada da bening prostat hiperplazisi mevcuttu. Preoperatif 12 hastanın ilaç tedavisi öyküsü
mevcuttu. Dört (14.8%) hastanın eğrilik yönü sağ lateral, Beş (18.5%) hastanın sol lateral, 14 (51.9%) hastanın ventral ve dört
(14.8%) hastanın dorsale doğruydu. On iki (44.5%) hastaya penil plikasyon, 15 (55.5%) hastaya ise penil plikasyon ile birlikte dorsal
ven eksizyonu operasyonu uygulandı. Postoperatif takipte yalnızca 10 hastada (%37) grade I komplikasyon gözlemlendi. Hastalar
cinsel işlevleri açısından değerlendirildiğinde; erektil fonksiyonları, cinsel memnuniyet ve genel memnuniyet postoperatif 1,5 ayda
istatistiki olarak azalırken postoperatif 6.aydır preoperatif düzeye tekrar yükselmiştir (p<0.001, p= 0.005 ve p=0.020, sırasıyla). Hastaların orgazmik işlev ve cinsel istekte ise anlamlı değişiklik olmamıştır (p=0.278 ve p=0.059). Alt grup analizinde Penil plikasyonla
birlikte dorsal ven eksizyonu yapılan hastalarda erektil fonksiyonlardaki değişimin sadece penil plikasyon yapılanlara göre daha iyi
olduğunu saptadık (p<0.05)
SONUÇ: Penil eğrilik hastaların cinsel hayatını etkileyen önemli bir hastalıktır. İyi bir preoperatif hazırlıkla birlikte uygulanan onarım
hastalarda düşük komplikasyonlarla etkili bir yöntem olmakta ve hastaların ereksiyon kalitesinde anlamlı düzelme sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: ereksiyon,kurvatür,peyroni,plikasyon
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Early Term Sexual Function Results of Patients Performed Penile Plication and Dorsal Vein
Excision for Penile Curvature
Bilal Kulak, Fatih Gökalp, Ömer Koraş, Sefa Burak Porgalı, Nezih Tamkaç, Ferhat Uçurma, Khaled Albaba, Sadık Görür
Depatment of Urology,Mustafa Kemal University,Hatay,Turkey
Introduction: Peyronie’s disease can cause penile deformity by appearing with fibrosis in the tunica albuginea, which surrounds the
cavernous body that provides erection of the penis and contributes to the erection. Congenital penile curvature as a results from
disproportionate development of the tunica albuginea of the corporal bodies. Symptoms such as pain during intercourse or inability
to have sexual intercourse may occur in patients due to penile curvature. This study aimed to evaluate the demographic findings
and the change in early sexual functions of patients who underwent repair due to penile curvature.
Method: Between 2010 and 2020, the data of 27 patients operated on in our clinic with the prediagnosis of Peyronie’s disease and
congenital penile curvature were reviewed retrospectively. In the preoperative period, The photographs of the patients in the erect
state of the penis were examined. Peyronie’s cases were confirmed with penile color Doppler. All patients underwent plication with
nonabsorbable sutures. Dorsal vein excision with plication was performed in patients with complaints of decreased erectile function. Patients’ age, comorbidity, medical treatment and duration, duration of the curvature, presence of postoperative complications,
and international erectile function form (IIEF-SF) scores at postoperative 1.5 months and six months were evaluated.
Results: The median age of the patients was 33.00 (25.00-57.00) years, and three patients had a history of hypertension, two patients had diabetes, one patient had coronary artery disease, and one patient had benign prostatic hyperplasia. Preoperatively, 12
patients had a history of drug therapy. The curvature direction was right lateral in four (14.8%) patients, left lateral in five (18.5%)
patients, ventral in 14 (51.9%) patients, and dorsal in four (14.8%) patients. Twelve (44.5%) patients underwent penile plication, and
15 (55.5%) patients underwent dorsal vein excision with penile plication. Grade I complications were observed in only ten patients
(37%) in the postoperative follow-up. When the patients were evaluated in terms of their sexual functions; the erectile functions,
sexual satisfaction and general satisfaction decreased statistically at post-operative 1.5 months, and rise again to the preoperative
level at the postoperative 6th month (p<0.001, p=0.005, and p=0.020, respectively). There was no significant change in orgasmic
function, and sexual desire (p=0.278, and p=0.059, respectively). The subgroup analysis found that the change in erectile functions
in patients who underwent dorsal vein excision with penile plication was better than those who underwent penile plication only
(p<0.05).
Conclusion: Penile curvature is a significant disease that affects the sexual life of patients. Repair performed together with an
excellent preoperative preparation is an effective method with low complications in patients, and a significant improvement in the
erection quality of the patients is achieved.
Keywords: erection,curvature,peyronie,plication
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Hastaların demografik verileri
Demographic data of patients

Cinsel fonksiyon değerlerinin preoperatif sonuçlarla karşılaştırılması
IIEF alt domain

Preoperatif

Postoperatif 1.5 ay

Postoperatif 6. ay

p değeri

Erektil fonksiyon

27.92±2.12

25.29±2.56

27.40±2.84

<0.001*

Orgazmik işlev

9.33± 0.73

9.11±0.84

9.11±1.01

0.278

Cinsel istek

9.29±0.77

8.77±1.42

9.18±1.21

0.059

Cinsel memnuniyet

14.22±0.80

13.25±1.05

13.66±1.51

0.005*

Genel memnuniyet

9.14±0.66

8.70±1.38

9.14±0.90

0.020^

Comparison of sexual function values with preoperative results
IIEF alt domain

Preoperative

Postoperative 1. 5 months

Postoperative 6 months

p value

Erectile function

27.92±2.12

25.29±2.56

27.40±2.84

<0.001*

Orgasmic function

9.33± 0.73

9.11±0.84

9.11±1.01

0.278

Sexual desire

9.29±0.77

8.77±1.42

9.18±1.21

0.059

Sexual satisfaction

14.22±0.80

13.25±1.05

13.66±1.51

0.005

Overall satisfaction

9.14±0.66

8.70±1.38

9.14±0.90

0.020
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Penis dismorfik bozukluğu olan hastalarda yapılan penil uzatma ve kalınlaştırma ameliyatlarının değerlendirilmesi; ilk sonuçlarımız
Zülfü Sertkaya1, Harun Özdemir1, Kemal Ertaş2, Emre Korkmaz1, Emin Taha Keskin1, Abdulmuttalip Şimşek1
1
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
Memorial Diyarbakır Hastanesi, Diyarbakır
Amaç: Vücut dismorfik bozukluğu (VDB), var olmayan veya çok az önemi olmayan “bedensel bir kusur” ile aşırı derecede meşgul
olmak olarak tanımlanmaktadır (DSM-IV-Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994). Penis dismorfik bozukluğu (PDB) ayrı bir antite olarak ele
alınmamaktadır, VDB’nin bir bileşeni olarak ele alınmaktadır. Penis boyu ve kalınlığından memnun olmayan ve cerrahi ile büyütme ve
kalınlaştırma yaptırdığımız hastaları değerlendirdik.
Materyal Metod: Ocak 2017 ile Şubat 2021 tarihleri arasında penis boyutunu büyütmek amacıyla suspansatuar ligament kesilmesi, mons
bölgesine liposuction, penis dorsal köküne V-Y plasti ve kalınlaştırma amacıyla otolog penil subdermal yağ enjeksiyonu ameliyatı yapılan
hastalar retrospektif olarak tarandı ve hastalar aranarak ameliyat sonrası memnuniyet durumları sorgulandı. 20-45 yaş arası 33 hasta
verileri tarandı. 27 hastaya memnuniyet sorgulamak amacıyla yapılan aramalarda ulaşıldı, ulaşılamayan 6 hasta çalışma dışı bırakıldı.
Hastaların yaş, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), ameliyat öncesi ameliyat sırasında, ameliyat 3. ve 6. aylarda dorsal bölgeden germe ile penis boyu ve penis şaftı ortasından çevresinin ölçüleri, yara yeri iyileşme süreleri kaydedildi.
Hastalarla yüzyüze veya hastalara telefon ile ulaşılarak ameliyattan memnuniyet, tekrar olmak isteyip istemediği ve bu ameliyatı
başkasına tavsiye edip etmeyeceği 1’den 5’e skorlama yapması istendi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 27 hastanın ortalama yaşı 28,9 ± 6,1 (20-45) idi. Preoperatif penis uzunluğu 11,1 ± 1,45 (8,2 – 13,9)
cm, preoperatif penis çevresi 9 ± 0,87 (7,9 – 11,1) cm ölçüldü. Penis boyunda peroperatif 27,8 ± 5,7 mm uzama, postoperatif 3. ayda
2,7 ± 2,9 mm kısalma, postoperatif 6. ayda 5,2 ± 4,8 mm kısalma izlendi. Penis çevresinde peroperatif 45 ± 8,6 mm kalınlaşma, postoperatif 3. ayda 5 ± 3,5 mm incelme, postoperatif 6. ayda 14,9 ± 7,1 mm incelme izlendi. Ameliyattan memnuniyet, tekrar ameliyat
olmak isteyip istemediği ve ameliyatı tavsiye edip etmeyeceği anketine 1,2,3 skorunu verenler Hayır grubu; 4,5 skorunu verenler Evet
grubu olarak ikiye ayrıldı. Bu iki grup yaş, VKİ, preoperatif, peroperatif, 3. aydaki ve 6. aydaki penis boyu ve penis kalınlık değişimi ve
yara iyileşmesine kadar geçen süre açısından karşılaştırıldı. Her üç durumda da iki grup arasında sadece peroperatif penis boyunda
uzama ve yara iyileşmesine kadar geçen süre açısından klinik anlamlı fark izlendi (p< 0,05).
Sonuç: PDB hastalarının ameliyattan memnuniyeti, tekrar ameliyat olmak istemesi ve operasyonu tavsiye etmesi peroperatif penis
boyundaki uzama ile doğru orantılı, yara iyileşmesi süresi ile ters orantılıdır. Çok merkezli daha fazla hasta sayısıyla yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Otolog penil subdermal yağ enjeksiyonu, penil dismorfik bozukluk, penil uzatma
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Evaluation of penile lengthening and thickening surgeries performed in patients with penile
dysmorphic disorder; Our first results
Zülfü Sertkaya1, Harun Özdemir1, Kemal Ertaş2, Emre Korkmaz1, Emin Taha Keskin1, Abdulmuttalip Şimşek1
1
Başakşehir Cam and Sakura City Hospital, Department of Urology, İstanbul
2
Department of Urology, Memorial Hospital, Diyarbakır
Aim: Body dysmorphic disorder (BDD) is defined as excessive preoccupation with a nonexistent or insignificant “bodily defect”. Penile dysmorphic disorder (PDD) is not considered as a separate entity, but rather as a component of BDD. We evaluated the patients
who were not satisfied with the length and thickness of their penises and who had surgical enlargement and thickening.
Material Method: Patients who underwent suspensory ligament cutting, liposuction to the mons region, V-Y plasty to the dorsal root
of the penis, and autologous penile subdermal fat injection for thickening between January 2017 and February 2021 were scanned
retrospectively, and their post-operative satisfaction was questioned. The data of 33 patiens between 20-45 years of age were scanned. 27 patiens could be contacted to inquire about satisfaction, 6 patients who could not be reached were excluded from the study.
Preoperative, intraoperative, at the 3. month and 6. month after surgery, patients’ age, weight, body mass index (BMI), penis length and
circumference of the penile shaft with stretching from the dorsal region were recorded. Wound healing duration was also recorded.
By contacting the patients face-to-face or by phone, patients were asked to score 1 to 5 on their satisfaction with the surgery, whether they would like to have the surgery again, and whether they would recommend this surgery to someone else.
Results: The mean age of 27 patients included in the study was 28.9 ± 6.1 (20-45). Preoperative penile length was measured as
11.1 ± 1.45 (8.2 – 13.9) cm, and preoperative penile circumference was 9 ± 0.87 (7.9 – 11.1) cm. Perioperative 27.8 ± 5.7 mm
elongation of penis length, 2.7 ± 2.9 shortening at postoperative 3rd month, 5.2 ± 4.8 mm shortening postoperatively at 6th month
was observed. Perioperative 45 ± 8.6 mm thickening around the penis, 5 ± 3.5 mm thinning in the postoperative 3rd month, 14.9 ±
7.1mm in the postoperative 6th month thinning was observed. Patients were divided into two according whether they would like to
have the surgery again and whether they would recommend the surgery or not. Those who gave a score of 1,2 or 3 in the questionnaire of satisfaction with the surgery were the “No” group, and those who gave a score of 4or 5 were “Yes” group. These two groups
were compared in terms of age, BMI, preoperative and postoperative change in penile length and penile thickness at the 3rd and 6th
months. In all three cases, a clinically significant difference was observed between the two groups only in terms of perioperative
penile lengthening and the duration of wound healing (p< 0.05).
Conclusion: PDD patients’ satisfaction with the surgery, their willingness to have the surgery again, and their recommendation for
the operation are directly proportional to the elongation of the perioperative penile length and inversely proportional to the wound
healing time. Multicenter studies with larger number of patients are needed.
Keywords: Autologous penile subdermal fat injection, penile dysmorphic disorder, penile lengthening
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Ameliyattan memnun olma ve olmama durumlarının karşılaştırllması
Memnun Olmayan

Memnun

p değeri

Hasta Sayısı

n:7

n:20

Yaş

29,2 ± 8,2

28,8 ± 5,5

0,876

VKİ( kg/m2)

25,7 ± 1,1

25,7 ± 2,2

0,997

Preoperatif Penis Boyu (cm)

10,8 ± 1,3

11,1 ± 1,5

0,721

Preoperatif Penis Kalınlığı(cm)

9,3 ± 1,1

8,9 ± 0,7

0,362

Peroperatif uzama (mm)

23,2 ± 5,1

29,4 ± 5,2

0,01

Peroperatif kalınlaşma (mm)

43,4 ± 10,1

45,5 ± 8,2

0,587

Peroperatif penis boyu(cm)

13,2 ± 1,1

14 ± 1,5

0,190

Peroperatif Penis Kalınlığı(cm)

13,6 ± 1

13,4 ± 0,8

0,702

3. aydaki penis boyu (cm)

12,9 ± 1,1

13,7 ± 1,4

0,181

3. aydaki penis kalınlığı (cm)

12,9 ± 0,9

13 ± 0,7

0,751

6. aydaki penis boyu (cm)

12,5 ± 0,8

13,5 ± 1,2

0,053

6. aydaki penis kalınlığı (cm)

11,7 ± 0,5

12,1 ± 0,7

0,191

Tam yara iyileşmesine kadar
geçen süre (ay)

2 ± 0,8

1,1 ± 0,5

0,008

(Ameliyattan memnuniyette 1,2,3 puan veren hastalar memun olmayan, 4,5 puan verenler ise memnun hasta olarak kabul edildi.)
Comparison of satisfaction and dissatisfaction with the surgery
Unsatisfied

Satisfied

Number of patients

7

20

Age

29,2 ± 8,2

28,8 ± 5,5

0,876

BMİ( kg/m2)

25,7 ± 1,1

25,7 ± 2,2

0,997

Preoperative Penis Length (cm)

10,8 ± 1,3

11,1 ± 1,5

0,721

Preoperative Penis Thickness (cm)

9,3 ± 1,1

8,9 ± 0,7

0,362

Peroperative elongation (mm)

23,2 ± 5,1

29,4 ± 5,2

0,01

Peroperative thickening (mm)

43,4 ± 10,1

45,5 ± 8,2

0,587

Peroperative penis length (cm)

13,2 ± 1,1

14 ± 1,5

0,190

Peroperative Penis Thickness (cm)

13,6 ± 1

13,4 ± 0,8

0,702

Penis length at 3 months (cm)

12,9 ± 1,1

13,7 ± 1,4

0,181

Penis thickness at 3 months (cm)

12,9 ± 0,9

13 ± 0,7

0,751

Penis length at 6 months (cm)

12,5 ± 0,8

13,5 ± 1,2

0,053

Penis thickness at 6 months (cm)

11,7 ± 0,5

12,1 ± 0,7

0,191

The duration of wound healing (months)

2 ± 0,8 8

1,1 ± 0,5

0,008
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Penil Fraktürle başvuran hastalarda erken dönemdeki cerrahi tedavinin cinsel işlev üzerine
etkisi
Nezih Tamkaç, Fatih Gökalp, Hakan Şığva, Ömer Koraş, Sefa Burak Porgalı, Bilal Kulak, Ferhat Uçurmak, Khaled Albaba, Sadık Görür
Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği,Hatay
GİRİŞ: Penil fraktür, penisin tunika albugienada meydana gelen yırtılmadan kaynaklı ürolojik acil cerrahi müdahele edilmesi gereken
bir durumdur.Literatürde erken dönem cerrahi müdahale daha az komplikasyon riski, kısa hastanede yatış süresi ve erken fonksiyonel iyileşme ile tercih edilmesi gereken tedavi yöntemi olarak yerini almıştır. Bizde çalışmamızda penil fraktür nedeniyle onarım
yapılan hastaların postoperatif erken dönem cinsel işlev fonksiyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.
METOD: Kliniğimizde 2013-2020 arasında penil fraktür ön tanısıyla acil servis ya da üroloji polikliniğine başvuran 18 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların tamamı fizik muayenede penil fraktür düşündürdü ve penil renkli dopler ile konfirme
edildi.Tüm hastalara genel anestezi altında onarım yapıldı. Hastaların yaş,vücut kitle endeksi,ek hastalık,fraktür süresi,fraktür lokalizasyonu ve usg deki boyutu değerlendirildi.ayrıca post operatif 1,5 ay ve 6.aydaki uluslararası erektil işlev formu (IIEF-SF) skorları
hastalar tarafından dolduruldu.
BULGULAR: Hastaların ortanca yaşı 44.0(35.0-53.0) yıl ve ortanca vücut kitle endeksi 21.3( 20.4-23.6) kg/m2 idi. İki hastanın
özgeçmişinde hipertansiyon,bir hastanın ise kronik böbrek yetmezliği mevcuttu.Median fraktür sonrası hastaneye başvuru süresi 5
(3-6) saat idi.Usg de ortanca lezyon boyutu 10(5-15)mm’idi (Tablo 1).Hastaların cinsel işlevleri değerlendirildiğinde,IIEF alt formları;
erektil fonksiyonları, cinsel istek,cinsel memnuniyet ve genel memnuniyet post operatif 1,5 ayda istatistiki olarak azalırken postoperatif 6.ayda preoperatif düzeye tekrar yükselmiştir (p<0.001, p<0.001,p=0.001 ve p<0.001). Hastaların orgazmik işlevinde ise
anlamlı değişiklik olmamıştır (p=0.055).
SONUÇ: Penil fraktür görece nadir görülen acil müdahale gerektiren bir durumdur. Erken dönemde onarım hastalarda düşük morbidite ile tercih edilmesi gereken yöntemdir. Erken dönem onarım sonrası hatlarda cinsel işlevlerde değişiklikler olsa da erken dönem
takip sonuçları oldukça iyidir.
Anahtar Kelimeler: albuginea,fraktür,penil
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The Effect of Early Surgical Treatment on Sexual Function in Patients Presenting with Penile
Fracture
Nezih Tamkaç, Fatih Gökalp, Hakan Şığva, Ömer Koraş, Sefa Burak Porgalı, Bilal Kulak, Ferhat Uçurmak, Khaled Albaba, Sadık Görür
University of Mustafa Kemal Research Hospital Deparment of Urology,Hatay
INTRODUCTION: Penile fracture is a condition that requires urological emergency surgical intervention due to rupture of the tunica
albuginea of the penis. In the literature, early surgical intervention has taken its place as the preferred treatment method withless
risk of complications, shorter hospital stay and early functional recovery. Our study aimed to evaluate the early postoperative sexual
function of patients who underwent repair due to penile fracture.
METHOD: The data of 18 patients who applied to the emergency department or urology outpatient clinic with a preliminary diagnosis of penile fracture in our clinic between 2013 and 2020 were retrospectively analyzed. On physical examination, all of the patients were suggestive of penile fracture, and it was confirmed with penile-colored doppler. All patients were repaired under general
anesthesia. In addition, patients’ age, body mass index, comorbidity, duration of fracture, fracture localization and size on USG were
evaluated. In addition, the international erectile function form (IIEF-SF) scores at 1.5 months and six months postoperatively were
filled in by the patients.
RESULTS: The median age of the patients was 44.0 (35.0-53.0) years, and the median body mass index was 21.3 (20.4-23.6) kg/m2.
Two patients had a history of hypertension, and one patient had chronic renal failure. The time to hospital admission after median
fracture was 5 (3-6) hours. The median lesion size on USG was 10 (5-15) mm (Table 1). When the sexual functions of the patients
were evaluated with IIEF-SF;erectile function,sexual desire, sexual satisfaction and general satisfaction decreased statistically in
the post-operative 1.5 months, but increased again to the preoperative level at the postoperative 6th month (p<0.001, p<0.001,
p=0.001 and p<0.001). There was no significant change in the orgasmic function of the patients (p=0.055).
CONCLUSION: Penile fracture is a relatively rare condition requiring immediate intervention. Repair in the early period is the method
that should be preferred in patients with low morbidity. Although there are changes in sexual functions in the lines after early repair,
early follow-up results are pretty good.
Keywords: albuginea,fracture,penile
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Hastaların Demografik Verileri
Demographic Data of Patients

Cinsel fonksiyon değerlerinin preoperative sonuçlarla karşılaştırılması
IIEF

Preoperatif

Postoperatif 1,5 ay

Postoperatif 6. ay

p değeri

Erektil fonksiyon

26.11± 2.37

23.11±3.12

26.50±3.31

<0.001*

Orgazmik işlev

8.44 ±0.70

8.06±1.11

8.78±1.11

0.055

Cinsel istek

8.22±0.81

7.00±1.03

8.56±0.92

<0.001*

Cinsel memnuniyet

13.44±0.98

11.72±1.78

12.72±1.56

0.001

Genel menmuniyet

8.44±0.86

7.22±1.11

8.39±0.98

<0.001

Comparison of sexual function values with preoperative results
IIEF

Preoperative

postoperative 1,5 months

postoperative 6.months

p value

Erectile function

26.11± 2.37

23.11±3.12

26.50±3.31

<0.001*

Orgasmic function

8.44 ±0.70

8.06±1.11

8.78±1.11

0.055

Sexual Desire

8.22±0.81

7.00±1.03

8.56±0.92

<0.001*

Sexal Satisfaction

13.44±0.98

11.72±1.78

12.72±1.56

0.001

General Satisfaction

8.44±0.86

7.22±1.11

8.39±0.98

<0.001
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Aşırı Aktif Mesanede Serum Miyeloperoksidaz (MPO), C-Reaktif Protein (CRP) ve Serum
Prolidaz Aktivitesinin Erkek, Kadın Hastalar ve Sağlıklı Akranları ile Karşılaştırılması
Abdullah Çırakoğlu1, Erdal Benli1, Tülin Bayrak2, Ahmet Bayrak2, İsmail Nalbant4, Yeliz Kasko Arıcı3, Ahmet Yüce5
1
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
2
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
3
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
4
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
5
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
Giriş: Aşırı aktif mesane hastalığı (AAM) yaygın görülen ve etiyolojisi halen tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Erkeklerde genelde
mesane çıkım obstrüksiyonu ile birlikte görülmesi nedeniyle etiyolojisinde buna bağlı meydana gelen enflamasyon ve fibrozis gibi
değişikliklerin olduğu düşünülmektedir. Kadınlarda ise doğumlar, konstupasyon gibi nedenlerle destek dokularında meydana gelen
değişikliklerin etkili olduğu düşünülmektedir. Bu teorinin doğru olup olmadığın araştırmak amacıyla çalışmamızda kollajen metabolizması ile ilişkili olduğu bilinen prolidaz aktivitesinin ve enflamasyon belirteci olarak kullanılan miyeloperoksidaz (MPO) ve C-reaktif
protein (CRP) düzeylerinin erkek ve kadınlarda aşırı aktif mesane hastalarında farklı olup olmadığını araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya başlamadan önce power analizi yapılarak her grupta (Kontrol-Kadın, Kontrol-Erkek, AAM- Kadın,
AAM-Erkek) en az 32 katılımcı olması gerektiği hesaplandı. Çalışma grubumuz yeni AAM tanısı almış olan 69 hasta (36 kadın, 33
erkek) ve 70 kontrol grubundan (34 kadın, 36 erkek) oluşmaktadır. Çalışma ve kontrol grubumuz Mart 2017-Ağustos 2019 arasında
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvuran hastalar arasından alındı. Tüm katılımcıların ayrıntılı
anamnez, tıbbi hikayeleri ve kullandıkları ilaçları kaydedildi. AAM tanısı ICS tanımlamasına uygun olarak konuldu. Hastaların AAM
semptom skoru formları bu işle görevli bir personel yardımıyla dolduruldu. Mesane kanseri, idrar yolu enfeksiyonu, nörojenik patolojisi olanlar çalışmaya alınmadı.
Bulgular: AAM grubunda ortanca AAM semptom skoru 24±12 kontrol grubunda ise 6±4 olarak bulundu. AAM ve kontrol gruplarında
BMI ve yaş açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. AAM ve kontrol grubu arasında MPO, prolidaz ve CRP açısından
istatistiksel anlamlı fark saptandı. Erkek ve kadın AAM hastaları arasında fark olup olmadığını değerlendirmek için cinsiyetlere göre
gruplandırılarak karşılaştırmalar yapıldığında ise erkek kontrol ve AAM grupları ile kadın AAM ve kontrol grupları arasında MPO,
prolidaz ve CRP değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı. Ayrıntılı değerleri Tabloda görülmektedir
Sonuç: Sonuç olarak çalışmamıza başlarken erkeklerde ve kadınlarda AAM hastalığının farklı etiyolojilerden kaynaklanabileceği hipotezini doğrulayacak veriler elde edilememiştir. Ancak AAM hastalığı olan hasta grubunda prolidaz aktivitesinin kontrol grubundan
yüksek olduğu saptanmıştır. Bulgularımız prolidaz ve AAM hastalığı arasında bir bağlantı olabileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca
MPO ve CRP düzeylerinin AAM hasta grubunda yüksek saptanması AAM etiyolojisinde enflamasyonun rol oynadığını düşündürmektedir. Bu konuların ortaya konulabilmesi için serum düzeyleriyle birlikte doku örneklerini de içeren daha geniş kapsamlı araştırmaların yapılması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Aşırı aktif mesane hastalığı, Prolidaz, Miyeloperoksidaz, CRP
AAM ve Kontrol grubunda ortalama MPO, Prolidaz ve CRP değerleri
AAM (n=69)

Kontrol Grubu (n=70)

p

MPO

36,40±14,25

32,90±12,80

0,037*

Prolidaz

388,80±107,38

327,35±77,95

<0,001**

CRP

0,36±0,66

0,17±0,34

0,012*

(Sonuçlar Ortanca±ICR olarak verilmiştir)
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Comparison of Serum Myeloperoxidase (MPO), C-Reactive Protein (CRP), and Serum Prolidase Activity in Overactive Bladder with Male, Female Patients and Healthy Peers
Abdullah Çırakoğlu1, Erdal Benli1, Tülin Bayrak2, Ahmet Bayrak2, İsmail Nalbant4, Yeliz Kasko Arıcı3, Ahmet Yüce5
1
Ordu University, Faculty of Medicine Department of Urology
2
Ordu University, Faculty of Medicine Department of Medical Biochemistry
3
Ordu University, Faculty of Medicine Department of Department of Biostatistics and Medical Informatics
4
Lokman Hekim University Faculty of Medicine Department of Urology
5
Darende Hulusi Efendi State Hospital
İntroduction: Overactive bladder disease (OAB) is a common disease and its etiology is still unknown. Since it is generally seen
together with bladder outlet obstruction in men, it is thought that there are changes such as inflammation and fibrosis in its etiology.
In women, it is thought that the changes in the supporting tissues due to reasons such as obstetric and constipation are effective.
The purpose of this study is to investigate whether this theory is correct. In our study, we investigated whether prolidase activity,
which is known to be associated with collagen metabolism, and myeloperoxidase (MPO) and C-reactive protein (CRP) levels, which
are used as inflammation markers, are different in men and women with overactive bladder.
Material and Method: Before starting the study, power analysis was performed and it was calculated that there should be at least
32 participants (Control-Female, Control-Male, OAB-Female, OAM-Male) in each group. Our study group consisted of 69 patients
(36 women, 33 men) new diagnosed with OAB and 70 control groups (34 women, 36 men). Case and control group consists of patients who applied to Ordu University Training and Research Hospital Urology polyclinic between March 2017 and August 2019. All
participants’ detailed anamnesis, medical history and medications were recorded. The diagnosis of OAB was made in accordance
with the ICS definition. OAB symptom score forms of the patients were filled with the help of a staff member assigned to this task.
Patients with bladder cancer, urinary tract infection, neurogenic pathology were excluded from the study.
Results: The median OAB symptom score was 24±12 in the OAB group and 6±4 in the control group. There was no significant
difference between the groups in terms of BMI and age in OAB and control groups. A statistically significant difference was found
between OAB and control groups in terms of MPO, prolidase and CRP. In order to evaluate whether there is a difference between
male and female OAB patients, comparisons are made by grouping them according to gender, there was no significant difference
between male control and OAB groups and female OAB and control groups in terms of MPO, prolidase and CRP values. Detailed
results are shown in Table.
Conclusion: As a result, at the beginning of our study, data could not be obtained to confirm the hypothesis that OAB disease in men
and women may arise from different etiologies. However, prolidase activity was found to be higher in the patient group with OAB
disease than in the control group. Our results reveal that there may be a link between prolidase and OAB disease. In addition, the
high MPO and CRP levels in the OAB patient group suggest that inflammation plays a role in the etiology of OAB. In order to reveal
these issues, it is necessary to carry out more comprehensive studies that include tissue samples together with serum levels.
Keywords: Overactive bladder, Prolidase, Myeloperoxidase, CRP
Mean MPO, Prolidase and CRP values in
 OAB and control groups
Overactive Bladder (n=69)

Control Group
(n=70)

p

MPO

36,40±14,25

32,90±12,80

0,037*

Prolidase

388,80±107,38

327,35±77,95

<0,001**

CRP

0,36±0,66

0,17±0,34

0,012*

(Results are given as Median±ICR)
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Aşırı Aktif Mesane-V3 (OAB-V3) Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirliği ve Davranışsal
Terapi Yanıtının Değerlendirilmesi
Orhan Şahin1, Mehmet Gökhan Çulha2, Selcen Kanyılmaz3
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, aşırı aktif mesane – V3’ün (OAB-V3) Türkçe geçerlik ve güvenilirliğini değerlendirmek ve AAM ile
davranışsal ve fizik tedavi (istemli işeme ve zamanlı işeme, mesane eğitimi, pelvik taban kas eğitimi) sonuçlarını değerlendirmektir.
ÇALIŞMA TASARIMI, MATERYAL VE YÖNTEMLER: Çalışma Ekim 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında polikliniğe başvuran 90 hasta ile
gerçekleştirilmiştir. OAB-V3 Türkçe validasyonu İngilizce versiyonundan geliştirildi. Hastaların demografik verileri kaydedildi. AAM
semptomları ile fonksiyonel üroloji kliniğine sevk edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların çalışmaya dahil edilmeleri için
Türkçe okuyup yazmaları, okuduklarını anlamaları ve 18 yaşından büyük olmaları şartı arandı. 18 yaşından küçük, aktif AAM tedavisi
gören, Türkçe okuyup yazamayan, okuduğunu anlayamayan ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyen hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Hastaların demografik özellikleri kaydedildi ve fizik muayeneleri yapıldı. Hastalar, 3 sorudan oluşan OAB-V3 Türkçe formu, Aşırı Aktif
Mesane Anket Formu (OAB-v8) ve Uluslararası İnkontinans Anketi Kısa Formu (ICIQ-SF) dolduruldu. Hastaların 3 günlük mesane
günlükleri kaydedildi. Hastalar 2 hafta sonra aynı formları tekrar doldurdu. Bu hastalardan davranış terapisi alan grup 8 hafta sonra
tekrar OAB-V3-Türkçesini doldurmuştur.
BULGULAR: Çalışmaya 30 AAM-ıslak ve 30-AAM kuru olmak üzere toplam 60 AAM hastası ve 30 sağlıklı kontrol dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 56.32±11.44 (28-77) yıl, ortalama BMI 35.53±7.24 (23.74-45.79) ve ortalama AAM şikayet süresi 54.32±37.73
(12-180) ay idi. OAB-V3 ortalama puanı 7.99±3.40, OAB-V8 19.78±5.06 ve ICIQ-SF ortalama puanı 12.90±4.73 idi. Kontrol grubunun
ortalama OAB-V3 puanı 1.56±0.67, kuru AAM hastalarının ortalama OAB-V3 puanı 2.98±1.45 ve ıslak AAM hastalarının ortalama
OAB-V3 puanı 3.78±0.67 idi. Güvenilirlik değerlendirmesinin sonuçları, toplam OAB-V3 puanının sınıf içi korelasyon katsayısının
0.822 (bireysel madde puanlarının ağırlıklı katsayıları, 0.739-0.882) ve Cronbach α’nın 0.817 olduğunu göstermiştir. Test-tekrar test
güvenilirliği 0.689’dur. Geçerlilik analizinde, OAB-V3 toplam puanı, diğer anket formlarına (OAB-v8, ICIQ-SF ve mesane günlüğü) ait
olanlarla yüksek düzeyde korelasyon gösterdi. Davranışçı terapi alan 30 hastanın ortalama toplam OAB-V3 puanları 7,89±3,29’dan
5,86±2,56’ya düştü (p<0,001). Aynı düşüş OAB-v8 ve ICIQ-SF puanlarında da gözlendi (OAB-v8 için p<0,001, ICIQ-SF için p=0,001).
Semptom skorlarındaki bu iyileşme mesane günlüğü değerlerinde de gözlendi.
SONUÇ: OAB-V3-Türkçe versiyonu, AAM’li hastaları değerlendirmek için güvenilir bir araç olarak geliştirilmiş ve onaylanmıştır. Bu çalışma, davranışçı terapinin AAM, idrar sıklığı, sıkışma inkontinansı tedavisinde ve OAB-V3, OAB-v8 ve ICIF-SF skorlarını iyileştirmede
etkili tedavi modalitelerinden biri olduğunu göstermiştir. Bu basit anketin Türkçe konuşan AAM hastalarında klinik çalışmalarda ve
tıbbi uygulamalarda faydalı olması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: aşırı aktif mesane, davranışsal terapi, fizik tedavi, anket, OAB-V3, geçerlilik

359

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Turkish Validity and Reliability of the Overactive Bladder-V3 (OAB-V3) Questionnaire and
Evaluation of Behavioral Therapy Response
Orhan Şahin1, Mehmet Gökhan Çulha2, Selcen Kanyılmaz3
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AIM: The aim of this study was to evaluate the Turkish validity and reliability of the overactive bladder – V3 (OAB-V3) and to evaluate
the results of OAB and behavioral and physical therapy (voluntary voiding and timed voiding, bladder training, pelvic floor muscle
training).
STUDY DESIGN, MATERIALS AND METHODS: The study was carried out with 90 patients who applied to the outpatient clinic between October 2020 and April 2021. OAB-V3 Turkish validation was developed from the English version. Demographic data of the
patients were recorded. Patients referred to the functional urology clinic with OAB symptoms were included in the study. In order to
be included in the study, the patients were required to read and write Turkish, to understand what they read and to be older than 18
years of age. Patients younger than 18 years of age, under active OAB treatment, who could not read and write in Turkish, could not
understand what they read, and did not agree to participate in the study were excluded from the study. Demographic characteristics
of the patients were recorded and physical examinations were performed. The patients filled the OAB-V3 Turkish form consisting
of 3 questions, the Overactive Bladder Questionnaire (OAB-v8) and the International Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQSF). 3-day bladder diaries of the patients were recorded. The patients filled out the same forms again 2 weeks later. The group that
received behavioral therapy from these patients completed the OAB-V3-Turkish again 8 weeks later.
RESULTS: A total of 60 OAB patients (30 OAB-wet and 30-OAB dry) and 30 healthy controls were included in the study. The mean
age of the patients was 56.32±11.44 (28-77) years, the mean BMI was 35.53±7.24 (23.74-45.79), and the mean OAB complaint
duration was 54.32±37.73 (12-180) months. The mean OAB-V3 score was 7.99±3.40, MAP-V8 19.78±5.06, and the ICIQ-SF mean
score was 12.90±4.73. The mean OAB-V3 score of the control group was 1.56±0.67, the mean OAB-V3 score of the dry OAB patients
was 2.98±1.45, and the mean OAB-V3 score of the wet OAB patient was 3.78±0.67. The results of the reliability evaluation showed
that the intraclass correlation coefficient of the total MAP-V3 score was 0.822(weighted coefficients of individual item scores,
0.739-0.882) and the Cronbach α was 0.817. The test-retest reliability is 0.689.In the validity analysis, the OAB-V3 total score was
highly correlated with those of the other questionnaires (OAB-v8, ICIQ-SF, and bladder diary). The mean total OAB-V3 scores of 30
patients who received behavioral therapy decreased from 7.89±3.29 to 5.86±2.56(p<0.001). The same decrease was observed in
OAB-v8 and ICIQ-SF scores (p<0.001 for OAB-v8, p=0.001 for ICIQ-SF). This improvement in symptom scores was also observed in
bladder diary values.
CONCLUSION: The OAB-V3-Turkish version was developed and approved as a reliable tool for evaluating patients with OAB. This
study demonstrated that behavioral therapy is one of the effective treatment modalities in treating OAB, urinary frequency, urge incontinence and improving OAB-V3, OAB-v8 and ICIF-SF scores. This simple questionnaire is expected to be useful in clinical studies
and medical practice in Turkish-speaking OAB patients.
Keywords: overactive bladder, behavioral therapy, physical therapy, questionnaire, MAP-V3, validity
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Klinik benign prostat hiperplazisine bağlı alt üriner sistem semptomlarının değerlendirilmesinde kullanılan semptom skorları arasında korelasyon var mı?
Muhammet Güzelsoy1, Murat Öztürk1, Salim Zengin1, Soner Çoban1, Ali Rıza Türkoğlu2, Akif Koç1
1
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2
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AMAÇ: Alt üriner sistem semptomları (AÜSS) ile başvuran erkek hastalarda International Prostate Symptome Score(IPSS), International Consultation on Incontinence Questionnaire Male Lower Urinary Tract Symptoms (ICIQ-MLUTS) ve Visual Prostate Symptom
Score (VPSS) semptom skorlarının birbirleri ile korelasyonunu araştırma.
YÖNTEM: Ağustos 2015 - Şubat 2016 tarihleri arasında AÜSS ile polikliniğimize başvuran 224 hasta çalışmaya alındı. Hastalara
IPSS, ICIQ-MLUTS ve VPSS semptom skor formları doldurtuldu. IPSS 1, 3, 5 ve 6. sorular, ICIQ-MLUTS’ da 2 - 6. soruların ‘a’ şıkları,
VPSS’ de 3. soru işeme fonksiyonunun göstergesi olarak kabul edildi. IPSS 2, 4 ve 7. sorular, ICIQ-MLUTS’ da 7-14. soruların ‘a’ şıkları, VPSS’ de 1 ve 2. sorular depolama fonksiyonunu göstergesi olarak kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 61.0 ±7.57 (45-85) idi. IPSS total, işeme, depolama değerleri sırasıyla 16.2± 8.3 (1-35),
9.1±5.3 (0-20), 7.0±3.8 (0-15); ICIQ-MLUTS total, işeme, depolama değerleri sırasıyla 16.5±7.9 (0-38), 9.1±4.8 (0-19), 7.3±4.5 (024); VPSS total, işeme, depolama değerleri sırasıyla 9.9±3.0 (3-16), 3.3±0.8 (1-5), 6.8±2.7 (0-12) idi. Tablo’ da semptom skorlarının
aralarındaki korelasyon değerleri görülmektedir. Korelasyon katsayısı (r) çok zayıf (0.00-0.19), zayıf (0.20-0.39), orta (0.40-0.59),
güçlü (0.60-0.79) ve çok güçlü (0.80-1.00 ) olarak derecelendirildi. Buna göre IPSS total - ICIQ-MLUTS total, IPSS depolama - ICIQ-MLUTS depolama, IPSS işeme - ICIQ-MLUTS işeme değerleri arasında güçlü; IPSS total - VPSS total, ICIQ-MLUTS total - VPSS total,
ICIQ-MLUTS depolama - VPSS depolama, IPSS işeme - VPSS işeme, ICIQ-MLUTS Hayat kalitesi (QL) - VPSS QL değerleri arasında
orta; IPSS depolama - VPSS depolama, ICIQ-MLUTS işeme – VPSS işeme, IPSS QL - ICIQ-MLUTS QL, IPSS QL - VPSS QL değerleri
arasında zayıf derece korelasyon izlendi.
SONUÇ: Sonuç olarak IPSS ile ICIQ-MLUTS sorgulama formları arasında hem total, hem de depolama ve işeme skorları arasında
güçlü korelasyon bulundu. Buna karşılık bu iki formun QL değerleri arasında zayıf bir korelasyon saptandı. VPSS formu ise hem IPSS
hem de ICIQ-MLUTS sorgulama formları ile hiçbir parametrede güçlü bir korelasyon göstermedi.
Anahtar Kelimeler: AÜSS, IPSS, ICIQ-MLUTS, VPSS
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Is there a correlation between the symptom scores used in the evaluation of lower urinary
tract symptoms due to clinical benign prostatic hyperplasia?
Muhammet Güzelsoy1, Murat Öztürk1, Salim Zengin1, Soner Çoban1, Ali Rıza Türkoğlu2, Akif Koç1
1
Department of Urology, Health Sciences University, Bursa Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2
Department of Urology, Bursa Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
OBJECTIVE: To investigate the correlation between International Prostate Symptome Score (IPSS), International Consultation on Incontinence Questionnaire Male Lower Urinary Tract Symptoms (ICIQ-MLUTS) and Visual Prostate Symptom Score (VPSS) symptom
scores in male patients presenting with lower urinary tract symptoms (LUTS).
METHODS: 224 patients who applied to our outpatient clinic with LUTS between August 2015 and February 2016 were included
in the study. IPSS, ICIQ-MLUTS and VPSS symptom score forms were filled in by the patients. IPSS questions 1, 3, 5 and 6, ‘a’ of
questions 2 to 6 in ICIQ-MLUTS, and question 3 in VPSS were accepted as indicators of the voiding function. Questions 2, 4 and 7
in IPSS, ‘a’ of questions 7-14 in ICIQ-MLUTS, and questions 1 and 2 in VPSS were accepted as indicators of the storage function.
RESULTS: The mean age of the patients was 61.0 ±7.57 (45-85). IPSS total, voiding, and storage values were 16.2± 8.3 (1-35),
9.1±5.3 (0-20), 7.0±3.8 (0-15), respectively; ICIQ-MLUTS total, voiding, and storage values were 16.5±7.9 (0-38), 9.1±4.8 (0-19),
7.3±4.5 (0-24), respectively; VPSS total, voiding and storage values were 9.9±3.0 (3-16), 3.3±0.8 (1-5), 6.8±2.7 (0-12), respectively.
The table shows the correlation values between symptom scores. The correlation coefficient (r) was graded as very weak (0.000.19), weak (0.20-0.39), moderate (0.40-0.59), strong (0.60-0.79) and very strong (0.80-1.00). Accordingly, a strong correlation
was found between IPSS total - ICIQ-MLUTS total, IPSS storage - ICIQ-MLUTS storage, IPSS voiding - ICIQ-MLUTS voiding values. A
moderate correlation was found between IPSS total - VPSS total, ICIQ-MLUTS total - VPSS total, ICIQ-MLUTS storage - VPSS storage,
IPSS voiding - VPSS voiding, ICIQ-MLUTS Quality of life (QL) - VPSS QL values. A weak correlation was found between IPSS storage
- VPSS storage, ICIQ-MLUTS voiding - VPSS voiding, IPSS QL - ICIQ-MLUTS QL, IPSS QL - VPSS QL values.
CONCLUSION: As a result, a strong correlation was found between IPSS and ICIQ-MLUTS questionnaires, as well as total, storage
and voiding scores. On the other hand, a weak correlation was found between the QL values of these two forms. The VPSS form did
not show a strong correlation in any parameter with both the IPSS and ICIQ-MLUTS questionnaires.
Keywords: LUTS, IPSS, ICIQ-MLUTS, VPSS
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Tablo
ICIQ-MLUTS
TOTAL

VPSS
TOTAL

IPSS TOTAL

r= 0.745* r= 0.422*

ICIQ-MLUTS
TOTAL

r= 0.474*

IPSS DEPOLAMA

ICIQ-MLUTS
DEPOLAMA

ICIQ-MVPSS DEPOLALUTS
MA
İŞEME

r= 0.624*

r= 0.386*

ICIQ-MLUTS
DEPOLAMA

VPSS
İŞEME

ICIQ-MLUTS QL

VPSS
QL

r= 0.328*

r=
0.343*

r= 0.492*

IPSS İŞEME

r= 0.708*

ICIQ-MLUTS
İŞEME

r=
0.410*
r=
0.310*

IPSS QL

r=
0.457*

ICIQ-MLUTS QL
Semptom skorları aralarındaki korelasyon değerleri (*p=0.001)
Table
ICIQ-MLUTS
TOTAL

VPSS
TOTAL

IPSS TOTAL

r= 0.745* r= 0.422*

ICIQ-MLUTS
TOTAL

r= 0.474*

IPSS STORAGE
ICIQ-MLUTS
STORAGE

ICIQ-MLUTS
STORAGE

VPSS STORAGE

r= 0.624*

r= 0.386*

ICIQ-MLUTS VPSS VOIVOIDING
DING

ICIQ-MLUTS QL

VPSS
QL

r= 0.328*

r=
0.343*

r= 0.492*

IPSS VOIDING

r= 0.708*

ICIQ-MLUTS
VOIDING

r= 0.410*
r= 0.310*

IPSS QL
ICIQ-MLUTS
QL

r=
0.457*

Correlation values between symptom scores (*p=0.001)
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SS-157

COVID-19 hastalarında alt üriner sistem semptomlarının değerlendirilmesi ve uzun dönem
sonuçları
Osman Köse1, Yavuz Tarık Atik1, Anıl Erdik1, Burak Uysal1, Hacı İbrahim Çimen1, Hande Toptan2, Ertuğrul Güçlü3, Oğuz Karabay3
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Sakarya
2
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya
3
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya
GİRİŞ: COVID-19’un alt üriner sistem fonksiyonları üzerindeki etkileri henüz bilinmemektedir. Bu çalışmada, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılarak tedavi edilen hastalarda görülen de novo alt üriner sistem semptom (AÜSS) şiddetlerini ve uzun dönem sonuçlarını
incelemeyi amaçladık.
MATERYAL-METOD: Haziran 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında nazofaringeal sürüntü RT-PCR testi ile COVID-19 tanısı konan 70
erkek hastanın verileri prospektif olarak toplandı. Benign prostat hiperplazisi veya aşırı aktif mesane nedeni ile tedavi alan, üriner
traktus cerrahisi öyküsü olan, idrar yolu enfeksiyonu bulunan hastalar çalışma dışı bırakılarak 42 hasta çalışmaya dahil edildi.
Hastaların yaşı, komorbiditeleri, AÜSS başlama tarihi, COVID-19 tanı tarihi, uluslararası semptom skorları (IPSS), kreatinin, PSA
ve D-dimer seviyeleri ve hastanede kalış süreleri kaydedildi. Hastaların enfeksiyon öncesi, enfeksiyon sırasındaki ve enfeksiyon
sonrası 3. ve 12. aylardaki IPSS skorları değerlendirildi. Ayrıca hastaların COVID-19 enfeksiyonu esnasında yapılmış olan CT toraks
görüntüleriyle akciğerdeki tutulumları CO-RADS değerlendirmesi göz önünde bulundurularak hafif, orta ve şiddetli olmak üzere 3
gruba ayrıldı. İstatistiksel karşılaştırmalar non-parametrik testler olan Mann Whitney U, Kruskal-Wallis test, Wilcoxon Signed Rank
test ve Friedman testi uygulanarak yapıldı. p<0,05 değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 54.76±11.95 yıl, VKİ 28.84±3.45 (kg/m2), kreatinin 1.01±0.46 (mg/dl), PSA 1.19±1.40 (µg/L),
D-dimer 452.21±328.37 (ugFEU/L), hospitalizasyon süresi 7.92±3.95 gündü. 42 hastanın COVID-19 öncesi ve COVID-19 esnasındaki
IPSS skorları ve AÜSS şiddetleri karşılaştırıldığında; 8 hastanın semptom skorlarında değişiklik yok iken, 34 hastanın (%80,9) COVID-19 enfeksiyonu öncesi medyan IPSS skoru 2 olup COVID-19 esnasında 9’a yükseldiği gözlendi (p<0,001). COVID-19 esnasında
IPSS skoru artan 34 hastanın 3.ay takibinde ve 12.ay takibinde 5’inin (%14,7) COVID-19’a bağlı gelişen semptomlarının devam ettiği
görüldü. Bu 5 hastanın ortalama yaşı 48.6±13,9 idi.
COVID-19 öncesi dönemde IPSS skoru <20 olan 7 hastanın (%16,6), COVID-19 enfeksiyonu esnasında AÜSS şikayetlerinin arttığı
ve IPSS skorlarının 20 ve üzerinde olduğu saptandı. Bu hastaların 3. ay takiplerinde semptom şiddetlerinin eski haline (IPSS<20)
gerilediği gözlendi. Ayrıca hastalar 50 yaş altı ve üstü olmak üzere iki gruba ayrıldığında; 50 yaş üzeri grupta COVID-19 öncesi ve esnasındaki IPSS, depolama ve boşaltım medyan semptom skorları 50 yaş altı gruptaki medyan semptom skorlarına göre daha yüksek
olduğu saptandı (p<0,05). 50 yaş üstü grupta COVID-19 esnasındaki IPSS, depolama ve boşaltım skorlarının 3. ve 12. aydaki skorlardan yüksek olduğu bulundu ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). 50 yaş altı grupta ise COVID-19 esnasındaki IPSS
skorunun ve boşaltım semptom skorunun, 3. ve 12. ay IPSS skoru ve boşaltım semptom skorundan yüksek olduğu görüldü (p<0,05).
Hastalar COVID-19 enfeksiyonu esnasında yapılmış olan CT toraks görüntüleriyle akciğerdeki tutulumları CO-RADS değerlendirmesi
göz önünde bulundurularak 3 gruba ayrıldı. Gruplar arasındaki IPSS, depolama ve boşaltım semptom skorları arasında istatistiksel
anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).
SONUÇ: COVID-19 hastalarında alt üriner sistem semptomları de novo gelişebilir veya önceki semptomlar artabilir. Bulgular COVID-19 hastalarının takiplerinde alt üriner sistem semptomlarının devam edebileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alt üriner sistem semptomları, COVID-19, Uluslararası prostat semptom skoru
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Evaluation of lower urinary system symptoms and long-term results in patients with COVID-19
Osman Köse1, Yavuz Tarık Atik1, Anıl Erdik1, Burak Uysal1, Hacı İbrahim Çimen1, Hande Toptan2, Ertuğrul Güçlü3, Oğuz Karabay3
1
Department of Urology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
2
Department of Microbiology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
3
Department of Infectious Diseases, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
OBJECTİVE: The effects of COVID-19 on lower urinary system functions are not yet known. In this study, we aimed to examine the
severity and long-term outcomes of de novo lower urinary tract symptoms (LUTS) seen in patients hospitalized for COVID-19.
MATERIALS AND METHOD: Data of 70 male patients diagnosed with COVID-19 via a nasopharyngeal swab RTPCR test between
June 2020-April 2021 were collected prospectively. Patients treated for benign prostatic hyperplasia or overactive bladder, with a
history of urinary tract surgery and urinary tract infection were excluded from the study. 42 patients were included in the study. Patients’ age, comorbidities, date of LUTS, diagnosis date of COVID-19, score of international symptom scores (IPSS), creatinine, PSA,
D-dimer levels, and length of hospital stay were recorded. IPSS scores of the patients before infection, during the infection and 3rd
and 12th months after the infection were evaluated. In addition, patients were divided into 3 groups as mild, moderate and severe,
considering the CO-RADS evaluation, with CT thorax images taken during the COVID-19 infection.
FINDINGS: The mean age of patients was 54.76±11.95years, BMI 28.84±3.45(kg/m2), creatinin 1.01±0.46(mg/dl), PSA
1.19±1.40(µg/L), D-dimer level 452.21±328.37(ugFEU/L), hospitalization time was 7.92±3.95days. IPSS scores and LUTS severity
of 42 patients before and during COVID-19 were compared. There was no change in symptom scores of 8 patients. The median IPSS
score of 34 patients(80.9%) before COVID-19 infection was 2 and increased to 9 during COVID-19(p<0,001). In the 3rd month and
1st year follow-up of 34 patients whose IPSS scores increased during COVID-19, it was observed that the symptoms developed due
to COVID-19 continued in 5(14.7%). The mean age of these 5 patients was 48.6±13.9 years.
Seven patients(16.6%) with an IPSS score of <20 in the pre-COVID-19 period had increased LUTS complaints during COVID-19 infection and their IPSS scores were 20 and above. In the 3rd month follow-up of these patients, it was observed that the severity of
symptoms regressed to their former state(IPSS<20). In addition, patients were divided into two groups as ≤50 and >50 years. IPSS,
storage and voiding median symptom scores before and during COVID-19 in the over 50 age group were found to be higher than the
median symptom scores in the under 50 age group.
IPSS, storage and voiding symptom scores during COVID-19 were found to be higher than the scores at the 3rd and 12th months in
the group over 50 years of age, and this difference was statistically significant. In the group under 50 years of age, the IPSS score
and voiding symptom score during COVID-19 were higher than the IPSS score and voiding symptom score at the 3rd and 12th
months.
The patients were divided into three groups considering COVID-19 infection and CT thorax images. There was not observed any
statistically significant difference in IPSS, storage and voiding symptom scores between the groups.
CONCLUSION: In patients with COVID-19, lower urinary system symptoms may develop de novo or previous symptoms may increase. Findings suggest that lower urinary tract symptoms may persist in the follow-up of COVID-19 patients.
Keywords: COVID-19, International prostate symptom score, lower urinary tract symptoms
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COVID-19 enfeksiyonu öncesi, esnasında ve takibinde hastaların IPSS skorlarının değişimi

COVİD-19 öncesi (1)
Medyan (min-maks)

COVİD-19
esnasında
(2)
Medyan
(min-maks)

COVID-19
3.ay takibi
(3)
Medyan
(min-maks)

COVID-19
12.ay takibi
(4)
Medyan
(min-maks)

p değeri*

IPSS

2.5 (0-23)

10.0 (0-29)

5.0 (0-21)

4.5 (0-20)

<0,001

IPSS Depolama
Semptom skoru

2.0 (0-11)

4.0 (0-13)

2.5 (0-12)

2.0 (0-12)

<0,001

IPSS Boşaltım semptom skoru

1.0 (0-18)

5.0 (0-18)

2.0 (0-13)

2.5 (0-14)

<0,001

*Friedman testi uygulanmıştır; p<0,001, p>0,05

Comparison of IPSS scores before COVID-19, during COVID-19 and follow-up

IPSS

During COVİD-19
Before COVİD-19
Post Covid-19 3rd
(2)
(1)
month (3)
Median (minMedian (min-max)
Median (min-max)
max)

Post Covid-19 12th
month (4)
Median (min-max)

p value*

2.5 (0-23)

10.0 (0-29)

5.0 (0-21)

4.5 (0-20)

<0,001

IPSS Storage
2.0 (0-11)
Symptom Score

4.0 (0-13)

2.5 (0-12)

2.0 (0-12)

<0,001

IPSS Voiding
1.0 (0-18)
Symptom Score

5.0 (0-18)

2.0 (0-13)

2.5 (0-14)

<0,001

*Friedman test; p<0,001, p>0,05
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COVID-19 Enfeksiyonu Geçiren Kadınların Aşırı Aktif Mesane (AAM) Semptomlarının AAM
V8 formu ile Değerlendirilmesi
Emre Salabaş, İbrahim Halil Baloğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2019 Coronavirus hastalığı (COVID-19) yeni bir hastalıktır. Eylül 2021 itibariyle dünyada 6,5 milyondan fazla vaka bildirimi
mevcuttur ancak hastalığın insan vücudu üzerindeki etkileri konusundaki bilgilerimiz hala geliştirilmeye muhtaçtır. Bu nedenle teşhis ve tedavi stratejileri de sürekli olarak güncellenmektedir. Virüsün alt üriner sistem semptomlarına (AÜSS) sebep olduğunu gösteren çalışmalar olsa da, Türkçe valide AAM-V8 formu ile hastalık öncesi ve sonrası değişimi karşılaştıran herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Hastanemizde COVID-19 tanısı almış 50 kadın hasta AAM-V8 formları ile 2 kez
sorgulanmış ve COVID 19 öncesi ve sonrası sonuçlar kıyaslanarak değerlendirilmiştir. AAM-V8 değerlendirmesi COVID -19
enfeksiyonu esnasında COVID öncesi son 1 aydaki semptomlar sorgulanarak ve COVID sonrası akut hastalık dönemi geçtikten sonraki 6 ay içinde semptomlar sorgulanarak yapılmıştır. Hastaların medyan yaşı 37,6(25,1-50,1) yıl olarak saptanmış, COVID sonrası değerlendirme ortalama 40(27-86) gün sonra yapılmıştır. Aktif enfeksiyon süresi ortalama 10 gün minimum 7 gün
maksimum 48 gün olarak belirlenmiştir. Yapılan OAB V8 değerlendirmesinde pre COVID V8 skoru 7,36 (IQR: 2,18- 12,54) post
COVID v8 skoru 11,36 (IQR: 3,11-19,61) olarak saptanmıştır ve aralarında istatistiki anlamlı fark tespit edilmiştir (p=0.001).
COVID-19 sonrası AAM-V8 skorlarında artış olan 24 (%48) hasta, artış olmayan 26 (%52) hastalar ile hastalık sırasındaki semptomları, pnömoni ve hastaneye yatış olup olmaması açısından karşılaştırılmışlardır. Semptomlar için hasta anamnezleri ve hastanenin hasta kayıtları değerlendirilmiştir. Pnömoni tanısı için hastane kayıtlarına ve hasta anamnez bilgilerine başvurulmuş, tanının
kesinliği COVID-19 enfeksiyonu sırasında gerçekleştirilen kontrastsız toraks BT ile değerlendirlmiştir. Bu parametrelerin iki grup
arasındaki dağılım farkları (yüzdelik oranları), ki-kare (Pearson veya Fischer’s exact) yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. AAM
skorunda artış olan hastalarda pnömoni tanısı alan hastalar anlamlı oranda daha yüksek bulunmuştur (%3,8 vs %25, p=0,045). Gene
AAM grubunda akut dönemde öksürük şikâyeti fazla olan hastalar istatistiki olarak daha fazla yer almaktadırlar (%23,1 vs %62,5,
p=0,005). Bunlar dışındaki semptomlarda ve hastaneye yatış oranlarında iki grup arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. ( Tablo-1)
Sonuç olarak, COVID-19 hastalığı kısa-orta vadede OAB V8 skorlarında anlamlı artışa yol açabilmektedir. Aktif virüs enfeksiyonu
geçiren ve sonrasında aşırı aktif mesane şikayetleri oluşan ya da artan hastaların pnömoni ve öksürük şikayetleri ile bağıntısı, hastalık ve AAM arasında hiper-inflamatuvar yolak üzerinden bir ilişki olabileceğini göstermektedir. Ancak hastalığın ek olarak uzun dönemde hematolojik veya nörolojik semptomlara da sebep olabileceği düşünüldüğünde, ek çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID 19, Aşırı Aktif Mesane, OAB V8
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Evaluation of Overactive Bladder (OAB) Symptoms of Women with COVID-19 Infection with
OAB V8 form
Emre Salabaş, İbrahim Halil Baloğlu
University of Health Sciences Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital,Urology Clinic, Istanbul
The 2019 Coronavirus disease (COVID-19) is a new disease. As of September 2021, there are more than 6.5 million cases reported
worldwide, but our knowledge of the effects of the disease on the human body still needs improvement. Although there are studies
showing that the virus causes lower urinary tract symptoms (LUTS), there is no study comparing the change before and after the
disease with the Turkish validated OAB-V8 form. Fifty female patients diagnosed with COVID-19 in our hospital were questioned
twice with OAB-V8 forms and the results before and after COVID 19 were compared and evaluated. OAB-V8 assessment during
COVID -19 infection; It was conducted by questioning the symptoms in the last 1 month before COVID and by questioning the
symptoms within 6 months after the post-COVID acute illness period. The median age of the patients was 37.6 (25.1-50.1) years,
and the post-COVID evaluation was made after an average of 40 (27-86) days.The duration of active infection was determined
as an average of 10 days, a minimum of 7 days and a maximum of 48 days.In the OAB V8 evaluation, the pre-COVID V8 score
was 7.36 and the post-COVID V8 score was 11.36, and a statistically significant difference was found between them ( p=0.001).
Twenty-four (48%) patients with an increase in OAB-V8 scores after COVID-19 were compared with 26 (52%) patients without an
increase in terms of symptoms during illness, pneumonia, and hospitalization. Patient histories and hospital records were evaluated for symptoms. Hospital records and patient anamnesis were consulted for the diagnosis of pneumonia, and the accuracy of
the diagnosis was evaluated with non-contrast thoracic CT performed during COVID-19 infection.Twenty-four (48%) patients with
an increase in OAB-V8 scores after COVID-19 were compared with 26 (52%) patients without an increase in terms of symptoms
during illness, pneumonia, and hospitalization. Patient histories and hospital records were evaluated for symptoms. Hospital records and patient anamnesis were consulted for the diagnosis of pneumonia, and the accuracy of the diagnosis was evaluated
with non-contrast thoracic CT performed during COVID-19 infection.The distribution differences (percentages) of these parameters between the two groups were compared using the chi-square (Pearson or Fischer’s exact) method. Patients diagnosed with
pneumonia were found to be significantly higher in patients with an increase in OAB score (3.8% vs 25%, p=0.045). Again in the
OAB group, patients with cough complaints in the acute period were statistically more common (23.1% vs 62.5%, p=0.005). There
was no significant difference between the two groups in symptoms other than these symptoms and hospitalization rates. (Table-1)
As a result, COVID-19 disease can lead to a significant increase in OAB V8 scores in the short-medium term. The correlation of
patients with active viral infection who subsequently develop or increase complaints of overactive bladder with pneumonia and
cough complaints suggests that there may be a relationship between the disease and OAB via the hyper-inflammatory pathway.
However, considering that the disease may also cause hematological or neurological symptoms in the long term, additional studies
are needed.
Keywords: COVID 19, Over Active Bladder, OAB V8
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COVID 19 Semptom Değerlendirmesi
AAM V8 Artışın(%)

AAM V8 Artışı +
n(%)

26 (%52,0)

24 (%48,0)

Pnömoni

1 (%3,8)

6 (%25,0)

p=0,045

Hospitalizasyon

1 (%3,8)

3 (%12,5)

p=0,340

Öksürük

6 (%23,1)

15 (%62,5)

p=0,005

Ateş

13 (%50,0)

13 (%54,2)

p=0,768

Anosmi

18 (69,2%)

13 (%54,2)

p=0,273

Baş ağrısı

20 (%76,9)

16 (%66,7)

p=0,42

Halsizlik

24 (%92,3)

22 (%91,7)

p=0,933

Urgency

9 (%34,6)

7 (%29,2)

P=0,680

COVID-19 Semptomları

p

COVID 19 Symptomatic Evaluation
OAB V8 Increase n(%)

OAB v8 Increase +

26(52%)

24(48%)

Pneumonia

1(3,8%)

6(25%)

p=0,045

Hospitalization

1(3,8%)

3(12,5%)

p=0,340

Cough

6(23,1%)

15(62,5%)

p=0,005)

Fever

13(50%)

13(54,2%)

p=0,768

Anosmia

18(69,2%)

13(%54,2)

p=0,273

Baş Ağrısı

20(76,9%)

16(66,7%)

p=0,42

Weakness

24(92,3%)

22(91,7)

p=0,933

Urgency

9(34,6%)

7(29,2%)

p=0,680

Symptom of COVID 19
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Postoperatif radyoterapi sonrası alt üriner sistem semptomlarının değerlendirilmesinde ürodinaminin rolü
Selvi Dinçer1, Mehmet Gökhan Çulha2, Murat Dinçer3
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Prostat kanserinde tek başına radyoterapi (RT) ile tedavi edilen hastalardaki uzun vadeli ürodinamik etkiler incelenmiş, ancak cerrahi tedavi sonrası RT uygulamalarının alt üriner sistem semptomları (AÜSS) üzerine etkileri yeterince değerlendirilmemiştir.
Bu çalışmanın amacı açık ve robotik radikal prostatektomi (RP) yapılan ve sonrasında RT alan hastaların AÜSS durumlarını ürodinamik parametrelerle değerlendirmektir.
METOD: Prostat kanseri nedeniyle açık veya robotik RP olan ve sonrasında biyokimyasal nüks nedeniyle RT alan hastalar iki gruba
ayrıldı. AÜSS için tedavi uygulanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bu hastaların demografik verileri (yaş, boy, kilo, PSA, RP tekniği,
Gleason skoru, cerrahi sınır pozitifliği, ART vs SRT ) kaydedildi. Ayrıca hastaların AÜSS değerlendirmesi için ICIQ-SF ve IPSS sorgulama formu dolduruldu. Her hastaya ürodinamik inceleme yapıldı. Ürodinamik parametreler mesane basıncı (Pbladder), maksimum
üretral basınç (MUP), maksimum üretral kapanma basıncı (MUCP) (MUP – Pbladder) kaydedildi ve mesaneden MUP’a kadar olan
profil uzunluğu. MUCP <35 cmH2O, intrinsik sfinkter eksikliği olarak tanımlandı.
BULGULAR: Çalışmaya 98 hasta dahil edilmiştir. Açık RP yapılan grupta 50 hasta tespit edilirken robot-assisted RP yapılan grupta
48 hasta yer almaktadır. Hastaların yaş ortalaması 65.18±7.13 idi. İlk başvuru anında PSA ortalaması 11.75±9.59 ng/dl idi. Medyan
takip süresi 9.5 ay(2-36) ay idi. Semptom skorları incelendiğinde hastaların ICIQ-SF skorları ortalaması 12.28±5.61’di ve gruplar
arasında anlamlı farklılık yoktu (p=0.223). Aynı şekilde IPSS skoru ortalaması 12.63±4.91’di ve gruplar arası anlamlı farklılık izlenmedi(p=0.470). Robot-assisted RP yapılan grupta üretra uzunluğu açık RP grubuna göre daha uzundu (26.68±2.54 vs. 28.12±2.71;
P:0.015). Ayrıca maksimum üretral kapanma basıncı (MUCP) değerleri karşılaştırıldığında açık RP yapılan grupta MUCP’nin daha
düşük olduğu saptanmıştır (37.81±37.59 vs. 66.32±53.70; p:0.005)(Tablo-1).
SONUÇ: RP sonrası RT alan hastalar incelendiğinde robot-assisted cerrahinin fonksiyonel üretra uzunluğu, üretral kapanma basınçları ve İSY üzerine olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür. RP sonrası RT alan hasta grubunda operasyon tekniğinin fonksiyonel
etkinliğinin değerlendirilmesi için daha çok hasta sayısına ve ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: prostat kanseri, robot assisted radikal prostatektomi, ürodinami, inkontinans, üretra uzunluğu
Tablo-1
Açık RP

Robotik RP

p değeri

ICIQ-SF

11.61±5.81

13.05±5.34

0.223

IPSS

12.98±4.65

12.23±5.21

0.470

İlk his

141.88±71.75

137.20±72.64

0.767

İlk sıkışma

217.19±86.45

194.80±87.52

0.242

Çok sıkışma

284.47±102.48

258.68±94.06

0.234

MCC

308.98±99.86

281.41±92.83

0.194

pdet open

37.81±37.59

66.32±53.70

0.005

urethral length

26.68±2.54

28.12±2.71

0.015

pdetqmax

38.48±21.02

41.39±24.38

0.553

Ürodinamik parametrelerin karşılaştırılması
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The role of urodynamics in the evaluation of lower urinary tract symptoms after postoperative radiotherapy
Selvi Dinçer1, Mehmet Gökhan Çulha2, Murat Dinçer3
1
Department of Radiation Oncology, University of Health Sciences, Prof. Dr. Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul, Turkey
2
Department of Urology, University of Health Sciences, Prof. Dr. Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul, Turkey
3
Department of Urology, University of Health Sciences, Bagcilar Training& Research Hospital, Istanbul, Turkey
OBJECTIVE: Long-term urodynamic effects in patients treated with radiotherapy (RT) alone in prostate cancer have been investigated, but the effects of RT after surgical treatment on lower urinary tract symptoms (LUTS) have not been adequately evaluated.
The aim of this study is to evaluate the LUTS status of patients who underwent open and robotic radical prostatectomy (RP) and
subsequently received RT with urodynamic parameters.
METHODS: Patients with open or robotic RP due to prostate cancer and then RT for biochemical recurrence were divided into two
groups. Patients treated for LUTS were excluded from the study. Demographic data of these patients (age, height, weight, PSA, RP
technique, Gleason score, surgical margin positivity, ART vs SRT) were recorded. In addition, ICIQ-SF and IPSS questionnaires were
filled in for the evaluation of the patients’ LUTS. Urodynamic examination was performed in each patient. Urodynamic parameters
bladder pressure (Pbladder), maximum urethral pressure (MUP), maximum urethral closure pressure (MUCP) (MUP – Pbladder)
were recorded and profile length from bladder to MUP. MUCP <35 cmH2O was defined as lack of intrinsic sphincter.
RESULTS: 98 patients were included in the study. While 50 patients were identified in the open RP group, there were 48 patients in
the robot-assisted RP group. The mean age of the patients was 65.18±7.13. At the first admission, the mean PSA was 11.75±9.59
ng/dl. Median follow-up was 9.5 months (2-36) months. When the symptom scores were examined, the mean ICIQ-SF scores of
the patients were 12.28±5.61 and there was no significant difference between the groups (p=0.223). Likewise, the mean IPSS
score was 12.63±4.91 and no significant difference was observed between the groups (p=0.470). The urethra length was longer
in the robot-assisted RP group than in the open RP group (26.68±2.54 vs. 28.12±2.71; P:0.015). In addition, when the maximum
urethral closure pressure (MUCP) values were compared, it was found that MUCP was lower in the open RP group (37.81±37.59 vs.
66.32±53.70; p:0.005)(Table-1).
CONCLUSION: When patients who received RT after RP were examined, it was observed that robot-assisted surgery had positive
effects on functional urethral length, urethral closure pressures and ISD. More number of patients and further studies are needed to
evaluate the functional effectiveness of the operation technique in the patient group receiving RT after RP.
Keywords: prostate cancer, robot assisted radical prostatectomy, urodynamics, incontinence, urethral length
Table-1
Open RP

Robot-Asissted RP

p value

ICIQ-SF

11.61±5.81

13.05±5.34

0.223

IPSS

12.98±4.65

12.23±5.21

0.470

First sensation

141.88±71.75

137.20±72.64

0.767

Normal Sensation

217.19±86.45

194.80±87.52

0.242

strong sensation

284.47±102.48

258.68±94.06

0.234

MCC

308.98±99.86

281.41±92.83

0.194

pdet open

37.81±37.59

66.32±53.70

0.005

Urethral length

26.68±2.54

28.12±2.71

0.015

pdetqmax

38.48±21.02

41.39±24.38

0.553

Comparison of urodynamic parameters
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Propiverin 30 mg tedavisinden fayda görmeyen aşırı aktif mesaneli hastalarda propiverin
45 mg kullanımı ve propiverin 30 mg ve mirabegronun kombine tedavisinin karşılaştırılması
İrfan Şafak Barlas, Selamettin Demir
S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Van
AMAÇ: Mesane aşırı aktivitesinin medikal tedavisi için birçok antikolinerjik ilaç geliştirilmiş olmasına rağmen, mirabegron antikolinerjik ilaçlara bağlı birçok yan etkiyi özellikle akut üriner retansiyonu azaltmak için kullanılmaya başlanmıştır. Mirabegronun antikolinerjiklerle kombinasyon tedavisinde kullanılmasının güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olduğu gösterilmiştir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu çalışmada propiverin 30 mg tedavisi yerine propiverin 45 mg propiverin uygulanan 35 erkek hastanın
(grup I) ve 30 mg propiverin tedavisine ek olarak mirabegron 50 mg tedavisi uygulanan 31 erkek hastanın (grup II) verileri toplandı.
Hastalar 1. ve 6. ayda kontrole çağrıldı. Tedavi uyumu ve memnuniyet belirlendi. Ultrasonografi ile rezidü idrar hacimleri ölçüldü ve
Aşırı Aktif Mesane Değerlendirme Formu (OAB-V8) ile şikayetler değerlendirildi.
BULGULAR: Grup I ve II’deki hastaların yaşları ve kronik hastalıkları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Gruplar
arasında günlük işeme ve haftalık inkontinans sıklıkları, işeme sonrası rezidüel idrar hacimleri, yan etkiler (özellikle ağız kuruluğu)
ve OAB-V8 formlarındaki yanıtlar ve puanlar açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.Tedaviden sonraki ilk ay (%45,71’e
karşı %32,26; p=0,267) ve tedaviden sonraki altıncı ay (%25,71’e karşı %22,58; p=0,875) memnuniyet açısından iki grup arasında
anlamlı fark olmadığı gözlendi. Bunun yanı sıra ilk ay (%62,86’ya karşı %64,52; p=0,889) ve tedaviden sonraki altıncı ayda (%40’a
karşı %41,94; p=0,891) tedaviye uyum açısından anlamlı fark yoktu. Bir aylık kullanım sonrasında tedaviden memnun olmayan hastaların altı aylık kullanım sonrasında da memnun kalmadığı tespit edildi. Benzer şekilde birinci ay kontrolünden altıncı ay kontrolüne
kadar tedaviye uyum ve memnunuiyet oranlarının düştüğü görüldü. Her iki grup da gündüz sık idrara çıkma (4,64±0,59’a karşılık
4,43±0,90; p=0,288), rahatsız edici idrar sıkışması (4,36±0,80’e karşı 4,17±0,91; p=0,359) açısından benzerdi. Ani beklenmedik sıkışma (4,31±0,95’e karşılık 4,13±0,86; p=0,447), kazara az miktarda idrar kaçırma (2,22±1,90’a karşı 2,20±1,60; p=0,960), noktüri
(3,22±1,25’e karşı 3,00±1,53; p=0,518), gece idrar ihtiyacıyla uyanma (2,72±1,49’a karşı 2,40±1,73; p=0,419), kontrol edilemez idrar
sıkışması (3,89±1,09’a karşı 3,63±1,10); p=0,348) ve aşırı idrar isteğiyle idrar kaçırma (2,22±1,90 vs 2,17±1,60; p=0,899) açısından
anlamlı fark yoktu (Tablo 1). Grup içi analizinde ise, propiverin 45 mg tedavisi kullanan grupta tedavinin altıncı ayında ilk ay ile
karşılaştırıldığında, tedaviye uyum (%62,86’ya karşı %42,86; p=0,008) ve memnuniyet (%45,71’e karşı %25,71; p=0,016) oranları anlamlı olarak azaldı. Kombine propiverin 30mg ve mirabegron tedavisi kullanan grupta, tedavinin altıncı ayında ilk aya göre tedaviye
uyum oranında (%64,52’ye karşı %38,71; p=0,016) anlamlı azalma varken, memnuniyet oranındaki azalma (%32,26’ya karşı %22,58;
p=0,250) istatistiksel olarak anlamlı değildi.
SONUÇ: Propiverin 45 mg monoterapisi veya propiverin 30 mg ve mirabegron kombine tedavisi benzer etkinlik ve sınırlamalarla
güvenle uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Antikolinerjik, aşırı aktif mesane anketi, Beta 3 reseptör agonisti, kombine tedavi, mesane aşırı aktivitesi, propiverin

372

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Comparison of propiverine 45 mg use and combined treatment of propiverine 30 mg and
mirabegron in patients with overactive bladder who did not benefit from propiverine 30 mg
treatment
İrfan Şafak Barlas, Selamettin Demir
Department of Urology, The Ministry of Health, University of Health Sciences, Van Education and Research Hospital, Van
OBJECTIVE: Although many anticholinergic drugs have been developed for the medical treatment of bladder overactivity, mirabegron
has been introduced to reduce the many side effects associated with anticholinergic drugs, especially acute urinary retention. The
usage of mirabegron in combination treatment with anticholinergics has been shown to be a safe and effective treatment method.
MATERIAL-METHODS: In this study, data were collected for 35 male patients (group I) of whom propiverine 45 mg was administered
instead of propiverine 30 mg treatment; the other 31 patients (group II) were given mirabegron 50 mg on propiverine 30 mg treatment. Patients were called for control at one and six months; adherence and persistence were determined, residual urine volumes
were measured by ultrasonography, and complaints were evaluated using the Overactive Bladder Assessment Form (OAB-V8).
RESULTS: When the ages and chronic diseases of the patients in groups I and II were compared, there was no significant difference
between the groups. There were no statistically significant differences between the groups in terms of daily micturition and weekly
incontinence frequencies, post-voiding residual urine volumes, side effects (especially dry mouth), and responses and scores on
the OAB-V8 forms. It was observed that there was no significant difference between the two groups in persistence the first month
(45.71% vs. 32.26%; p=0.267) and the sixth month after treatment (25.71% vs. 22.58%; p=0.875), as well as adherence the first
month (62.86% vs. 64.52%; p=0.889) and the sixth month after the treatment (40.00% vs. 41.94%; p=0.891). It was found that the
patients who was not satisfied with the treatment after one month of use was not satisfied after six months of use. Similarly, it was
observed that the adherence and persistence rates decreased from the first month control to the sixth month control. Both groups
were similar in their reports of frequent urination during the daytime hours (4.64±0.59 vs. 4.43±0.90; p=0.288), an uncomfortable
urge to urinate (4.36±0.80 vs. 4.17±0.91; p=0.359), a sudden urge to urinate with little or no warning (4.31±0.95 vs. 4.13±0.86;
p=0.447), accidental loss of small amounts of urine (2.22±1.90 vs. 2.20±1.60; p = 0.960), night-time urination (3.22±1.25 vs.
3.00±1.53; p=0.518), waking up at night to urinate (2.72±1.49 vs. 2.40±1.73; p=0.419), an uncontrollable urge to urinate (3.89±1.09
vs. 3.63±1.10; p=0.348) and urine loss associated with a strong desire to urinate (2.22±1.90 vs. 2.17±1.60; p=0.899) (Table 1). In
the internal analysis of groups, in the group using propiverine 45mg treatment, the adherence (62.86% vs. 42.86%; p=0.008) and
persistence (45.71% vs. 25.71%; p=0.016) rates decreased significantly in the sixth month of the treatment compared to the first
month of the treatment. In the group using combined propiverine 30mg and mirabegron treatment, the adherence rate (64.52% vs.
38.71%; p=0.016) decreased significantly in the sixth month of the treatment compared to the first month, while the decrease in the
persistence rate (32.26% vs. 22.58%; p=0.250) was not statistically significant.
CONCLUSION: Propiverine 45mg monotherapy or propiverine 30 mg and mirabegron combined treatment can be safely administered with similar efficacy and limitations.
Keywords: Anticholinergic, Bladder overactivity, Beta 3 receptor agonist, Combination therapy, Overactive Bladder Questionnaire,
Propiverine
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Table 1. Hastaların Aşırı Aktif Mesane Anketi (OAB-V8) ve gruplar arasında tedaviye uyum ve memnuniyetin karşılaştırılması
GRUP I
(n: 35)

GRUP II
(n: 35)

p

Gündüz sık idrara çıkma/gün

4,64 ± 0,59

4,43 ± 0,90

0,288

Rahatsız edici idrar sıkışması/gün

4,36 ± 0,80

4,17 ± 0.91

0,359

Ani beklenmedik sıkışma/gün

4,31 ± 0,95

4,13 ± 0,86

0,447

Kazara az miktarda idrar kaçırma/hafta

2,22 ± 1,90

2,20 ± 1,60

0,960

Noktüri /hafta

3,22 ± 1,25

3 ± 1,53

0,518

Gece idrar ihtiyacıyla uyanma/hafta

2,72 ± 1,49

2,40 ± 1,73

0,419

Kontrol edilemez idrar sıkışması/gün

3,89 ± 1,09

3,63 ± 1,10

0,348

Aşırı idrar isteğiyle idrar kaçırma/hafta

2,22 ± 1,90

2,17 ± 1,60

0,899

OAB-V8 skoru

29,58 ± 7,06

28,13 ± 7,13

0,411

Tedavi uyumu (1.ay)

22 (%62,86)

20 (%64,52)

0,889

Memnuniyet (1.ay)

16 (%45,71)

10 (%32,26)

0,267

Tedavi uyumu (6.ay)

14 (%40)

13 (%41,94)

0,891

Memnuniyet (6.ay)

9 (%25,71)

7 (%22,58)

0,875

Group I: Propiverin 45 mg kullanan hastalar Group II: Propiverin 30 mg ve mirabegron kombinasyon tedavisi kullanan hastalar
Mann-Whitney U Testi Chi-square Testi
Table 1. Overactive Bladder Questionnaire of patients (OAB-V8) and comparison of adherence and persistence between the
groups
GROUP I
(n: 35)

GROUP II
(n: 35)

p

Frequent urination during the day time hours/day

4.64 ± 0.59

4.43 ± 0.90

0.288

Uncomfortable urge to urinate/day

4.36 ± 0.80

4.17 ± 0.91

0.359

Sudden urge to urinate with little or no warning/day

4.31 ± 0.95

4.13 ± 0.86

0.447

Accidental loss of small amounts of urine/week

2.22 ± 1.90

2.20 ± 1.60

0.960

Night-time urination/week

3.22 ± 1.25

3.00 ± 1.53

0.518

Waking up at night because you had to urinate/week

2.72 ± 1.49

2.40 ± 1.73

0.419

Uncontrollable urge to urinate/day

3.89 ± 1.09

3.63 ± 1.10

0.348

Urine loss associated with a strong desire to urinate/week

2.22 ± 1.90

2.17 ± 1.60

0.899

OAB-V8 score

29.58 ± 7.06

28.13 ± 7.13

0.411

Adherence (1st month)

22 (62.86%)

20 (64.52%)

0.889

Persistence (1st month)

16 (45.71%)

10 (32.26%)

0.267

Adherence (6th month)

14 (40.00%)

13 (41.94%)

0.891

Persistence (6th month)

9 (25.71%)

7 (22.58%)

0.875

Group I: Patients using propiverine 45 mg Group II: Patients using propiverine 30 mg and mirabegron combination treatment
Mann-Whitney U Test Chi-square test
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The Importance of Intense Pain Management for the Treatment Success of Extracorporeal
Shock Wave Lihotripsy
Deniz İpek
Department of Urology Yalova State Hospital, Yalova, Turkey
BACKGROUND: Even with latest generation lithotripters, shock waves lithotripsy is still a potential painful procedure and sufficient
analgesia is mandatory for good treatment results. AIM: The objective of this research is to investigate the effects of extracorporeal
shock wave lithotripsy on treatment success via reducing pain in patients with urinary system stones. The duration of radiation,
dose of radiation, energy application time and quantity, total shock count have been utilized as objective criteriae in order to evaluate localisation, movement stone and the success of lithotripsy procedure. The treatment success of effective pain control versus
low pain control has been investigated via these objective parameters.
MATERIALS & METHOD: We have enrolled 202 patients who had urinary system stones in this study. Before the initiation of extracorporeal shock wave lithotripsy the patients were administered hyoscine N-butylbromide, metamizole (i.v), pethidine and diclofenac sodium (i.m). The patients were divided into 2 groups evenly. The first group consisted of 100 patients who had been administered triple analgesia for effective pain control and the second group consisted of individuals that were given diclofenac sodium.
RESULTS: The patients were divided into 2 as: Group 1, the intense analgesia group that consisted of 100 patients and 102 individuals in the regular anesthesia group. The comparison of treatment duration was in favor of Group 1 in a clinicaly meaningful
setting (p=0.002). The extracorporeal shock wave lithotripsy period was significantly lower in the intense pain management group
compared regular pain management group (p=0.002). The frequency of shock waves during the ESWL procedure we found similar
outcomes just like the data above. The frequency of shock waves were statistically lower in the intense analgesia group compared
to the 102 subject in regular pain management group (p<0.0001).
CONCLUSION: According to the outcomes of this research one can conclude that effective analgesia contributes to lower dose
radiation with reduced duration of extracorporeal shock wave lithotripsy with better outcomes. Effective analgesia can leverage the
induction of more powerful and more frequent shocknwaves in a shorter interval thus increasing treatment success.
Keywords: ESWL, renal stone, lytotyrypsy
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Table 1.Thedemographic and clinical features of patients

ABstract hasta demografik özellikleri ve klinik bilgileri tablosu
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Nefrostomi kateteri olan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi: İlk Sonuçlarımız
Ahmet Tahra, Bekir Demirtaş, Gökhan Atış, Asıf Yıldırım
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Bu çalışmada amaç nefrostomi takılan hastalarda ve primer ilgilenen hasta yakınlarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
amaçlandı.
Gereç ve YÖNTEMLER: Kliniğimizde grade 2 ve üzeri hidronefroz nedeni ile nefrostomi kateteri takılan veya nefrostomisi mevcut
olan 18 yaş ve üzeri hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, eğitim durumları, çalışma ve gelir durumları, bakıma ihtiyaç olup olmaması, enfeksiyon durumları, hidronefroz nedeni kayıt edildi. Komorbidite değerlendirilmesi için Charlson Komorbitide İndeksi(CCI) kullanıldı. Hasta yakınları için Aile Bildirim Sonuç Ölçeği (ABSÖ-16) kullanıldı. Yaşam kalitesi SF-36, EuroQol
skalası (EQ-5D-3L) sorgulama formu ile depresyon durumlarını Beck Depresyon Skalası ile değerlendirildi.
SONUÇLAR: Çalışmaya verileri eksiksiz olan 42 hasta değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 57.86±17.01, Vücut kitle indeksi
26.26±4.6 idi. Hastaların %28,6’sı kadın idi. Hastaların büyük çoğunluğu ilkokul ve üzeri düzeyde okul mezunu idi(%76.2). Hastaların
%59.5’i emekli %9.5’i aktif çalışan idi. %28.6 hasta bakıma ihtiyaç duyuyor idi. %61.9 hastada en az bir kez dökümente enfeksiyon
mevcut idi. Nefrostomi hastaların %47.6’sında malignite, %31’ine taş, %14.3’ünde üriner sistemin herhangi bir yerinde darlık olması
nedeni ile iletildi. İşlem esnasında VAS skoru ortalama 2.4±1.99 idi. Ortalama CCI 3.45±3.09 olarak belirlendi. Total ABSÖ-16 skoru
ortalama 11.4±8.21 idi. Ortalama EQ-5D-3L skoru 0.49±0.26 idi. SF-36 formuna göre ortalama fiziksel fonksiyon 56.6±31.38, vücut
ağrısı 38.20±28.14, fiziksel kısıtlama 31.81±39.47, emosyonel kısıtlama 40.56±24.89, emosyonel iyilik hali 58.94±19.91, sosyal
fonksiyon 46.97±32.19, enerji/yorgunluk 37.30±25.05, genel sağlık algısı 41.37±23.12 olarak belirlendi. Beck depresyon skalasında
ise ortalama skor 12.4±7.18(hafif depresyon) idi.
YORUM: Nefrostomi kateteri hem hastalarda hem hasta yakınlarında yaşam kalitesini etkileyen, hafif depresyon haline yol açabilen
bir tedavi yöntemidir. Tedavi kararı alınırken bu koşulların göz önüne alınması, gerekli olmayan durumlarda bu tedaviden kaçınılması
uygundur.
Anahtar Kelimeler: Nefrostomi, Yaşam Kalitesi, Hidronefroz
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Quality of life in patients with nephrostomy: Early Results
Ahmet Tahra, Bekir Demirtaş, Gökhan Atış, Asıf Yıldırım
Department of Urology, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
OBJECTIVE: In this study, the aim was to evaluate the quality of life in patients with nephrostomy tube and their relatives.
Material-METHOD: Patients over18 years who had a new nephrostomy catheter or had a nephrostomy due to grade ≥2 hydronephrosis were included. Demographic data of the patients, educational status, employment and income status, need for care, infection
status, and cause of hydronephrosis were recorded. Charlson Comorbidity Index (CCI) was used for comorbidity assessment. The
Family Reported Outcome Measure (FROM-16) was used for the relatives of the patients. Quality of life was evaluated with the SF36, EuroQol scale (EQ-5D-3L) questionnaire, and depression status was evaluated with the Beck Depression Scale.
RESULTS: Forty-two patients with complete data were evaluated in the study. The mean age of the patients was 57.86±17.01, and
the body mass index was 26.26±4.6. The majority of them were primary school graduates or higher (76.2%). 59.5% of the patients
were retired and 9.5% were active workers. 28.6% of the patients needed primary care. 61.9% of the patients were faced with at
least one infection. The causes for nephrostomy was malignancy in 47.6%, urinary stone in 31%, and stenosis in any part of the
urinary system in 14.3% of the patients. The mean VAS score was 2.4±1.99. The mean CCI was 3.45±3.09. The mean total FROM16 score was 11.4±8.21. The mean EQ-5D-3L score was 0.49±0.26. According to the SF-36 form, the mean physical functioning
was 56.6±31.38, pain 38.20±28.14, role limitations due to physical health31.81±39.47, role limitations due to emotional problems
40.56±24.89, emotional well-being 58.94±19.91, social functioning 46.97±32.19, energy/fatigue 37.30±25.05, general health was
41.37±23.12. The mean Beck depression scale score was 12.4±7.18 (mild depression).
CONCLUSION: Nephrostomy is a treatment method that affects the quality of life of both patients and their relatives and can cause
mild depression. It is appropriate to consider treatment decisions and avoid this treatment in cases where it is not necessary.
Keywords: Nephrostomy, Quality of Life, Hydronephrosis
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ArtiSential® Bilek Benzeri Eklemli Laparoskopik Aletlerde Beceri ve Öğrenme Etkileri
Tuncay Taş1, Basri Çakıroğlu2, Arif Özkan3
1
Nişantaşı Üniversitesi, Hisar Intercontinental Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
Hisar Intercontinental Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Robotik cerrahinin tüm laparoskopik operasyonlarda en efektif seçenek olmaması ve pahalı olması nedeni ile bilek benzeri
eklemli aletler alternatif sunmak için geliştirilmiştir. Bu kuru laboratuvar ve literatürün taranması çalışmasında; yeni bir eklemli laparoskopik aletin beceri ve öğrenme performansı (ArtiSential® LIVSMED, Seongnam, Güney Kore) değerlendirildi. Ayrıca literatürdeki
benzer diğer aletler ve elde tutulabilen robotik aletler gözden geçirildi.
Yöntemler ve Gereçler: Çalışmada, kolay, orta ve zor sütür ve düğüm atma görevi gerçekleştirmek için uzman laparoskopist (10=N)
ve acemi cerrahlar (10=N) yer aldı. Katılımcılar 8 saatlik pegboard, sütur ve düğüm eğitiminden önce ve sonra eklemli ve standart
aletleri kullanarak belirlenen görevleri gerçekleştirdiler. Görevi gerçekleştirmek için gereken süreler kaydedildi. Performanslar gruplar arasında ve ayrıca standart ve eklemli aletler arasında analiz edildi ve karşılaştırıldı. Literatür taramasında, geniş literatüre sahip
diğer cihazlar ve elde tutulan robotik forsepsler değerlendirildi.
BULGULAR: Eğitim sonrasında acemi cerrahlar hem standart, hem de eklemli alet ile, uzman cerrahlarda ise sadece eklemli alet ile
kolay, orta ve zor işlemlerin sürelerinde çok önemli olarak azalma görüldü (p <0.001)
Acemi ve uzman cerrahın eklemli aletle eğitim öncesinde kolay, orta ve zor işlem süreleri arasında anlamlı fark yok iken
(p > 0.05), eğitim sonrasında anlamlı farklar vardı. Kolay işlemde p < 0.05, orta işlemde p < 0.05, zor işlemde p < 0.001 idi.
Literatürün gözden geçirilmesi, robotik cerrahinin tüm laparoskopik operasyonlarda en iyi seçenek olaması faktörünün etkisiyle
düşük maliyetli aletlerin gelişeme açık olduğu yakın gelecekte robot entegre yeni formların yapılacağı ve elde tutulan robotik forsepslerin daha da gelişeceği fikrini vermiştir.
SONUÇ: ArtiSential® eklemli cihaz, sütür gibi zorlu işlemlerde başarı ile kullanılabilir. Uzmanlara kıyasla acemilerde daha iyi bir
öğrenme etkisi gözlemlendi. Bilek benzeri eklemli aletlere robotun başarılı entegrasyonu yeni ufuklar açabilir.
Anahtar Kelimeler: eklemli aletler, laparoskopi, minimal invaziv cerrahi; robot benzeri aletler, robotik cerrahi
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Skill and Learning Effects in ArtiSential® Articulated Wrist-Like Laparoscopic Instruments
Tuncay Taş1, Basri Çakıroğlu2, Arif Özkan3
1
Nişantaşı University, Hisar Intercontinental Hospital, Urology Clinic, Istanbul
2
Hisar Intercontinental Hospital, Urology Clinic, Istanbul
3
Department of Urology, Istanbul Atlas University Faculty of Medicine, Istanbul
AIM: Articulated wrist-like instruments have been developed to offer an alternative, as robotic surgery is expensive and not the most
effective option for all laparoscopic operations. In this dry laboratory and literature review study; The skill and learning performance
of a new articulated laparoscopic instrument (ArtiSential® LIVSMED, Seongnam, South Korea) was evaluated. In addition, other
similar instruments and hand-held robotic instruments in the literature were reviewed.
METHODS-MATERIALS: The study included an expert laparoscopists (10=N) and a novice surgeons (10=N) to perform the easy, medium, and difficult suturing and knot-tying task. Participants performed specified tasks using articulated and standard instruments
before and after 8 hours of pegboard, suture and knot training. The times required to perform the task were recorded. Performances
were analyzed and compared between groups as well as between standard and articulated instruments. Other devices with extensive literature and hand-held robotic forceps were evaluated in the literature review.
RESULTS: After the training, novice surgeons showed a significant decrease in the duration of easy, medium and difficult procedures
with both standard and articulated instruments, and expert surgeons with only articulated instruments (p <0.001). While there was
no significant difference between the easy, medium and difficult procedure times of novice and expert surgeons before training
with the articulated instrument (p > 0.05), there were significant differences after training. P < 0.05 for easy operation, p < 0.05
for medium, p < 0.001 for hard. A review of the literature suggested that in the near future, when low-cost instruments are open to
development, new forms of robot-integrated and hand-held robotic forceps will be developed further.
CONCLUSION: The ArtiSential® articulated device can be successfully used in challenging procedures such as suturing. A better
learning effect was observed with novice surgeons compared to specialists. Successful integration of robots into wrist-like articulated devices could open new horizons.
Keywords: articulated instruments, laparoscopy, minimally invasive surgery; robot-like instruments, robotic surgery
Figür / Figure

Uzman laparoskopist ve acemi cerrahların eğitim öncesi ve sonrası standart ve eklemli aletle sürelerinin karşılaştırılması
Comparison of the standard and articulated instrumentation times of expert laparoscopists and novice surgeons before and after
training
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Adult Ureteropelvik Bileşke Obstruksiyonu Tedavisinde 2D ve 3D Görüntüleme Sistemleri ile
Laparoskopik Pyeloplastisonuçlarının Karşılaştırılması
Şenol Adanur1, Şaban Oğuz Demirdöğen2, Mehmet Sefa Altay3
1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji ABD, Erzurum
2
Erzurum Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Erzurum
3
Özel Buhara Hastanesi, Üroloji Kliniği, Erzurum
AMAÇ: Biz bu çalışmada kliniğimizde üreterelvik bileşke (UPJ)obstruksiyonu nedeniyle laparoskopik pyeloplasti operasyonu yaptığımız erişkin hastalarda 2D ve 3D laparoskopik görüntüleme sistemlerinin etkinliğini, güvenilirliğini, klinik ve perioperatif sonuçlarını
karşılaştırmayı amaçladık.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya Ocak 2014-Nisan 2021 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi
Üroloji polikliniğinde UPJ darlığı tanısı ile laparoskopik pyeloplasti planlanan 46 erişkin hasta dahil edildi. Ocak 2019’a kadar olan
vakalarda 2D görüntüleme sistemleri kullanılarak vakalar retrospektif değerlendirildi. 2D görüntüleme sistemlerinin kullanıldığı bu
vakalar operasyon notları, hasta dosyaları, hasta yatışındaki ve poliklinik kontrollerinde vizit notları incelenerek retrospektif olarak
değerlendirildi. 2019’dan sonraki vakalarda 3D görüntüleme sistemleri kullanıldı ve bu hastaların operatif, perioperatif ve postoperatif bulguları prospektif olarak kaydedildi. Daha önce UPJ obstruksiyonu ile aynı tarafta endopyelotomi öyküsü olan 2 hasta, nefrolitotomi öyküsü olan 1 hasta, açık pyeloplasti öyküsü olan 2 hasta çalışma dışı bırakıldı. Laparoskopik pyeloplasti planlanan hastalar,
operasyonda 2D görüntüleme sistemlerinin kullanıldığı (2D grubu) ve 3D görüntüleme sistemlerinin kullanıldığı(3D grubu) olmak
üzere ikiye ayrıldı. Peroperatif bulguları standardize edebilmek amacıyla tüm vakalar hem 2D görüntüleme sistemlerinin hem de 3D
görüntüleme sistemlerinin kullanıldığı laparoskopik pyeloplastide deneyimli, tek bir cerrah tarafından gerçekleştirildi.Tüm vakalar
3 port kullanılarak transperitoneal yaklaşımla gerçekleştirildi. 2D görüntüleme sistemi olarak Olympus® marka, 3D görüntüleme
olarak ise Wolf®marka görüntüleme sistemleri kullanıldı.
Hastaların demografik verileri ve klinik özellikler her iki grup için karşılaştırıldı. Operasyon süresi, peroperatif ve postoperatif komplikasyon oranı, tahmini kan kaybı, dren konulma oranı, dren alınma süresi ve hastanede yatış süresi gibi parametreler her iki grup
için karşılaştırılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 41 hasta dahil edildi. Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 27.7 ± 9.17 yıl idi. Hastaların 23’ü(%56,1) 2D
grubunda, 18’i(%43,9) 3D grubundaydı. Hastaların 23’ü(%56,1) erkek, 18’i(%43,9) kadındı. Hastaların 18’ine(%43,9) sağ, 23’üne(56,1)
sol pyeloplasti yapıldı. 2D ve 3D grubundeki hastaların demografik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.
Hastaların peroperatif ve postoperatif bulguları değerlendirildiğinde operasyon süresi 3D grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha kısaydı. Diğer peroperatif ve postoperatif bulgularda özelliklerde her iki grup arasında istatistiksel olarak fark yoktu. 3D
grubunda 4 hastaya operasyon dren konulmadan tamamlandı. 2D grubunda 1 hastada 8 güne uzayan drenaj dışında her iki grupta
erken ve geç postoperatif komplikasyon gelişmedi. Her iki gruptaki hastaların perioperatif ve postoperatif bulguları Tablo-1’te özetlenmiştir.
SONUÇ: Erişkin çağda UPJ obstruksiyonu tedavisinde 3D görüntüleme sistemlerinin kullanıldığı laparoskopik pyeloplasti operasyonları, 2D görüntüleme sistemleri ile yapılanlarla karşılaştırıldığında operasyon süresinin anlamlı olarak daha kısa olmasının yanında,
daha iyi bir görüntü kalitesi ile birlikte intraoperatif suturasyonda önemli kolaylık sağlamaktadır. Bu konuda literatüre katkı sağlayacak randomize prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Laparoskopik pyeloplasti, 2D, 3D
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The Comparison of Laparoscopic Pyeloplasty Outcomes by 2D and 3D Laparoscopic Imaging
Systems in the Treatment of Adult Ureteropelvic Junction Obstruction
Şenol Adanur1, Şaban Oğuz Demirdöğen2, Mehmet Sefa Altay3
1
Atatürk University,Faculty of Medicine, Urology Deparment, Erzurum
2
Erzurum City Hospital, Urology Department, Erzurum
3
Buhara Hospital, Urology Deparment, Erzurum
PURPOSE: In the present study,we aimed to compare the efficacy,safety,clinical and perioperative outcomes of 2D and 3D laparoscopic imaging systems in the adult patients we have performed laparoscopic pyeloplasty surgery for ureteropelvic junction (UPJ)
obstruction.
MATERIAL - METHOD: The study included 46 adult patients for whom laparoscopic pyeloplasty was planned due to the diagnosis of
UPJ obstruction between January 2014-April 2021 in the Urology Polyclinic of Ataturk University Medical Faculty Research Hospital.
Two-dimensional imaging systems were used in the cases operated until January 2019 and the cases were evaluated retrospectively.These cases operated under guidance of 2D imaging systems were evaluated retrospectively by analyzing operation notes,patient files and visit notes at hospital stay and polyclinic controls.Three-dimensional imagining systems were used in the cases
operated after 2019 while operative,perioperative and postoperative findings of these patients were recorded prospectively.Two patients with history of previous endopyelotomy on the same side of UPJ obstruction,one patient with a history of nephrolithotomy and
2 patients with history of previous open pyeloplasty were excluded from the study.The patients for whom laparoscopic pyeloplasty
was planned were divided into two groups as those operated using 2D imaging systems(2D group) and 3D imaging systems(3D
group).The surgery was performed in all the cases by the identical surgeon experienced in the field of laparoscopic pyeloplasty
using both 2D imaging systems and 3Dimaging systems to standardize perioperative findings.All the cases underwent laparoscopic
pyeloplasty using 3 ports with transperitoneal approach.Olympus® and Wolf® imaging systems were used as 2 Dimaging system
and 3D imaging system,respectively.
Demographic data and clinical characteristics of the patients were compared in both groups.The parameters such as operation
duration,perioperative and postoperative complication rates,estimated blood loss volume,the rate of drain placement,time to drain
removal,and length of hospital stay were evaluated by comparing for both groups.
RESULTS: The study included 41 patients.Mean age of the study patients who participated in the study was 27.7 ± 9.17 years.2D and
3D groups included 23 (56.1%) and 18 (43.9%) patients,respectively.The study patient group was composed of 23(56.1%) males and
18(43.9%) females, respectively.Right and left pyeloplasty were performed in 18(43.9%) and 23(56.1%) patients,respectively.No statistically significant difference was found between 2D and 3D groups in terms of demographic characteristics of the patients.The
analysis of perioperative and postoperative findings of the patients revealed that operation duration was statistically significantly
shorter in 3D group.No statistically significant difference between the groups regarding other perioperative and postoperative
findings.The operation was completed without placement of drain in 4 patients of 3D group.No early or late postoperative complication developed in both groups except prolonged duration of drainage to 8 days in 2D group. The perioperative or postoperative
patients in both groups were briefed in Table 1.
CONCLUSION: Laparoscopic pyeloplasty operations performed using 3D imaging systems for the treatment of adulthood UPJ obstruction provide significant easiness in intraoperative suturation accompanied with a better image quality as well as significantly
shorter duration of surgery compared with those operations conducted with 2D imaging systems. Further randomized-controlled
prospective studies are needed to contribute to the literature on this subject.
Keywords: Laparoscopic pyeloplasty, 2D, 3D
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Table 1. Comparison of patients’ perioperative and postoperative characteristics according to laparoscopy type.
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Üç Boyutlu ve Robot Destekli Laparoskopik Radikal Prostatektominin Perioperatif, Onkolojik
ve Fonksiyonel Sonuçlarının Karşılaştırılması: Bir Ön Çalışma
İbrahim Karabulut1, Fatih Kürşat Yılmzel1, Emre Şam1, Fatih Akkaş1, Ahmet Emre Cinislioğlu1, Fevzi Bedir1, Hasan Rıza Aydın2, İbrahim Hakkı Tör4, Şenol Adanur3, Özkan Polat3
1
S.B.Ü Eruzum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji A.B.D
2
S.B.Ü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji A.B.D
3
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D
4
S.B.Ü Eruzum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Abastezi ve Reanimasyon Servisi
Arka plan: Radikal prostatektomi (RP), prostat kanseri için birinci basamak tedavi yöntemidir ve retropubik veya minimal invaziv
teknikler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Da Vinci robotik sistemi ve üç boyutlu (3D) laparoskopik görüntüleme sistemi gibi yeni
teknolojiler, geleneksel laparoskopinin zorluklarının üstesinden gelmek için geliştirilmiştir. Bu çalışma, robot yardımlı laparoskopik
RP (RALP) ve 3D laparoskopik RP (3D LRP)’nin perioperatif, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladı.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma yerel etik kurul tarafından onaylandı ve Mayıs 2019 ile Ocak 2020 arasında lokalize prostat kanseri tanısı
ile RP yapılan 65 hastayı (38 RALP, 27 3D LRP) içeriyordu. Tüm demografik, klinik, perioperatif, patolojik ve postoperatif değişkenler
kaydedildi.
BULGULAR: Ameliyat öncesi hasta özellikleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. RALP ve 3D LRP
gruplarının ortalama ameliyat süreleri sırasıyla 135.74 ± 11.51 ve 165.37 ± 15.86 dakika idi ve iki grup arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark vardı (P =.001). Ortalama tahmini kan kaybı RALP grubunda 237 ± 71 mL ve 3D LRP grubunda 257 ± 54 mL idi ve iki
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (P =.236). Altı aylık izlemde biyokimyasal nüks, kontinans ve potens açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.
SONUÇ: RALP ve 3D LRP, ameliyat süresi dışında benzer perioperatif, kısa vadeli onkolojik ve fonksiyonel sonuçlara sahiptir. Uzun
vadeli onkolojik ve fonksiyonel sonuçları değerlendiren daha geniş popülasyonlu prospektif, randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: da Vinci robotik sistemi, prostat kanseri, radikal prostatektomi, üç boyutlu laparoskopi.
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Comparison of Perioperative, Oncological, and Functional Outcomes of Three-Dimensional
Versus Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy: A Preliminary Study
İbrahim Karabulut1, Fatih Kürşat Yılmzel1, Emre Şam1, Fatih Akkaş1, Ahmet Emre Cinislioğlu1, Fevzi Bedir1, Hasan Rıza Aydın2, İbrahim Hakkı Tör4, Şenol Adanur3, Özkan Polat3
1
S.B.Ü Eruzum Regional Training and Research Hospital, Department of Urology
2
S.B.Ü Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Department of Urology
3
Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Urology
4
S.B.Ü Erzurum Regional Training and Research Hospital Anesthesia and Reanimation Service
BACKGROUND: Radical prostatectomy (RP) is the first-line treatment modality for prostate cancer and can be performed using
retropubic or minimally invasive techniques. New technologies such as the da Vinci robotic system and three-dimensional (3D)
laparoscopic imaging system have been developed to overcome the challenges of conventional laparoscopy. This study aimed to
compare the perioperative, oncological, and functional outcomes of robot-assisted laparoscopic RP (RALP) and 3D laparoscopic
RP (3D LRP).
MATERIALS-METHODS: The study was approved by the local ethics committee and included 65 patients (38 RALP, 27 3D LRP) who
underwent RP with the diagnosis of localized prostate cancer between May 2019 and January 2020. All demographic, clinical, perioperative, pathological, and postoperative variables were recorded.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the two groups in terms of preoperative patient characteristics.
The mean operative times of the RALP and 3D LRP groups were 135.74 ± 11.51 and 165.37 ± 15.86 minutes, respectively, with a
statistically significant difference between the two groups (P =.001). The mean estimated blood loss was 237 ± 71 mL in the RALP
group and 257 ± 54 mL in the 3D LRP group, with no statistically significant difference between the two groups (P =.236). In the 6
months of follow-up, there was no statistically significant difference between the two groups in terms of biochemical recurrence,
continence, and potency.
CONCLUSION: RALP and 3D LRP have similar perioperative, short-term oncological and functional outcomes other than the operative time. There is a need for prospective, randomized studies with larger populations evaluating long-term oncological and
functional outcomes.
Keywords: da Vinci robotic system, prostate cancer, radical prostatectomy, three-dimensional laparoscopy.
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The Efficacy of Chewing Gum in Postoperative Ileus Management After Robot Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy: A Prospective Randomized Study
İbrahim Karabulut1, Fatih Kürşat Yılmzel1, Ali Haydar Yılmaz2
1
S.B.Ü Eruzum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji A.B.D
2
Bilecik Devlet Hastanesi
AMAÇ: Major ürolojik cerrahi sonrası görülen ileus, hasta iyileşmesini geciktirebilir. Biz bu çalışmamızda kliniğimizde prostat kanseri nedeni ile robot yardımlı laparoskopik prostatektomi (RALP) uygulanan hastalarda postoperatif erken dönemde sakız çiğnemenin
bağırsak hareketliliği üzerindeki etkinliğinin araştırılmasını amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma öncesi yerel etik kuruldan onam alındı. Çalışmaya toplam 67 hasta dahil edildi. Hastalar rastgele kontrol
grubu (Grup C) ve çalışma grubu (Grup G) olarak iki gruba ayrıldı. Çalışma grubunda ki hastalara postoperatif dönemde sakız çiğnetildi. Bağırsak fonksiyon iyileşmesi incelendi. Çalışma ilk gaz geçişinde sonlandırıldı. Bu zaman aralığı kaydedildi. Demografik
veriler, intraoperatif parametreler, cerrahi sonuçlar analiz edildi ve karşılaştırıldı. Ameliyat sonrası 12. ve 24. saatlerde barsak hareketinin ilk zamanı, hastanede kalış süresi ve cerrahi yara bölgesi ağrısı ve karın ağrısı kaydedildi.
BULGULAR: Çalışma grubundaki hastaların yaş ortalaması 60,56±6,07 yıl, kontrol grubundaki hastaların ise 60.26±6.87 yıl olarak ölçüldü.
Çalışmanın sonunda grup C de 23 hasta, grup G de 25 hasta değerlendirildi. Gruplar arasında demografik verilerde anlamlı fark
yoktu. Perioperatif parametrelerde her iki grup arasında anlamlı bir fark gözlemlenmedi. İlk bağırsak hareketleri, postoperatif karın ve
yara bölgesi ağrısı 24. ve 36. saatler de grup G lehine anlamlı derecede istatistiksel fark tespit edildi.
SONUÇ: Bu çalışma sakız çiğnemenin postoperatif ileusun erken dönemde çözümlenmesinde etkili olduğunu göstermiştir
Anahtar Kelimeler: Sakız, prostat kanseri, paralitik ileus, robotik cerrahi
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Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonrası Oluşan Fizyolojik İleus Yönetiminde Sakız Çiğnemenin Etkinliği
İbrahim Karabulut1, Fatih Kürşat Yılmzel1, Ali Haydar Yılmaz2
1
S.B.Ü Eruzum Regional Training and Research Hospital, Department of Urology
2
Bilecik Devlet Hastanesi
AIM: To examine the efficacy of chewing gum on bowel motility in the early postoperative period in patients with prostate cancer
undergoing robot-assisted laparoscopic prostatectomy (RALP) we prepared this study.
MATERIAL-METHOD: Prior to the study, approval was obtained from the local ethics committee. A total of 67 patients were included
in the study. The patients were randomly assigned to the control group (Group C) and two groups. Patients in the study environment
were chewed gum from the postoperative eye. Intestinal function improvement was examined. The study was terminated at the first
gas transition. This time interval has been recorded. Demographic photos, intraoperative parameters, surgical results were analyzed
and compared. The first time of bowel movement, length of hospital stay, and surgical wound site pain and abdominal pain
were recorded at the 12th and 24th hours postoperatively.
RESULTS: The mean age of the patients in the study group was 60.56±6.07 years, and that of the control group was 60.26±6.87
years. At the end of the study, 23 patients in group C and 25 patients in group G were evaluated. There was no significant difference in
demographic data between the groups. No significant difference was observed between the two groups in the perioperative
parameters. A significant statistical difference was found in favor of group G at the 24th and 36th hours of initial bowel movements,
postoperative abdominal and wound pain.
CONCLUSIONS: This study indicated that chewing gum is also efficient in early solution of postoperative ileus.
Keywords: Chewing gum, prostate cancer, paralitic ileus, robotic surgery
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Öğrenme Eğrisinde Median Lob Varlığının Robot Yardımlı Radikal Prostatektomide Onkolojik
ve Fonksiyonel Sonuçlar Üzerine Etkisi
İbrahim Karabulut1, Fatih Kürşat Yılmzel1, Emre Şam1, Fatih Akkaş1, Onur Ceylan2, Şaban Oğuz Demirdöğen1, Ahmet Emre Cinislioğlu1
1
S.B.Ü Eruzum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji A.B.D
2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D
AMAÇ: Robot yardımlı laparaskopik radikal prostatektomi (RALP), öğrenme eğrisinde median lob (ML) varlığının, perioperatif, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
Meteryal METOD: Kliniğimizde Temmuz 2017 ile Ekim 2019 tarihleri arasında RALP uygulanan 38 ardışık hastayı analiz ettik. Hastalara ilk öğrenme eğrisinde ki aynı cerrahi ekip tarafından opere edildi. RARP sırasında belirlenen bir ML varlığına veya yokluğuna
göre iki grupta analiz edildi. Perioperatif, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların 10 (% 26,3)’un da prostatik bir ML tespit edildi. Her iki grupta da prostat spesifik
antijen (PSA), vücut kitle indeksi(BMI), hastanede kalış süresi, perioperatif ve postoperatif komplikasyon oranları benzerdi(p<0,01).
Cerrahi sınır pozitifliği oranı ise ML grubunda %20 (2/10) iken ML’suz grupta %10,7 (3/28) olarak tespit edilidi. Gruplar arası sayısal farklar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı(p<0,01). Yine de, prostat volümü(p=0,008) ve tahmini kan kaybı(TKK) (p=0,001)
median loblu bulunan hastalar lehine anlamlı idi. Ortalama konsol süresi ML’lu hastalarda biraz daha fazla olmasına rağmen bu
sayısal farklar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı(p<0,01). Mesane boynu rekonstruksiyon oranları ML grubunda %100 (%100)
iken ML’suz grupta %14 (4/28) olarak ölçüldü(p=0,001). ML olan ve olmayan hastalar arasında kontinans oranları, kateter çıkarılmasından sonra 4. hafta da (% 20 - %35), 12. hafta da (% 70 -% 64,2) ve 24. hafta da (% 90 -% 89,2) da benzer olup tüm zamanlarda
istatistiksel açıdan anlamlı fark gözlenmedi.
SONUÇ: İlk öğrenme eğrisinde RALP’nin yüksek cerrahi tecrübesi bulunmayan merkezlerde zorlu vakalarda da güvenli ve etkili bir
şekilde uygulanabileceğini düşünmekteyiz. Bizim başlangıç serimizde karşılaştığımız ML’lu vakaların ML’suz hastalarla onkolojik,
fonksiyonel sonuçları ve komplikasyon oranları karşılaştırıldığında literatür ile uyumlu sonuçlar elde ettik.
Anahtar Kelimeler: Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi, Öğrenme Eğrisi, Median lop
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The Effect of Median Lobe Presence on Oncologic and Functional Outcomes in Robot Assisted Radical Prostatectomy in the Learning Curve
İbrahim Karabulut1, Fatih Kürşat Yılmzel1, Emre Şam1, Fatih Akkaş1, Onur Ceylan2, Şaban Oğuz Demirdöğen1, Ahmet Emre Cinislioğlu1
1
S.B.Ü Eruzum Regional Training and Research Hospital, Department of Urology
2
Ataturk University Faculty of Medicine Department of Pathology
OBJECTIVE: We aimed to investigate the effect of the presence of median lobe (ML) in the learning curve on perioperative, oncologic and functional outcomes.
MATERIAL-METHODS: We analyzed 38 consecutive patients undergoing RALP in our clinic between July 2017 and October 2019.
Patients were operated by the same surgical team on the first learning curve. They were analyzed in two groups according to the
presence or absence of a ML determined during RARP. Perioperative, oncologic and functional results were compared between the
groups.
RESULTS: Prostatic ML was detected in 10 (26.3%) of the patients included in the study.Prostate specific antigen (PSA), body mass
index (BMI), length of hospital stay, perioperative and postoperative complication rates were similar in both groups (p <0.01). Surgical margin positivity rate was 20% (2/10) in the ML group and 10.7% (3/28) in the ML group.Numerical differences between the
groups were not statistically significant (p <0.01). Nevertheless, prostate volume (p = 0.008) and estimated blood loss (TCC) (p =
0.001) were significant in favor of patients with median lobes. Although the mean cantilever time was slightly higher in patients with
ML, these numerical differences were not statistically significant (p <0.01). Bladder neck reconstruction rates were 100% (100%)
in the ML group and 14% (4/28) in the ML-free group (p = 0.001). Continence rates between patients with and without ML were at
4 weeks (20% to 35%) after catheter removal, at 12 weeks (70% to 64.2%) and at 24 weeks (90% to 89.2%). ) and no statistically
significant difference was observed at all times.
CONCLUSION: Learning curve, we think that RALP can be applied safely and effectively in challenging cases in centers without high
surgical experience. When we compared the oncologic, functional and complication rates of patients without ML in our initial series,
we obtained results consistent with the literature.
Keywords: Robot-assisted radical prostatectomy, learning curve, median lobe
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Robot Yardımlı Laparoskopik Prostatektomide Rekonstrüktif Tekniklerin Kontinans Üzerine
Etkisi: Uzun Üretral Güdük ve Ön Süspansiyon Sütürünün Yeni Kombinasyonu
İbrahim Karabulut1, Fatih Kürşat Yılmzel1, Ali Haydar Yılmaz5, Erken Cem Çelik4, Onur Ceylan3, Fatih Özkaya2, Şenol Adanur2, Özkan
Polat2
1
S.B.Ü Eruzum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji A.B.D
2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D
3
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D
4
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anastezi ve Reanimasyon A.B.D
5
Bilecik Devlet Hastanesi
Amaç: Lokalize prostat kanseri için Robot Yardımlı Laparoskopik Prostatektomi (RALP) uygulanan hastalarda uzun üretral güdük ve
ön süspansiyon sütürünün yeni kombinasyonunun etkilerini araştırmak
Malzemeler ve yöntemler: Katılan 40 hastanın 20’sine herhangi bir rekonstrüktif teknik uygulanmadı, kalan 20 hastaya ise uzun
üretral güdük ve anterior süspansiyon sütür kombinasyonunu içeren rekonstrüktif teknik uygulandı. Vücut kitle indeksi (BMI) (kg/
m2), yaş, preoperatif prostat spesifik antijen (PSA) seviyeleri, prostat hacmi, Gleason skoru, D’Amico risk sınıfı, klinik evre, ameliyat
tipi ve perioperatif veya postoperatif rekonstrüktif uygulama teknikleri ve kateterizasyon süresi incelenen parametrelerdi. Kateter
çıkarıldıktan sonra 3., 6. ve 12. aylarda kontinans oranı ölçüldü. Her iki teknik istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Kontrol ve rekonstrüktif grupların her biri 20 hastadan oluşuyordu. Gruplar arasında yaş, VKİ, Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği sınıfı, risk grubu, prostat ağırlığı, perioperatif PSA, ameliyat süresi, hastanede kalış süresi, cerrahi sınırlar ve toplam
kanama miktarı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (p> 0.05). 3. ve 6. aylarda kontinans oranı rekonstrüktif
grupta kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05).
Anahtar Kelimeler: Ön süspansiyon sütür, kontinans, uzun üretral güdük, robot yardımlı laparoskopik prostatektomi, rekonstrüktif
teknikler
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Effect of Reconstructive Techniques on Continence in Robot-Assisted Laparoscopic Prostatectomy: Novel Combination of Long Urethral Stump and Anterior Suspension Suture
İbrahim Karabulut1, Fatih Kürşat Yılmzel1, Ali Haydar Yılmaz5, Erken Cem Çelik4, Onur Ceylan3, Fatih Özkaya2, Şenol Adanur2, Özkan
Polat2
1
S.B.Ü Eruzum Regional Training and Research Hospital, Department of Urology
2
Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Urology
3
Ataturk University Faculty of Medicine Department of Pathology
4
Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Anesthesia and Reanimation
5
Bilecik State Hospital
Objective: To investigate the effects of the novel combination of a long urethral stump and anterior suspension suture in patients
who underwent Robot-Assisted Laparoscopic Prostatectomy (RALP) for localized prostate cancer
Materials and Methods: Of the 40 participating patients, 20 did not undergo any reconstructive technique, whereas the remaining 20
patients underwent reconstructive technique that included the combination of long urethral stump and anterior suspension suture.
Body mass index (BMI) (kg/m2), age, preoperative prostate-specific antigen (PSA) levels, prostate volume, Gleason score, D’Amico
risk class, clinical stage, operation type and the application of either perioperative or postoperative reconstructive techniques, and
the duration of catheterization were the parameters investigated. Continence rate was measured in the 3rd, 6th, and 12th month
after the removal of the catheter. Both techniques were compared statistically.
Results: The control and reconstructive groups each comprised 20 patients. Between the groups, no statistically significant differences were observed in age, BMI, American Society of Anesthesiologists class, risk group, prostate weight, perioperative PSA,
duration of surgery, duration of hospitalization, surgical margins, and the total amount of bleeding (p>0.05). Continence rate was
significantly higher in the reconstructive group in the 3rd and 6th months compared with the control group (p<0.05).
Keywords: Anterior suspension suture, continence, long urethral stump, robot-assisted laparoscopic prostatectomy, reconstructive
techniques
Uzun Üretral Güdük / Long urethral stump.
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Robot yardımlı transperitoneal pyeloplasti sonuçları: Olgu serisi
İbrahim Karabulut, Fatih Kürşat Yılmzel, Emre Şam, Fatih Akkaş, Ahmet Emre Cinislioğlu, Şaban Oğuz Demirdöğen
S.B.Ü Eruzum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji A.B.D
AMAÇ: Üretero pelvik bileşke (ÜPB) darlıkları idrarın renal pelvisten üretere geçişini kısıtlayan ve gerekli durumlarda tedavi edilmezse
kademeli olarak böbrek fonksiyonlarında kayıba yol açabilen bir durum olarak kabul edilir. ÜPB darlıklarını dıştan başı yada iç
tıkanıklığa bağlı olabilir. Semptomatik ÜPB darlıkları tedavi edilmelidir. Biz bu çalışmamızda kliniğimizde robot yardımlı piyeloplasti
(RYP) yaptığımız hastaların sonuçlarını sunmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Kliniğimizde Ocak 2017 - 2019 tarihleri arasında RYP yaptığımız 15 hastanın verileri incelendi. Üretero pelvik bileşke
darlığı (UPBD) tanısı, intravenöz piyelografi (IVP) ve diürez renografisi (DTPA) ile hasta muayenesi veya olası kontrolleri takiben
yapıldı. Da Vinci XI 4 kollu robotik sistem kullanan tüm hastalara dismembred piyeloplasti yapıldı. Sonuçlar retrospektif olarak
değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 41,3 (8,2) idi. Cinsiyet dağılımı 7 erkek, 8 kadındı. Tüm işlemler birincil olgularda yapıldı.
Hastaların 6’ sında intrinsik obstrüksiyon, 9’ unda dıştan dammar basısına bağlı ekstrinsik obstrüksiyon vardı. Ortalama ameliyat süresi
155,3 (29,8) dakika idi. Ortalama anastomoz süresi 33,4 (8,1) dakika idi. İntraoperatif kanama miktarı 48 (10,2) cc olarak bulundu.
Ortalama hastanede kalış süresi 3,6 (1,1) gündü. Hiçbir hastada açık cerrahi müdahale olmadı. Hiçbir hastada intraoperatif veya
postoperatif komplikasyon gözlenmedi. Ortalama takip süresi 12,7 (5,4) aydı. Postoperatif IVP ve DTPA tüm hastaların düzeldiği tespit
edildi.
SONUÇ: Çalışmamızda tespit edildiği gibi, RYP UPBD tedavisinde başarılı cerrahi ve fonksiyonel sonuçları olan minimal bir invaziv
yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Robotik Cerrahi, Üreteropelvik obstrüksiyon, Piyeloplasti
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Outcomes of robot-assisted transperitoneal pyeloplasty: Case series
İbrahim Karabulut, Fatih Kürşat Yılmzel, Emre Şam, Fatih Akkaş, Ahmet Emre Cinislioğlu, Şaban Oğuz Demirdöğen
S.B.Ü Eruzum Regional Training and Research Hospital, Department of Urology
AIM: Ureteral pelvic junction (UPJ) obstruction, which restricts the passage of urine from the pelvis to the ureter may cause progressive
destruction of the kidney if left untreated. Causes of UPJ obstruction include various intrinsic and extrinsic factors. Symptomatic UPJ
obstruction should be treated without delay. We herein aimed to present the results of robot-assisted pyeloplasty (RAP) that we
performed in our clinic.
METHODS: Data of 15 patients who underwent RAP between January 2017 and 2019 in our clinic were examined. The diagnosis of
ureteropelvic junction obstruction (UPJO) was based on intravenous pyelography (IVP), and diuresis renography (DTPA) was
performed during follow-up. Dismembered pyeloplasty was performed on all patients with the DaVinci XI 4-arm robotic system. The
results were retrospectively evaluated.
RESULTS: The mean age of all patients was 41.3 (8.2) years. There were 7 males and 8 females. None of the cases had previously
undergone pyeloplasty. While 6 of the patients had intrinsic obstruction, 9 had extrinsic obstruction associated with aberrant vascular
compression. The mean operation time and duration of anastomosis were 155.3 (29.8) and 33.4 (8.1) minutes, respectively. The mean
amount of intraoperative bleeding was 48 (10.2) ml. The mean hospital stay was found as 3.6 (1.1) days. There was no conversion to
open surgery in any of the patients. None of the patients had intraoperative or postoperative complications. The mean follow-up time
was 12.7 (5.4) months. Postoperative IVP and DTPA of all the patients were found to have improved.
CONCLUSION: RAP is a minimally invasive method with successful surgical and functional outcomes in the treatment of UPJO.
Keywords: Robotic Surgery, Ureteropelvic Obstruction, Pyeloplasty
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Çocukluk çağı nefrektomi vakalarımızda etiyolojik nedenler
Veli
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Üniversitesi,
2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Van
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Demir2
Van

AMAÇ: Çocukluk çağı nefrektomileri çocuk ürolojisine ilgi duyan cerrahların en sık yaptığı invaziv girişimlerdendir. Literatürde nefrektomi etiyolojisinde birçok neden bildirilmiştir. Bu çalışmada yalnızca çocukluk çağında nefrektomi ile sonuçlanan vakalarımızla
ilgili etiyolojik nedenleri irdelemeyi amaçladık.
YÖNTEM: Çalışma 2012-2021 yılları arasında kliniğimizde nefrektomisi yapılan 0-18 yaş arasındaki vakaların geriye dönük taranmasından oluşmaktadır. Vakaların yaşı, cinsiyeti, nefrektomi lokalizasyonu ve etiyolojik nedenler dökümante edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dördü kız, 10’u erkek olmak üzere toplam 14 hasta dahil edildi. Hastaların ortama yaşı 4,78±4,01 yıl idi. En sık
etiyolojik neden Wilms tümörü (n=7 %50) olarak saptandı. Wilms tümörü vakalarının çoğu kız hasta idi. Diğer nefrektomi vakalarının
hiçbirinde kız hasta yoktu. Sol taraftaki nefrektomiler sağa nazaran daha fazla idi.
SONUÇ: Çocukluk çağında böbrek fonksiyonunun tamamına yakını kaybedildiğinde nefrektomi yapılabilir. Eğer hastada Multikistik
displastik böbrek varsa ve takiplerde kist çapı büyüyorsa aile ile görüşülüp nef¬rektomi kararı alınabilir. Çalışmamızda sadece iki
Multikistik displastik hastaya aile onayı alındıktan sonra nefrektomi yapıldı.
Wilms tümörü için nadir de olsa erişkin çağda bildirilmiş vakalar olmasına rağmen; çocukluk çağı renal tümörlerin en sık nedenidir
ve aynı zamanda çocukluk çağındaki nefrektomilerin de ensık nedeni olarak bildirilmişitir. Nefrektomilerimizin ekseriyetinin Wilms
tümörü nedenli vakalardan oluşması bu teoriyi desteklemektedir.
Karın travması geçiren çocukların vücutlarının erişkine nazaran daha küçük boyutlarda olması, böbrek hasarının erişkinlere nazaran
daha az görülmesine neden olur. Travma sonrası oluşan enfeksiyonlar ve hipertansiyon kontrol altına alınamadığında nefrektomi
ihtiyacı doğar. Bazende travmadan bağımsız olarak böbrekteki enfeksiyonlar ve hidronefroza sebep olan patolojiler de böbrekte
atrofiye neden olur ve sonrasında nefrektomiye ihtiyaç duyulur. Çalışmamızdaki vakaların yaklaşık üçte birinin travma yada atrofi
sonrası nefrektomiye gitmesi erken dönemde enfeksiyon ve böbrek fonksiyon takiplerinin önemini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Etyoloji, Nefrektomi
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Etiological causes in our childhood nephrectomy cases
Veli Avci1, Kemal Ayengin1, Murat Demir2
1
Van Yüzüncü Yıl University, Department of Pediatric Surgery, Van
2
Van Yuzuncu Yil University,Department of Urology, Van, Turkey
OBJECTIVE: Childhood nephrectomies are one of the most common invasive procedures performed by surgeons interested in pediatric urology. Many causes of nephrectomy etiology have been reported in the literature. In this study, we aimed to examine the
etiological reasons related to only our cases that resulted in nephrectomy in childhood.
METHOD: The study consists of retrospective screening of cases aged 0-18 years who underwent nephrectomy in our clinic between 2012-2021. Age, gender, nephrectomy localization and etiological causes were documented.
RESULTS: A total of 14 patients, four girls and 10 boys, were included in the study. The mean age of the patients was 4.78±4.01
years. The most common etiologic cause was Wilms tumor (n=7 50%). Most of the Wilms tumor cases were female patients. There
were no female patients in any of the other nephrectomy cases. Nephrectomies on the left side were more than on the right.
CONCLUSION: Nephrectomy can be performed when almost all kidney function is lost in childhood. If the patient has a multicystic
dysplastic kidney and the size of the cyst grows in the follow-ups, the family can be consulted and a nephrectomy decision can be
made. In our study, nephrectomy was performed only in two multicystic dysplastic patients after obtaining family consent.
Although rare cases have been reported for Wilms tumor in adulthood; It is the most common cause of childhood renal tumors and
has also been reported as the most common cause of childhood nephrectomies. The fact that the majority of our nephrectomies
are caused by Wilms tumor supports this theory.
The fact that the bodies of children who have had abdominal trauma are smaller than adults, causes kidney damage to be less
common than adults. Nephrectomy is needed when post-traumatic infections and hypertension cannot be controlled. Sometimes,
regardless of trauma, infections in the kidney and pathologies that cause hydronephrosis also cause atrophy in the kidney, and
then nephrectomy is needed. Approximately one third of the cases in our study went to nephrectomy after trauma or atrophy, which
shows the importance of infection and kidney function follow-up in the early period.
Keywords: Child, Etiology, Nephrectomy
Tablo 1: Sonuçlar / Table 1: Results
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Parameatal üretral kist: Olgu sunumu
Mehmet Erhan Aydin, Aykut Aykaç, Coşkun Kaya, Mustafa Sungur
Eskişehir Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği
Giriş: Parameatal üretral kistler benign konjenital lezyonlardır ve çok nadir görülmektedir. Daha çok erkek çocuklarda görülmektedir
(1). Genellikle asemptomatik seyrederler ancak bazen hastalar idrar akışında değişiklik, üriner obstrüksiyon, dizüri ve kötü kozmetik
görünüm nedeniyle başvurmaktadır. Önerilen tedavi şekli kistin cerrahi eksizyonudur.
Olgu: 27 yaşında erkek hasta uzun zamandır olan penis ucunda şişlik nedeniyle kliniğimize başvurdu. Miksiyonla ilgili herhangi bir
şikâyeti yoktu, kozmetik olarak rahatsız olduğu öğrenildi. Ek hastalık, ameliyat veya travma öyküsü yoktu. Fizik muayenede glans
penis ventral yüzde meanın 1 cm gerisinde birbirine yakın 2 adet kistik oluşumlar tanımlandı. Hasta palpasyonla ağrı olduğunu
ifade etti. Laboratuar değerleri ve tam idrar analizi normaldi. Hastaya üretroskopi ve kist eksizyonu planlandı. Üretroskopi’de kistik
oluşumla üretra arasında herhangi bir bağlantı görülmedi. Penil ventral yüzde kistler çevre dokulardan serbestlenerek eksize edildi
ve üretra intakt olarak tanımlandı (Resim-1). Postoperatif 1.gün hasta taburcu edildi. Histopatolojik inceleme benign kistik lezyon
olarak raporlandı. Ameliyat sonrası 3. ay kontrolünde hastanın herhangi bir şikâyeti yoktu.
Tartışma: Literatürde parameatal üretral kisti olan yaklaşık 50 hasta bildirilmiştir (2). Etyolojisi ve patogenezisi net olarak belli değildir. Sünnet cildinin glanstan ayrılma sürecinin kusurlu olması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir (3). Başka bir araştırmacı grubu
ise, paraüretral kanalın tıkanmasından kaynaklandığını düşünmektedir (4). Kistin aspirasyonu ve kist duvarının açılması rekürrense
neden olduğu için tedavi olarak kistin cerrahi eksizyonu önerilmektedir.
Sonuç: Parameatal üretral kistler çok nadir, benign ve asemptomatik lezyonlardır. Rekürrens olmaması açısından tedavisi için
cerrahi eksizyon uygulanmalıdır.
Kaynaklar
1. H.L. Willis, Brent W. Snow, Patrick C. Cartwright, M. Chad Wallis, SiamOottamasathien, Catherine deVries, Parameatal urethral
cysts in prepubertalmales, J. Urol. 185 (3) (2010) 1042–1045.
2. Lal S, Agarwal A. Parameatal cyst: a presentation of rare case and review in literature. J Clin Diagn Res. 2013;7(8):1757–1758.
3. Thompson IM, Lantin PM. Parametal cyst of glans penis. J Urol. 1956;76:753–755.
4. Shiraki IW. Parameatal cysts of the glans penis: a report of 9 cases. J Urol. 1975;114:544–548.
Anahtar Kelimeler: parameatal, üretral, kist, erkek
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Parameatal Urethral Cyst: A Case Report
Mehmet Erhan Aydin, Aykut Aykaç, Coşkun Kaya, Mustafa Sungur
Eskisehir City Hospital, Department of Urology
Introduction: Parameatal urethral cysts are benign congenital lesions and are seen very rarely. It is more common in boys (1). They
are usually asymptomatic, but sometimes patients present with changes in urine flow, urinary obstruction, dysuria, and poor cosmetic appearance. The recommended treatment is surgical excision of the cyst.
Case: A 27-year-old male patient was admitted to our clinic due to long-standing swelling at the tip of the penis. He did not have any
complaints about micturition, he was cosmetically uncomfortable. There was no history of additional disease, surgery or trauma.
Physical examination revealed 2 cystic formations close to each other, 1 cm behind the meatus on the ventral side of the glans
penis. The patient expressed pain on palpation. Laboratory values and complete urinalysis were normal. Urethroscopy and cyst
excision were planned for the patient. No relation was seen between the cystic formation and the urethra in urethroscopy. Cysts on
the penile ventral side were freed from the surrounding tissues and excised, and the urethra was defined as intact (Figure-1). The
patient was discharged on the 1st postoperative day. Histopathological examination was reported as a benign cystic lesion. The
patient did not have any complaints at the 3rd month postoperative control.
Discussion: Approximately 50 patients with parameatal urethral cysts have been reported in the literature (2). Its etiology and pathogenesis are unclear. It is thought to occur due to the imperfect separation of the foreskin from the glans (3). Another group of
researchers think that it is caused by obstruction of the paraurethral canal (4). Since aspiration of the cyst and opening of the cyst
wall cause recurrence, surgical excision of the cyst is recommended as treatment.
Conclusion: Parameatal urethral cysts are very rare, benign and asymptomatic lesions. Surgical excision should be applied for
treatment to avoid recurrence.
References
1. H.L. Willis, Brent W. Snow, Patrick C. Cartwright, M. Chad Wallis, SiamOottamasathien, Catherine deVries, Parameatal urethral
cysts in prepubertalmales, J. Urol. 185 (3) (2010) 1042–1045.
2. Lal S, Agarwal A. Parameatal cyst: a presentation of rare case and review in literature. J Clin Diagn Res. 2013;7(8):1757–1758.
3. Thompson IM, Lantin PM. Parametal cyst of glans penis. J Urol. 1956;76:753–755.
4. Shiraki IW. Parameatal cysts of the glans penis: a report of 9 cases. J Urol. 1975;114:544–548.
Keywords: parameatal, urethral, cyst, male
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Resim-1 / Figure-1

Perop görüntüler, a: Ameliyat öncesi penis ventral yüzde kistik oluşumlar, b: üretroskopi sırasında kistlerin transilüminasyonu, c:
kistin diseksiyonu, d:ameliyat sonrası penis ventral yüzdeki kesinin kapatılması
Figure-1: Perop images, a: Cystic formations on the ventral side of the penis before surgery, b: Transillumination of cysts during
urethroscopy, c: Dissection of the cyst, d: Closing the incision on the ventral side of the penis after surgery

398

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

SS-172

Testis torsiyonu ile başvuran hastaların klinik ve demografik verilerinin retospektif değerlendirilmesi
İbrahim Halil Albayrak, Mehmet Demir, İsmail Yağmur
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.D, Şanlıurfa
GİRİŞ: Akut skrotum; inguinoskrotal bölgede ani gelişen ağrı, şişlik ve kızarıklık ile ortaya çıkan ve birçok etyolojik nedene bağlı
oluşabilen bir durumdur. Bunlardan yaklaşık %25’ini testis torsiyonu oluşturmaktadır. Doğru ve zamanında teşhis, acil ameliyat ile
organ kaybının önlenmesi, uzun dönemde psikojenik ve fertilite üzerine etkilerinden korunmak önemlidir. Biz bu çalışmada testis
torsiyon tanısı almış hastaları retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmaya, Ocak 2015 – Mayıs 2021 tarihleri arasında testis torsiyonu nedeniyle opere edilen hastalar dahil
edildi. Hastaların tanısı; fizik muayene, laboratuvar bulguları, dopler ultrasonoğrafi ve ameliyat bulguları ile konuldu. Hastaların
karakteristik özellikleri, kan sayımı parametreleri, hastaneye başvuru süreleri değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 107 hastanın %61,7’sina orşiopeksi yapılırken %38,3’üne orşiektomi yapıldı. Orşiopeksi ve orşiektomi grubunda hastaların yaşları, testis tarafı ve mevsim anlamlı (p > 0.05) farklılık göstermemiştir. Orşiektomi grubunda WBC, CRP
ve semptom süresi Orşiopeksi grubundan anlamlı (p < 0.05) olarak daha yüksek bulundu (Tablo1).
SONUÇ: Testis torsiyonu en sık görülen akut skrotum nedenlerinden biridir. Son yıllarda sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşmasına
rağmen halen yüksek oranda organ kaybı yaşandığı görülmektedir. Organ kaybının en önemli nedeni ise semptom başlangıcından
tedaviye geçen sürenin uzun olmasıdır. Bu nedenle organ kaybının azaltılması ve önlenebilmesi için özellikle ailelerde testis torsiyonu açısından farkındalık oluşturulması ve birinci basamak hekimlerinin bilgilendirilmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: akut skrotum, orşiektomi, orşiopeksi, testis torsiyonu
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Retospective evaluation of clinical and demographic data of patients presenting with testicular torsion
İbrahim Halil Albayrak, Mehmet Demir, İsmail Yağmur
Department of Urology, Harran University, Şanlıurfa, Turkey
INTRODUCTION: Acute scrotum; It is a condition that occurs with sudden onset of pain, swelling and redness in the inguinoscrotal
region and may occur due to many etiological reasons. About 25% of these are testicular torsion. Accurate and timely diagnosis,
prevention of organ loss with emergency surgery, and protection from psychogenic and fertility effects in the long term are important. In this study, we aimed to retrospectively evaluate patients diagnosed with testicular torsion.
MATERIALS-METHODS: Patients who were operated for testicular torsion between January 2015 and May 2021 were included in
this study. Diagnosis of patients; physical examination, laboratory findings, Doppler ultrasonography and surgical findings. The
characteristics of the patients, blood count parameters, and admission time to the hospital were evaluated.
RESULTS: Orchiopexy was performed in 61.7% of the 107 patients included in the study, and orchiectomy was performed in 38.3%.
Age, testicular side and season did not differ significantly (p > 0.05) in the orchiopexy and orchiectomy groups. WBC, CRP, and duration of symptoms were significantly higher (p < 0.05) in the Orchiectomy group than in the Orchiopexy group (Table 1).
CONCLUSION: Testicular torsion is one of the most common causes of acute scrotum. Although access to health services has
become easier in recent years, it is seen that there is still a high rate of organ loss. The most important reason for organ loss is the
long time from symptom onset to treatment. For this reason, it is important to raise awareness about testicular torsion in families
and to inform primary care physicians in order to reduce and prevent organ loss.
Keywords: acute scrotum, orchiectomy, orchiopexy, testicular torsion
Tablo1: Hastaların tedavi şekillerine göre karşılaştırılması
Table1: Comparison of the patients according to the treatment modalities
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Noktürnal Enürezis ve Allerji
Abdulmecit Yavuz
İskenderun Özel Gelişim Hastanesi
AMAÇ: Bu çalışmada Noktürnal Enürezis (NE) ve inhalan allerjenler arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2011-Temmuz 2011 tarihleri arasında NE ile üroloji bölümüne başvuran 7-14 yaş arası çocuklar çalışmaya
dahil edildi. Gündüz inkontinansı veya alt üriner sistem disfonksiyonu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Kontrol grubu olarak
üroloji polikliniğine enürezis dışı nedenlerle başvuran çocuklar seçildi. İnhalan allerji varlığını değerlendirmek için kulak burun boğaz kliniği tarafından deri prik testi yapıldı. Kabarıklığın çapı, negatif kontrolün çapına göre 3 mm’den veya pozitif kontrolünkinin
%50’sinden büyük ise prick testi pozitif olarak kabul edildi. NE ve kontrol hastaları alerjen testi pozitifliği açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışma grubuna NE’li 80 çocuk ve kontrol grubuna ise NE olmayan 80 çocuk dahil edildi. İki grup yaş (9,6 vs 9,2
p=0,095), cinsiyet (kadın oranı %32,5 ve %31,2 p=0,865), ağırlık (45 vs 48 p=0,422) ve boy (52 vs 55 p) açısından benzerdi (p=0.133).
Enüretik grupta 41 çocuğun (%51,25) en az bir allerjene duyarlı olduğu, kontrol grubunda ise en az bir allerjene duyarlı olan çocuk
sayısının 16 (%20) olduğunu saptadık (p< 0,001). Ev tozu akarı duyarlılığı (D. pteronyssinus için %41.25’e karşı %11.25 ve D. farina
için %35’e karşı %11.25 p<0.001) ve çim poleni açısından enüretik grup ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
vardı ( %26.25 - %11.25, p=0.015).
SONUÇLAR: Gece enürezisi olan hastalarda ev tozu akarlarına, çimen polenine karşı alerjik duyarlılık insidansının kontrole göre
daha yüksek olduğunu bulduk. Ev tozu akarlarına ve çim polenine yüksek oranda maruz kalma, bilinmeyen bir patoloji yoluyla NE’ye
neden olabilir.
Anahtar Kelimeler: Allerjenler, Noktürnal Enürezis, Deri testi

Allerji testi sonuçları
En az bir allerjen bulunanlar

41 (51.25)

16 (20)

<0.001*

D. pteronyssinus
(Ev tozu akarı)

33 (41.25)

9 (11.25)

<0.001*

D. farinae
(Ev tozu akarı)

28 (35)

9 (11.25)

<0.001*

Çim poleni

21 (26.25)

9 (11.25)

0.015*

Ağaç poleni

4 (5)

4 (8.75)

0.349

Alternaria

1 (1.25)

0 (0)

0.316

Yakupotu poleni

5 (6.25)

4 (5)

0.732

Kedi/ Köpek tüyü

3 (3.75)

3 (3.75)

1

(p değeri 0,05’in altı anlamlı kabul edilmiştir)
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Nocturnal Enuresis and Allergy
Abdulmecit Yavuz
Iskenderun Private Gelisim Hospital
OBJECTIVE: The aim of the study was to investigate the possible association between nocturnal enuresis (NE) and particularly
inhalant allergies.
Material-METHODS: Between January 2011 and July 2011 children aged between 7-14 years who admitted to urology department
with MNE were included to study. Patients who had daytime incontinence or lower urinary tract dysfunction were excluded. Volunteer children who attended the urology outpatient clinic for reasons other than enuresis were chosen as the control group. To
evaluate presence of allergy, skin prick test was performed by otorhinolaryngology clinic. A prick test was considered positive if the
diameter of the wheal was greater than 3 mm relative to the diameter of the negative control, or 50% that of the positive control. NE
and control patients were compared in terms of allergen test positivity.
RESULTS: The study group included 80 children with NE and the control group included 80 children without NE. The two groups were
similar with respect to age (9.6 vs. 9.2 p=0.095), gender (female ratio was 32.5% vs %31.2 p=0.865), weight (45 vs 48 p=0.422)
and height (52 vs 55 p=0.133) percentile. In the enuretic group, we found that 41 children (51.25%) were sensitized to at least one
aeroallergen, in the control group, the number of children sensitized to at least one aeroallergen was 16 (20%) (p< 0.001). There was
a statistically significant difference between the enuretic group and the control group in terms of house dust mite sensitization(for
D. pteronyssinus was 41.25% vs 11.25% and for D. farina 35% vs 11.25% p<0.001) and grass pollen (26.25% vs 11.25 p=0.015).
CONCLUSIONS: We found that higher incidence of allergic sensitization to house dust mites, grass pollen in nocturnal enuresis
patients than control. High exposure to house dust mites and grass pollen may cause NE via an unknown pathology.
Keywords: Allergens, Nocturnal Enuresis, Skin Tests.

Results of allergy tests.
At least one allergen (+)

41 (51.25)

16 (20)

<0.001*

D. pteronyssinus

33 (41.25)

9 (11.25)

<0.001*

D. farinae

28 (35)

9 (11.25)

<0.001*

Grass pollen

21 (26.25)

9 (11.25)

0.015*

Trees pollen

4 (5)

4 (8.75)

0.349

Alternaria

1 (1.25)

0 (0)

0.316

Ragweed and mugwort pollen

5 (6.25)

4 (5)

0.732

Cat/dog epithelium

3 (3.75)

3 (3.75)

1

(*: p value is significant is under 0.05).
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Çocuklardaki Üst Üriner Sistem Taşlarında Taş Boyutunun RIRS (Retrograd İntrarenal Cerrahi) Sonuçları Üzerine Etkileri
Doğakan Yiğit1, Semih Türk2, Hüseyin Cihan Demirel2, Kaya Horasanlı1
1
SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ürolojisi Kliniği, İstanbul
2
SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
GİRİŞ: Çalışmamızda pediatrik hastalarda böbrek taşı boyutlarının RIRS başarısı ve güvenliği üzerine etkilerini değerlendirmeyi
amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Haziran 2015- Haziran 2021 tarihleri arasında kliniğimizde böbrek taşı nedeniyle RIRS uygulanmış, 18 yaş altı 29
hasta ve 38 renal ünite çalışmaya dahil edildi. Hastalar böbrek taşı boyutlarına göre birinci grup 2 cm altı (n:23) ve ikinci grup 2 cm
üstü (n:15) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastalar demografik verilerinin yanı sıra; taşın yerleşim yeri, hounsfield ünitesi, operasyon
süresi, access kılıf kullanımı, preop dj/nefrostomi varlığı, maruz kalınan skopi süresi, postop enfeksiyon, hastanede kalış süresi ve
rezidüel fragman varlığı açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Birinci gruptaki hastaların ortalama yaşı 11,3 (5-17), ikinci grubun ise 15,2 (11-17) idi ve aradaki yaş farkının istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p:0.002). Taş boyutları ise ilk grup için ortalama 13 mm, ikinci grup için ise ortalama 25,9 mm
olarak hesaplandı. 2 cm altı taşlar için ortalama operasyon süresi 51 dk iken 2 cm,den büyük taşlar için ortalama operasyon süresi
69 dk idi ve aradaki bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p:0.014). Skopi maruziyeti, postop enfeksiyon, hastanede
kalış süresi açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunamadı. 2 cm altı taşlar için tek seansta taşsızlık oranı %78,3 iken, 2 cm
üstü taşlarda tek seansta taşsızlık oranı %60 olarak hesaplandı ve bu oranın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü (p:0.285).
SONUÇ: Taş boyutu RIRS başarısını etkileyen bir faktördür. 2 cm’den küçük taşlarda daha başarılı olunsa da 2 cm’den büyük taşı olup
perkütan cerrahiye uygun olmayan hastalarda güvenilir bir yöntem olarak tercih edilebilir.
Anahtar Kelimeler: böbrek taşı, pediatrik uroloj, rırs
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Effect of Stone Size on RIRS Results in Upper Urinary Tract Stones in Children
Doğakan Yiğit1, Semih Türk2, Hüseyin Cihan Demirel2, Kaya Horasanlı1
1
Department of Pediatric Urology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul
2
Department of Urology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul
INTRODUCTION: We aimed to evaluate the effect of kidney stone size on the results of RIRS (Retrograde Intrarenal Surgery) in
pediatric patients.
MATERIAL-METHODS: Between June 2015 and June 2021, 38 renal units and 29 patients under the age of 18 who underwent RIRS
for kidney stones were included in the study. The patients were divided into two groups according to their kidney stone size, the first
group with kidney stone being less than 2 cm (n:23) and the second group being over 2 cm (n:15). In addition to the demographic
data of the patients; stone location, Hounsfield unit, operation time, access sheath use, presence of preoperative jj stent/nephrostomy, time of x-ray exposure, postoperative infection, hospital stay, and presence of residual fragments were evaluated.
RESULTS: The mean age of the patients in Group 1 was 11.3 (5-17) and 15.2 (11-17) in Group 2. Age difference was found to be
statistically significant between the groups (p:0.002). Stone sizes were calculated as an average of 13 mm for Group 1 and 25.9
mm for Group 2. The mean operation time for Group 1 was 51 minutes, while the mean operation time for Group 2 was 69 minutes
and this difference was found to be statistically significant (p:0.014). No significant difference was found between the two groups
in terms of x-ray exposure time, postoperative infection, and length of hospital stay. While the stone-free rate was 78.3% in a single
session for stones less than 2 cm, the stone-free rate was calculated as 60% in a single session for stones larger than 2 cm and this
difference was not found to be statistically significant (p:0.285).
CONCLUSION: Stone size is a factor affecting the success of RIRS. Although it is more effective in stones smaller than 2 cm, it
can be preferred as a reliable method in pediatric patients who have stones larger than 2 cm and are not suitable for percutaneous
surgery.
Keywords: kidney stone, pediatric urology, rirs
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Primer vezikoüreteral reflülü çocuklarda başarılı endoskopik enjeksiyon tedavisinden sonra
takipte gelişebilecek postoperatif ateşli idrar yolu enfeksiyonunu öngördürücü faktörler
Numan Baydilli, Emrah Kızılay, Halis Can Demirtürk, Deniz Demirci
Erciyes Üniversitesi, Çocuk Üroloji Bilim Dalı, Kayseri
GİRİŞ-AMAÇ: Vezikoüreteral reflü (VUR) tedavisi halen tartışmalı olmakla birlikte, farklı tedavi seçeneklerinin (antibiyotik profilaksisi
ile takip, endoskopik enjeksiyon veya cerrahi reimplantasyon) temel amacı ateşli idrar yolu enfeksiyonuna bağlı gelişebilecek böbrek parankim hasarını önlemektir. Bu çalışmada, başarılı endoskopik enjeksiyondan sonra gelişebilecek ateşli idrar yolu enfeksiyonu
(İYE) atakları için predispozan faktörleri araştırmayı amaçlandı.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: 2000 ve 2020 yılları arasında endoskopik enjeksiyon yapılan primer VUR’u olan, 2-15 yaşları arasındaki
toplam 200 hasta (toplam 248 renal ünite) retrospektif olarak değerlendirildi. Bunlar arasından 171 renal ünitede postoperatif 3.
ayda kontrol işeme sistoüretrografisinde (VCUG) tam bir reflü rezolüsyonu gözlendi. Başarılı enjeksiyon yapılan bu hastaların takiplerinde ateşli İYE ataklarının varlığı değerlendirildi. Preoperatif VCUG’da reflü derecesi ve lateralitesi, distal üreter çap oranı (UDR),
distal üreter çapı, reflü zamanlaması (erken dolum, geç dolum veya işeme fazı) ve üst üriner trakt drenajında kontrast gecikmesi
parametrelerinin olup olmadığı değerlendirildi. UDR, yalancı pelvis içindeki en büyük üreter çapının (mm) “L1-L3 vertebra gövdesi
mesafesi” ne (mm) bölünmesiyle hesaplandı. VUR indeksi olarak adlandırılan skorlama sistemi cinsiyete, reflü zamanlamasına,
üreter anomalilerinin varlığına ve ayrıca yüksek dereceli reflüye göre hesaplandı.
BULGULAR: Başarılı endoskopik enjeksiyonun ardından median 56 (41-94) aylık takipte, 19 (%11.1) hastada ateşli İYE geliştiğini
gözlemlendi. Başarılı endoskopik enjeksiyondan sonra UDR>0.22 düzeyinin postoperatif ateşli İYE epizodlarını öngörmede %89,5
duyarlılığa ve %60 özgüllüğe sahip olduğunu gözlemlendi (AUC: 0.809, p<0.001). Tam reflü rezolüsyonunu sağlayan başarılı endoskopik tedaviden sonra bile, postoperatif ateşli İYE atağı olasılığının, yüksek VUR indeksi ile 3.5 kat (p=0.022), VCUG’de erken dolum
reflüsü saptanmasıyla 3.2 kat (p=0.034), mesane-barsak disfonksiyonu varlığıyla 3 kat (p=0.040) ve UDR>0.22 olması ile 2.7 kat
(p=0.001) daha fazla olduğunu saptandı.
SONUÇ: Yukarıda bahsedilen bulguların literatürdeki bilgilerle kombinasyonu, mesane dinamiklerini değiştirebilecek herhangi bir
faktörün, başarılı girişimsel reflü rezolüsyonundan sonra bile ateşli İYE epizodlarının gelişmesine yol açabileceğini desteklemektedir. Bu nedenle endoskopik enjeksiyon tedavisi uygulanan hastaların uzun süreli takiplerinde diğer ek parametrelerin yaygın klinik
kullanımının daha iyi hasta yönetimi sağlayabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Distal üreter çap oranı, Endoskopik enjeksiyon, Vezikoüreteral reflü

405

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Predisposing factors for postoperative febrile urinary tract infection episodes even after
successful endoscopic injection therapy in children with primary vesicoureteral reflux
Numan Baydilli, Emrah Kızılay, Halis Can Demirtürk, Deniz Demirci
Department of Pediatric Urology, Erciyes University, Kayseri, Turkey
INTRODUCTION and OBJECTİVE: Although management of vesicoureteral reflux (VUR) is still controversial, the main purpose of
different treatment options (e.g. follow-up with antibiotic prophylaxis, endoscopic injection or surgical reimplantation) is to prevent
renal parenchymal damage caused by febrile urinary tract infection (UTI) episodes. In the present study, we aimed to investigate the
predisposing factors for postoperative episodes of febrile UTI even after successful endoscopic injection.
METHODS: A total of 200 patients aged 2 - 15 years (a total of 248 renal units) with primary VUR undergoing endoscopic injection
between 2000 and 2020 were retrospectively evaluated. Among them, 171 renal units had a complete resolution of VUR on the
control voiding cystourethrography (VCUG) at the postoperative 3rd month. The presence of febrile UTI episodes in the follow-up of
these patients who had a successful injection was evaluated. Reflux grade and laterality, distal ureteral diameter ratio (UDR), distal
ureteral diameter, timing of reflux (early filling, late filling or voiding phases) and presence of contrast delay in upper tract drainage
were assessed on preoperative VCUG. UDR was calculated by dividing the largest ureteral diameter (mm) within the false pelvis by
the “L1-L3 vertebral body distance” (mm). The scoring system called as VUR index was calculated according to gender, timing of
reflux, presence of ureteral anomalies and also high-grade reflux.
RESULTS: At a median follow-up of 56 (41-94) months following successful endoscopic injection, we observed that febrile UTI episodes developed in 19 (11.1%) patients. UDR>0.22 level had 89.5% sensitivity and 60% specificity in predicting postoperative febrile
UTI episodes after successful endoscopic injection (AUC=0.809, p<0.001). The likelihood of postoperative febrile UTI episodes was
found to be 3.5 times greater with VUR index (p=0.022), 3.2 times greater with early filling reflux on VCUG (p=0.034), 3 times greater with bladder-bowel dysfunction (p=0.040), and 2.7 times greater with UDR>0.22 (p=0.001) even after successful endoscopic
management for reflux resolution.
CONCLUSION: Combination of aforementioned findings with the literature also support that any factor that may change bladder
dynamics can lead to the development of febrile UTI episodes even after successful interventional resolution of reflux. Therefore,
we consider that widespread clinical use of other additional parameters during long-term follow-up period of patients undergoing
endoscopic injection therapy may provide better patient management.
Keywords: Distal ureteral diameter ratio, Endoscopic injection, Vesicoureteral reflux
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Demographic and clinical data
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Vezikoüreteral reflüde sübüreterik dekstranomer-hyaluronik asit enjeksiyonu sonuçlarımız
Kerem Taken, Arif Mehmet Duran, Berat Deniz, Kadir Körpe, Mehmet Sevim, Nurullah Gedük
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Van
Amaç: Vezikoüreteral reflü (VUR) görülme sıklığı %1’dir ve çocuklarda sık rastlanılan bir ürolojik anomalidir. Tekrarlayan üriner
sistem enfeksiyonlarının (ÜSE) da etkisiyle, akut piyelonefrit, renal skar, hipertansiyon ve son dönem böbrek yetmezliğine sebep
olabilmektedir. Kliniğimizde VUR sebebiyle subüreterik dekstranomer-hyaluronik asit enjeksiyonu (STING) yaptığımız hastaların
sonuçlarını sunmayı amaçladık.
Yöntem: Ağustos 2015 – Ağustos 2020 yılları arasında kliniğimizde vezikoüreteral reflü tanısıyla STING yapılan en az 1 yıllık takip
süresi olan 41 pediatrik hastanın (52 renal ünite) verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların tanısı Voiding Sistoüretrografi
(VCUG) ile konuldu ve reflü dereceleri ‘’International Collaborative Study on Reflux’’ sınıflamasına göre belirlendi. Renal skar ve diferensiye böbrek fonksiyonlarının tespiti için hastalara Tc-99m DMSA sintigrafi uygulandı. İşlem sedasyonel anestezi altında yapıldı
ve enjeksiyon materyali olarak dekstranomer / hyaluronik asit kullanıldı. Post-op 12. Haftada VCUG çekilerek reflü durumu değerlendirildi. VUR olmaması veya reflünün grade 1’e gerilemesi başarılı olarak değerlendirildi.
Bulgular: Değerlendirilen 41 hastanın 10’u erkek, 31’i bayandı. Hastaların en küçüğü 1, en büyüğü 17 yaşında olmak üzere yaş ortalaması 8,34 ± 5,4 yıl saptandı. 11 hastada (% 26,8) bilateral VUR mevcutken, 18 hastada (% 43,9) sol, 12 hastada (% 29,2) sağ tarafta
VUR mevcuttu. 7 renal ünitede (% 13,5) grade 1 VUR, 10 renal ünitede (% 19,2) grade 2 VUR, 19 renal ünitede (% 36,5) grade 3 VUR, 9
renal ünitede (% 17,3) grade 4 VUR, 7 renal ünitede (% 13,5) grade 5 VUR mevcuttu. 31 hastada İYE mevcutken 10 hastada İYE yoktu.
23 böbrekte (% 44.2) sintigrafide skar yokken 29 böbrekte (% 55,8) skar mevcuttu. İYE ve renal skar arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). Preop reflü derecesi ile renal skar arasında anlamlı ilişki yoktu. (p>0.05) 26 renal ünitede 1. enjeksiyonda başarılı olunmuş, 2 renal ünitede 2. enjeksiyonda başarılı olunmuş, 3 renal ünitede reflü derecesi grade 2’ye gerilemiştir.
Toplamda 31 renal ünitede (% 59,7) tedaviden fayda görülmüştür. 21 renal ünitenin (% 40,3) 12 tanesine 1 kez, 7 tanesine 2 kez, 2
tanesine 3 kez STING yapılmış ancak VUR devam ettiğinden açık cerrahi müdahale gereksinimi olmuştur. Açık cerrahi gereksinimi
olan renal ünitelerin preop reflü derecesi ortalama 3,4 iken başarılı olunan renal ünitelerin reflü dereceleri ortalama 2.5 idi. Preop
reflü derecesi ile açık cerrahi gereksinimi karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Preop reflü derecesi
arttıkça enjeksiyon gereksiniminin de arttığı görüldü (p<0.05). Hastalar aynı gün taburcu edildi. Hastaların hiçbirinde komplikasyon
gelişmedi.
Sonuç: VUR cerrahi tedavisinde STING, kolay uygulanabilir, güvenli, minimal invaziv bir yöntemdir. Yüksek reflü derecelerinde başarı
oranı düşmekle beraber düşük ve orta derecedeki VUR hastalarında ilk tercih edilmesi gereken yöntem olarak düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: dekstranomer-hyaluronik asit, subüreterik enjeksiyon, vezikoüreteral reflü
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Outcomes of subureteric dextranomer-hyaluronic acid injection in vesicoureteral reflux
Kerem Taken, Arif Mehmet Duran, Berat Deniz, Kadir Körpe, Mehmet Sevim, Nurullah Gedük
Department of Urology, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
Purpose: Vesicoureteral reflux (VUR) incidence is %1 and it’s a common urological anomaly in children. It can cause acute pyelonephritis, renal scarring, hypertension and end-stage renal failure with the effect of recurrent urinary tract infections (UTI). We
aimed to present the results of patients who treated subureteric dextranomer-hyaluronic acid injection (STING) due to VUR in our
clinic.
Materials and Methods: In our clinic, the data of 41 pediatric patients (52 renal units) who underwent STING between August 2015
and August 2020 with at least 1 year follow-up were analyzed retrospectively. The diagnosis of the patients was made by Voiding
Cystourethrography (VCUG). Tc-99m DMSA scintigraphy was applied to the patients for the detection of renal scar and kidney
functions. The procedure was performed under sedational anesthesia and dextranomer / hyaluronic acid was used as injection
material. At post-op 12th week, VCUG was taken and reflux status was evaluated. Absence of VUR or regression of reflux to grade
1 was considered successful.
Results: There were 41 patients in total, 10 male and 31 female.The mean age of the patients was 8.34 ± 5.4 years, with the youngest 1 and the oldest 17 years old. While bilateral VUR was present in 11 patients (26.8%), 18 patients (43.9%) had left side VUR and
12 patients (29.2%) had right side VUR. Grade 1 VUR in 7 renal units (13.5%), grade 2 VUR in 10 renal units (19.2%), grade 3 VUR in
19 renal units (36.5%), grade 4 in 9 renal units (17.3%) VUR, grade 5 VUR was present in 7 renal units (13.5%). 31 patients had UTI
and 10 patients did not have UTI.There was no scarring on scintigraphy in 23 kidneys (44.2%), there were scarring in 29 kidneys
(55.8%). There was no statistically significant relationship between UTI and renal scarring (p>0.05). There was no significant relationship between the degree of preoperative reflux and renal scarring. (p>0.05) The first injection was successful in 26 renal units, the
second injection was successful in 2 renal units, and the reflux grade decreased to grade 2 in 3 renal units. A total of 31 renal units
(59.7%) benefited from the treatment. Sting was performed once for 12 renal units, 2 times for 7 units, 3 times for 2 units, but it was
not successful. The mean preoperative reflux grade of renal units requiring open surgery was 3.4, while the mean reflux grade of
successful renal units was 2.5. When the degree of preoperative reflux was compared with the need for open surgery, it was found
to be statistically significant (p<0.05). It was observed that the need for injection increased as the degree of preoperative reflux
increased (p<0.05). The patients were discharged the same day. No complications developed in any of the patients.
Conclusions: STING is an easy-to-apply, safe, minimally invasive method in the surgical treatment of VUR. Although the success rate
decreases in high reflux degrees, it can be considered as the first choice method in patients with low and moderate VUR.
Keywords: dextranomer-hyaluronic acid, subureteric injection, vesicoureteral reflux,

409

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

SS-177

İnmemiş testis nedeniyle orşiektomi veya orşiopeksi yapılan 10-18 yaş aralığındaki hastaların fertilite parametreleri,testis rezervi ve tümör belirteçlerinin karşılaştırması
Berat Deniz1, Kasım Ertaş1, Murat Demir1, Halil İbrahim Akbay1, Hakan Bozan1, Şevder Kırmızıtoprak1, Kadir Körpe1, Arif Mehmet
Duran1, Muhammed Sonkaya1, Selin Deniz2
1
Van 100.Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,Üroloji Ana Bilim Dalı, Biyokimya Ana Bilim Dalı,Radyoloji Ana Bilim Dalı,Van
2
T.C Sağlık Bakanlığı Van İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Van Eğitim Ve Araştırma Hastahanesi,Çocuk Hastalıkları Acil,Van
AMAÇ: Geç tanı almış kriptorşik hastaların tedavi yönemiyle ilgili litaratürde oluşmuş ortak bir konsensus bulunmamaktadır.Çalışmamızdaki amaç geç tanı almış 10-18 yaş aralığındaki inmemiş testisli hastalarda yapılan orşiopeksi ile indirilen testis için; artmış
testis tümörü riskene değiyor mu?, orşektomi ile kıyaslanınca fertilite parametrelerinde yeterli katkı elde ediliyor mu? sorularına
cevap bulmak.
GEREÇ-YÖNTEM: Tek taraflı inemmiş tetsis nedeniyle opere edilen 10-18 yaş aralığındaki 42 orşiopeksi ve 34 orşiektomi hasta çalışmaya dahil edildi.Kontrol grubu için 15-20 yaş aralığındaki 28 erkek gönüllü çalışmaya dahil edildi.Tüm çalışma gruplarından spermiyogram, hormonal ve biyokimyasal serum markırları, testis volümleri(ultrason yardımıyla) araştırıldı.Daha önce hormonoterapi/
kemoterapi/ radyoterapi almış olgular, bilateral olgular, varikoseli olan yada varikoselektomi yapılan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: 76 hastamızın 34 (%44) tanesi orşiektomi,42(%56) tanesi orşiopeksi operasyonu yapılmıştı.Bunlardan 47(%61,8) tanesi sağ testise orşiopeksi/orşiektomi, 29(%28,2) tanesine de sol testise orşiopeksi/orşiektomi operasyonu yapılmıştır.Orşiektomi
yapılan gruptaki testislerin 10 (29,4%) tanesi intraabdominal, 18 (70,6%) tanesi inguinal kanaldaydı.Orşiopeksi grubunda 8 (18,5%)
hastanın testisi intraabdominal iken, 34 (81,5%) hastanın testisi inguinal kanaldaydı.Spermiyogram, FSH, LH, TETSTESTERON, PROLAKTİN, AFP, B-HCG, LDH, İNHİBİN B, AMH parametreleri açısından vaka grupları arasından fark bulunmadı.Orşiopeksiyle indirilen
testis hacmi çalışmaya alınan diğer tüm tetis ünitelerinden anlamlı olarak küçüktü.Çalışmaya alınan kontrol ve vaka gruplarında
testis tümörüne rastlanmadı.
SONUÇ: Geç kalınmış inmemiş testislerde yapılan orşiopeksinin orşiektomiye göre hastaya spermiyogram ve testis rezerv ve testis
hacmi açısından belirgin fark oluşturmadığını gördük.Bu yaşlarda yapılan orşiopeksi ile hastaların artmış testis tümörü riski ile
yaşamaları gerektiği sürekli takip altında olmaları gerekebileceği hasta ve hasta yakınlarıyla konuşulmalı.Bu hastaların sağlık sistemi üzerine maliyetleri(kontrol takipleriyle) ve bu riskin getirdiği psikolojik zorluklarla başa çıkabilme kabiliyetleri de karar verirken düşünülmesi gereken diğer başlıklar olabilir.Tüm bulgularımız göz önünde bulndurularak; orşiektominin tek taraflı inmemiş
testislerde geç kalınmış bu yaş gruplarında (testis etkileyebilecek ek hastalıklar yok ve/veya kontralateral testis normal ise) tercih
edilebilinir bir seçenek olarak görülebilinir.
Anahtar Kelimeler: Postpubertal kriptorşidizm, orşiopeksi, orşiektomi, feritilite, testis tümörü
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Comparison of fertility parameters, testicular reserve and tumor markers in patients aged
10-18 years who underwent orchiectomy or orchiopexy for undescended testicles
Berat Deniz1, Kasım Ertaş1, Murat Demir1, Halil İbrahim Akbay1, Hakan Bozan1, Şevder Kırmızıtoprak1, Kadir Körpe1, Arif Mehmet
Duran1, Muhammed Sonkaya1, Selin Deniz2
1
Van 100.Yıl University Faculty Of Medicine,Department of Urology,Department of biochemistry,Department of Radiology, Van
2
T.C Ministry of healty Van Health Department SBÜ Van Education And Research Hospital,Emergency Of Pediatrics,Van
AIM: There is a common consensus in the literature about the treatment method of late diagnosed cryptorchid patients.In our
study, for testis descended with orchiopexy performed in patients with undescended testis, aged 10-18 years, who were diagnosed late; Is an increased testicular tumor worth the risk? Is adequate contribution to fertility parameters obtained when
compared with orchectomy? Finding answers to these questions.
MATERIALS-METHODS: Forty-two orchiopexy and 34 orchiectomy patients aged 10-18 years who were operated for unilaterally
descended tetsis were included in the study. For the control group, 28 male volunteers aged 15-20 years were included in the study.
Spermiogram, hormonal and biochemical serum markers, testicular volumes (with the help of ultrasound) were investigated for all
study groups.Patients who received chemotherapy/radiotherapy, bilateral cases, patients with varicocele or who underwent varicoselectomy were excluded from the study.
FINDINGS: Of our 76 patients, 34 (44%) had orchiectomy and 42 (56%) had orchiopexy operation.Of these, 47 (61.8%) orchiopexy/
orchiectomy operations were performed on the right testis, and 29 (28.2%) underwent orchiopexy/orchiectomy operations on the
left testis.In the orchiectomy group 10 (29.4%) of the testicles were intra-abdominal and 18 (70.6%) of them were in the inguinal
canal.In the orchiopexy group, the testicles of 8 (18.5%) patients were intra-abdominal, while the testicles of 34 (81.5%) patients
were in the inguinal canal.There was no difference between the case groups in terms of spermiogram, FSH, LH,TESTESTERON,
PROLAKTIN, AFP, BHCG, LDH, INHIBIN B, AMH parameters.The testicular volume deflated with orchiopexy was significantly smaller
than all other testicular units included in the study.No testicular tumor was found in the control and case groups included in the
study.
RESULTS: We found that there was no significant difference in terms of spermiogram and testicular reserve and testicular volume to the patient according to orchiectomy of orchiopexin performed in late undescended testicles.Patients and their relatives should be talked to about the fact that patients with orchiopexy at this age should live with the increased risk of testicular
tumor and that they may need to be under constant follow-up. The costs of these patients on the health system (with control
follow-ups) and their ability to cope with the psychological difficulties brought by this risk may be other topics to consider when
making a decision.
Considering all our findings; Orchiectomy is a preferable option in these stone groups in which unilateral undescended testicles
are delayed (if there are no additional diseases that may affect the testis and/or if the contralateral testis is normal) visible.
Keywords: Postpubertal cryptorchidism, orchiopexy, orchiectomy, fertility, testicular tumor
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Testiküler Canlılık: Testis Torsiyonunda Makine Öğrenme Algoritmaları Kullanılarak Daha
Prediktif Model Elde Edilmesi
Mithat Ekşi1, Abdullah Hızır Yavuzsan2, İsmail Evren1, Ali Ayten1, Ali Emre Fakir1, Fatih Akkaş1, Kerem Bursalı2, Azad Akdağ1, Selçuk
Şahin1, Ali İhsan Taşçı1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
AMAÇ: Testis torsiyonu ile başvuran hastalarda preoperatif parametreleri kullanarak orşiektomi olasığını tahmin etmek için klasik
istatistiki yöntemler ve Makine Öğrenme algoritmaları kullanılarak oluşturulan modelleri karşılaştırmak.
GEREÇ-YÖNTEM: 2000-2020 yılları arasında testis torisyonu nedeniyle skrotal eksplorasyon yapılan hastalar geriye dönük olarak
tarandı. Orşiopeksi yapılan hastalar Grup 1, orşiektomi yapılan hastalar Grup 2 olarak sınıflandırıldı. Hastaların demografik verileri,
başvuru süreleri, özellikleri ve diğer preoperatif klinik bulguları veri tabanına kaydedildi. Tahmin modeli oluşturmak için klasik istatistik yöntemi olarak Cox Regresyon Analizi ve Makine Öğrenimi algoritması olarak Random Forest kullanıldı.
BULGULAR: Bu çalışmaya 300 hasta dahil edildi. Bu hastaların 215’ine (71,6%) orşiopeksi, 85’ine (%28,3) orşiektomi uygulandı. Ortalama yaş 11,9 ± 4,1 yıl olarak hesaplandı. Multivariate analizlerde monosit sayısı, semptom süresi ve önceki Doppler Ultrasonografi
sayısının orşiektomi için prediktif olduğu belirlendi. Klasik Cox regresyon analizi ile, %88 ve %87 oranında duyarlılık ve özgüllük elde
edilirken, eğri altında kalan alan (AUC) 0,937 olarak hesaplandı. Random Forest yöntemi ile oluşturulan modelde AUC 0,95, duyarlılık
ve özgüllük ise sırasıyla %92 ve %89 olarak hesaplandı. Makine öğrenme yöntemi orşiektomi tahmininde geleneksel istatistiksel
regresyon modelinden daha iyi performans gösterdi.
SONUÇ: Daha güvenilir ve güçlü modellerin oluşturulması, bakım verenlerin daha iyi bilgilendirilmesi ve ameliyat sonrası beklentilerin optimize edilmesi açısından önemlidir. Makine öğrenme yöntemleri ucuzdur ve artan veri girişi ile güçleri artar.
Anahtar Kelimeler: testiküler canlılık, testis torsiyonu, orşiopeksi, orşiektomi, makine öğrenme
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Testicular salvage: Using Machine Learning Algorithm to Develop a More Predictive Model
in Testicular Torsion
Mithat Ekşi1, Abdullah Hızır Yavuzsan2, İsmail Evren1, Ali Ayten1, Ali Emre Fakir1, Fatih Akkaş1, Kerem Bursalı2, Azad Akdağ1, Selçuk
Şahin1, Ali İhsan Taşçı1
1
Health Sciences Univercity, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Health Research and Application Hospital
2
Health Sciences Univercity, Şişli Hamidiye Etfal Health Research and Application Hospital
OBJECTIVES: To compare the models which developped with a classical statistics method and a Machine Learning model to predict
the possibility of orchiectomy using preoperative parameters in patients who admitted with a testicular torsion.
Materials METHOD: Patients who underwent scrotal exploration due to the testicular torsion between years 2000 and 2020 were
retrospectively reviewed. Patients who were performed orchidopexy were assigned to Group 1, while orchiectomy were assigned
to Group 2. Patients’ demographic datas, features of admission time and other preoperative clinical findings were all recorded in
the database. Cox Regression Analysis as a classical statistics method and Random Forest as a Machine Learning algorithm were
used to create a prediction model.
RESULTS: Three hundred patients were included in this study. Among these patients, 215 (71,6%) were performed orchidopexy and
85 (28,3%) were performed orchiectomy. The mean age was 11,9 ± 4,1 years. The multivariate analysis revealed that monocyte
count, semptom duration and number of previous Doppler Ultrasonography were predictive for orchiectomy. Classical Cox Regression analysis had an area under the curve (AUC) 0,937 with a sensitivity and specificity of 88% and 87%. The AUC for Random Forest
model was 0,95 with a sensitivity and specificity of 92% and 89%. ML model outperformed the conventional statistical regression
model in the prediction of orchiectomy.
CONCLUSION: The construction of more reliable and potent models is important in terms of to inform the caregivers better and to
optimize postoperative expectations. The ML methods are cheap, and their powers increase with increasing data input.
Keywords: testicular salvage, testicular torsion, orchidopexy, orhciectomy, machine learning
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Prostat Kanserinde Seminal Vezikül İnvazyonunun Değerlendirilmesinde 3T MRG ile Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Rolü
Erdem Öztürk1, Şehnaz Tezcan2, Ahmet Asfuroğlu3, Taha Numan Yıkılmaz4, Burcu Savran5, Nazan Çiledağ5, Nurullah Hamidi1, Melih
Balcı3, Halil Başar1, Altuğ Tuncel3
1
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Koru Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3
Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4
Denizli Özel Egekent Hastanesi, Üroloji Bölümü, Denizli, Türkiye
5
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
GİRİŞ: Lokalize prostat kanseri olan hastalarda seminal vezikül invazyonunun (SVI) doğru tespiti uygun tedavi yöntemini belirlemek
için hayati önem taşır. Bu çalışmanın amacı SVI tespitinde 3T MP-MRG ile elde edilen difüzyon ağırlıklı görüntülemenin (DWI) yararlılığını değerlendirmektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya radikal prostatektomi öncesi multiparametrik MR çekimi yapılan toplam 35 hasta dahil edildi. MR görüntüleri retrospektif olarak incelendi ve hem SVI pozitif hem de SVI negatif hasta gruplarında seminal veziküllerin (SV) “apparent
diffusion coefficient” (ADC) değerleri ölçüldü. ADC eşik değerini belirlemek için “ROC” eğri analizi kullanıldı.
BULGULAR: 35 hastadan 11’sinde histopatolojik olarak kanıtlanmış SVI vardı. SVI pozitif grubun ortalama ADC değerleri (0.94 × 10-3
mm2 /s), SVI negatif gruba (1.34x10-3 mm2 /s) göre anlamlı olarak daha düşüktü (p˂0.000). ADC eşik değeri 1.12 × 10-3 mm2 /s
olarak alındığında duyarlılığı %82, özgüllük ise % 89 olarak hesaplandı.
SONUÇ: İlk sonuçlarımız, SVI’nın SV’ye kıyasla daha düşük ADC değerlerine sahip olduğunu gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Seminal vezikül invazyonu, Prostat Kanseri, ADC
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The Role of Diffusion Weighted Imaging in Determination of Seminal Vesicle invasion in
Prostate Cancer with 3T MRI
Erdem Öztürk1, Şehnaz Tezcan2, Ahmet Asfuroğlu3, Taha Numan Yıkılmaz4, Burcu Savran5, Nazan Çiledağ5, Nurullah Hamidi1, Melih
Balcı3, Halil Başar1, Altuğ Tuncel3
1
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
2
Koru Hospital, Department of Radiology, Ankara, Turkey
3
Ankara City Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
4
Denizli Egekent Hospital, Department of Urology, Denizli, Turkey
5
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Department of Radiology, Ankara, Turkey
OBJECTIVE: Accurate detection of seminal vesicle invasion (SVI) in patients with localized prostate cancer is vital to manage the
appropriate treatment modality. The aim of this study is to evaluate the usefulness of diffusion-weighted imaging (DWI) obtained
with 3T MP-MRI in detecting SVI.
Material&METHOD: A total of 35 patients who underwent multiparametric MRI prior to radical prostatectomy were included in the
study. MR images were analyzed retrospectively, and the apparent diffusion coefficient (ADC) values of seminal vesicles (SV) were
measured in both SVI positive and SVI negative patient groups. “ROC” curve analysis was used to determine the ADC threshold
value.
RESULTS: Eleven of 35 patients had histopathologically proven SVI. The mean ADC values of the SVI positive group (0.94 × 10-3
mm2 /s) were significantly lower than the SVI negative group (1.34x10-3 mm2 /s) (p˂0.000). When the ADC threshold value was set
as 1.12 × 10-3 mm2 /s, the sensitivity was calculated as 82% and the specificity as 89%.
Conclusion: Our preliminary results showed that SVI had lower ADC values compared to SV with 3T MRI. ADC threshold value of
0.12 × 10-3 mm2 /s has high sensitivity and specificity for detecting SVI in prostate cancer patients.
Keywords: Seminal Vesicle Invasion, Prostate Cancer, ADC
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Prostat-Spesifik Antijen değerindeki dalgalanmaların prostat kanser teşhisindeki rolü
Utku Can, Yavuz Karaca
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Prostat spesifik antijen (PSA) dalgalanmasının prostat kanseri ile ilişkili olup olmadığını araştırmak ve PSA dalgalanmasının
prostat kanseri teşhisi için kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmek.
METOD: Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde 2016-2020 yılları arasında prostat biyopsisi yapılmış ve biopsi öncesi 3 ay içinde
iki kez PSA testi yapılmış 311 hasta dahil edildi (kanser olmayan grup,224 (%69.8); prostat kanserli grup, 87 (%27.1)). Hastaların
yaş, biopsi öncesi 3 ay içinde yapılmış son iki PSA değeri (ilki PSA1, ikincisi PSA2), iki PSA arasındaki süre(gün), prostat boyutu(g),
PSA dansitesi (PSAD) kaydedildi. PSA dalgalanması, iki PSA değeri arasındaki yüzdelik değişim oranı olarak tanımlandı ve ’’(PSA2PSA1)/PSA1.100’’ formülü ile hesaplandı. ‘Receiver Operating Curve’ (ROC) eğrisi, PSA dalgalanmasının ayırıcı tanı aracı olarak
kullanılabilirliği, korelasyonun değerlendirilmesi ve eşik değerin belirlenmesi için kullanıldı. PSA dalgalanması ile yaş, PSA, PSA dansitesi ve prostat hacmi gibi diğer faktörler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için lineer regresyon analizi yapıldı. Psa dalgalanması kategorik veri olarak sınıflandırıldı ve lojistik regresyon analizi yapılarak prostat kanseri saptanma olasılığı üzerindeki etkisi incelendi.
BULGULAR: İki grup arasında PSA, PSA yoğunluğu, PSA dalgalanması ve prostat hacmi açısından anlamlı farklılıklar vardı (Tablo). PSA dalgalanması kanser olmayan grupta prostat kanserli gruba göre anlamlı olarak daha fazlaydı (%14.86 (22.61) ve %9.72
(16.67), P=0.021). PSA dalgalanması ile yaş, PSA, PSAD ve prostat hacmi gibi diğer faktörler arasındaki korelasyonu analiz etmek
için basit lineer regresyon yapıldı ancak bunların PSA dalgalanmasını etkilemediği gösterildi. ROC analizine göre PSA dalgalanması
için düşük bir eğri altı alan (AUC) saptandı (AUC, 0.416 (0.347-0.485)). Ancak eşik değeri %12.35 değerinde %42 sensitivite ve
%42 spesifite ile anlamlı olarak hesaplandı (p:0.021, %95 CI). Bu değerin üzeri veriler ‘yüksek dalgalanma’, altı veriler ise ‘düşük
dalgalanma’ olarak isimlendirildi. Prostat kanser varlığı ve PSA dalgalanması arasındaki ilişkinin gösterilmesi için lojistik regresyon
analizi yapıldı ve yaş, PSAD ve PSA2 ile düzeltilmiş Odds Oranı 0.545(0.33-0.89) hesaplandı. Buna göre yüksek PSA dalgalanması
olanlarda, düşük olanlara göre 1.83 kat daha az prostat kanseri saptandığı gösterildi.
SONUÇ: Yüksek PSA dalgalanması olan hastalarda, başlangıç PSA seviyeleri yüksek olmasına rağmen, prostat kanseri saptanma
olasılığı daha düşük olabilir. Bu nedenle, PSA düzeyi yüksek olan hastalarda seri PSA ölçümleri bir seçenek olabilir
Anahtar Kelimeler: psa, dalgalanma, prostat kanseri,

Prostat kanser grubu ve kanser olmayan grubun karşılaştırılması
Kanser olmayan grup (IQR)
n=224 (69.8%)

Kanser grubu (IQR)
n=87 (27.1%)

p

Yaş (yıl)

62 (10)

64 (12)

0.040

PSA1 (ng/ml)

5.95 (3.70)

7 (5.80)

0.002

PSA2 (ng/ml)

6.05 (3.30)

7 (6.51)

0.002

PSA test aralığı (gün)

25 (19)

26 (16)

0.982

PSA dalgalanması (%)

14.86 (22.61)

9.72 (16.67)

0.021

PSAD (ng/ml/g)

0.11 (0.08)

0.15 (0.17)

0.001

Prostat hacmi (g)

55 (37)

46 (25)

0.018

PSA = Prostat spesifik antijen, PSA1 = bazal PSA, PSA2 = Son PSA, PSAD = PSA dansitesi, IQR = Interquartile range
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Prostate-Specific Antigen fluctuations in diagnosis of prostate cancer
Utku Can, Yavuz Karaca
University of Medical Science, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Department of Urology, İstanbul, Turkey
AIM: To investigate whether prostate specific antigen (PSA) fluctuation is associated with prostate cancer and to evaluate whether
PSA fluctuation can be used to diagnose prostate cancer.
METHODS: 311 patients who underwent prostate biopsy at Kartal dr lutfi kirdar city hospital between 2016-2020 and had PSA test
twice in the 3 months before biopsy were included in the study (non-cancer group, 224 (69.8%); prostate cancer group, 87 (27.1%)).
The patient’s age, last two PSA values (the first one,PSA1; the second one, PSA2) within 3 months before the biopsy, the duration
between two PSA (days), prostate size (g), PSA density (PSAD) were recorded. PSA fluctuation was defined as the change rate
between two PSA values and was calculated with the formula “(PSA2-PSA1)/PSA1.100”. The ‘Receiver Operating Curve’ (ROC)
curve was used to evaluate the utility of PSA fluctuation as a differential diagnosis tool, to evaluate the correlation, and to determine the threshold value. Linear regression analysis was performed to analyze the relationship between PSA fluctuation and other
factors such as age, PSA, PSA density, and prostate volume. Psa fluctuation was classified as categorical data and its effect on the
probability of prostate cancer detection was examined by performing logistic regression analysis.
FINDINGS: There were significant differences between the two groups in terms of PSA, PSA density, PSA fluctuation, and prostate
volume (Table). PSA fluctuation was significantly higher in the non-cancer group than in the prostate cancer group (14.86% (22.61)
and 9.72% (16.67), P=0.021). Simple linear regression was performed to analyze the correlation between PSA fluctuation and other factors such as age, PSA, PSAD, and prostate volume, but it was shown that these did not affect PSA fluctuation. A low Area
Under the Curve (AUC) for PSA fluctuation was determined by ROC analysis (AUC, 0.416 (0.347-0.485)). However, the cut-off value
was found to be significant with a sensitivity of 42% and a specificity of 42% at a value of 12.35% (p:0.021, 95% CI). Values above
this was called ‘high fluctuation’, and values below this was named ‘low fluctuation’. Logistic regression analysis was performed
to show the relationship between prostate cancer and PSA fluctuation, and the Odds Ratio adjusted for age, PSAD and PSA2 was
calculated as 0.545 (0.33-0.89). Accordingly, those with high PSA fluctuation were shown to have 1.83 times less prostate cancer
than those with low fluctuations.
RESULT: Patients with high PSA fluctuations may have a low risk of being diagnosed with prostate cancer, despite having high baseline PSA levels. Therefore, serial PSA measurements may be an option in patients with high PSA levels.
Keywords: psa, fluctuation, prostate cancer

Comparison between non-cancer and prostate cancer group.
Non-cancer group(IQR)
n=224 (69.8%)

Cancer group(IQR)
n=87 (27.1%)

Age (year)

62 (10)

64 (12)

0.040

PSA1 (ng/ml)

5.95 (3.70)

7 (5.80)

0.002

PSA2 (ng/ml)

6.05 (3.30)

7 (6.51)

0.002

Interval of PSA tests (day)

25 (19)

26 (16)

0.982

PSA fluctuation(%)

14.86 (22.61)

9.72 (16.67)

0.021

PSAD (ng/ml/g)

0.11 (0.08)

0.15 (0.17)

0.001

Prostate volume(g)

55 (37)

46 (25)

0.018

PSA = Prostate spesific antigen, PSA1 = basal PSA, PSA2 = Last PSA, PSAD = PSA dansity, IQR = interquartile range
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Prostat adenokarsinomunda ga-68 psma pet uygulamalarının konvansiyonel yöntemlerle
karşılaştırılması: klinik sonuçlarımız
Tayfun Çifteci1, Sefa Alperen Öztürk2, Arap Sedat Soyupek2
1
Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi
2
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD.
GİRİŞ: Seer verilerine göre Amerika Birleşik Devletlerin’de 2021’de 248,530 yeni prostat kanseri(Pca) tanısı ve 34,130 kansere bağlı
ölüm beklenilmektedir. Pca, kolon kanserinden sonra erkeklerde en sık ölüme yol açan kanserdir (1). Kılavuzlarda önerilen, tanı ve
evrelemede kullanılan görüntüleme yöntemlerinden tüm vücut kemik sintigrafisi (KS), abdominopelvikkontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’nin duyarlılığı sınırlıdır(2).
Prostat spesifik membran antijen (PSMA), prostat kanseri hücresinde 750 amino asitten oluşan glutamatkarboksipeptidaz tip 2 hücre membran glikoproteinidir (3). PSMA, normal prostat hücrelerinde düşük derecede eksprese olurken veya hiç eksprese olmazken,
prostat kanserinde yüksek derece eksprese olmaktadır (4).Günümüzde Ga-68 prostat kanserinin tanı ve evrelemesinde moleküler
görüntüleme ajanı olarak yoğun şekilde kullanılmaktadır (5).
Bu çalışmamızda birinci amacımız lenf nodu invazyonunda PSMA’ nın etkinliğini histopatojik verileri karşılaştırmaktır. İkinci amacımız ise olası kemik metastazı tanısında KS ile PSMA’yı kıyaslamaktır
YÖNTEM-BULGULAR: Kliniğimizde 2018 yılı içinde radikal prostatektomi (RP)yapılmış, KS ve PSMA-PET çekilmiş 40 hastanın demografik verileri, görüntüleme ve patoloji sonuçları retrospektif olarak karşılaştırıldı. Hastaların yaş ortalaması 65,67 (50-77) yıl idi.
RP sonrası patolojik evrelemede hastaların 36 (%90)’ sı T3, 3 (%7,5)’ ü T2, 1(%2,5)’ i T4 olarak raporlandı. Histopatolojik incelemede
28 (%70) hastada, lenf nodu invazyonu gözlenmezken 12(%30) hastada lenf nodu pozitifti. Bununla birlikte preoperatif PSMA incelemesinde 36(%90) hastada lenf nodu metastazı yada invazyonu saptanmadı. Bu veriler ışığında PSMA’ nın sensivitesi %8,3, spesifitesi %90, pozitif prediktif değeri %25, negatif prediktif değeri %70 olarak hesaplandıı. KS çekilen hastaların % 50’ sinde (20 hasta)
sonuçlar PSMA ile uyumsuzdu. Bu hastaların 3(%7,5)’ ünde PSMA’da kemik tutulumu saptanırken, sintigrafide kemik tutulumu
gözlenmedi. On yedi (%32,5) hastada ise kemik metastazı gözlenirken, PSMA bu hastalarda kemik tutulumu raporlamadı yada mevcut tutulumu dejenerasyon olarak değerlendirildi. PSMA’ nın kemik tutulumu raporladığı 3 hastanın ortalama 24 aylık takiplerinde
biyokimyasal nüks gözlendi ve hastalara yeniden evrelendirilme PSMA ile yapılarak metastatik prostat kanseri tanısıyla ek tedavi/
tedaviler uygulandı. Aynı takip süresinde 17 hastada biyokimyasal nüks saptanmadı.
TARTIŞMA VE SONUÇ: Nodal hastalıkta Ga-68 PSMA’ nın yüksek tanısal doğrulukla hastalığı tespit ettiği kanıtlanmıştır. Prostat
kanserli 35 hastanın pelvik lenf nodu diseksiyonu sonrası çıkarılan 213 lenf nodunun histopatolojik değerlendirilmesi yapılmış
ve operasyon öncesi yapılan PSMA görüntülemeleri histopatolojik veriler ile karşılaştırılmış. Bu analiz neticesinde PSMA’nın %94
sensiviteye, %99 spesifiteye, %89 pozitif prediktif değere ve %99,5’lik negatif prediktif değere sahip olduğu gösterilmiş(6). Benzer
bir çalışmada PSMA ile görüntüleme yapılan 48 hastanın histopatolojik değerlendirmesinde metastatik olduğu doğrulanan 68 lenf
nodundan 53 tanesi (%77,9) PSMA tutulumu gösterimiştir (7).
Prostat kanserli 30 hastada 154 kemik metastazı odağının incelendiği bir çalışmada lezyonların %51,9’u osteoblastik, %13,6’sı
osteolitik, %14,9’u miks ve %19,5’u kemik iliği lezyonları şeklinde izlenmiŞ(8). Ülkemizde yapılan bir çalışmada PSMA’nın kemik
lezyonlarını yakalamadaki sensivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif değerleri sırayla %90,9, %100, %100, %94,4 ve %96,4 şeklinde raporlanmış (9). Sonuç olarak PSMA görüntülemenin lenf nodu ve kemik metastazları belirlemede duyarlılığı yüksektir. Çalışmamızda kemik ve lenf nodu metastazlarının belirlenmesinde PSMA’ nın patoloji ve sintigrafi sonuçlarıyla uyumunun yüksek ancak
literatürdeki çalışmalara göre düşük oranda raporlandığı gözlendi. Bu noktada PSMA’ nın metastaz saptamada güvenilir olduğuna
ancak çalışmadaki hasta sayılarının arttırılmasına ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: PSMA, prostat kanseri, radikal prostatektomi, kemik metaztaz
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Comparison of ga-68 psma pet applications with conventional methods in prostate adenocarcinoma: our clinical results
Tayfun Çifteci1, Sefa Alperen Öztürk2, Arap Sedat Soyupek2
1
Hakkari Yuksekova State Hospital
2
Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Urology.
INTRODUCTION: According to Seer data, 248.530 new prostate cancer (Pca) diagnoses and 34,130 cancer-related deaths are expected in the United States in 2021. PCa is the most common cause of death in men after colon cancer. The sensitivity of whole body
bone scintigraphy (BS), abdominopelvic contrast-enhanced computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI),
which are the imaging methods recommended in the guidelines and used in diagnosis and staging, are limited.
While PSMA is low or not expressed in normal prostate cells, it is highly expressed in prostate cancer. Today, Ga-68 is used extensively as a molecular imaging agent in the diagnosis and staging of prostate cancer. Our primary aim in this study is to compare the
efficacy of PSMA in lymph node invasion with histopathological data. Our second aim is to compare KS and PSMA in the diagnosis
of possible bone metastasis.
METHODS-RESULTS: Demographic data, imaging and pathology results of 40 patients who underwent radical prostatectomy (RP)
and underwent KS and PSMA-PET in our clinic in 2018 were compared retrospectively. The mean age of the patients was 65.67
(50-77) years. In histopathological examination, lymph node invasion was not observed in 28 (70%) patients, while lymph node
was positive in 12 (30%) patients. However, lymph node metastasis or invasion was not detected in 36 (90%) patients in the preoperative PSMA examination. The sensitivity of PSMA was 8.3%, the specificity was 90%, the positive predictive value was 25%,
and the negative predictive value was 70%. Results were inconsistent with PSMA in 50% (20 patients) of patients undergoing CS.
While bone involvement was detected in PSMA in 3 (7.5%) of these patients, no bone involvement was observed in scintigraphy.
Bone metastasis was observed in 17 (32.5%) patients, while PSMA did not report bone involvement in these patients or the current
involvement was evaluated as degeneration. Biochemical recurrence was observed in the mean 24-month follow-up of 3 patients in
whom PSMA reported bone involvement, and patients were restaging with PSMA and additional treatment/treatments were applied
with the diagnosis of metastatic prostate cancer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Histopathological evaluation of 213 lymph nodes removed after pelvic lymph node dissection of 35 patients with prostate cancer was performed and preoperative PSMA images were compared with histopathological data. As a result of this analysis, it was shown that PSMA has 94% sensitivity, 99% specificity, 89% positive predictive value and 99.5% negative predictive value. In a study conducted in our country, the sensitivity, specificity, positive and
negative predictive values of PSMA in detecting bone lesions were reported as 90.9%, 100%, 100%, 94.4% and 96.4%, respectively.
In our study, it was observed that the compatibility of PSMA with pathology and scintigraphy results in the determination of bone
and lymph node metastases was high, but it was reported at a low rate compared to the studies in the literature. At this point, it was
concluded that PSMA is reliable in detecting metastases, but the number of patients in the study needs to be increased.
Keywords: PSMA, prostate cancer, radical prostatectomy, bone metastasis
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Multiparametrik MRG Pozitif Hastalarda Uygulanan MRG/TRUS Füzyon Biyopsi Sonuçları
Mehmet Kaynar1, Kamuran Tavşan1, Halil Özer2, Murat Gül1, Emre Altıntaş1, Ali Furkan Batur1, Özcan Kılıç1, Mustafa Koplay2, Serdar
Göktaş1
1
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Üroloji Ana Bilim Dalı,Konya
2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Radyoloji Ana Bilim Dalı,Konya
AMAÇ: Prostat kanseri nedeniyle multiparametrik MRG (mpMRG) çekilen ve mpMRG (PI-RADS ≥ 3) lezyonu olan biyopsi naïv, ilk
biyopsi negatif veya aktif izlem hastalarına uygulanan MRG/TRUS füzyon biyopsi sonuçları değerlendirilmiştir.
YÖNTEM: Şubat 2021-Temmuz 2021 arasında kliniğimize prostat kanseri şüphesi nedeniyle başvuran hastalara mpMRG çekilmiş ve
(PI-RADS ≥ 3) lezyonu olan 35 hastaya lokal anestezi ile MRG/TRUS füzyon biyopsi yapılmıştır.(LOGIQ S8-GE Healthcare/.G. Kore).
Biyopsi naïv hastalarda her bir index lezyondan ≥3 core biyopsi+ sistematik biyopsi, ilk biyopsi negatif hastalardan ve aktif izlem
hastalarından index lezyonlardan ≥3 core biyopsi yapılmıştır.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı, PSA değerleri, prostat volümleri, index lezyon sayıları ve PI-RADS sınıflamasına göre lezyonları
tablo 1’de verilmiştir.
Biyopsi naïv 19 hastanın; 6’sında prostat kanseri (2 hasta Gleason grade ≥7, 4 hasta Gleason grade=6 ), PI-RADS=3: 13 index lezyonun 2’sinde prostat kanseri, PI-RADS=4: 13 index lezyonun 2’sinde prostat kanseri, PI-RADS=5: 5 index lezyonu 2’sinde prostat
kanseri tespit edilmiştir. 2 hastada MRG/TRUS füzyon biyopsi negatif olup,sistematik biyopside prostat kanseri tespit edilmiştir.
İlk biyopsi negatif 12 hastanın; 3’ünde prostat kanseri (2 hasta Gleason grade ≥7, 1 hasta Gleason grade=6) PI-RADS =3: 7 index
lezyonun 1’inde prostat kanseri, PI-RADS=4: 8 index lezyonun 3’ünde prostat kanseri, PI-RADS=5: 2 index lezyon 2’sinde prostat
kanseri tespit edilmiştir.
Aktif izlemdeki 4 hastanın; 4’ünde prostat kanseri(1 hasta Gleason grade ≥7, 3 hasta Gleason grade=6); PI-RADS =3: 2 index lezyonun 2’si benign, PI-RADS =4: 2 index lezyonda HPIN+prostat ca, PI-RADS=5: 2 index lezyonda prostat kanseri tespit edilmiştir.
SONUÇ: Sınırlı hasta verileri olmakla birlikte prostat kanseri şüphesi olan hastalara rutin mpMRG çekilmeli ve deneyimli radyologların ve ürologların multidisipliner yaklaşımı içinde MRG/TRUS füzyon biyopsi yapılması gerektiği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Multiparametrik MRG,MRG/TRUS füzyon biyopsi, PIRADS, Prostat kanseri

Tablo-1
Yaş (yıl)

63.5 (50-82)

PSA(ng/ml)

11,26 (4,16-61,20)

Prostat Volümü(cc)

77.5 (29-281)

Lezyon Sayısı

1,65 (1-6)

PI-RADS

PI-RADS 3 = 22
PI-RADS 4 = 23
PI-RADS 5 = 9

Hastaların özellikleri ve index lezyonları
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Multiparametrik MRG Pozitif Hastalarda Uygulanan MRG/TRUS Füzyon Biyopsi Sonuçları
Mehmet Kaynar1, Kamuran Tavşan1, Halil Özer2, Murat Gül1, Emre Altıntaş1, Ali Furkan Batur1, Özcan Kılıç1, Mustafa Koplay2, Serdar
Göktaş1
1
Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Urology, Konya
2
Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Konya
AIM: MRI/TRUS fusion biopsy results performed in biopsy naïv, first biopsy negative or active follow-up patients with mpMRI (PI-RADS ≥ 3) lesion who underwent multiparametric MRI (mpMRI) for prostate cancer were evaluated.
METHOD: Between February 2021 and July 2021, mpMRI was performed in patients who applied to our clinic with suspected prostate cancer, and MRI/TRUS fusion biopsy was performed under local anesthesia in 35 patients with (PI-RADS ≥ 3) lesions (LOGIQ
S8-GE Healthcare/.G. Korea). In biopsy-naïve patients, ≥3 core biopsies + systematic biopsy were performed from each index lesion,
and ≥3 core biopsies were performed from index lesions from initial biopsy-negative patients and active follow-up patients.
RESULTS: The mean age of the patients, PSA values, prostate volumes, number of index lesions and lesions according to PI-RADS
classification are given in Table 1.
Biopsy naïv of 19 patients; Prostate cancer in 6 (2 patients Gleason grade ≥7, 4 patients Gleason grade=6), PI-RADS=3: prostate
cancer in 2 of 13 index lesions, PI-RADS=4: prostate cancer in 2 of 13 index lesions, PI-RADS=5: Prostate cancer was detected in 2
of the 5 index lesions. In 2 patients, prostate cancer was detected in MRI/TRUS fusion biopsy negative systematic biopsy.
Of 12 patients whose first biopsy was negative; Prostate cancer in 3 (2 patients Gleason grade ≥7, 1 patient Gleason grade=6)
PI-RADS =3: prostate cancer in 1 of 7 index lesions, PI-RADS=4: prostate cancer in 3 of 8 index lesions, PI-RADS=5: Prostate cancer
was detected in 2 of the 2 index lesions.
Of the 4 patients under active follow-up; Prostate cancer in 4 (1 patient Gleason grade ≥7, 3 patients Gleason grade=6); PI-RADS =3:
2 of 2 index lesions were benign, PI-RADS =4: HPIN+prostate ca was detected in 2 index lesions, PI-RADS=5: prostate cancer was
detected in 2 index lesions.
CONCLUSION: Although there are limited patient data, we believe that routine mpMRI should be performed in patients with suspected prostate cancer and MRI/TRUS fusion biopsy should be performed within the multidisciplinary approach of experienced
radiologists and urologists.
Keywords: Multiparametric MRI, MRI/TRUS fusion biopsy, PIRADS, Prostate cancer

Table-1
Age (years)

63.5 (50-82)

PSA(ng/ml)

11.26 (4.16-61.20)

Prostate Volume (cc)

77.5 (29-281)

Number of Lesions

1.65 (1-6)

PI-RADS

PI-RADS 3 = 22
PI-RADS 4 = 23
PI-RADS 5 = 9

Characteristics of the patients and index lesions
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Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Kronik Lenfositik Löseminin Prostatik İnfiltrasyonu
Adem Tuncekin, Mehmet Demir, İsmai̇l Yağmur, Eyyup Sabri̇ Peli̇t, Bülent Katı, Hali̇l Çi̇ftçi̇
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.D, Şanlıurfa
GİRİŞ: Kronik lenfositik lösemi (KLL)’de prostatın lösemik infiltrasyonu nadir görülen bir durumdur ve genellikle alt üriner sistem
semptomları ile prezente olur. Biz de KLL’nin prostat infiltrasyonuna sekonder makrohematüri ile başvuran vakamızı sunmayı amaçladık.
OLGU SUNUMU: 87 yaş hasta 2 gündür idrarda kanama olması üzerine polikliniğimize başvurdu. Anamnezinde yaklaşık 3-4 aydır
kesik kesik işemenin olduğu ancak ek bir hastalık ve cerrahi geçmişinin olmadığı öğrenildi. Dijital rektal muayenede sağ prostatik
lob sola göre sert olarak palpe edildi. Laboratuar incelemede serum kreatinin 1.3, PSA>100, Hgb 11.8, PLT 132000, WBC 18.25,
lenfosit 12.91 ve lenfosit oranının %70 olduğu görüldü. Yapılan ultrasonografide sağ pelvik böbrek, sol böbrekte 28 mm kortikal
kist, mesanede hematom ve prostat volümü 45cc olarak raporlandı. Yapılan sistoskopik incelemede prostatın trilober dokusunun hipertrofik ve obstrüksiyona neden olduğu ve yer yer kanama alanları görüldü. Mesanede trabekülasyon artışı ve divertiküller
gözlendi. Trilober prostat dokusu rezeke edildi. Foley sonda üç gün sonra çıkarıldı ve postoperatif şikayetinin olmadığı gözlendi.
Histomorfolojik incelemede KLL ile uyumlu atipik lenfoid infiltrasyon olarak raporlandı. İmmünohistokimyasal çalışmada LCA, CD20,
CD5, Bcl-2 ile diffüz, CD23 ile fokal pozitif boyanma izlendi. CD2, CD3, CD43, Cyclin D ile tek tük boyanma ve Kappa - lambda özelliği
izlendi. Hasta mevcut sonuçlarla hematolojiye yönlendirildi.
SONUÇ: Prostat patolojilerine sekonder hematüri yaygın olarak görülmektedir. Ancak KLL’nin prostatın lösemik infiltrasyonuna sekonder hematüri ile başvurusu olağan bir durum değildir. Hematüri ve/veya alt üriner sistem semptomlarına eşlik eden lenfosit oranı
artmış lökositoz varlığında yaşlı hastalarda ayırıcı tanıda KLL olabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kronik lenfositik lösemi, hematüri, prostat
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A Rare Cause of Macroscopic Hematuria: Prostatic Infiltration of Chronic Lymphocytic Leukemia
Adem Tuncekin, Mehmet Demir, İsmai̇l Yağmur, Eyyup Sabri̇ Peli̇t, Bülent Katı, Hali̇l Çi̇ftçi̇
Harran University, Faculty of Medicine, Urology Department, Sanliurfa
INTRODUCTION: In chronic lymphocytic leukemia (CLL), leukemic infiltration of the prostate is a rare condition and usually presents
with lower urinary tract symptoms. We aimed to present our case who presented with macrohematuria secondary to prostate infiltration of CLL.
CASE REPORT: An 87-year-old patient applied to our outpatient clinic because of bleeding in the urine for 2 days. In his anamnesis, it was learned that he had urination intermittently for 3-4 months, but he did not have an additional disease or surgical
history. On digital rectal examination, the right prostatic lobe was palpated harder than the left. Laboratory examination showed
that serum creatinine 1.3, PSA>100, Hgb 11.8, PLT 132000, WBC 18.25, lymphocyte 12.91 and lymphocyte ratio were 70%. Ultrasonography revealed a right pelvic kidney, a 28 mm cortical cyst in the left kidney, a hematoma in the bladder and a prostate
volume of 45cc. In the cystoscopic examination, it was observed that the trilobar tissue of the prostate was hypertrophic, causing obstruction and bleeding areas in places. Increased trabeculation and diverticulum in the bladder were observed. Trilobar prostate tissue was resected. The foley catheter was removed three days later and there was no postoperative complaint.
In the histomorphological examination, it was reported as atypical lymphoid infiltration compatible with CLL. In the immunohistochemical study, diffuse positive staining with LCA, CD20, CD5, Bcl-2 and focal positive staining with CD23 was observed. Single
staining with CD2, CD3, CD43, Cyclin D and Kappa -lambda were also observed. The patient was referred to hematology with the
available results.
CONCLUSION: Hematuria secondary to prostate pathologies is common. However, it is not uncommon for CLL to present with hematuria secondary to leukemic infiltration of the prostate. CLL should be kept in mind in the differential diagnosis of elderly patients
in the presence of leukocytosis with increased lymphocyte ratio accompanying hematuria and/or lower urinary tract symptoms
Keywords: chronic lymphocytic leukemia, hematuria, prostate
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Prostatektomi sonrası patolojik artış/düşüş öngörüsü: Perinöral invazyon bir risk faktörü
müdür?
Emre Onur Güven1, Bektaş Saray1, Hasan Anıl Kurt1, Cabir Alan1, Ahmet Reşit Ersay1, Emrah Demirci2, Olcay Köse1
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çanakkale
2
Ayvacık Devlet Hastanesi, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale
GİRİŞ: Prostat kanseri (PCa), dünya genelinde erkekler arasında en sık görülen ikinci kanserdir ve kansere bağlı ölüm nedenleri
arasında beşinci sırada yer almaktadır. Gleason skorlama sistemi, tümör agresifliğini tahmin etmek için önemli bir araçtır ve prostat
kanseri tedavi stratejisinin seçimini etkiler. Uluslararası Ürolojik Patoloji Derneği (ISUP) ve D’amico risk grupları daha fazla veri ile
hastalığın takibi hakkında daha detaylı bilgi vermektedir. Çalışmamızın farklı bir özelliği de PNI pozitifliğinin klinik evre değişikliği
üzerindeki etkilerini göstermesidir.
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2010-Temmuz 2018 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde PCa için açık
radikal prostatektomi (ORP) uygulanan 210 hastanın verilerini retrospektif inceledik. 146 hastamıza tanıdan sonraki 6 hafta içinde
standart retropubik radikal prostatektomi uygulandı.. Hasta yaşı, prostat hacmi, ameliyat öncesi/ sonrası prostat spesifik antijen
(PSA) düzeyi, Gleason derecesi ve D’ amico sınıflandırma sonuçları, cerrahi sınır pozitifliği, takip süresi gözden geçirildi. Cerrahi
Gleason yükseltme durumuna ve damico sınıflandırma sonuçlarına göre hastaya özgü değişkenlerdeki farklılıkları incelemek için
ki kare testi kullanıldı. Cerrahi gleason skor yükselmesi (ISUP ve D’amico risk grupları) ile biyopsi PNI durumu arasındaki ilişkiyi
değerlendirmek için çok değişkenli lojistik regresyon (MVA) kullanıldı. İstatistikler: RP patoloji sonuçları değerlendirildiğinde PNI
varlığı ISUP ve D’aico risk sınıflarında yükselme açısından istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). ISUP’a göre RP patoloji
kategorisi yükseltilen hastalarda iğne kor biyopsisinde PNI pozitif olan hastaların oranı (%84,5) yükseltilmeyenlere (%23,9) daha
yüksektir (p<0,01). PNI varlığı ISUP grupları arasında yükseltme açısından istatistiksel olarak anlamlı bulundu (En fazla değişikliğin
olduğu gruplar ISUP 2’den 3’e yükseltme olarak belirlendi) (p<0,001). D’amico risk grupları arasında yükselme açısından PNI varlığı
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). Biyopsi sonucundaki PNI durumu ile cerrahi Gleason skoru ve D’amico risk grubu
yüksekliği arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için uygulanan çok değişkenli lojistik regresyonda (MVA) Gleason skorundaki artış ile
anlamlı bir korelasyon bulundu (p<0,001).
SONUÇLAR: PNI varlığı yükseltme ile ilişkilidir. Sonuç olarak ISUP ve D’amico risk grupları arasındaki değişimler değerlendirildiğinde, PNI varlığının RP patoloji sonucunu öngörmedeki rolü oldukça önemlidir. Ayrıca günümüzde uygulanmakta olan çeşitli görüntüleme teknikleri ve biyopsi yöntemleri ile birlikte değerlendirildiğinde daha doğru sonuçlar alınabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, Perinöral invazyon, Radikal prostatektomi, ISUP
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Prediction of pathological increase/decrease after prostatectomy: Is perineural invasion a
risk factor?
Emre Onur Güven1, Bektaş Saray1, Hasan Anıl Kurt1, Cabir Alan1, Ahmet Reşit Ersay1, Emrah Demirci2, Olcay Köse1
1
Department of Urology, Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale
2
Ayvacık State Hospital, Çanakkale Provincial Health Directorate, Çanakkale
INTRODUCTION: Prostate cancer (PCa) is the second most common cancer among men worldwide and ranks fifth among the causes of cancer-related death. The Gleason scoring system is an important tool for predicting tumor aggressiveness and influences
the choice of prostate cancer treatment strategy. The International Society of Urological Pathology (ISUP) and D’amico risk groups
provide more detailed information about the follow-up of the disease with more data. Another feature of our study is that it shows
the effects of PNI positivity on clinical stage change.
MATERIALS-METHODS: We retrospectively analyzed the data of 210 patients who underwent open radical prostatectomy (ORP)
for PCa at Çanakkale Onsekiz Mart University Hospital between January 2010 and July 2018. Standard retropubic radical prostatectomy was performed in 146 patients within 6 weeks of diagnosis.. Patient age, prostate volume, pre/postoperative prostate
specific antigen (PSA) level, Gleason grade and D’ amico classification results, surgical margin positivity, and follow-up time were
reviewed. The chi-square test was used to examine differences in patient-specific variables according to surgical Gleason elevation
status and damico classification results. Multivariate logistic regression (MVA) was used to evaluate the association between
surgical gleason score elevation (ISUP and D’amico risk groups) and biopsy PNI status. Statistics: When the RP pathology results
were evaluated, the presence of PNI was found to be statistically significant in terms of an increase in ISUP and D’aico risk classes
(p<0.001). According to ISUP, the rate of patients with positive PNI in needle core biopsy in patients whose RP pathology category
was increased (84.5%) was higher than those who were not elevated (23.9%) (p<0.01). The presence of PNI was found to be statistically significant in terms of elevation among the ISUP groups (Groups with the highest change were determined as an increase
from ISUP 2 to 3) (p<0.001). The presence of PNI was found to be statistically significant in terms of elevation among D’amico
risk groups (p<0.001). A significant correlation was found with the increase in Gleason score in the multivariate logistic regression
(MVA) applied to evaluate the relationship between PNI status in the biopsy result and surgical Gleason score and high D’amico
risk group (p<0.001).
CONCLUSIONS: The presence of PNI is associated with amplification. In conclusion, when the changes between ISUP and D’amico
risk groups are evaluated, the role of the presence of PNI in predicting the RP pathology outcome is very important. In addition, it is
thought that more accurate results can be obtained when evaluated together with various imaging techniques and biopsy methods
currently being applied.
Keywords: Prostate cancer, Perineural invasion, Upgrading, Radical prostatectomy, ISUP
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Prostat Kanserli Hastalarda Hemşire Liderliğindeki Uygulamaların Hasta Sonuçlarına Etkisi;
Sistematik İnceleme
Sevgi Çolak1, Fatma Vural2
1
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir
2
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir
Prostat kanseri, dünyada erkekler arasında akciğer kanserinden sonra en yaygın ikinci kanser türüdür. Dünya’da erkeklerde görülen
tüm kanserlerin %29.3’ünü prostat kanseri oluşturmaktadır ve 2018 yılında 1.276.106 kişiye prostat kanseri teşhisi konulmuştur.
Prostat kanseri erken evrede tanılandığında, uygulanan tedavi yöntemlerinin etkisiyle birlikte sağ kalım oranı yüksektir. Kanserin
evresi ve uygulanan tedavi yöntemlerine bağlı olarak hastalar; stres, anksiyete, depresyon, sosyal izolasyon, erektil disfonksiyon,
üriner inkontinans vb. gibi birçok fizyolojik ve psikolojik sorun yaşayabilmektedir. Hemşireler, prostat kanserli hastaların tanı, tedavi süreci ve tedavi sonrası rehabilitasyon aşamalarında hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden iyilik halinde olmaları için
bakımı sürdürmekte ve birçok girişim uygulamaktadır. Özellikle son yıllarda hemşire liderliğindeki girişimlerin hasta sonuçlarını
iyileştirdiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle bu sistematik derlemede şu sorulara yanıt aranmıştır;
1. Prostat kanserli hastalarda hemşire liderliğinde yapılan girişimler nelerdir?
2. Prostat kanserli hastalarda hemşire liderliğinde yapılan girişimlerin hasta sonuçlarına etkisi nedir?
Bu çalışmanın amacı, prostat kanserli hastalarda hemşire liderliğinde yapılan uygulamaların hasta sonuçlarına etkisi ile ilgili literatürü özetlemektir. Literatür taraması, PRISMA yönergeleri ve PICO çerçevesinde yürütülmüştür. Çalışmada; Medline/ PubMed, Cochrane, Web of Science, Proquest ve Scopus veri tabanlarında, 2005-2021 tarihleri arasında yayınlanmış ve “nurse led interventions,
prostate cancer, patient outcomes” anahtar kelimeleri ile ulaşılabilen uluslararası çalışmalar incelenmiştir. Dahil edilme kriterleri
şunlardır; araştırma makalelerinin dilinin İngilizce olması, araştırmaların 2005-2021 yıllarında yayınlanmış olması, prostat kanserli
hastaları kapsaması, prostat kanserli hastalara hemşire liderliğinde yapılan girişimleri içermesi, makalelerin tam metnine ulaşılması ve çalışmaların kanıt düzeyi yüksek randomize kontrollü çalışma olmasıdır. 56 çalışmanın gözden geçirilmesi sonucunda dahil
edilme kriterlerini karşılayan dört makale çalışmaya dahil edildi. Ancak dahil edilen çalışmalar oldukça heterojendi. Dahil edilen
dört makale incelendiğinde prostat kanserli hastalarda hemşire liderliğinde daha çok psiko-eğitime odaklanıldığı görülmüştür. Diğer
uygulamalar ise; hemşire liderliğinde algoritma tabanlı tedavi ve hemşire liderliğinde yapılan grup ve bireysel danışmanlıktır. Ayrıca
çalışmaların tümünde hemşire liderliğinde yapılan girişimlerin ölçülen hasta sonuçlarını olumlu yönde etkilediği görülmektedir.
Hemşire tarafından yapılan bu girişimlerin sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, duygusal ve psikolojik semptomlar, anksiyete, depresif belirtiler ve kanserle ilişkili kaygılar üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Özellikle prostat kanserli hastalarda hemşire liderliğindeki uygulamalarda etkili hasta sonuçlarına ulaşmak için bireysel hemşirelik uygulamalarının göz önünde bulundurulmasının yararlı olduğu
belirtilmektedir. Sonuç olarak; hemşireler prostat kanserli hastaların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesinde benzersiz bir konumdadır;
bununla birlikte prostat kanserli hastalarda hemşire liderliğindeki uygulamalarla ilişkili kanıtlar sınırlıdır. Bu konuyla ilgili bilgi eksikliğini gidermek ve uygulamaya yönelik kaliteli kanıtlar oluşturmak için daha fazla randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, hemşire liderliğindeki müdahaleler, hasta sonuçları, prostat kanseri, sistematik inceleme
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Effect of Nurse-Led Intervention on Patient Outcomes in Patients with Prostate Cancer; Systematic Review
Sevgi Çolak1, Fatma Vural2
1
Dokuz Eylul University, Institute of Health Sciences, Department of Surgical Nursing, Izmir
2
Dokuz Eylul University, Faculty of Nursing, Department of Surgical Nursing, Izmir
Prostate cancer is the second most common type of cancer among men after lung cancer in the world. Prostate cancer constitutes
29.3% of all cancers seen in men in the world, and in 2018, 1,276,106 people were diagnosed with prostate cancer. When prostate
cancer is diagnosed at an early stage, the survival rate is high with the effect of treatment methods. Depending on the stage of
cancer and the treatment methods applied, patients; stress, anxiety, depression, social isolation, erectile dysfunction, urinary incontinence etc. may experience many physiological and psychological problems such as Nurses maintain care and implement many
interventions for the physical, psychological and social well-being of patients with prostate cancer during the diagnosis, treatment
process and post-treatment rehabilitation stages. Especially in recent years, it has been emphasized that nurse-led interventions
have improved patient outcomes. Therefore, in this systematic review, answers to the following questions were sought;
1. What are the nurse-led interventions in prostate cancer patients?
2. What is the effect of nurse-led interventions on patients with prostate cancer on patient outcomes?
The aim of this study is to summarize the literature on the effect of nurse-led practices on patient outcomes in patients with prostate cancer. The literature review was conducted within the framework of the PRISMA guidelines and PICO. In the study; International
studies published between 2005-2021 in Medline/ PubMed, Cochrane, Web of Science, Proquest and Scopus databases and accessible with the keywords “nurse led interventions, prostate cancer, patient outcomes” were reviewed. The inclusion criteria are: The
language of the research articles is English, the researches were published in 2005-2021, they included prostate cancer patients,
they included nurse-led interventions on prostate cancer patients, the full text of the articles was accessible, and the studies were
randomized controlled trials with a high level of evidence. As a result of the review of 56 studies, four articles that met the inclusion criteria were included in the study. However, the included studies were highly heterogeneous. When the four included articles
were examined, it was seen that the focus was more on psycho-education under nurse leadership in patients with prostate cancer.
Other applications are; nurse-led algorithm-based treatment and nurse-led group and individual counseling. In addition, it is seen
that interventions made under the leadership of nurses affect the measured patient outcomes positively in all of the studies. It was
determined that these interventions made by the nurse were effective on health-related quality of life, emotional and psychological
symptoms, anxiety, depressive symptoms and cancer-related anxieties. It is stated that it is beneficial to consider individual nursing
practices in order to achieve effective patient outcomes in nurse-led practices, especially in prostate cancer patients. As a result;
nurses are in a unique position to improve the quality of life of patients with prostate cancer; however, evidence regarding nurse-led
practices in prostate cancer patients is limited. More randomized controlled studies are needed to eliminate the lack of knowledge
on this subject and to create quality evidence for practice.
Keywords: Nursing care, nurse led interventions, patient outcomes, prostate cancer, systematic review
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Papiller ürotelyal neoplazilerde sitokeratin-20 ekspresyonunun önemi
İbrahim Karabulut1, Onur Ceylan2
1
S.B.Ü Eruzum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji A.B.D
2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, mesanenin papiller ürotelyal neoplazilerinde önemli bir immünhistokimyasal belirteç olan Sitokeratin
20 (CK20) ekspresyonunun tanıdaki rolünü, histolojik grade, nüks ve diğer prognostik faktörler ile ilişkisini belirlemektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2011 ile Aralık 2016 tarihleri arasındaki mesane transüretral rezeksiyon (TUR) spesmenlerine ait papiller
ürotelyal neoplazi tanısı almış olgular retrospektif olarak incelendi. Seçilen 136 hastadan 32’si (% 24) ürotelyal papillom, 8’i (%6)
malignite potansiyeli belirsiz papiller ürotelyal neoplazi (PUNLMP), 36’sı (%26) low grade non invaziv papiller ürotelyal karsinom
(LGNİPÜK), 12’si (%9) high grade non invaziv papiller ürotelyal karsinom (HGNIPÜK) ve 48’i (% 35) high grade invaziv papiller ürotelyal karsinom (HGIPÜK) tanısı almıştı. Low grade invaziv papiller ürotelyal karsinom tanısı alan hasta yoktu. CK20 ekspresyonu ile
histolojik grade, tümör nüksü, progresyon varlığı ve invazyon varlığı/yokluğu arasındaki ilişki araştırıldı.
BULGULAR: PUNLMP ve LGNİPÜK arasında LGNIPÜK lehine CK20 ekspresyonu açısından önemli fark vardı. Ayrıca Papiller Ürotelyal
Neoplazi tanısı alan vakalarda histolojik grade, invazyon varlığı, nüks ve progresyon ile CK20 ekspresyonu arasında anlamlı ilişki
bulundu.
SONUÇ: Bu çalışma CK20’ nin gerek PUNLMP ve LGNİPUK ayrımında gerekse Ürotelyal Karsinomlarda histolojik grade belirlenmesinde önemli bir belirteç olduğunu desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Papiller ürotelyal neoplazm, CK20 ekspresyonu, prognostik belirteçler
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Importance of cytokeratin-20 expression in papillary urothelial neoplasia
İbrahim Karabulut1, Onur Ceylan2
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2
Ataturk University Faculty of Medicine Department of Pathology
PURPOSE: The aim of this study is to determine the role of Cytokeratin 20 (CK20) expression in the diagnosis of papillary urothelial
neoplasms of the bladder, and its relationship with histological grade, recurrence and other prognostic factors.
MATERIALS-METHODS: Patients diagnosed with papillary urothelial neoplasm of bladder transurethral resection (TUR) specimens
between January 2011 and December 2016 were retrospectively analyzed. Of the 136 selected patients, 32 (24%) were diagnosed
with urothelial papilloma, 8 (6%) with papillary urothelial neoplasm of low malignant potential (PUNLMP), 36 (26%) with low grade
non-invasive papillary urothelial carcinoma (LGNIPUC), 12 (9%) with high grade non-invasive papillary urothelial carcinoma (HGNIPUC) and 48 (35%) were diagnosed with high grade invasive papillary urothelial carcinoma (HGIPUC). There was no patient diagnosed with LGIPUC. The correlation between CK20 expression and histological grade, tumor recurrence, presence of progression and
presence/absence of invasion was investigated.
RESULTS: There was a significant difference between PUNLMP and LGNIPUK in terms of CK20 expression in favor of LGNIPUK. Also
there was a significant correlation between histological grade, presence of invasion, recurrence, progression and CK20 expression
in patients diagnosed with Papillary Urothelial Neoplasm.
CONCLUSION: This study supports that CK20 is an important marker in the differentiation between PUNLMP and LGNIPUC, as well
as in the determination of histological grade in urothelial carcinomas.
Keywords: Papillary urothelial neoplasm, CK20 expression, prognostic markers

429

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

SS-187

Temiz aralıklı kataterin gözardı edilen bir komplikasyonu; Prostat taşı
Gökhan Ecer1, Arif Aydın2, Mehmet Giray Sönmez2, Muzaffer Tansel Kılınç2, Selçuk Güven2, Mehmet Balasar2
1
Konya Şehir Hastanesi, Üroloji Anabilimdalı, Konya, Türkiye
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilimdalıi Konya, Türkiye
GİRİŞ-AMAÇ: Prostat taşının klinik önemi zamanla anlaşılmakla birlikte farklı kliniklere neden olabilen zaman zaman ürologlar tarafından göz ardı edilebilen bir üriner sistem hastalığıdır. Prevalansı yaklaşık %40’lardadır. Temiz aralıklı katater (TAK) ise nörojen
mesaneye sahip hastalarda mesane rehabilitasyonu ve idrar drenajını sağlamak için altın standart yöntemdir. Bu çalışmada TAK
kullanan ve TAK kullanmayan hastaların; prostat taşı sıklığı ve ilişkili patolojiler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.
MATERYAL-METOD: Bu çalışmaya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji kliniğinde takip ve tedavisi yapılan
314 hasta dahil edilmiştir. Hastalar TAK kullanan (Grup-1, n:160) ve TAK kullanmayan (Grup-2, n:154) hastalar olarak ikiye ayrılmıştır. Hastaların günlük kullandığı katater sayısı, BT görüntülemeleri, kan ürik asit düzeyleri, idrar parametreleri, prostat taşı mevcutsa
ortalama taş yoğunluğu değerleri ve boyutları hasta kayıtlarından retrospektif olarak taranarak kaydedilmiştir.
BULGULAR: Bu Çalışmada hastaların yaş, ürik asit düzeyi, ortalama günlük katater kullanım sıklığı, idrar pH’ı, idrar dansitesi gibi parametreleri arasında anlamlı farklılık izlenmemiştir. (Tablo 1) TAK kullanan hastalardaki ortalama taş adeti 2,43±1,19
iken; kullanmayan hastalardaki ortalama taş adeti 1,97±0,84 olduğu tespit edildi ve anlamlı fark olduğu görüldü.(p<0,05)
Taş dansiteleri değerlendirildiğinde her iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmadı.(p=0,72) (Tablo 1) TAK kullanmayan
hastalarda prostat taşı sıklığı % 23,4 iken TAK kullanan hastalarda prostat taşı sıklığı % 37,5 olarak tespit edildi. (p=0,007)
Prostat taşı olan ve olmayan gruplar ikiye ayrıldığında prostat taşı olan hastaların idrar pH ortalaması 5,92±0,61 iken; prostat taşı
olmayan hastaların 6,26±0,78 tespit edilmiş olup gruplar arası anlamlı farklılık izlendi.(p<0,01) Aynı şekilde prostat taşı tespit edilen
hastalarda kan ürik asit düzeyi 7,5±1,9 iken, prostat taşı tespit edilmeyen hastalarda 6,57±2,2 ölçülmüş olup prostat taşı olanlarda
kan ürik asit düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edildi. (p<0,01)
SONUÇ: TAK kullanan hastalarda tekrarlayan enfeksiyon, geçmeyen disüri, veya tedaviye yanıtsız LUTS gibi durumlarda prostat
taşı değerlendirmesinin fayda sağlayacağı ve hasta bilgilendirmesi yapılarak tedavinin ona göre düzenlenmesinin hasta konforunu
artıracağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Nörojen mesane, prostat taşı, temiz aralıklı katater
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An overlooked complication of the clean intermittent catheter; prostate calculi
Gökhan Ecer1, Arif Aydın2, Mehmet Giray Sönmez2, Muzaffer Tansel Kılınç2, Selçuk Güven2, Mehmet Balasar2
1
Konya City Hospital, Urology Depertment, Konya, Turkey
2
Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Urology Department, Konya, Turkey
INTRODUCTION: Although the clinical importance of prostate stone is understood over time, it is a urinary system disease that can
cause different clinics and can be ignored by urologists sometime. Its prevalence is around 40%. Clean intermittent catheter (CIC) is
the gold standard method for bladder rehabilitation and urinary drainage in patients with neurogenic bladder.; The aim of this study
was to compare the incidence of prostate stones and related pathologies between patients using CIC and not using CIC.
Material-METHOD: 314 patients who were followed up and treated at Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty Urology
Clinic were included in this study. The patients were divided into two groups as patients using CIC (Group-1, n:160) and patients not
using CIC (Group-2, n:154). The number of catheters used daily by the patients, CT scans, blood uric acid levels, urinary parameters,
if there is prostate stone, mean stone density values and sizes were retrospectively scanned from patient records and recorded.
RESULTS: In this study, no significant difference was observed between the parameters such as age, uric acid level, average daily
catheter use frequency, urine pH, and urine density. (Table 1) The mean number of stones in patients using CIC was 2.43±1.19;
The mean number of stones in not using CIC was 1.97±0.84 and there was a significant difference. (p<0.05) When stone densities
were evaluated, no significant difference was found between the two groups. (p=0.72) (Table 1) While the incidence of prostate
stones was 23.4% in patients who did not use CIC, the incidence of prostate stones was 37.5% in patients who used CIC. (p=0.007)
When the groups with and without prostate stones were divided into two, the mean urine pH of the patients with prostate stones
was 5.92±0.61 and without prostate stones was 6.26±0.78, and a significant difference was observed between the groups. (p<0.01)
Similarly, while the blood uric acid level was 7.5±1.9 in patients with prostate stones, 6.57±2.2 in patients without prostate stones.
It was determined that blood uric acid level was higher in patients with prostate stones. (p<0.01)
CONCLUSION: We think that in cases such as recurrent infection, persistent dysuria, or LUTS unresponsive to treatment in patients
using CIC, prostate stone evaluation will be beneficial and the patient’s comfort will be increased by informing the patient and arranging the treatment accordingly.
Keywords: neurogen bladder, prostatic calculi, clean intermitten catheter
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Tablo 1
Total n:314

Grup 1(TAK kullanmayan)
n:154

Grup 2 (TAK kullanan)
p değeri
n:160

Yaş(yıl±SD)

48.02±14,54

47.32±9,59

48,62±17,72

0,1

Ürik Asit(mg/dl±SD)

6,86±2,17

7,09±2,27

6,63±2,05

0,066

TAK kullanım sıklığı (adet/gün±SD)

4,26±1,50

4,24±1,61

4,28±1,40

0,81

İdrar Ph (ph±SD)

6,16±0,75

6,08±0,73

6,23±0,75

0,065

İdrar Dansitesi

1016,3±7,8

1016,1±7,7

1016,4±7,9

0,68

Taş adeti

2,26±1,09

1,97±0,84

2,43±1,19

0,046

Ortalama taş yoğunluğu (Hounsfield
260,09±169,6
Unit;HU ±SD)

252,11±113,98

264,88±196,33

0,72

Prostat taşı
Yok
Var

118(%76,6)
36(%23,4)

100(%62,5)
60(%37,5)

0,007

218(%69,4)
96(%30,6)

Table 1
Total n:314

Group 1(not using CIC) Group 2(using CIC)

p value

Age(years±SD)

48.02±14,54

47.32±9,59

48,62±17,72

0,1

Uric Asid(mg/dl±SD)

6,86±2,17

7,09±2,27

6,63±2,05

0,066

catheter use frequency
(pcs/day±SD)

4,26±1,50

4,24±1,61

4,28±1,40

0,81

Urine Ph (ph±SD)

6,16±0,75

6,08±0,73

6,23±0,75

0,065

Urine density

1016,3±7,8

1016,1±7,7

1016,4±7,9

0,68

Number of stones

2,26±1,09

1,97±0,84

2,43±1,19

0,046

Mean stone density (Hounsfield Unit;260,09±169,6
HU ±SD)

252,11±113,98

264,88±196,33

0,72

Prostatic calculi
Yes
No

118(%76,6)
36(%23,4)

100(%62,5)
60(%37,5)

0,007

218(%69,4)
96(%30,6)
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Türkiye’de Aşırı Aktif Mesanenin Farmakolojik Yönetiminde Tedavi Seçeneklerinin Karşılaştırılması için Bağımsız Bir Çevrimiçi Anket: Ürologlar, Jinekologlar ve Geriatristler Arasında
Klinik Tercihler ve Tedavi Yaklaşımları
Rahmi Onur1, Burhan Coşkun2, Ömer Bayrak3, Gökhan Ocakoğlu4, Görkem Buyuran3, Ertunç Mega5, Funda Güngör Uğurlucan6, Gülistan Bahat Öztürk7
1
Marmara Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Uludağ Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Bursa
3
Gaziantep Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep
4
Uludağ Üniversitesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Bursa
5
Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
6
İstanbul Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul
7
İstanbul Üniversitesi, Geriatri Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Çalışmamızda; ülkemizdeki Ürologlar (ÜRO)’ın, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları (KHD)’nın ve Geriatristler (GER)’in
aşırı aktif mesane (AAM) tedavi yönetimlerinde ve ilaç seçimlerinde öne çıkan faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.
METOD: Aralık 2020 - Şubat 2021 tarihleri arasında; ülkemizde 7 ayrı bölgede çalışan Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Geriatri uzmanlarına/asistanlarına AAM sendromu tedavisinde yaklaşımlarını öğrenmek için 27 sorudan oluşan anket formu ulaştırıldı.
Çalışmamızda 65 yaş altı hastalarda; ÜRO ve KHD’nın AAM hastaları için tedavi yaklaşımları karşılaştırılmışken, yaşlı (World Health
Organisation: ≥65 yaş) hastalarda ÜRO, KHD ve GER’in yaklaşımları kıyaslandı.
BULGULAR: Çalışmamızda 433 Üroloji, 236 Kadın Hastalıkları ve Doğum, 64 Geriatri uzmanı /asistanı tarafından anket formunun
doldurulduğu gözlendi. AAM‘li hastalarla ÜRO’ın, KHD ve GER’e göre günlük pratiklerinde daha fazla karşılaştıkları saptandı (ÜRO;
%10-20, GER; %5-10, KHD; % 5, p=0.001). Çalışmamızda ilk olarak 65 yaş altı hastalarda ÜRO ve KHD’nın AAM’ye yaklaşımları karşılaştırıldı. AAM tanısı konan hastalarda ilk tedavi yaklaşımının, ÜRO’da anlamlı yüksek olmak kaydıyla her 2 branşta da davranışsal
tedavi ile farmakolojik tedavinin (antimuskarinikler veya/ve beta-3 agonisti) birlikte kullanımı olduğu görüldü (%51.9 vs %38.1,
p=0.001). En çok reçete edilen ilaç grubunun her iki grupta da antimuskarinik ajanlar olduğu belirlendi (%81.8 vs 78.4, p=0.27).
Katılımcılar tarafından ilk farmakoterapotik ajan tercihinde en önemli faktör olarak; ilaç etkinliğinin rol oynadığı belirtildi (%43.6, %42.8, p=0.096). Farmakolojik tedavide; ÜRO tarafından hasta yaşının (%57.3), KHD tarafından ilacının günlük tek doz kullanım şansı olmasının (%42.4) ilaç seçimini etkilediği bildirildi (p=0.001). ÜRO kognitif fonsiyon bozukluğu (%38.6), KHD kardiyak problemleri olanlarda (%30.5) antimuskarinikleri tercih etmediklerini ifade ettiler (p=0.001).
Antimuskarinikler içerisinde en çok tercih edilen molekülün ÜRO’da anlamlı yüksek olmak üzere solifenasin olduğu saptandı
(%58.2, vs %28.2, p=0.001). Başlangıçta antimuskarinik tedavi kullanımı ile yeterli yada hiç yanıt alınamayan hastalarda; ÜRO
tarafında öncelikli antimuskarinik ilaç dozu yükseltme (%30.1) veya bir başka antimuskarinik ajan kullanma (%30.9), KHD’nda
ise antimuskarinik ilaç dozu yükseltme (%35.6) veya beta-3 reseptör agonistine geçmenin (%22.9) öne çıktığı izlendi (p=0.003).
Çalışmamızın ikinci aşamasında 65 yaş ve üstü hastalarda ÜRO, KHD ve GER’in AAM’ye yaklaşımları kıyaslandı. Yaşlı AAM hastalarında; GER’de öncelikli olarak antimuskariniklerin (%57.1), ÜRO (%53.3) ve KHD’nda (%%53.8) ise beta-3 agonistlerinin tercih
edilmesi dikkat çekmekteydi (p=0.003). Yaşlı AAM hastalarında antimuskarinik tedavi uygulanacaksa; ÜRO’ın trospiyum (%27.4) ve
solifenasini (%27), KHD‘ nın solifenasin (%22), oksibutinin (%15.7) ve tolterodini (%15.3), GER’in ise trospiyum (%42.9) ve solifenasini (%20.6) tercih ettiği belirlendi (p=0.001).
SONUÇ: AAM ‘li hastalar ÜRO’ın günlük pratiğini daha fazla oluşturmaktadır. Antimuskariniklerin AAM farmakolojik tedavisinde ilk
tercih edilen ajanlar olduğu gözlenmektedir. Solifenasin, hem tek başına, hem de kombine tedavide tüm gruplarda en sık reçete
edilen ajan olarak öne çıkmaktadır. Yaşlı AAM hastalarında; GER’de öncelikli olarak antimuskariniklerin, ÜRO ve KHD’nda ise beta-3
agonistlerinin tercih edilmesi dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: overactive bladder, questionnaire survey, treatment management, antimuscarinic, beta-3 agonist
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Clinical Preferences and Treatment Attributes Among Urologists, Gynecologists and Geriatrists: An Independent Online Questionnaire Survey for Comparison of Treatment Choices in
The Pharmacological Management of Overactive Bladder in Turkey
Rahmi Onur1, Burhan Coşkun2, Ömer Bayrak3, Gökhan Ocakoğlu4, Görkem Buyuran3, Ertunç Mega5, Funda Güngör Uğurlucan6, Gülistan Bahat Öztürk7
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3
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4
Department of Bioistatistic, Uludag University, Bursa, Turkey
5
Department of Gynecology and Obstetrics, Sancaktepe Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
6
Department of Gynecology and Obstetrics, Istanbul University, Istanbul, Turkey
7
Department of Geriatric Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
OBJECTIVE: The aim of this nationwide online survey was to determine the attitudes and clinical preferences of urologists (URO),
obstetricians and gynecologists (OB/GYN), and geriatricians (GER) in the treatment of overactive bladder (OAB).
METHODS: Between December 2020 and February 2021, an online questionnaire with 27 questions was sent to URO, OB/GYN, and
GER specialists/residents working in 7 regions of our country. Current strategies and attitudes for OAB management in patients
under 65 years-old were compared between URO and OB/GYNs whereas in patients older than 65 years-old, we compared the
responses between URO, OB/GYN, and GERs.
RESULTS: A total of 433 URO, 236 OB/GYN, and 64 GER specialists/residents completed the survey. In their daily practice, more
patients with OAB were managed by URO than OB/GYN and GER (Urologist: 10%-20%, Geriatrist: 5%-10%, OB/GYN: 5%, p=0.001).
In patients under 65 years-old were compared between URO, and OB/GYNs. In the initial management of patients with OAB, a combination of behavioral modification and pharmacotherapy (anticholinergics and/or beta-3 agonists) were chosen in both specialties,
with a significantly higher ratio in URO (51.9% vs 38.1%, p=0.001). Anticholinergics agents were the most commonly prescribed
medication (81.8% vs. 78.4%, p=0.27). Both specialties chose anticholinergics at first hand because they believe anticholinergics
have stronger efficacy than beta-3 agonists (p=0.096). Patient’s age (57.3%) for URO, and availability of a single daily dose (42.4%)
for OB/GYNs influenced drug choice (p=0.001). Cognitive dysfunction (38.6% for URO), and cardiac problems (30.5% for OB/GYNs)
were the reasons for not choosing anticholinergic therapy (p=0.001). The most preferred anticholinergic was solifenacin with a significantly higher ratio by URO (58.2% vs 28.2%, p=0.001). In case of inadequate or no response to treatment, URO preferred to increase
the dose of anticholinergics (30.1%) or switching to another anticholinergic agent (30.9%) whereas, OB/GYNs preferred increasing
anticholinergic drug dose in 35.6% of cases or switching to beta-3 receptor agonist in nearly one fifth of cases (22.9%) (p=0.003).
The practices of URO, OB/GYN, and GER to OAB in patients 65 years-old and older were compared in the second part of our online
survey. Anticholinergics (57.1%) were still primarily chosen among GER in elderly OAB patients. In this group of patients, beta-3
agonists were more commonly preferred by URO (53.3%) and OB/GYNs (53.8%) compared to GER(p=0.003). If anticholinergic treatment would be prescribed in elderly OAB patients; trospium (27.4%) and solifenacin (27%) were equally preferred drug by URO. OB/
GYNs prescribed solifenacin in 22%, oxybutynin in 15.7% and tolterodine in 15.3% of patients. GER preferred trospium (42.9%) and
solifenacin (20.6%) in elderly.
CONCLUSIONS: We observed that OAB patients presents more often to urology outpatient clinics compared to OB/GYN and GER.
Anticholinergics agents are the first line pharmacological drug class for patients with OAB. Solifenacin was the most frequently
prescribed molecule in both groups, both alone and in combination therapy with beta-3 agonists. Anticholinergics were again favored by GER in this age group, while beta-3 agonists were preferred by URO and OB/GYN.
Keywords: aşırı aktif mesane, anket, tedavi yönetimi, antimuskarinik, beta-3 agonisti
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Pelvik organ prolapsus tedavisinde abdominal sakrokolpopeksi ile birlikte Burch kolposüspansiyon uygulanan ve uygulanmayan hastalardaki anatomik sonuçlar
Osman Köse1, Muhammet Murat Dinçer2, Yavuz Tarık Atik1, Deniz Gül1, Burak Uysal1, Salih Zeki Sönmez2, Hacı İbrahim Çimen1
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Sakarya
2
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Burch kolposüspansiyon (BK) temel olarak paravajinal onarım olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmamızda pelvik organ prolapsus (POP) nedeniyle abdominal sakrokolpopeksi (ASK) yapılan hastalarda eş zamanlı BK’ nin anatomik etkilerini değerlendirmeyi
amaçladık.
METOD: Kasım 2015-Temmuz 2021 tarihleri arasında iki farklı Üroloji kliniğinde abdominal sakrokolpopeksi yapılan hastalar eş
zamanlı Burch kolposüspansiyon yapılanlar (Grup 1) ve yapılmayanlar (Grup 2) olarak gruplara ayrıldı, veriler retrospektif olarak
incelendi. Ameliyatlar iki cerrah tarafından yapılmıştı fakat her bir gruptaki hastaların ameliyatları tek cerrah tarafından yapılmıştı.
Hastaların tümünde preoperatif anterior vajinal duvar ve apikal kompartman prolapsusu hymenden 1 cm veya daha fazla distaldeydi
(POPQ Aa, Ba, C≥1). Hastaların anamnezi, fizik muayenesi, UDI-6 ve IIQ-7 skoru kayıt altına alındı. Hastaların preoperatif ve postoperatif POP-Q skorları ve demografik özellikleri kaydedildi.
BULGULAR: ASK yapılan toplam 43 hasta çalışmaya dahil edildi. Grup 1’de 20 hasta bulunmaktaydı. Preoperatif 6 hastada inkontinans saptanırken 14 hasta kontinandı. Kontinan olan hastalara istekleri doğrultusunda profilaktik BK uygulanmıştı. Grup 2’de 23
hasta bulunmaktaydı ve hepsi kontinandı. İki grup arasında hasta karakteristikleri, preoperatif anterior ve apikal prolapsus dereceleri benzerdi. Postoperatif POP-Q değerlendirmesinde Aa noktası Grup 1’de Grup 2’ye göre istatistiksel olarak daha anatomik lokalizasyondaydı (P<0.001). Postoperatif Ba ve apikal kompartman noktalarında iki grup arasında fark saptanmadı (P>0.05) (Table 1).
SONUÇ: Bulgularımız pelvik organ prolapsus onarımında BK’nin anatomik olarak ve PROMs sonuçlarında ek fayda sağladığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Burch kolposüspansiyon, pelvik organ prolapsusu, sakrokolpopeksi
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Anatomic outcomes of abdominal sacrocolpopexy with or without Burch colposuspension in
the management of advanced pelvic organ prolapse
Osman Köse1, Muhammet Murat Dinçer2, Yavuz Tarık Atik1, Deniz Gül1, Burak Uysal1, Salih Zeki Sönmez2, Hacı İbrahim Çimen1
1
Department of Urology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
2
Department of Urology, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
INTRODUCTION: Burch’s colposuspension (BC) has mainly been defined as paravaginal repair. We evaluated the anatomical impact
of BC in patients who underwent abdominal sacrocolpopexy (ASC) for pelvic organ prolapse repair.
Materials & METHODS: This was a retrospective cohort study that compared outcomes of patients undergoing ASC with (Group 1)
or without (Group 2) BC at two tertiary Urology Departments from December 2015 to July 2020. Patient groups are drawn from the
practices of the two surgeons. Patient groups were restricted to a subset of women with preoperative anterior vaginal wall and an
apical compartment prolapse greater than 1 cm beyond the hymen, i.e. pelvic organ prolapse quantification (POPQ) Aa, Ba, C≥1. All
patients’ documents were assessed medically through history, clinical examination, UDI-6, and IIQ-7 questionnaires. Preoperative
and postoperative POP-Q scores and demographic characteristics of the patients were recorded.
RESULTS: A total of 43 patients underwent ASC during the study interval. Group 1 consisted of 6 incontinent patients and 14 continent patients willing to have accompanying prophylactic BC. Group 2 consisted of 23 continent patients. Patient characteristics and
preoperative severity of anterior and apical prolapse were similar between the two groups. In the postoperative POPQ evaluation,
the Aa point was located in a more anatomical area in patients in group 1 than group 2 (P<0.001). There was no statistical difference in the results of the Ba and apical compartment (P>0.05) (Table 1).
CONCLUSIONS: Our findings have shown that BC provides an additional benefit in anatomical and PROMs outcomes in pelvic organ
prolapse repair.
Keywords: Burch colposuspension, pelvic organ prolapse, sacrocolpopexy
Gruplar arasında preoperatif ve postoperatif verilerin karşılaştırılması
Grup 1
(n=20)

Grup 2
(n=23)

p

Preop. Aa

2 (1 to 3)

2 (1 to 3)

0.696

Preop. Ba

3 (1 to 5)

3 (2 to 6)

0.482

Preop. Apex

4 (0 to 6)

4 (1 to 8)

0.910

Preop. UDI-6 skor

11 (6-17)

10 (8-18)

0.396

Preop. IIQ-7 skor

13 (8-18)

14 (7-21)

0.208

Postop. Aa

-2 (-3 to -1)

-1 (-3 to 1)

0.001

Postop. Ba

-2 (-3 to -1)

-2 (-3 to 1)

0.330

Postop. Apex

-6 (-7 to -5)

-6 (-7 to -3)

0.361

Postop. UDI-6 skor

3 (1-6)

4 (0-10)

0.001

Postop. IIQ-7 skor

3 (1-4)

6 (0-13)

<0.001

Takip (ay)

19(5-49)

16(1-45)

0.240

Verilerin analizinde Mann Whitney U testi kullanıldı. IIQ7 Incontinence Impact Questionnaire; UDI6 Urogenital Distress Inventory
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Comparison of preoperative and postoperative outcomes between groups
Group 1
(n=20)

Group 2
(n=23)

p

Preop. Aa

2 (1 to 3)

2 (1 to 3)

0.696

Preop. Ba

3 (1 to 5)

3 (2 to 6)

0.482

Preop. Apex

4 (0 to 6)

4 (1 to 8)

0.910

Preop. UDI-6 score

11 (6-17)

10 (8-18)

0.396

Preop. IIQ-7 score

13 (8-18)

14 (7-21)

0.208

Postop. Aa

-2 (-3 to -1)

-1 (-3 to 1)

0.001

Postop. Ba

-2 (-3 to -1)

-2 (-3 to 1)

0.330

Postop. Apex

-6 (-7 to -5)

-6 (-7 to -3)

0.361

Postop. UDI-6 score

3 (1-6)

4 (0-10)

0.001

Postop. IIQ-7 score

3 (1-4)

6 (0-13)

<0.001

Follow-up (month)

19(5-49)

16(1-45)

0.240

Mann Whitney U test was used for analysis of data. IIQ7 Incontinence Impact Questionnaire; UDI6 Urogenital Distress Inventory
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Kadınlarda fonksiyonel mesane çıkım obstruksiyonuna dair yeni bir hipotez
Osman Köse1, Cenk Gürbüz2, Yavuz Tarık Atik1, Deniz Gül1, Burak Uysal1, Hüseyin Aydemir1
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Sakarya
2
Beykoz Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
GİRİŞ: Çalışmamızda kliniğimizde tanı alan kadın fonksiyonel mesane çıkım obstrüksiyonu (FMÇO) olan hastaların verilerini retrospektif olarak değerlendirdik. Ayrıca, primer mesane boynu obstrüksiyonu (PMBO) ile disfonksiyonel işeme (Dİ) arasında mikst
FMÇO olarak sınıflandırılabilecek ayrı bir ara grup olabileceğini varsaydık.
MATERYAL-METOD: Ocak 2016 ile Kasım 2020 arasında, üçüncü basamak merkezimizin üroloji kliniğinde FMÇO tanısı konan tüm kadın hastaların verileri retrospektif olarak tarandı. Tüm hastaların ayrıntılı tıbbi öykü, pelvik muayene, üroflowmetri
ve rezidü idrar hacmi not edildi. Ürodinamik çalışmalar, ICS tavsiyelerine göre 6 Fr çift lümenli bir kateter kullanılarak yapıldı.
Mesane çıkım obstrüksiyonu (MÇO), Solomon-Greenwell nomogramına göre basınç-akım kriterlerinin bir kombinasyonu ve voiding
sistoüretrografi (VCUG)’de mesane boynu ve üretranın görünümünden faydalanılarak tanımlandı. Anatomik bir anormallik şüphesi
varsa MRG yapıldı ve tüm hastalara eşlik eden üretra darlığını FMÇO’dan ayırt etmek için sistoüretroskopi uygulandı. İşeme fazında
EMG aktivitesi artmış ve mesane boynu proksimal açıklığı 1 cm’nin altında olan hastalar mikst FMÇO olarak tanımlandı. VCUG
sırasında üretrasında balonlaşma ve sistoüretroskopide anatomik MÇO saptanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Ayrıca diyabet,
nörolojik hastalık, pelvik organ prolapsusu, kronik pelvik ağrı, mesane ağrısı sendromu, üretral kitlesi olan hastalar çalışma dışı
bırakıldı. Çalışma için yerel etik kurul onayı alındı.
BULGULAR: Ortalama yaşı 45,7 olan 38 hasta FMÇO tanısı alarak çalışmaya dahil edildi. Ara grup FMÇO olan hastaların VCUG’sinde
mesane boynunun proksimal transvers çapı ortalaması 0,7±0,2cm (aralık 0,5-0,9cm) olarak belirlendi. Etyolojiye göre kategorize
edilen hasta gruplarının ÜDÇ özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir. Ara grupta sınıflandırdığımız bir hastanın VCUG görüntüsü Şekil
1’de gösterilmiştir.
SONUÇ: Yüksek Pdet, düşük Qmax ve açılmayan/kısmi açılan mesane boynuna sahip; gevşememiş çizgili sfinkter aktivitesi ile karakterize edilen hastaların yeni bir ara grup FMÇO olduğuna inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler: disfonksiyonel işeme, mesane boynu obstruksiyonu, kadın
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A novel hypothesis on female functional bladder outlet obstruction
Osman Köse1, Cenk Gürbüz2, Yavuz Tarık Atik1, Deniz Gül1, Burak Uysal1, Hüseyin Aydemir1
1
Department of Urology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
2
Department of Urology, Beykoz University, Istanbul, Turkey
Introduction and OBJECTIVES: In the present study, we analyzed the data of patients with female functional bladder outlet obstruction (FBOO) that we diagnosed in our clinic. In addition, we hypothesized that there could be a separate intermediate group between
primary bladder neck obstruction (PBNO) and dysfunctional voiding (DV) that can be classified as mixed FBOO.
METHODS: We analyzed the database of all female patients diagnosed with FBOO in our tertiary referral centre from January 2016 to November 2020. All patients underwent detailed medical history, pelvic examination, uroflowmetry, residual urine volume. Urodynamic (UDS) studies were performed using a 6-Fr dual-lumen catheter according to ICS recommendations.
Bladder outflow obstruction (BOO) was defined using a combination of pressure–flow criteria according to the Solomon–Greenwell
nomogram and the view of the bladder neck and urethra in VCUG. MRI was performed if an anatomical abnormality was suspected
and cystourethroscopy was used to differentiate concomittan urethral stricture from FBOO in all patients. Patients with increased
EMG activity during the voiding phase and the proximal opening of the bladder neck below 1 cm were defined as mixed FBOO. Patients with ballooning in the urethra during VCUG and anatomical BOO detected in cystourethroscopy were excluded. In addition,
patients with DM, neurological disease, POP, chronic pelvic pain, bladder pain syndrome, urethral masses were excluded from the
study. SAU ethics committee approved the study.
RESULTS: FBOO was diagnosed in 38 patients with a mean age of 45.7 years. Proximal mean transverse bladder neck diameter in
VCUG of patients with intermediate FBOO was determined as 0.7±0.2cm (range 0.9-0.5cm). UDS characteristics of patient group
categorized by etiology was depicted in Table1. The VCUG image of the patient we classified in the intermediate group is shown in
Figure 1.
CONCLUSION: We believe that patients characterized by high Pdet, low Qmax and a non-relaxed striated sphincter activity with a
non-opening/partial opening bladder neck is a novel intermediate FBOO.
Keywords: bladder neck obstruction, dysfunctional voiding, female
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Ara grupta sınıflandırılan bir hastanın VCUG görüntüsü (0.75 cm)
The VCUG image of the patient as classified in the intermediate group

Etiyolojiye göre kategorize edilen hasta gruplarının ÜDÇ özellikleri
FMÇO Etyolojisi

Hasta sayısı (%)

Mesane kapasitesi (mL)

PdetQmax (cmH2O)

Qmax (mL/s)

Ara grup

13(34)

450±80

60±21

10±6

Dİ

12(31)

435±110

55±16

10±5

PMBO

13(34)

380±90

48±16

9±4

Dİ: Disfonksiyonel işeme; FMÇO: Fonksiyonel mesane çıkım obstruksiyonu; PMBO: Primer mesane boynu obstruksiyonu; ÜDÇ:
Ürodinamik çalışma
UDS characteristics of patient group categorized by etiology
FBOO Etiology

No. Subject (%)

Capacity (mL)

PdetQmax (cmH2O)

Qmax (mL/s)

Intermediate group

13(34)

450±80

60±21

10±6

DV

12(31)

435±110

55±16

10±5

PBNO

13(34)

380±90

48±16

9±4

DV: Dysfunctional voiding; FBOO: Functional bladder outlet obstruction; PBNO: Primary bladder neck obstruction; UDS: Urodynamic study
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Üreteral reimplantasyonda yeni bir teknik
Yılmaz Aksoy, Fatih Özkaya, Salih Al
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
Vezikoüreteral reflü ve obstrüktif megaüreterli çocukların cerrahi tedavilerindeki amaç, tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonlarını, renal skarlaşmayı ve renal parankim kaybını önlemektir. Üreteral reimplantasyon için birçok cerrahi prosedür tanımlanmıştır.
Her tekniğin birbirine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Günümüzde en sık tercih edilen teknikler Cohen, Politano Leadbetter ve Lich-Gregoir teknikleridir. Cohen ve Leadbetter tekniklerinin daha sık tercih edilmesinin nedeni intravezikal uygulamanın
cerrah için daha kolay olmasıdır. Ancak Cohen işleminde orifisi trigonun karşı tarafına taşımak, özellikle taş hastalığı olanlarda
daha sonraki retrograd uygulamaları oldukça zorlaştırmaktadır. Leadbetter tekniğinde ise, serbestlenen üreterin yeni hiatusa kör
olarak aktarılması üreterde katlanma riski oluşturmaktadır. Bu dezavantajları ortadan kaldırmak için yeni bir cerrahi teknik tanımladık. Bu teknikte orifis orijinal yerinde kalmakta, yeterli tünel uzunluğu oluşturacak kadar detrüsör kraniyale doğru açılnakta ve
mesane mukozası her iki yönde serbestlenerek ureter üzerinde kapatılarak yeterli uzunlukta submukozal tünel oluşturulmakta
Cerrahi teknik: Cilt kıvrımı boyunca bir Pfannenstiel cilt insizyonu yapılır. Mesanenin açılması ve üreterin intravezikal serbestlenmesi aynen Cohen ve Politano-Leadbetter tekniklerinde olduğu gibi yapılır. Daha sonra koter ile düşük enerji modunda mesane
mukozası kraniale doğru açıldıktan sonra, mesane arkasında right angle klemp kılavuzluğunda yeterli tünel uzunluğu elde edilene
kadar detrusor kası açılır. Bu işlem sırasında erkek çocuklarda duktus deferensin zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Daha sonra
mesane mukozası bir tünel oluşturmak için her iki taraftan serbestlenir. Bu şekilde mukoza, duplike üreterlerde ve imbrike kalın
üreterlerde bile daha rahat bir tünele izin verecek kadar serbestlenebilir. Detrusor kası, yeni hiatusa kadar emilebilir sütürlerle kapatılır. Yeni hiatusun üreteri sıkıştırmadığından emin olmak gerekir. Üreter orifisi orijinal yerinde olacak şekilde balık ağzı şeklinde
kesilip iki adet emilebilir dikişle detrusor kasına sabitlenir. Her iki yandan serbestlenmiş mesane mukozasının orta hatta emilebilir
sürekli sütürlerle kapatılmasıyla submukozal tünel oluşturulur. Daha sonra yeni orifis tek tek emilebilir dikişlerle oluşturulur. İmbrikasyon veya eksizyonel daraltma yapılmayan üreterlere stent yerleştirilmesine gerek yoktur. Bu teknikle diğer üreteral reimplantasyon tekniklerinin karşılaştırmalı çalışmaları, tekniğin etkinliği ve güvenirliği ile uzun dönem sonuçları hakkında bilgi verecektir.
Tartışma: Bu yeni üreteral reimplantasyon tekniğinde orifis orijinal yerinde kalmakta ve daha sonra gerekebilecek retrograd cerrahilerde kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca neohiatus düzeyinde üreterde katlanma riski bulunmamaktadır. Bu yeni teknikle, uzun dönem
başarılı sonuçları bilinen reimplantasyon tekniklerinin karşılaştırmalı çalışmalarının ortaya konulması gerektiğine inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler: vezikoureteral reflü, megaüreter, ureteral reimplantasyon
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A new technique in ureteral reimplantation
Yılmaz Aksoy, Fatih Özkaya, Salih Al
Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Urology, Erzurum, Turkey
The aim of the surgical treatment of children with vesicoureteral reflux and obstructive megaureter is to prevent recurrent febrile
urinary tract infections, renal scarring and loss of renal parenchyma. Many surgical procedures have been described for ureteral
reimplantation. Each technique has advantages and disadvantages compared to each other. Today, the most frequently preferred
techniques are Cohen, Politano Leadbetter and Lich- Gregoir techniques. The reason why Cohen and Leadbetter techniques are
preferred more frequently is that intravesical application is easier for the surgeon. However, taking the orifice to the opposite side
of the trigon in the Cohen procedure makes later retrograde applications very difficult, especially in those with stone disease. In
the Leadbetter technique, the blind transfer of the released ureter to the new hiatus creates a risk of folds in the ureter. We have
defined a new surgical technique to eliminate these disadvantages. In this technique, the orifice remains in its original place, the
detrusor is opened towards the cranial enough to create a sufficient tunnel length, and the bladder mucosa is released in both directions and closed over the ureter to form a sufficiently long submucosal tunnel.
Surgical technique.: A Pfannenstiel skin incision is made along an appropriate skin crease. Opening of the bladder and intravesical
release of the ureter were performed exactly as in the Cohen and Politano-Leadbetter techniques. By opening the bladder mucosa
in low energy mode with cautery first, the detrusor muscle is opened under the guidance of the right angle clamp behind the bladder
until sufficient tunnel length is obtained in the cranial direction. During this procedure, care should be taken not to damage the
ductus deferens in boys. Then the bladder mucosa is released from both sides to form a tunnel. In this way, the mucosa is freed
enough to allow a more comfortable tunnel in duplicated ureters and imbricated thick ureters. The detrusor muscle is closed with
absorbable sutures until the new hiatus. Make sure that the new hiatus is not clamping the ureter. After the ureter orifice is extended
to the original orifice area, the ureter is fixed to the detrusor with two absorbable sutures. A submucosal tunnel is created by closing
the bladder mucosa with absorbable continuous sutures in the midline. Then, fish mouth is made to the ureter orifice and a new
orifice is created with absorbable sutures one by one. There is no need for stent placement in ureters that do not have imbrication or
excisional narrowing. Comparative studies of this technique and other ureteral reimplantation techniques will provide information
about the efficacy and safety of the technique and its long-term results.
Discussion: In this new ureteral reimplantation technique, the orifice remains in its original place and will facilitate retrograde
surgeries that may be required later. In addition, there is no risk of folding in the ureter at the neohiatus level. With this new technique, we believe that comparative studies of reimplantation techniques with known long-term successful results should be put
forward.
Keywords: vesicoureteral reflux, megaureter, ureteral reimplantation
Yeni tekniğin aşamaları / Surgical steps of the new technique
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Elektif sünnet olan çocuklarda sünnet öncesi kaygı: Eğitim ve araştırma hastanesinde kesitsel bir çalışma
İbrahim Karabulut1, Muhammed Naldan2, Ali Karayagmurlu3
1
S.B.Ü Eruzum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji A.B.D
2
S.B.Ü Eruzum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anastezi Servisi
3
1 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: Çocukların sünnet öncesi sergiledikleri preoperatif anksiyete belirtileri ile ilgili sınırlı sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı sünnete hazırlanan çocuklarda ameliyat öncesi anksiyete belirtilerinin sıklığını ve ilişkili faktörler.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmaya 2-12 yaş arası 62 kişi dahil edildi. Kişisel bilgi formu, Araştırma ekibinin geliştirdiği, katılımcıların sosyodemografik ve klinik verilerini değerlendirmek için kullanıldı. İn belirtileri ameliyat öncesi kaygı, modifiye Yale Ameliyat
Öncesi Anksiyete Ölçeği kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 7.37±2.97 ve m-YPAS puanları 56±18.10 idi. Artan preoperatif kaygı Sünnetli çocukların
%82.3’ünde (n=51) semptom görüldü. Kabulden önce belirli faaliyetlerde bulunan denekler olmayanlara göre anlamlı olarak daha
düşük m-YPAS puanları sergilediler (p<0.05).
SONUÇ: Sünnet bekleyen çocuklarda preoperatif anksiyetenin erken tanınması ve yönetimi klinisyenlere yardımcı olacaktır. Artan
preoperatif anksiyete ile ilişkili potansiyel komplikasyonları önlemede.
Anahtar Kelimeler: Sünnet, çocuklar, ameliyat öncesi kaygı
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Preoperative anxiety in children undergoing elective circumcision: A cross-sectional study
in a training and research hospital
İbrahim Karabulut1, Muhammed Naldan2, Ali Karayagmurlu3
1
S.B.Ü Eruzum Regional Training and Research Hospital, Department of Urology
2
Department of Anesthesia, Regional Training and Research Hospital, Erzurum
3
Department of Child and Adolescent Psychiatry, Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul
AIM: Limited research has been conducted regarding the symptoms of preoperative anxiety that children exhibit prior to circumcision.
The aim of this study is to determine the frequency of preoperative anxiety symptoms in children preparing for circumcision and the
associated factors.
MATERIALS-METHODS: This cross-sectional study included 62 subjects ranging from ages 2-12. A personal information form,
which the research team developed, was used to evaluate the socio-demographic and clinical data of the participants. Symptoms of
preoperative anxiety were assessed using the modified Yale Preoperative Anxiety Scale.
RESULTS: The mean age of the participants was 7.37±2.97 and m-YPAS scores were 56±18.10. Increased preoperative anxiety
symptoms were observed in 82.3% (n=51) of circumcised children. Subjects who engaged in certain activities prior to admission
exhibited significantly lower m-YPAS scores compared to those who did not (p<0.05).
CONCLUSIONS: The early recognition and management of preoperative anxiety in children expecting circumcision will help clinicians
in preventing the potential complications associated with increased preoperative anxiety.
Keywords: Circumcision, children, preoperative anxiety
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Pediatrik hastalarda üreteral reimplantasyon tekniğinde yeni bir modifikasyon (Kombine
Teknik): İlk vaka serisi sonuçlarımız
Deniz Demirci, Numan Baydilli
Erciyes Üniversitesi, Çocuk Üroloji Bilim Dalı, Kayseri
GİRİŞ-AMAÇ: Çocuklarda üreteral reimplantasyon için en çok kullanılan teknik Cohen’in tekniğidir. Politano-Leadbetter, Lich-Gregoir ve Glenn-Anderson teknikleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Cohen’in tekniğinin dezavantajı, hayatın ilerleyen döneminde üreteral girişimlerdeki problemlerdir. Politano-Leadbetter implantasyonda, bağırsak ve duktus deferens yaralanmaları ile birlikte üreteral kingleme ve sonuçta obstrüksiyonla riski vardır. Politano-Leadbetter için bazı
modifikasyonlar bildirilmiş olmasına rağmen, üreteral kingleşme halen problem olmaya devam etmektedir. Glenn-Anderson
tekniği alternatif ve uygulanması kolay olmasına rağmen, kısa tünel uzunluğu nedeniyle yaygın olarak tercih edilmemektedir. Lich-Gregoir, özellikle bilateral uygulanan olgularda nörojenik hasara ve ardından mesane boşaltma sorunlarına yol açabilmektedir.
Bu video sunumda reflü cerrahilerinde oluşabilecek üreteral obstrüksiyonları veya ileri yaşlarda oluşabilecek üreter erişimindeki
sorunları önlemek için yeni bir açık üreteral reimplantasyon yaklaşımı (kombine teknik) 21 vakalık ön sonuçları ile sunulmuştur.
Gereç ve YÖNTEMLER: Mesaneye ulaşmak için suprapubik bir Phannensteal insizyonu kullanıldı. Üreterler vezikoüreteral reflü cerrahi prensibine göre hazırlandıktan sonra mesaneden ekstravezikal alana taşındı. Eski hiatus yerine, eski hiatusun üzerinden ve
altından olacak şekilde bir submukozal tünel oluşturuldu. Submukozal tünel altından üreterler kibarca mesaneye taşındı. Üreterler
5/0 poliglaktin sütür ile mesaneye tespit edildi. Her iki üretere çift J stent yerleştirildi. Üretral kateter post operatif 7. gün çekildi. Çift
J stentler operasyondan dört hafta sonra çıkarıldı. J stent çekildikten 1 ay sonra USG ve VSUG ile ameliyat etkinliği kontrol edildi.
İleri dönem takiplerde idrar tetkiki-kültürü ve USG kullanıldı.
BULGULAR: Ortanca yaşı 7 (min:2-maks:15) yıl olan toplam 22 hasta (9 kadın /12 erkek) kombine teknik kullanılarak ameliyat
edildi. Ortanca ameliyat süresi minimum kan kaybı ile birlikte 80 (70-95) dakika idi. Ortanca yatış süresi 6 (min:4-maks:8) gün idi.
21 (%95.4) olgunun postoperatif VSUG de reflü ve üreteral/pelvikalsiyel dilatasyon gözlemlenmedi. UV darlık nedeni ile daha önce
tek taraflı üreterostomi açılan 1 (% 4.5) olgunun ameliyat sonrası dönemde VSUG de grade 3-4 VUR saptandı. Fakat bu reflü işeme
fazısın sonunda üst üriner sistemden tamamen kayboluyordu. Ortanca 8 (min:2-maks:48) ay takibi yapılan hastaların hiçbirinde
febril İYE saptanmadı.
SONUÇLAR: Tanımladığımız bu yeni kombine teknik ( Modifiye Politano-Leadbetter ve Glenn Anderson tekniğinin kombinasyonu)
ile tüm üreteral reimplantasyon tekniklerindeki postoperatif dezavantajların üstesinden gelmek amaçlandı. Tekniğimizin sunduğu
avantajlar şu şekilde sıralandı.
1) Bu modifikasyonda üreterin mesaneye dik açılanması veya kıvrılması önlenebilir.
2) Yeni orifis lokalizasyonu, daha sonraki yaşamda üreter girişine cerrahi enstrümantasyon için faydalı olabilir.
3) Bu modifikasyonda kısa tünel uzunluğu söz konusu değildir. Bu nedenle, tüm vakalar için yeterli submukozal uzunluk sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Vezikoüreteral reflü, Üreter tıkanıklığı, Üreteral reimplantasyon

445

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

A novel modification for ureteral reimplantation technique (Combined technique) in pediatric patients: A preliminary case series
Deniz Demirci, Numan Baydilli
Department of Pediatric Urology, Erciyes University, Kayseri, Turkey
Background and AIM: The most used technique for ureteral reimplantation in children is Cohen’s technique. The Politano-Leadbetter, Lich-Gregoir, and Glenn-Anderson techniques are used also common. The primary limitations of the Cohen’s technique are
problems in ureteral access in later life. In Politano-Leadbetter implantation, injuries to the intestine and the ductus deferens can
occur, and there is an additional risk of ureteral kinking at the new hiatus with subsequent obstruction. Although some modifications had been reported for Politano-Leadbetter, ureteral kinking problem is still exist. Although the Glenn-Anderson technique is
an alternative and easy to perform, it has not been widely used due to short tunnel length. Lich-Gregoir can lead to neurological
damage and subsequent bladder-emptying problems, particularly in bilateral cases, despite minimization of detrusor dissection.
In this video presentation, a new open ureteral reimplantation approach (combined technique) to prevent ureteral obstructions that
may occur in reflux surgeries or problems in ureteral access that may occur in older ages is presented with preliminary results of
21 cases.
MATERIALS-METHODS: We used a suprapubic Phannensteal incision to reach the bladder. After preparation of the ureters with the
guidance of the vesicoureteral reflux surgery principle, they were moved from the bladder to the extravesical area. A submucosal
tunnel was created above and below the old hiatus with reference to the old hiatus site. Under the submucosal tunnel, the ureter
was carried down using a right-angle clamp by gentle maneuvers. Ureters were fixed to the bladder with 5/0polyglactin suture, step
by step, respectively. A J stent was placed into the ureter on both sides. The urethral catheter was removed on the 7th postoperative day. The J stents were removed four weeks after the operation. The efficacy of the surgery was checked with USG and VSUG 1
month after the J stent was removed. Urinalysis-culture and USG were used in follow-up period.
RESULTS: A total of 22 patients(9 females/12 males) with a median age of 7(min:2-max:15) years were operated using the combined technique. The median operative time was 80 (70-95) minutes with minimal blood loss. The median length of stay was 6(min:4max:8) days. Reflux and ureteral/pelvicaliceal dilatation were not observed in 21(95.4%) cases. Grade3-4VUR was detected in
VSUG in the postoperative period of 1(4.5%) patient who had previously had unilateral ureterostomy due to unilateral ureterovesical
stenosis. However, this reflux completely disappeared from the upper urinary system at the end of the voiding phase. Febrile UTI
was not detected in any of the patients who were followed up for a median of 8(min:2-max:48) months.
CONCLUSIONS: To overcome postoperative disadvantages in all ureteral reimplantation techniques we described a novel combined
approach (Combination of modified Politano-Leadbetter and Glenn Anderson technique). Main points of our technique as follows:
1)The vertical angulation or kinking of the ureter can be prevented in this modification. 2)The new orifice localization may be useful
for surgical instrumentation to ureteral access in later life. 3)Short tunnel length is out of the question in this modification. Therefore, it can provide adequate submucosal length for all cases.
Keywords: Vesicoureteral reflux, Ureteral obstruction, Ureteral reimplantation
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Çocuklarda robot yardımlı laparoskopik piyeloplastide asistan portu gerekli değildir
Yavuz Onur Danacıoğlu1, Salih Polat2, Ferhat Keser3, Bilal Günaydın4, Yusuf İlker Çömez5, Mesrur Selçuk Sılay6
1
S.B.Ü. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
Amasya Üniversitesi, Üroloji Anabllim Dalı, Amasya
3
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
4
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Niğde
5
Üsküdar Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
6
Biruni Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Son yıllarda robot yardımlı laparoskopik piyeloplastideki (RYLP) gelişmelerden biri asistan portu kullanılmayan üç portlu
yöntemdir. Bu çalışmada, kliniğimize sevk edilen çocuklarda üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu (UPBO) nedeniyle üç portlu ve dört
portlu yöntemlerle yapılan RYLP cerrahisinin etkinlik, güvenilirlik ve kozmetik sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: UPBO olan toplam 47 hasta üç portlu (Grup 1, n = 26) ve dört portlu (Grup 2, n = 21) RYLP gruplarına ayrıldı. Grup
1’de perkütan yolla 14-G anjiyokateter kullanılarak üretere 3–4.8 Fr, 12-26 cm double-J stent yerleştirildi. Hastaların takiplerinde
postoperatif üçüncü, altıncı ve on ikinci aylarda üriner ultrasonografi, gerekirse birinci yılda diüretikli renal sintigrafi yapıldı. Kozmetik değerlendirmenin objektif ve subjektif olması için Hasta ve Gözlemci Yara İzi Değerlendirme Ölçeği ve Vancouver Yara İzi Ölçeği
(VSS) kullanıldı.
BULGULAR: Grup 1’deki hastaların medyan yaşı Grup 2’dekilerden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü. İki grubun postoperatif renal pelvis anteroposterior çaplarındaki değişim ve renal parankim kalınlıklarında düzelme oranı benzerdi. Perioperatif ve
postoperatif komplikasyon oranları açısından iki grup arasında fark yoktu. Subjektif skar değerlendirmesinde, hasta skar değerlendirme skoru Grup 1’de anlamlı olarak daha düşüktü.
SONUÇ: Bu çalışma, çocuklarda üç portlu RYLP yönteminin etkinlik, güvenlik ve kozmetik sonuçlarını geleneksel dört portlu RYLP
yöntemiyle karşılaştıran literatürdeki ilk çalışmadır. Sonuçlarımız, üç portlu yöntemin bebekler dahil tüm hastalarda dört portlu
yönteme benzer başarı ve güvenle uygulanabileceğini ve kozmetik sonuçlar açısından avantaj sağlayabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: laparoskopi, robotik, piyeloplasti, üreteropelvik bileşke darlığı
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Assistant port unnecessary for robotic-assisted laparoscopic pyeloplasty in children
Yavuz Onur Danacıoğlu1, Salih Polat2, Ferhat Keser3, Bilal Günaydın4, Yusuf İlker Çömez5, Mesrur Selçuk Sılay6
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2
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3
Department of Urology, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey
4
Department of Urology, Nigde Omer Halisdemir University, Nigde, Turkey
5
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PURPOSE: In recent years, one of the developments in robot-assisted laparoscopic pyeloplasty (RALP) is the three-port method, in
which no assistant port is used. This study aimed to compare the efficacy, reliability and cosmetic results of RALP surgery performed with the three-port and four-port methods due to ureteropelvic junction obstruction (UPJO) in children referred to our clinic.
METHODS: A total of 47 patients with UPJO were stratified into the three-port (Group 1, n=26) and four-port (Group 2, n=21) RALP
groups. In Group 1, a 3–4.8 Fr, 12-26 cm double-J stent was placed in the ureter using a 14-G angiocatheter via the percutaneous
route. Urinary ultrasonography was performed at the postoperative third, sixth and 12th months in the follow-up of the patients, and
diuretic renal scintigraphy was performed at the first year if necessary. The Patient and Observer Scar Assessment Scale and the
Vancouver Scar Scale (VSS) were used for the subjective and objective cosmetic assessment.
RESULTS: The median age of the patients in Group 1 was statistically significantly lower than that of Group 2. The two groups were
similar in terms of improvement in the postoperative anteroposterior diameter of the renal pelvis and parenchymal thickness. There
was no difference between the two groups in terms of the perioperative and postoperative complication rates. In the subjective scar
assessment, the total patient scar assessment score was significantly lower in group 1.
CONCLUSIONS: This study is the first in the literature to compare the efficacy, safety and cosmetic results of the three-port RALP
method to the conventional four-port RALP method in children. Our results suggest that the three-port method can be applied with
similar success and safety to the four-port method in all patients, including infants and it can provide advantages in terms of cosmetic outcomes.
Keywords: laparoscopy, robotic, pyeloplasty, ureteropelvic junction obstruction
Figür 1 / Figure 1
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Primer enürezis nokturna tedavisinde desmopressin başarısızlığını etkileyen faktörler
Emrah Küçük1, Mahmut Ulubay2, Ekrem Akdeniz3, Mustafa Kemal Atilla2
1
Akçakale Devlet Hastanesi, Üroloji Servisi, Şanlıurfa
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun
3
Gazi Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada ki amacımız primer enürezis noktürna (EN) tedavisinde desmopressin başarısızlığını etkileyen faktörleri araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız gerekli etik kurul izni alındıktan sonra (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, No:GOKA/2020/4/7) prospektif olarak yapılmıştır. Tüm çocuklara davranış + motivasyon tedavisi ile birlikte üç ay süreyle desmopressin
60-120 mikrogram verilmiştir. Üçüncü ayın sonunda desmopressin tedavisine bir hafta ara verilmiş ve kuruluğu devam eden hastalara desmopressin günaşırı verilerek kesilmiştir. Islatmaya devam eden çocuklara ise desmopressin tedavisi devam edilmiştir. Altıncı
ayın sonunda ıslatma sayısının %90-100 azalması tam yanıt, %50-90 azalması orta derecede yanıt ve % 50’nin altında azalması
yanıtsız olarak kabul edilmiştir. Hastalar Grup 1 (tam ve orta derece yanıt alan hastalar) ve Grup 2 (yanıtsız hastalar) olmak üzere
iki gruba ayrılmış ve gruplar aralarında karşılaştırılmıştır. Çalışma öncesi tüm çocukların vasisinden gönüllü olarak çalışmaya katıldıklarına dair imzalı katılım belgesi alınmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya Grup 1’de 19 ve Grup 2’de 15 olmak üzere toplam 34 hasta alınmıştır. Grupların yaş ortalaması sırasıyla
10±2,26 ve 8,26±2,46 yıl olarak bulunmuştur. Desmopressin tedavisinin başarısını küçük yaşın, haftalık ıslatma sayısının, anne
yaşının küçük olmasının ve kardeşte EN öyküsünün azalttığı bulunmuştur. Tedaviyi etkilemeyen faktörler ve gruplara ait sosyodemografik ve klinik veriler Tablo 1’de özetlenmiştir.
SONUÇLAR: Bu prospektif çalışmamızda küçük yaşın, haftalık ıslatma sayısının, anne yaşının küçük olmasının ve kardeşte EN
öyküsünün desmopressin tedavisinin başarısını negatif yönde etkilediği bulunmuştur. Ancak COVİD-19 pandemisi nedeniyle hedeflediğimiz hasta sayısına ulaşamadığımız ve mecburen sonlandırdığımız çalışmamızda hasta sayımız çok azdır. Bu nedenle konuyla
ilgili çok merkezli, prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Enürezis Noktürna, Tedavi, Başarı, Faktör
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Factors affecting desmopressin failure in the treatment of primary enuresis nocturna
Emrah Küçük1, Mahmut Ulubay2, Ekrem Akdeniz3, Mustafa Kemal Atilla2
1
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2
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3
Department of Urology, Gazi Hospital, Samsun, Turkey
INTRODUCTION & OBJECTIVES: The purpose of our study is to investigate factors affecting the failure of desmopressin (DP) in the
treatment of primary enuresis nocturna (EN).
MATERIALS & METHODS: Our study was performed prospectively following receipt of the necessary ethical committee approval
(GOKA/2020/4/7). All children were given 60-120 micrograms DS for three months together with behavior+motivation therapy. DP
therapy was interrupted for one week at the end of the third month, and in cases exhibiting dryness, DP was interrupted by being
given every other day. Children who continued to wet the bed were kept on DP therapy. A 90-100% decrease in the number of wetting
incidents at the end of six months was regarded as complete response, a decrease of 50-90% as moderate response, and a decrease below 50% as lack of response. Patients were divided into two groups- Group 1 (patients with complete and moderate response)
and Group 2 (patients without response), and the groups were compared.
RESULTS: The groups’ mean ages were 10±2.26 and 8.26±2.46 years, respectively. Young age, number of weekly wetting incidents,
young maternal age, and a history of EN in a sibling were found to reduce the success of DP therapy. Factors not affecting treatment
and the sociodemographic and clinical data of the groups are summarized in Table 1.
CONCLUSION: Young age, number of weekly wetting incidents, young maternal age, and a history of EN in a sibling adversely affected the success of DP therapy in this prospective study. However, the number of patients in our study, in which we were unable to
reach the target patient number due to the COVID-19 pandemic and which we were obliged to bring to an end, was very low. Further
multicenter, prospective studies on this subject are therefore needed.
Keywords: Enuresis Nocturna, Treatment, Success, Factor
Tablo 1. Grupların sosyodemografik ve klinik özellikleri
Değişken
Yaş (yıl, ort±ss)
Cinsiyet (n, %)
Erkek
Kız
Vücut kitle indeksi (kg/m2, ort±ss)
Haftalık ıslatma sayısı (n, %)
Ailenin çocuk sayısı (n, ort±ss)
Hastanın ilk çocuk olması (n, %)
Annede sigara kullanımı (n, %)
Evet
Hayır
Babada sigara kullanımı (n,%)
Evet
Hayır
Ailede boşanma öyküsü (n, %)
Anne yaşı (yıl, ort±ss)
Baba yaşı (yıl, ort±ss)
Kişi başı aile geliri (TL)
1000 ↓
1000-2000
2000 ↑

Grup 1
( n = 19)
10±2,26

Grup 2
(n = 15)
8,26±2,46

12, %63,2
7, %36,8

9, %60
6, %40

0,565

23,98±3,62
3,1±0,73
2,26±0,65
13, %68,4

24,2±4,37
4,86±1,5
2,73±1,38
9, %60

0,918
0,001
0,493
0,439

6, %31,6
13, %68,4

2, %13,3
13, %86,7

0,203

9, %47,4
10, %52,6

9, %60
6, %40

0,350

3, %15,8
36,57±4,15
38,36±3,98

5, %33,3
32,93±3,15
37,46±5,18

0,214
0,021
0,973

2, %10,5
6, %31,6
11, %57,9

6, %40
5, %33,3
4, %26,7

0,084
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Anne eğitim düzeyi (n, %)
İlköğretim
Lise
Üniversite
Baba eğitim düzeyi (n, %)
İlköğretim
Lise
Üniversite
Kardeşte enürezis öyküsü (n, %)
Evet
Hayır

8, %42,1
6, %31,6
5, %26,3

9, %60
2, %13,3
4, %26,7

0,422

1, %5,3
7, %36,8
11, %57,9

5, %33,3
5, %33,3
5, %33,3

0,089

2, %10,5
17, % 89,5

7, %46,7
8, %53,3

0,023

Table 1. Socio-demographic and clinical characteristics of the groups
Variables
Age (year, mean ± SD)
Sex (n, %)
-Boy
-Girl
Body mass index (kg/m2, mean ± SD)
Number of enuresis per week (n, mean ± SD)
Number of children in the family (n, mean ± SD
Is the patient first child? (n, %)
-Yes
-No
Does the mother smoke? (n, %)
-Yes
-No
Does the father smoke? (n,%)
-Yes
-No
Family history of divorce (n, %)
Mother age (year, mean ± SD)
Father age (year, mean ± SD)
Per capita income of the family (TL)
-1000 ↓
-1000-2000
-2000 ↑
Mother education level (n, %)
-Middle school
-High school
-University
Father education level (n, %)
-Middle school
-High school
-University
History of enuresis in a sibling (n, %)
-Yes
-No

Group 1
(n = 19)
10±2.26

Group 2
(n = 15)
8.26±2.46

12, 63.2%
7, 36.8%

9, 60%
6, 40%

0.565

23.98±3.62
3.1±0.73
2.26±0.65

24.2±4.37
4.86±1.5
2.73±1.38

0.918
0.001
0.493

13, 68.4%
6, 31.6%

9, 60%
6, 40%

0.439

6, 31.6%
13, 68.4%

2, 13.3%
13, 86.7%

0.203

9, 47.4%
10, 52.6%

9, 60%
6, 40%

0.350

3, 15.8%
36.57±4.15
38.36±3.98

5, 33.3%
32.93±3.15
37.46±5.18

0.214
0.021
0.973

2, 10.5%
6, 31.6%
11, 57.9%

6, 40%
5, 33.3%
4, 26.7%

0.084

8, 42.1%
6, 31.6%
5, 26.3%

9, 60%
2, 13.3%
4, 26.7%

0.422

1, 5.3%
7, 36.8%
11, 57.9%

5, 33.3%
5, 33.3%
5, 33.3%

0.089

2, 10.5%
17, 89.5%

7, 46.7%
8, 53.3%

0.023
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Doğal zorlu üreterli hastalarda üreteral akses kılıfı yerleştirme başarısızlıkları: İnflamasyonla bir ilişkisi var mı?
Abdullah Hızır Yavuzsan1, Sinan Levent Kireççi1, Musab İlgi2, Semih Türk1, Kerem Bursalı1, Cumhur Yeşildal3, Ahmet Tevfik Albayrak1, Hüseyin Cihan Demirel1, Kaya Horasanlı1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
KMG Klinikum Luckenwalde, Üroloji Kliniği, Almanya
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2. Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Doğal üreterli hastalarda üreteral akses kılıfı (UAS) yerleştirilememesi ile inflamasyon ve diğer klinik parametreler arasındaki
ilişkiyi araştırmak.
METOD: Merkezimizde 2015-2020 yılları arasında böbrek taşı tedavisi için fleksibl üreteroskopi (fURS) yapılan hastalar çalışmanın
hedef populasyonu olarak tarandı. Çalışmaya dahil edilen hastalar akış diyagramında gösterilmiştir (Resim). Hastalar UAS yerleştirme başarısına (grup 1) veya başarısızlığına (grup 2) göre iki gruba ayrıldı. Her iki grup da klinik özellikler, ameliyat öncesi nötrofil,
lenfosit, monosit, trombosit sayıları ve bu sayıların oranları inflamatuar belirteçler olarak değerlendirilerek karşılaştırıldı. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi, UAS yerleştirme başarısını etkileyen bağımsız değişkenleri belirlemek için kullanıldı.
BULGULAR: Grup 1’de 113 (%59,1) hasta, grup 2’de ise 78 (%40,9) hasta vardı. Erkek cinsiyet, koroner arter hastalığı, preoperatif
ipsilateral hidronefroz oranları grup 2’de anlamlı olarak daha yüksekti, trombosit sayıları ve trombosit-lenfosit oranları ise anlamlı
olarak daha düşüktü. Analizimiz UAS yerleştirme başarısızlığı için dört bağımsız prediktif faktör ortaya çıkardı: Kadın cinsiyet (odd
ratio [OR]=2,1) UAS yerleştirme başarısını artırırken, hidronefroz (OR=1,6), düşük trombosit sayısı ve PLR, UAS yerleştirme başarısızlığını artırdı (sırasıyla OR=0.99, OR=0.98).
SONUÇ: Doğal üreterli hastalarda, erkek cinsiyet ve ipsilateral hidronefroz, artmış UAS yerleştirme başarısızlığı ile ilişkilidir. Göreceli olarak düşük trombosit seviyeleri ile UAS yerleştirme başarısızlığı arasında bir ilişki bulmamıza rağmen, bu konuda daha fazla
çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, Platelet, Üreteral Akses Kılıfı, Üreterorenoskopi, Üreteroskopi
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Failures of ureteral access sheath insertion in patients with naturally difficult ureters: Is
there any relation with inflammation?
Abdullah Hızır Yavuzsan1, Sinan Levent Kireççi1, Musab İlgi2, Semih Türk1, Kerem Bursalı1, Cumhur Yeşildal3, Ahmet Tevfik Albayrak1, Hüseyin Cihan Demirel1, Kaya Horasanlı1
1
Department of Urology, University of Health Sciences Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul
2
Department of Urology, KMG Klinikum Luckenwalde, Germany
3
Department of Urology, University of Health Sciences Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul
PURPOSE: To investigate the relationship between failure to insert ureteral access sheath (UAS) with inflammation and other clinical parameters in patients with natural ureters.
METHODS: Patients who underwent flexible ureteroscopy (fURS) in our center between 2015 and 2020 to treat renal stones constituted this study’s target population. The patients included in the study are shown in the flow diagram (Figure). Patients were divided
into two groups based on UAS insertion success (group 1) or failure (group 2). Both groups were compared concerning clinical characteristics, preoperative neutrophil, lymphocyte, monocyte, platelet counts, and ratios of these counts, all considered inflammatory
markers. Multivariable logistic regression analysis was to determine the independent variables affecting UAS insertion success.
RESULTS: There were 113 (59,1%) patients in group 1, while group 2 consisted of 78 (40,9%) patients. The rates of the male gender,
coronary artery disease, preoperative ipsilateral hydronephrosis were significantly higher, while platelet counts and platelet-lymphocyte ratios were significantly lower in group 2. Our analysis revealed four independent predictors for UAS insertion failure: Female
gender (odds ratio [OR]=2,1) increased the rate of UAS insertion success, while hydronephrosis (OR=1,6), low platelet counts and
PLR increased the rate of UAS insertion failure (OR=0.99, OR=0.98, respectively).
CONCLUSIONS: In patients with natural ureters, male gender and ipsilateral hydronephrosis are associated with increased UAS
insertion failure. Although we found a relationship between relatively low platelet levels and UAS insertion failure, we think that
further studies are needed on this subject.
Keywords: Inflammation, Platelet, Ureteral access sheath, Ureterorenoscopy, Ureteroscopy
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Resim / Figure

Hasta seçim sürecinin akış diyagramı
Flow diagram of the patient selection process
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Böbrek taşları için primer ve sekonder prosedür olarak perkütan nefrolitotomi sonuçlarının
karşılaştırılması
Murat Şahan1, Serkan Yarımoğlu1, Ufuk Çağlar2, Tansu Değirmenci1
1
Bozyaka EAH, Üroloji Kliniği, İzmir
2
Haseki EAH, Üroloji Kliniği, İstanbul
Biz bu çalışmamızda daha önceden perkütan nefrolitotomi (PNL) cerrahisi geçirmiş ve geçirmemiş PNL hastalarının sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. 2012-2017 yılları arasında PNL yapılan 762 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastalar
2 Gruba ayrıldı. Grup-1 (n=535) ipsilateral taş cerrahisi öyküsü olmayan hastaları içeriyordu. Grup 2 (n=227) başarısız PNL hikayesi
veya PNL sonrası rekürrens gelişen hastaları içeriyordu. Gruplar arasında demografik veriler, operasyon süresi, hastanede kalış süresi, floroskopi süresi, taşsızlık oranı ve komplikasyonlar karşılaştırıldı. Clavien skorlama sistemine göre komplikasyonlar iki gruba
ayrıldı; Minör komplikasyonlar = Clavien derece I-II ve Majör komplikasyonlar = Clavien derece III-IV-V. Hastaların yaş ortalaması
Grup-1’de 47.9±13.1, Grup-2’de 47.7±12,8 idi (p=0,832). Cinsiyet, ortalama vücut kitle indeksi ve taşların hounsfield üniteleri iki grup
arasında benzerdi (sırasıyla, p=0.695, p=0.524 ve p=0.310). Ayrıca operasyon tarafı ve taş boyutuları arasında her iki grupta anlamlı
fark yoktu (sırasıyla p=0.889 ve p=0.476). Hemoglobin düşüş miktarı iki grup arasında benzerdi (p=0,366). Operasyon süresi Grup2’de anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,003). Taşsızlık oranı Grup-1’de %90.3, Grup-2’de ise %79.3 idi (p=0.003). Genel komplikasyon oranlarının değerlendirilmesine göre Grup-1’deki hastaların %26’sında, Grup-2’deki hastaların %30,4’ünde komplikasyon gelişti
(p=0,211). Clavien skorlama sistemine göre minör komplikasyon oranı Grup-1’de %19,4, Grup-2’de ise %22 olarak bulundu ve aradaki
fark anlamsızdı (p=0,416). Majör komplikasyon oranları Grup-1 ve Grup-2 için sırasıyla %6.5 ve %8.4 olarak belirlendi (p=0.368).
Sonuçlarımız, PNL’nin sekonder PNL hastalarında güvenli bir şekilde fakat düşük başarı oranı uygulanabilirliğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, Primer, Sekonder, Böbrek taşı

Gruplar arasında postoperatif verilerin karşılaştırılması
Grup-1 (n=535)

Grup-2 (n=227)

P değeri

Operasyon süresi (dk)

99.9±37.3

109.4±45.3

0.003

Skopi süresi (dk)

80.8±63.3

89.2±64.4

0.096

Hastanede kalış süresi (saat)

91.9±65.5

94.5±55.1

0.607

Hemoglobin düşüşü(g/dl)

1.2±1.1

1.3±1.2

0.366

Başarı

483 (%90.3)

180 (%79.3)

0.003

Komplikasyon
Derece 1-2
Derece 3-5

139 (%26)
104 (%19.4)
35 (%6.5)

69 (%30.4)
50 (%22)
19 (%8.4)

0.211
0.416
0.368
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Comparison of the outcomes of percutaneous nephrolithotomy as primary versus secondary
procedure for renal calculi
Murat Şahan1, Serkan Yarımoğlu1, Ufuk Çağlar2, Tansu Değirmenci1
1
Department of Urology, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2
Department of Urology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
We aimed to compare the outcomes of percutaneous nephrolithotomy (PCNL) patients who have undergone previous PCNL and
not. The medical records of 762 patients who underwent PCNL between 2012 and 2017 were reviewed retrospectively. Patients
were divided into 2 Groups. Group-1 (n=535) included patients with no history of ipsilateral stone surgery. Group 2 (n=227) included
patients with failed or recurrence following PCNL. The demographic data, operation duration, length of stay in hospital, floroscopy
time, stone free rate and complications between the two Groups were compared. Complications according to Clavien scoring system were divided two groups; Minor complications = Clavien grades I-II, and Major complications = Clavien grades III-IV-V. The mean
age of the patients was 47.9±13.1 years for Group-1 and 47.7±12.8 years for Group-2 (p=0.832). Gender, the mean body mass index,
and hounsfield unit of stone were similar between the two groups (p=0.695, p=0.524, and p=0.310, respectively). Also, operation
side and stone size were comparable (p=0.889 and p=0.476, respectively). The amount of hemoglobin drop was similar between
two groups (p=0.366). Operation time was significantly higher in Group-2 (p=0.003). The stone-free rate was 90.3% in Group-1 and
79.3% in Group-2 (p=0.003). According to the evaluation of the overall complication rates, 26% of the patients in Group-1 and 30.4%
of those in Group-2 developed complications (p=0.211). According to the Clavien scoring system, the rate of minor complications
was found to be 19.4% in Group-1 and 22% in Group-2, and the difference was insignificant (p=0.416). The major complication rates
were determined as 6.5% and 8.4% for Group-1 and Group-2, respectively (p=0.368). Our results demonstrated the feasibility of
PCNL safely but with a low success rate in patients of secondary PCNL.
Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, Primary, Secondary, Kidney stone

Comparison of postoperative data between groups
Group-1 (n=535)

Group-2 (n=227)

P value

Operation time (min)*

99.9±37.3

109.4±45.3

0.003

Floroscopy time (min)*

80.8±63.3

89.2±64.4

0.096

Hospitalization (hours)*

91.9±65.5

94.5±55.1

0.607

Decrease of hemoglobin (g/dl)*

1.2±1.1

1.3±1.2

0.366

Stone free status

483 (90.3%)

180 (79.3%)

0.003

Complications
Grade 1-2
Grade 3-5

139 (26%)
104 (19.4%)
35 (6.5%)

69 (30.4%)
50 (22%)
19 (8.4%)

0.211
0.416
0.368

*mean±standard deviation
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Böbrek Ve Üreter Taşlarının Kontrastsız Bilgisayarlı Tomografi Üzerinde Hesaplanan Hounsfield Ünitesininholmium Yag Laser İle Yapılan Üreterorenoskopi Ve Retrograd İntrarenal Cerrahi Tedavisinde Fragmantasyon Üzerindeki Etkisi
İbrahim Karabulut1, Muhittin Atar1, Abdullah Gürel2
1
S:B.Ü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji A.B.D
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji A.B.D
GİRİŞ: Üriner sistem taş hastalığı, görülme sıklığı iklim, etnik özellikler, genetik ve diyet alışkanlıklarına göre değişir. Taş hastalığı olanların ömür boyu en az bir kere olmak üzere nüks oranı yaklaşık % 50 olarak belirtilmiştir. Üriner sistem taş hastalığının
değerlendirilmesinde kontrastsız BT altın standarttır. Taşın boyutu, hacmi, dansitesi gibi birçok özelliğini göstermede bize yardımcı olur. Üriner sistem taş hastalığı tedavisinde; ESWL, URS, RİRC, PNL, açık cerrahi ve laparoskopik cerrahi gibi yöntemler mevcuttur. Cerrahi yöntemin belirlenmesinde taşın boyutu, taşın hacmi, taş dansitesi, hastaya ait faktörler göz önünde bulunmalıdır.
Tedavi yöntemleri belirlenirken cerrahi süre, skopi süresi, hastanede yatış süresi, olabilecek komplikasyonlar ve tedavi başarı oranı
unutulmamalıdır. Holmium laser ile yapılan URS ve RİRC’de kısa süreli yatış, kısa cerrahi süre, kısa skopi süresi ve düşük komplikasyon nedeniyle tercih edilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız; URS ve RİRC tedavisinin başarı oranın belirlemek için HU ‘nun
kullanılmasını göstemekti.
MATERYAL-METOD: Çalışmamızda 186 kadın, 380 erkek olmak üzere URS ve RİRC yapılan 566 hasta mevcuttu. Hastaların yaşı,
cinsiyeti, taşın lateralitesi, preop ESWL öyküsü, preop DJ öyküsü, genitoüriner operasyon öyküsü, taş lokalizasyonu taş boyutu, taş
dansitesi, taş hacmi, operasyon süresi, stone free olup olmaması verezidü taş boyutu kaydedildi. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında IBM-SPSS istatistik paket programı kullanılarak değerlendirildi. P <0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: 506 hasta stone free olarak kabul edildi. Stone free olan hastalarda taş dansitesi (HU) ile taş boyutu, taş hacmi, operasyon süresi karşılaştırıldığında her 3 analizde p<0,05 olması nedeniyle istatiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. Stone free olmayanlarda HU değeri stone free olanlara göre yüksek saptandı.
SONUÇ: Taş hastalığı tedavisinde hem en yüksek oranda taşsızlığın sağlandığı hem de hasta için en konforlu ve en az risk içeren
yöntemin seçimi önemlidir. BT’nin tanı üzerinde etkin olması dışında, tedavi yöntemini belirlemede de etkin olabileceğini göstermek istedik. HU’nun cerrahi tedavi yöntemi belirlenirken kullanılması ve düşük HU’lu taşlarda güvenilir yöntem olan URS ve RİRC
tedavisinin uygulanabilirliğini gösterdik. HU değerinin yüksek saptandığı hastalarda ise taş boyutu küçük dahi olsa rezidü taş kalma
ihtimalinin yüksek olabileceği önceden göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, Böbrek Taşı, Hounsfield Unit
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The Effect of Hounsfield Unit Calculated on Non-Contrast Computed Tomography of Kidney
and Ureteral Stones on Fragmentation in Ureterorenoscopy with Holmium Yag Laser and
Retrograde Intrarenal Surgery Treatment
İbrahim Karabulut1, Muhittin Atar1, Abdullah Gürel2
1
S:B.Ü Erzurum Regional Training and Research Hospital, Department of Urology
2
Afyon Kocatepe University Department of Urology
BACKGROUND: The urinary tract stone disease, the frequency of occurrence varies according to climate, ethnicity, genetics and diet
habits. The recurrence rate of at least one lifetime of stone disease patients is about 50%. Computed tomography is gold standard
in the evaluation of urinary system stone disease. It helps us to show many features of stone such as size, volume, and density. In
urinary system stone disease treatment; Methods such as ESWL, URS, RIRS, PNL, open surgery and laparoscopic surgery are available. When determining the surgical method, stone size, stone volume, stone density and factors belonging to the patient should
be evaluated. When the treatment modalities are determined, the duration of surgery, duration of scopy, duration of hospitalization,
possible complications and success rate of treatment should not be forgotten. URS and RIRS with holmium laser is preferred because of short duration of stay, short surgical time, short scoping time and low complication. Our purpose in this study is; URS and
RIRS treatment showed the use of the hounsfield unit to determine the success rate.
MATERIALS-METHODS: In our study, there were 566 patients who had ureteroscopy and RIRS, including 186 women and 380 men.
Age, gender, stone laterality, preop ESWL story, preop DJ story, genitourinary operation story, stone localization, stone size, stone
density, stone volume, duration of operation, stone free and residual stone size were recorded. The data obtained were evaluated
using IBM-SPSS statistical package program on a computer environment. A value of p <0.05 was considered significant.
RESULT: 506 patients were considered stone free.In stone-free patients, stone density (HU) was found to be statistically significant
in comparison of stone size, stone volume, and operation timewhich were p <0.05 in all three analyzes. Residual group hounsfield
unit was higher than the value of stone free hounsfield unit.
CONCLUSIONS: It is important to choose the method with the highest stone-freeness, the most comfortable for the patient and the
least risky in the treatment of stone disease. We wanted to show that computerized tomography may be effective in determining
the treatment method, besides being effective on the diagnosis. We demonstrated that hounsfield unit can be used to determine
the surgical methodand the feasibility of URS and RIRS treatment, which is the reliable method used in lower hounsfield unit stones.
In patients with a high HU value, it is important to take into consideration that the possibility of residual stone may be high even if
the stone size is small.
Keywords: Computed Tomography, Kıdney Stone, Hounsfield Unit
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COVID-19 Pandemisi Sırasında Böbrek Taşı Hastalığı ile İlgili YouTube Videolarının Özellikleri
Faruk Özgör, Mücahit Gelmiş, Abdullah Esmeray, Oğuzhan Yıldız, Ömer Sarılar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Böbrek taşı hastalığı ve COVID-19 terimlerini kapsayan YouTube videolarının özelliklerini incelemek.
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırma 1 Temmuz - 7 Temmuz 2021 tarihleri arasında planlandı. Üç üroloji doktoru, COVID-19/koronavirüs
teriminin böbrek taşı hastalığı ile ilgili ‘böbrek taşı hastalığı + COVID-19’, ‘üreter taşı + koronavirüs’, ‘ taş düşürme + COVİD-19’, ‘kum
dökme + koronavirüs’, ‘taş kırma + COVİD-19’ dahil olmak üzere ortak anahtar kelimelerle eşleştirildiği çevrimiçi aramalar yaptı. Her
video için YouTube’daki gün sayısı, video uzunluğu, izlenme ve yorum sayısı ve beğeni ve beğenilmeme sayısı kayıt altına alındı.
Videolar ayrıca içeriğe göre; bilgilendirici videolar (hastalığın sıklığı, semptomlar, korunma teknikleri ve kanıtlanmış tedavi yöntemleri hakkında doğru içerikle), kişisel deneyim videoları (hasta yakını deneyimleri ile birlikte) veya haber videoları (haber kanalları
tarafından yüklenenler) olarak kategorilere ayrıldı. Ayrıca video kalitesini değerlendirmek amacıyla DİSCERN skalası dolduruldu.
BULGULAR: Toplamda 105 YouTube videosu dahil etme kriterlerimizi karşıladı. Bilgilendirici ve hasta deneyimi videolarına kıyasla
en çok haber kaynaklı videoları izlendi (p=0,032). DISCERN puanı bilgilendirici videolar grubunda anlamlı olarak daha yüksekti.
(bilgilendirici videolar için 2,7, hasta deneyim videoları için 1,5 ve haber güncelleme videoları için 1,7) (p= 0,001). Bilgilendirici videolarda en sık görülen konu klinik belirtilerdi (%72,4).
SONUÇ: COVID-19 ve böbrek taşı hastalığı ile ilgili YouTube videoları, hastalar için yaygın olarak görüntülenen bilgi kaynaklarıdır.
Çalışmamız, COVID-19 ve böbrek taşı hastalığı ile ilgili YouTube videoları arasında kaliteli içerikler olduğu kadar yanıltıcı içeriklerin
de yer aldığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı hastalığı, COVİD-19, DİSCERN skoru, YouTube
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Features of YouTube Videos About Kidney Stone Disease During the COVID-19 Pandemic
Faruk Özgör, Mücahit Gelmiş, Abdullah Esmeray, Oğuzhan Yıldız, Ömer Sarılar
Health Sciences University, Haseki Training and Research Hospital, Urology Clinic, Istanbul
OBJECTIVE: To examine the features of YouTube videos covering the terms kidney stone disease and COVID-19.
Materials-METHODS: The study was planned between 1 July and 7 July 2021. Three urologists, the term COVID-19/coronavirus
related to kidney stone disease ‘kidney stone disease + COVID-19’, ‘ureteral stone + coronavirus’, ‘stone removal + COVID-19’,
‘sand casting + coronavirus’, ‘stone conducted online searches where it was matched with common keywords, including ‘break +
COVID-19’. For each video, the number of days on YouTube, the length of the video, the number of views and comments, and the
number of likes and dislikes were recorded. Videos also by content; They were categorized as informative videos (with accurate
content about the frequency of the disease, symptoms, prevention techniques and proven treatment methods), personal experience
videos (with patient relatives’ experiences) or news videos (uploaded by news channels). In addition, DISCERN scale was filled in
order to evaluate the video quality.
RESULTS: A total of 105 YouTube videos met our inclusion criteria. Compared to informative and patient experience videos,
news-based videos were watched the most (p=0.032). DISCERN score was significantly higher in the informative videos group. (2.7
for informative videos, 1.5 for patient experience videos and 1.7 for news update videos) (p= 0.001). The most common subject in
informative videos was clinical symptoms (72.4%). CONCLUSION: YouTube videos about COVID-19 and kidney stone disease are
widely viewed information sources for patients. Our study has shown that YouTube videos about COVID-19 and kidney stone disease include quality as well as misleading content.
Keywords: Kidney stone disease, COVID-19, DISCERN score, YouTube
Tablo / Tables
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Endoskopik taş cerrahisinde kullanılan irrigasyon sıvı miktarının enfektif süreçlere etkisi
Volkan Selmi̇1, Sercan Sarı1, Ünal Özteki̇n3, Mehmet Cani̇kli̇oğlu1, Abdullah Gürel2, Levent Işi̇kay1, Emin Gürtan1
1
Yozgat Bozok Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
2
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
3
System Hospital, Üroloji Kliniği, Kayseri
AMAÇ: Endoskopik üriner sistem taşı tedavisinde kullanılan irrigasyon sıvısı miktarının enfektif süreçlere etkisini araştırmak.
Gereç ve YÖNTEMLER: Çalışmaya, Ocak 2018 ile Ocak 2020 tarihleri arasında hastanemiz üroloji kliniğine üriner sistem taşı nedeniyle başvurmuş ve bu nedenle endoskopik litotripsi uygulanmış 77 hastanın verileri dahil edildi. İşlem sonrasında enfeksiyon
gelişmeyen hastalar Grup 1, postoperatif enfeksiyon gelişen hastalar ise Grup 2 olarak kategorize edildi. Sonrasında bu iki grup
arasında kullanılan irrigasyon sıvısı miktarı açısından fark olup olmadığı araştırıldı.
BULGULAR: Grup 1’de 45 hasta, Grup 2’de 32 hasta mevcuttu. İrrigasyon amaçlı kullanılan %0,9 NaCl sıvısı miktarı ortalama olarak
2142±1126,01 ml’dir. Kullanılan irrigasyon sıvısı miktarı postoperatif enfeksiyon gelişen grup için ortalama 2309,38±1220,4 ml, postoperatif enfeksiyon gözlenmeyen grup içinse ortalama 2023,3±1051,6 ml’dir ve her iki grup kullanılan irrigasyon sıvısının miktarı
açısından karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p=0,275).
SONUÇ: Kullanılan irrigasyon sıvı miktarının bu süreçte önemli bir faktör olduğunu düşünsek de çalışmamız sonucunda anlamlı
bir fark saptayamadık. Bu durum enfeksiyöz süreçlerde bir faktörün tek başına yol açmadığını diğer birçok etmenin bir araya gelip
kümülatif bir etki yarattığı yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, Lazer, Üriner Taş Hastalığı, Yıkama
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The effect of irrigation fluid used in endoscopic stone surgery on infective processes
Volkan Selmi̇1, Sercan Sarı1, Ünal Özteki̇n3, Mehmet Cani̇kli̇oğlu1, Abdullah Gürel2, Levent Işi̇kay1, Emin Gürtan1
1
Department of Urology, Bozok University, Yozgat, Turkey
2
Department of Urology, Afyonkarahisar University of Health Sciences, Afyonkarahisar, Turkey
3
Department of Urology, System Hospital, Kayseri, Turkey
OBJECTIVE: To investigate the effect of irrigation fluid amount used in the treatment of endoscopic urinary tract stones on infective
processes.
MATERIAL-METHODS: The data of 77 patients who applied to the urology clinic of our hospital between January 2018 and January
2020 due to urinary tract stones and therefore performed endoscopic lithotripsy were included in the study. Patients who did not
develop infection after the procedure were categorized as Group 1 and patients who developed postoperative infection were classified as Group 2. Afterwards, it was investigated whether there is a difference in the amount of irrigation fluid used between these
two groups.
RESULTS: Group 1 had 45 patients and Group 2 had 32. The amount of 0.9% NaCl fluid used for irrigation is 2142 ± 1126.01 ml on
average. The average amount of irrigation fluid used was 2309.38 ± 1220.4 ml for the group developing postoperative infection, and
2023.3 ± 1051.6 ml for the group without postoperative infection, and no significant difference was found in terms of the amount
of irrigation fluid used in both groups (p=0.275).
CONCLUSION: Although we thought that the amount of irrigation fluid used was an important factor in this process, we could not
detect a significant difference as a result of our study. This situation is that one factor does not cause alone in infectious processes
and many other factors come together and create a cumulative effect.
Keywords: Infection, Irrigation, Laser, Urinary Stone Disease
Tablo 1. Demografik veriler ve perioperatif sonuçlar
Grup 1

Grup 2

Toplam

p değeri

Cinsiyet (Erkek/Kadın)

26/19

20/12

46/31

0,677

Ortalama Yaş (yıl)

44,58±10,46

47,34±11,29

45,73±10,83

0,272

Taş Sayısı

1,24±0,71

1,47±0,50

1,34±0,64

0,131

Ortalama Taş Boyutu (mm)

13,24±5,25

17,56±8,95

15,04±7,30

0,01

Ortalama Taş Hacmi (mm³)

555,29±550,79

1280,97±1324,03

856,87±1010,09

0,001

Taş Tarafı

0,509

Sağ

20

17

38

Sol

24

15

39

Taş Lokalizasyonu

0,883

Üst Kaliks

2

2

4

Orta Kaliks

3

2

5

Alt Kaliks

10

8

18

Renal Pelvis

14

9

23

Multikaliksiyel

0

1

1

Üreter

16

10

26

Obstrüksiyon
Var

0,599
24

19

43
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Yok

21

13

34

Ameliyat Süresi (dk)

60,76±33,12

70,16±41,44

64,66±36,84

0,273

İrrigasyon Sıvısı (ml)

2023,33±1051,60

2309,38±1220,42

2142,21±1126,01

0,275

Taşsızlık (%)

%84,4

%61,3

%80,5

0,306

Hastanede Kalış Süresi (gün)

1,00±0,00

2,59±2,88

1,66±2,00

0,004

Group 1

Group 2

Total

p value

Gender (Male/Female)

26/19

20/12

46/31

0.677

Mean Age (years)

44.58±10.46

47.34±11.29

45.73±10.83

0.272

Number of Stones

1.24±0.71

1.47±0.50

1.34±0.64

0.131

Mean Stone Size (mm)

13.24±5.25

17.56±8.95

15.04±7.30

0.01

Mean Stone Volume (mm³)

555.29±550.79

1280.97±1324.03

856.87±1010.09

0.001

mm: milimetre, mm³: milimetre küp, dk: dakika
Table 1. Demographic data and perioperative results

Stone Side

0.509

Right

20

17

38

Left

24

15

39

Stone Localization

0.883

Upper Calyx

2

2

4

Middle Calyx

3

2

5

Lower Calyx

10

8

18

Renal Pelvis

14

9

23

Multicalyxal

0

1

1

Ureter

16

10

26

Obstruction

0.599

Yes

24

19

43

No

21

13

34

Operation Time (min)

60.76±33.12

70.16±41.44

64.66±36.84

0.273

Irrigation Fluid (ml)

2023.33±1051.60

2309.38±1220.42

2142.21±1126.01

0.275

Stone Free (%)

84.4%

61.3%

80.5%

0.306

Hospitalization Time (day)

1.00±0.00

2.59±2.88

1.66±2.00

0.004

mm: millimeter, mm³: milimetercube, min: minute
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Taş Nedenli Oluşan Üst Üriner Sistem Obstürksiyonunda Acil Üriner Drenaj Gerektiren ve
Elektif Cerrahi Yapılan Hastaların Kontrastsız Abdomen Tomografilerindeki Sekonder Belirtilerinin Karşılaştırılması
Mustafa Kaan Akalın1, Özgür Efiloğlu1, Nesrin Gündüz2, Mahmut Bilal Doğan2, Turgay Turan3, Ramazan Gökhan Atış1, Asıf Yıldırım1
1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3
TC SB Turgutlu Devlet Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Manisa, Turkey
GİRİŞ: Üst üriner sistem obstrüksiyonunun böbrek fonksiyonları üzerine olumsuz etkileri mevcuttur. Obstrüksiyonun proksimalinde
meydana gelen dilatasyona, enfeksiyonun da eklenmesi klinik tabloyu daha da şiddetlendirir. Üriner sistem taşlarının tanısında
güvenli, en doğru ve hızlı görüntüleme yöntemi kontrastsız bilgisayarlı tomografidir. Amacımız üst üriner sistem taşına bağlı üriner
obstrüksiyonu olan acil üriner drenaj gerektiren ve acil drenaj yapılmadan elektif cerrahi yapılan hastaların ile renal pelvis, renal
parankim ve perinefrik yağ dokusu arasındaki ilişkileri araştırmak.
MATERYAL-METOD: Üriner sistem obstrüksiyonu nedeniyle 01.08.2019 - 01.08.2021 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi olan 150
hastanın çekilen kontrastsız tüm batın bilgisayarlı tomografi görüntüleri incelendi. Obstrüktif üriner sistem renal pelvisinin, renal
parenkiminin HU değerleri ve perinefrik yağ dokusundaki kirlenme acil drenaj yapılan ve yapılmayan grup arasında ile karşılaştılırdı.
BULGULAR: Üriner sistem obstrüksiyon olgularında, obstrüksiyonun proksimalinde enfeksiyon gelişimi riski arttığı için bu hastalarda erken tanı konulup obstrüksiyonunun drenajı sağlanmalıdır. Çalışmamızda obstüriktif renal pelvis, parankim HU ve perirenal
kirlenmenin hasta seçimine etkisi olup olamayacağı araştırıldı. Çalışmamızda acil üriner sistem drenajı endike olan 67 hasta ile
drenaj yapılmadan elektif operasyon uygulanan 83 hasta arasında yaş, cinsiyet, obstüriktif renal pelvis HU ortalaması, taş HU
ortalaması arasında fark saptanmadı. Ancak acil üriner sistem drenajı yapılan grupta obstüriktif renal parenkimin HU ortalaması
daha düşük tespit edildi(P=0.006). Perirenal yağlı dokuda kirlenme, yatış süresi ve yoğun bakım gereksinimi yine acil üriner sistem
drenajı yapılan grupta daha fazlaydı(Tablo 1). Her iki grupta obstrüktif renal parenkim HU ortalamaları kontralateraldeki normal
renal parenkimden anlamlı olarak düşük tespit edildi (p=0.001). Acil drenaj yapılan grupta 20(% 30) hastaya nefrostomi kateteri,
47(% 70) hastaya DJ stent takıldı. Taşların 46’sı(%30,7) UPJ, 65’i(%43,3) iliak çaprazın proksimali, 39’u(%26) iliak çaprazın distali
yerleşimliydi. İki grup arasında taş yerleşimi açısından fark saptanmadı.
SONUÇ: Klinik değerlendirme ile acil üriner drenaj ihtiyacı olan grupta perinefrik kirlenme daha fazla oranda tespit edilmesine
rağmen obstüriktif renal pelvis HU ortalaması anlamlı bulunmamıştır. Bu çalışma, preoperatif BT’de perinefrik yağ dokudaki kirlenmenin ve obstriktif renal parenkim dansitesinin azalması gibi sekonder bulguların, acil üriner drenaj için prediktif faktörler olduğunu
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Hounsfield, Üriner Sistem Obstrüksiyonu,
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Comparison of Secondary Signs on Non contrast Abdominal Tomography of Patients Requiring Urinary Drainage and Elective Surgery in Upper Urinary System Obstruction Caused by
Stones
Mustafa Kaan Akalın1, Özgür Efiloğlu1, Nesrin Gündüz2, Mahmut Bilal Doğan2, Turgay Turan3, Ramazan Gökhan Atış1, Asıf Yıldırım1
1
Department of Urology, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey
2
Department of Radiology, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey
3
Department of Urology, The Republic of Turkey Turgutlu State Hospital, Manisa, Turkey
INTRODUCTİON: Upper urinary tract obstruction has negative effects on kidney functions. The addition of infection to the dilatation
occurring proximal to the obstruction further aggravates the clinical situation. Non-contrast computed tomography is the safest,
most accurate and rapid imaging method for the diagnosis of urinary system stones. Our aim is to investigate the relationship
between renal pelvis, renal parenchyma and perinephric adipose tissue in patients with urinary obstruction due to upper urinary tract
stone, requiring emergency urinary drainage and undergoing elective surgery without emergency drainage.
MATERIAL-METHOD: All non-contrast abdominal computed tomography images of 150 patients who were treated in our clinic
between 01.08.2019 and 01.08.2021 due to urinary system obstruction were examined. The HU values of the obstructive urinary
system renal pelvis, renal parenchyma and stranfing in the perinephric fat tissue were compared with those in the group with and
without emergency drainage.
RESULTS: In cases of urinary tract obstruction, the risk of infection development in the proximal part of the obstruction increases,
therefore, these patients should be diagnosed early and the obstruction should be drained. In our study, we investigated whether
the obstructive renal pelvis, parenchymal HU and perinephric fat stranding could have an effect on patient selection. In our study, no
difference was found between 67 patients who emergency urinary system drainage was indicated and 83 patients who underwent
elective surgery without drainage, in terms of age, gender, mean HU of the obstructive renal pelvis, and mean HU of stones. However, the mean HU of the obstructive renal parenchyma was found to be lower in the group that underwent emergency urinary system
drainage (P=0.006). Stranding in the perirenal fatty tissue, length of hospital stay and intensive care requirement were also higher
in the group that underwent emergency urinary system drainage (Table 1). In both groups, the mean HU of the obstructive renal
parenchyma was found to be significantly lower than that of the contralateral normal renal parenchyma (p=0.001). Nephrostomy
catheter was inserted in 20(30%) patients and DJ stent was placed in 47(70%) patients in the emergency drainage group. 46(30.7%)
of the stones were located in the UPJ, 65(43.3%) were located in the proximal of the iliac cross, and 39(26%) were located in the
distal of the iliac cross. There was no difference between the two groups in terms of stone location.
CONCLUSİONS: Although perinephric fat stranding was detected at a higher rate in the group that needed urgent urinary drainage,
the mean of obstructive renal pelvis HU was not found significant in clinical evaluation. This study demonstrated that secondary
signs including perinephric fat stranding and obstructive renal parenchymal density on preoperative CT are predictive factors for
urgent urinary drainage.
Keywords: Hounsfield, Urinary System Obstruction,
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Tablo 1.
Elektif Cerrahi yapılan
(n= 83)

Acil Drenaj yapılan
(n = 67)

p-value

Yaş (yıl)

47,08 ± 14,4

50,5 ± 14,1

0,14

Cinsiyet Kadın/Erkek

20 / 63

21 / 46

0,322

Taş Sayısı

1,8 ± 1,8

21 / 46

0,405

Taş HU ortalaması

1083 ± 323

1010 ± 312

0,177

Obstürikte Renal Pelvis HU ortalaması

8,5 ± 6,1

6,8 ± 6,1

0,111

Obstürikte Renal Parenkim HU ortalaması

29,5 ± 5,0

27,6 ± 5,3

0,006

Perinefrik Yağlı Dokuda Kirlenme

16(%21)

34(%52)

0,001

Yoğun Bakım Gereksinimi

0(%0)

4(%6)

0,038

Taş Boyutu (mm)

6,9 ± 3,3

7 ± 3,9

0,99

Taş Hacmi (mm3)

534,3 ± 687 (9-9662)

632,1 ± 1398 (15-5940)

0,577

Yatış Süresi (gün)

1,6 ± 1,3

4,8 ± 5,1

0,001

Elektif cerrahi yapılan ve acil drenaj yapılan hasta gruplarının karşılaştırılması
Table 1.
Patients with Elective Surgery
(n= 83)

Patients with Emergency Drainage
(n=67)

p-value

Age (year)

47,08 ± 14,4

50,5 ± 14,1

0,14

Gender Female / Male

20 / 63

21 / 46

0,322

Number of stones

1,8 ± 1,8

1,5 ± 1,1

0,405

Stone HU mean

1083 ± 323

1010 ± 312

0,177

Obstructive Renal Pelvis HU mean 8,5 ± 6,1

6,8 ± 6,1

0,111

Obstricitve Renal Parenchyma HU
mean

29,5 ± 5,0

27,6 ± 5,3

0,006

Perinephric Fat Stranding

16(%21)

34(%52)

0,001

Intensive Care Unit

0(%0)

4(%6)

0,038

Stone Size (mm)

6,9 ± 3,3

7 ± 3,9

0,99

Stone Volume (mm3)

534,3 ± 687 (9-9662)

632,1 ± 1398 (15-5940)

0,577

4,8 ± 5,1

0,001

Period of stay in thehospital (day) 1,6 ± 1,3

Comparison of patient groups who underwent elective surgery and emergency drainage
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Postcovid Page Böbrek Sendromlu Olgu Eşliğinde 1 Yıllık Spontan Retroperitoneal Hemoraji
Vaka Serimiz
Burhan Baylan1, Osman Gerçek1, İbrahim Güven Kartal2, Abdullah Gürel1
1
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı
2
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniveristesi, Üroloji Anabilim Dalı
Page böbrek, spontan veya travma sonrası gelişen subkapsüler hematomun, böbrek parankimine basısı sonucunda meydana gelen
hipertansif fenomendir. Olgularda gelişen dirençli hipertansiyondan sorumlu ana mekanizmanın renin aracılı olduğu düşünülmektedir. Başlangıç tedavisi hastanın vital bulgularının takibi, immobilizasyon ve antihipertansif tedavidir. Antihipertansif tedaviye yanıt
alınamayan olgularda subkapsüler renal hematomun drenajı veya total nefrektomi gibi cerrahi yaklaşımlar gerekebilir. Covid-19
enfeksiyonu sonrasında gelişen page böbrek olgu sunumu eşliğinde covid pandemisi dönemindeki spontan retroperitoneal kanama
vakalarımız retrospektif olarak incelendi.
37 yaşında erkek hasta ani gelişen baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın öyküsünde 3 ay önce
Covid-19 enfeksiyonu geçirdiği ve travma öyküsü olmadığı öğrenildi. Hastanın ilk başvuru esnasında vital bulguları değerlendirildiğinde hasta normotansif izlendi (100/65 mm/Hg). İlk başvuru hemoglobin 11g/dl olarak tespit edildi. Çekilen Tüm Batın Bilgisayarlı
Tomografi görüntülemede sol böbrek üst polde parankimal defekt ve yaygın subkapsüler ve perirenal hematom tespit edildi (resim
1- hasta3). Üre ve Kreatin değerleri normal seyreden hastaya hemoglobin düşüşü nedenli eritrosit süspansiyon transfüzyonu yapıldı. Yoğun bakım takibinde yeterli sedasyon, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü, beta bloker tedavi ve analjeziye rağmen
hasta hipertansif hale gelmişti (tansiyon 215/100 mmHg). Çoklu antihipertansif tedaviye rağmen dirençli hipertansiyon nedeniyle
hastada hipertansif ensefalopati gelişmesi üzerine hasta operasyona alındı ve hastaya nefrektomi uygulandı. Nefrektomi sonrası
yoğun bakım takiplerinde tansiyon değerlerinin dramatik olarak düzeldiği görüldü. Hastanın patoloji sonucu renal arter ve vende total tromboz, intrarenal multipl tromboz ve akut tubuler nekroz olarak raporlandı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üroloji
kliniği’nde Covid pandemi sürecinde spontan retroperitoneal kanama tanısı ile 5 hastaya tedavi uygulandı. 5 hastanın ortak özelliği
Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş olması ve spontan olarak kanamanın olması ve antikoagülan veya antiagregan ilaç kullanımının
olmamasıydı. Bir hasta konservatif tedavi ile takip edildi. 3 hastaya çoklu transfüzyon gerektiren kanama ve genel durum bozukluğu
nedenli, 1 hastada ise page böbrek gelişmesi nedenli nefrektomi uygulandı. Patolojik incelemelerde 1 hastada anjioyolipom, 1 hastada papiller tip renal karsinom, 1 hastada arteriovenöz malformasyon ve page böbrek gelişen hastada renal arter, ven ve intrarenal
tromboz ve akut tubuler nekroz tespit edildi.
Page böbreğin ana tedavisi ilişkili hipertansif bozukluğun kontrol altına alınmasına dayanmaktadır. Hastamızda gelişen hipertansif
bozukluk, ikili ilaç tedavisine rağmen aşırı yüksek sistolik kan basıncı (sistolik kan basıncı 200’ün üzerinde) ile seyretti ve sonuç
olarak hipertansif ensefalopati gelişti. Bu klinik durum travma sonrası gelişen page böbrek vakalarının yalnızca ACE inhibitörü tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edildiğini gösteren daha önce yayınlanmış klinik verilerle çelişmektedir. Yeterli medikal tedavi ile
cerrahi müdahale gerekmeden hastaların tedavi edilebileceği gösterilmiştir. Dirençli hipertansiyon gelişen hastalar, perkütan veya
açık hematom drenajı, kapsülotomi ve total nefrektomi gibi yaklaşımlarla tedavi edilebilir.
Sonuç olarak, Page Böbrek antihipertansif tedaviye yanıt vermeyen yüksek kan basıncına neden olabilir. Bu durumda erken cerrahi
yaklaşım faydalı olabilir ve sonrasında gelişebilecek kalıcı hipertansiyonu önleyebilir. Covid-19 enfeksiyonu sonrasında kliniğimizde
takip edilen spontan retroperitoneal kanamaların önceki yıllara kıyasla arttığını gözlemledik bu durumun Covid-19 enfeksiyonu ile
bağlantılı olabileceği araştırılması gereken bir durumdur.
Anahtar Kelimeler: Page böbrek, spontan hemoraji, covid, nefrektomi
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Our 1-Year Series Cases Of Spontaneus Retroperitoneal Hemorrhage Accompanied by a
Case With Postcovid Page Kidney Syndrome
Burhan Baylan1, Osman Gerçek1, İbrahim Güven Kartal2, Abdullah Gürel1
1
Afyonkarahisar University of Health Sciences Urology Clinic
2
Kütahya University of Health Sciences Urology Clinic
Page kidney is a hypertensive phenomenon that occurs as a result of the compression of the renal parenchyma by a spontaneous
or post-traumatic subcapsular hematoma. It is thought that the main mechanism responsible for the resistant hypertension developing in the cases is renin-mediated. The initial treatment is monitoring the patient’s vital signs, immobilization and antihypertensive
therapy. Surgical approaches such as drainage of subcapsular renal hematoma or total nephrectomy may be required in cases that
do not respond to antihypertensive treatment. Spontaneous retroperitoneal bleeding cases during the covid pandemic period were
reviewed retrospectively, accompanied by a page kidney case report that developed after Covid-19 infection.
37-year-old male patient presented to the emergency department with the complaints of sudden onset of dizziness, nausea and vomiting. In the patient’s history, it was learned that he had a Covid-19 infection 3 months ago and had no history
of trauma. When the vital signs of the patient were evaluated during the first admission, the patient was observed to be normotensive (100/65 mm/Hg). At the first application, hemoglobin was detected as 11g/dl. In the Whole Abdominal Computed
Tomography imaging, parenchymal defect and diffuse subcapsular and perirenal hematoma were detected in the left kidney
upper pole (Figure 1- patient3). The patient, whose urea and creatinine levels were normal, underwent erythrocyte suspension
transfusion due to the decrease in hemoglobin. Despite adequate sedation, angiotensin-converting enzyme inhibitor, beta-blocker therapy and analgesia during intensive care follow-up, the patient became hypertensive (blood pressure 215/100 mmHg).
Despite the development of hypertensive encephalopathy due to resistant hypertension despite multiple antihypertensive treatments, the patient was operated on and nephrectomy was performed. It was observed that blood pressure values improved dramatically in the intensive care follow-ups after nephrectomy. The pathology result of the patient was reported as total thrombosis in
the renal artery and vein, intrarenal multiple thrombosis and acute tubular necrosis.
the Afyonkarahisar University of Health Sciences Urology Clinic, 5 patients were treated with the diagnosis of spontaneous retroperitoneal bleeding during the Covid pandemic. The common feature of 5 patients was that they had a Covid-19 infection, had
spontaneous bleeding and did not use anticoagulant or antiaggregant drugs. One patient was followed up with conservative treatment. Nephrectomy was performed in 3 patients due to bleeding requiring multiple transfusions and general condition disorder,
and in 1 patient due to page kidney development. Pathological examinations revealed angiolipoma in 1 patient, papillary type renal
carcinoma in 1 patient, arteriovenous malformation and page kidney in 1 patient, renal artery, vein and intrarenal thrombosis, and
acute tubular necrosis in a patient.
As a result, Page Kidney can cause high blood pressure that does not respond to antihypertensive therapy. In this case, an early
surgical approach may be beneficial and may prevent permanent hypertension that may develop afterwards. We observed that the
spontaneous retroperitoneal hemorrhages followed in our clinic after Covid-19 infection increased compared to previous years.
Keywords: Page kidney, spontaneous hemorrhage, covid, nephrectomy
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Retroperitoneal hemoraji olguları bilgisayarlı tomografi görüntüleri
Computed tomography images of retroperitoneal hemorrhage cases
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Fournier Gangreni Prognozunun Kestirilmesinde Nötrofil Lenfosit Oranı Yol Gösterici midir?
Cemil Kutsal, Taner Hacıosmanoğlu, Nihat Türkmen, İbrahim Halil Baloğlu, Ahmet Tevfik Albayrak, Sinan Levent Kireççi, Kaya Horasanlı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GİRİŞ: Fournier Gangreni( FG) hızlı seyirli, mortalite oranı yüksek olan perinenin nekrotizan fasiitidir. Erken tanı ve erken tedavi
mortaliteyi önemli oranda azltmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde tanı alan 49 ürogenital fournier vakasının prognostik faktörlerini
sunmayı amaçladık.
MATERYAL-METOD: Hastanemiz acil servisine 2015-2021 tarihleri arasında başvurup tanı alan 49 fournier hastası retrospektif
olarak değerlendirildi. Hastaların tanı anındaki nötrofil lenfosit oranlarının debridman sayısı, hastanede yatış süresi ve semptom
başlangıç süreleri ile ilişkileri değerlendirilmiştir.
Sonuç: Yapılan değerlendirmelerde 49 hastanın 2(%4,1) sinin kadın 47(%94) sinin ise erkek olduğu belirlendi. Hastaların ilk semptom sonrası hastaneye başvuru süresi 6,37+/-5 gün olarak belirlendi. Yapılan istatistiksel analizlerde nötrofil lenfosit oranının(NLO)
hastaneye başvuru süresinden etkilenmediği görüldü. Değerlendirmelerde 11 hastanın yalnızca 1 kez debridman ihtiyacı olduğu 35
hastanın ise 1den çok kez debridman ihtiyacı olduğu görülmüştür. Tek debridman ihtiyacı olan hastaların NLO 0,79+/-0.05 olarak
saptanmış olup birden çok kez debridman ihtiyacı olan hastaları NLO 0,87+/-0,48 olarak saptanmıştır. Tanı anındaki NLO nın tek
debridaman yapılan ve birden çok kez debridman yapılan hastalar arasında anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.(p=0,022) Hastaların ortalama hastanede yatış süresi 31,45 gün ( 2-157) olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA: FG sık gözlenen ürolojik acillerdendir. Hızlı müdahale hayat kurtarıcı etki sağlamaktadır. Hastarın prognozunu belirlemede Fournier gangreni yaygınlık indexi başta olmak üzere çeşitli araçlar kullanılmaktadır. NLO da hastaların tekrarlayan debridman
ihtiyacını belirlemek açısından yol gösterici olabilir.
Anahtar Kelimeler: Fournier Gangreni, Nötrofil Lenfosit Oranı, Prognostik Faktör
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Fournier Gangreni Prognozunun Kestirilmesinde Nötrofil Lenfosit Oranı Yol Gösterici midir?
Cemil Kutsal, Taner Hacıosmanoğlu, Nihat Türkmen, İbrahim Halil Baloğlu, Ahmet Tevfik Albayrak, Sinan Levent Kireççi, Kaya Horasanlı
University of Health Sciences Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital,Urology Clinic, Istanbul
INTRODUCTION: Fournier’s Gangrene (FG) is a necrotizing fasciitis of the perineum with a rapid course and a high mortality rate.
Early diagnosis and early treatment significantly reduce mortality. In this study, we aimed to present the prognostic factors of 49
urogenital fournier cases diagnosed in our clinic.
Material METHOD: Forty-nine fournier patients who were admitted to the emergency department of our hospital between 2015 and
2021 were evaluated retrospectively. The relationships between the neutrophil-lymphocyte ratios at the time of diagnosis and the
number of debridements, length of hospital stay and symptom onset times were evaluated.
CONCLUSION: In the evaluations, it was determined that 2 (4.1%) of 49 patients were female and 47 (94%) were male. The duration
of admission to the hospital after the first symptom was determined as 6.37+/-5 days. In the statistical analyzes, it was seen that
the neutrophil lymphocyte ratio (NLR) was not affected by the time of admission to the hospital. In the evaluations, it was seen that
11 patients needed debridement only once, and 35 patients needed debridement more than once. The NLR of patients who needed a
single debridement was found to be 0.79+/-0.05, and the NLR of patients who needed multiple debridement was found to be 0.87+/0.48. It was determined that the NLR at the time of diagnosis differed significantly between patients who underwent single debridement and patients who had debridement more than once (p=0.022) The mean hospital stay of the patients was 31.45 days (2-157).
Argument: FG is one of the frequently observed urological emergencies. Rapid intervention provides a life-saving effect. Various
tools, especially the Fournier gangrene prevalence index, are used to determine the prognosis of the patient. NLR can also be a
guide in determining the need for repeated debridement of patients.
Keywords: fournier’s gangrene, Neutrophile Lymphocyte, Prognostic Factor
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Radikal Nefrektomi Yapılan Hastada Nadir Gelişen Kontralateral Adrenal Metastazda Parsiyel Adrenalektomi
Bekir Voyvoda, Ömür Memik, Onur Karslı, Ali Eser, Mehmet Emre Yörüsün
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
GİRİŞ: Renal hücreli karsinom (RCC) nedeniyle sol radikal nefrektomi ve sol adrenalektomi yapılan hastada gelişen kontralateral
adrenal metastaz olgu sunumu
OLGU: 56 yaşında erkek hasta Ekim 2016 ‘da hematüri ve renal kolik nedeniyle çekilen bilgisayarlı tomografisinde sol böbrek orta
zondan başlayıp üst pole uzanan ve parankimi diffüz tutan 9x8 cm büyüklüğünde solid kitle( renal hücreli kanser ?)(şekil 1) saptanmıştır. Kasım 2016 ‘da sol radikal nefrektomi ve sol adrenelektomi yapılmıştır. Hasta düzenli aralıkla takibe çağrılmıştır. Hasta takip
muayenelerine uygun olarak gelmiştir. 4. yıl takip muayenesinde çekilen kontrastlı batın tomografisinde sağ sürrenal bez gövdesinde yaklaşık 37x41 mm boyutunda düzensiz heterojen lobüle konturlu solid lezyon olarak izlenmiştir.(şekil 2). Adrenal endokrinolojik
incelemede kitlenin nonfonksiyone olduğu saptandı. Hastaya sağ parsiyel adrenelektomi yapıldı. Patoloji incelemesi primer tümör
ile aynı özelliklere sahip renal hücreli karsinom olarak raporlandı. Post operatif takiplerinde komplikasyon saptanmayan hasta 1.
yılındadır.
SONUÇ: Nefrektomize takipli hastalarda %3 oranında ipsilateral %0.7 oranında kontralateral sürrenal metastaz görülür. Literatür
taraması metastazlarını çoğunun ilk 2 yıl içerisinde görüldüğünü söylemektedir. Bizim vakamızda da tanı operasyon sonrası 4.yılda
konmuştur. Parsiyel adrenelektomi yapılması nedeniyel postoperatif hormon replesman ihtiyacını olmamıştır. Hastamızda ameliyat
sonrası 1.yılda ek metastaz saptanmamış ve adrenal yetmezlik gelişmemiş, hormon replasmanı yapılmamıştır. Takip süremizin
kısalığı nedeniyle prognoz ile ilgili yotum yapamamaktayız. Nadir görülen bir durum olmasına rağmen hasta takibi sırasında adrenal
metastaz açısından dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Renal Hücreli karsinom,adrenal bez,nefrektomi
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Partial Adrenalectomy in Rare Contralateral Adrenal Metastasis in a Patient Who Has Radical Nephrectomy
Bekir Voyvoda, Ömür Memik, Onur Karslı, Ali Eser, Mehmet Emre Yörüsün
Health Sciences University Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Urology
INTRODUCTION: A case report of contralateral adrenal metastasis in a patient who underwent left radical nephrectomy and left
adrenalectomy for renal cell carcinoma (RCC).
CASE: A 56-year-old male patient was diagnosed with a 9x8 cm solid mass (renal cell cancer?) (fig. 1), starting from the middle zone
of the left kidney, extending to the upper pole and diffusely infiltrating the parenchyma, in his computerized tomography performed
due to hematuria and renal colic. The patient underwent transperitoneal open left radical nephrectomy and left adrenalectomy. The
patient was called for follow-up at regular intervals. The patient came in accordance with the follow-up examinations. Contrast-enhanced abdominal tomography taken at the 4th year follow-up examination revealed a solid lesion of approximately 37x41 mm in
size with irregular heterogeneous lobulated contours in the body of the right adrenal gland (fig. 2). In the adrenal endocrinological
examination, the mass was found to be nonfunctional. The patient underwent right partial adrenalectomy. Pathology examination
was reported as renal cell carcinoma with the same features as the primary tumor. The patient, who had no complications in the
post-operative follow-ups, is in his 1st year.
CONCLUSION: In patients with nephrectomized follow-up, 3% ipsilateral and 0.7% contralateral adrenal metastases are seen. The
literature review states that most of the metastases are seen within the first 2 years. In our case, the diagnosis was made 4 years
after the operation. There was no need for post-operative hormone replacement due to partial adrenalectomy. In our patient, no additional metastases were detected in the 1st postoperative year, adrenal insufficiency did not develop, and no hormone replacement
was performed. Due to the short follow-up period, we are unable to give an overview of the prognosis. Although it is a rare condition,
care should be taken in terms of adrenal metastasis during patient follow-up.
Keywords: Renal cell carcinoma,adrenal gland,nephrectomy
Resim 1: Hastanın preoperatif BT si (sol renal kitle) Resim 2:Hastanın postoperatif 4.yıl BT ‘si (sağ adrenal kitle)
Figure 1: Preoperative CT of the patient (left renal mass) Figure 2: Postoperative 4th year CT of the patient (right adrenal mass)
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Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinomda Cinsiyete Bağlı Viseral Obezitenin WHO /ISUP
Nükleer Derecesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Eser Bulut1, Fatih Bıçaklıoğlu2, Salih Al3, Hasan Rıza Aydın2, Ali Küpeli1, Mehmet Akif Ramazanoğlu2, Şenol Adanur3
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Trabzon
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Trabzon
3
Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi, Üroloji ABD, Erzurum
AMAÇ: Renal hücreli karsinom için en yaygın kullanılan nükleer derecelendirme şeması olan WHO/ISUP derecelendirme sistemi,
prognostik değerini kanıtlamış ve mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca WHO derecesi ile artmış visseral yağ dokusu
arasında güçlü bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, berrak hücreli renal hücreli karsinomda (BHRHK) cinsiyete bağlı visseral
obezite ile WHO nükleer derecesi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
MATERYAL-METOD: Ocak 2018 ile Nisan 2021 tarihleri arasında iki ayrı merkezden elde edilen patolojik olarak kanıtlanmış BHRHK
olan ve abdomen bilgisayarlı tomografi (BT) tetkiki gerçekleştirilen 95 hasta (56 erkek ve 39 kadın) retrospektif olarak tarandı. Hastalar WHO nükleer derecesi olarak düşük dereceli (grade I ve II ) (n=58) ve yüksek dereceli (grade III ve IV) (n=37) olarak iki gruba
ayrıldı. Abdomen BT tetkikinde umblikus düzeyinden -150 ile -50 arasında dansite aralığı ayarlanıp visseral (VYA) ve subkutenöz
(SYA) yağ alanı ölçüldü ve sonra toplam yağ alanı (TYA), visseral yağ alan oranı (rVYA) elde edildi (resim). Ayrıca, klinik özellikler
(yaş, cinsiyet ve maksimum tümör uzunluğu) de kaydedildi. Bu veriler düşük ve yüksek nükleer dereceli grup arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 95 hastaların özellikleri tablo 1’de verilmektedir. İki grup arasında yaş, SYA, TYA açısından
anlamlı fark bulunmazken (p>0.087) VYA, rVYA ve kitle boyutu yüksek nükleer dereceli grupta anlamlı olarak daha yüksek bulundu
(p<0.037). Nükleer derece değerlendirmesi cinsiyete göre değerlendirildiğinde erkek cinsiyet grubunda sadece kitle boyutunda
anlamlı fark mevcutken (p=0.001) diğer parametrelerde anlamlı fark saptanmadı (p>0.297) (tablo2). Kadın cinsiyet grubunda kitle
boyutu, VYA ve rVYA yüksek nükleer derecesi olan grupta anlamlı yüksek bulunurken (p<0.012) diğer parametrelerde anlamlı fark
saptanmadı (p>0.428).
SONUÇ: Cinsiyete özgü visseral yağ alanı, yüksek dereceli BHRHK’yi öngörmek için farklı değerlere sahiptir ve yüksek dereceli BHRHK’lu kadınlar için bağımsız bir belirteç olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Renal hücreli karsinom, Visseral obezite, WHO nükleer derecesi
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Evaluation of the Relationship Between WHO/ISUP Nuclear Grade of Sex-Related Visceral
Obesity in Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Eser Bulut1, Fatih Bıçaklıoğlu2, Salih Al3, Hasan Rıza Aydın2, Ali Küpeli1, Mehmet Akif Ramazanoğlu2, Şenol Adanur3
1
Department of Radiology, University of Health Sciences,Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon
2
Department of Urology, University of Health Sciences,Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon
3
Department of Urology, Ataturk University Faculty of Medicine,Erzurum
OBJECTIVE: The WHO/ISUP grading system, which is the most widely used nuclear grading scheme for renal cell carcinoma, has
proven its prognostic value and has been shown to be associated with mortality. It has also been reported that there is a strong
correlation between the WHO grade and increased visceral adipose tissue. In this study, we aimed to investigate the relationship
between sex-related visceral obesity and WHO nuclear grade in clear cell renal cell carcinoma (BHRCC).
MATERIAL-METHODS: Between January 2018 and April 2021, 95 patients (56 men and 39 women) with pathologically proven
BHRCC and who underwent abdominal computed tomography (CT) examination, obtained from two different centers, were retrospectively screened. The patients were divided into two groups as low grade (grade I and II ) (n=58) and high grade (grade III and
IV) (n=37) WHO nuclear grade. In the abdominal CT, the density range was adjusted between -150 and -50 from the umbilicus level,
and the visceral (BSA) and subcutaneous (FFA) fat area was measured, and then the total fat area (FFA) and visceral fat area ratio
(rAFA) were obtained (picture). In addition, clinical features (age, sex, and maximum tumor length) were also recorded. These data
were compared between the low and high nuclear grade group.
RESULTS: The characteristics of the 95 patients included in the study are given in Table 1. While there was no significant difference
between the two groups in terms of age, FFA, and FFA (p>0.087), BSA, rSCA, and mass size were found to be significantly higher in
the group with high nuclear grade (p<0.037). When the nuclear grade assessment was evaluated according to gender, there was a
significant difference only in mass size in the male gender group (p=0.001), but no significant difference was found in other parameters (p>0.297) (table2). While mass size, BSA, and rBSA were significantly higher in the female group (p<0.012) in the group with
high nuclear grade, no significant difference was found in other parameters (p>0.428).
CONCLUSION: Gender-specific visceral fat area has different values to predict high-grade RCC and can be used as an independent
marker for women with high-grade RCC.
Keywords: Renal cell carcinoma, Visceral obesity, WHO nuclear grade
Resim 1 / Figure 1

A) Sol böbrek üst polda 72 mm çapında heterojen kontrastlanan solid kitle B)Umblikus düzeyinden geçen kesitte tüm yağlı alanların hesaplanması.Yağlı alanlar beyaz renk ile kodlanmaktadır. C)Umblikus düzeyinden geçen kesitte subkutan yağlı alanın çıkarım
işlemi sonrasındaki tüm yağlı alanların hesaplanması. D)Umblikus düzeyinden geçen kesitte çıkarım işlemi ile sadece visseral
alanın elde edilmesi ve sonrasında yağlı alanların hesaplanması
A) Heterogeneously enhanced solid mass 72 mm in diameter in the upper pole of the left kidney B) Calculation of all fatty areas
in the section passing through the umbilicus level. The oily areas are coded with white color. C) Calculation of all fatty areas after
subcutaneous fat area extraction in the section passing through the umbilicus. D) Obtaining only the visceral area by subtraction
in the section passing through the umbilicus level and then calculating the fatty areas
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Tablo 1 Cinsiyete göre nükleer derece değerlendirmesi
Erkek

Erkek

Kadın

Kadın

P değeri P değeri

Değişken

Düşük grade (39)

Yüksek grade
(17)

Düşük grade (19)

Yüksek grade (20)

Erkek

Kadın

Yaş (yıl)

58.7 ± 11.0 (35–81)

61.2 ± 11.4
(34–83)

60.0 ± 12.4 (37–86)

59.5 ± 13.1 (36–86)

0.314

0.813

Kitle Boyutu
(mm)

52.1 ± 26.2 (16–112)

93.9 ± 46.2
(40–194)

42.8 ± 18.3 (18–85)

73.2 ± 41.1 (22–178)

0.001

0.012

VYA (cm2)

144.8 ± 73.6 (37.1–
296.7)

156.9 ± 77.7
(15.0–272.8)

128.5 ± 68.0 (12.8–
257.3)

184.2 ± 45.3 (88.2–
255.6)

0.539

0.006

SYA (cm2)

180.7 ± 75.1 (29.8–
327.2)

201.4 ± 107.7
(18.4-388.5)

288.3± 141.6 (39.7–
606.1)

265.6± 111.1 (70.5–
552.5)

0.527

0.550

TFA (cm2)

331.3± 124.9 (108.5– 358.3± 166.3
528.9)
(33.4–655.8)

416.8 ± 192.5 (54.9–
863.4)

449.9 ± 127.1 (208.6–
739.2)

0.539

0.428

rVYA (%)

42.3 ± 10.9 (21.6–
76.3)

31.4± 11.5 (15.8–
62.5)

42.6± 11.3 (25.2–66.4)

0.297

0.002

45.4 ± 11.3
(26.7–71.2)

Table 1 Nuclear grade assessment by gender
Male

Male

Female

Female

P value P value

Variable

low grade (39)

high grade (17)

low grade (19)

high grade (20)

Male

Female

Age (years)

58.7 ± 11.0 (35–81)

61.2 ± 11.4
(34–83)

60.0 ± 12.4 (37–86)

59.5 ± 13.1 (36–86)

0.314

0.813

Mass Size
(mm)

52.1 ± 26.2 (16–112)

93.9 ± 46.2
(40–194)

42.8 ± 18.3 (18–85)

73.2 ± 41.1 (22–178)

0.001

0.012

VYA (cm2)

144.8 ± 73.6 (37.1–
296.7)

156.9 ± 77.7
(15.0–272.8)

128.5 ± 68.0 (12.8–
257.3)

184.2 ± 45.3 (88.2–
255.6)

0.539

0.006

SYA (cm2)

180.7 ± 75.1 (29.8–
327.2)

201.4 ± 107.7
(18.4-388.5)

288.3± 141.6 (39.7–
606.1)

265.6± 111.1 (70.5–
552.5)

0.527

0.550

TFA (cm2)

331.3± 124.9 (108.5–
528.9)

358.3± 166.3
(33.4–655.8)

416.8 ± 192.5 (54.9– 449.9 ± 127.1 (208.6–
863.4)
739.2)

0.539

0.428

rVYA (%)

42.3 ± 10.9 (21.6–76.3)

45.4 ± 11.3
(26.7–71.2)

31.4± 11.5 (15.8–
62.5)

0.297

0.002
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Küçük renal kitlelere yönelik laparoskopik parsiyel nefrektomi yaklaşım kararı: R.E.N.A.L.
nefrometri skoru komponentlerinin rolü
Özgür Kazan1, Mehmet Çağlar Çakıcı2, Alihan Kokurcan3, Görkem Özenç3, Nihat Karakoyunlu3, Gökhan Atış2, Muhammet Abdurrahim İmamoğlu3, Asıf Yıldırım2
1
Kocaeli Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3
SBÜ Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
Amaç: Laparoskopik parsiyel nefrektomi (LPN), küçük renal kitlelerde (SRM) ilk tedavi seçeneklerinden biridir ve cerrahisinde farklı
yaklaşımlar tercih edilmektedir. R.E.N.A.L. nefrometri skoru ve bileşenlerini kullanarak damar klempleme, hiler diseksiyon kararına
ve sıcak iskemi süresine etki eden faktörleri araştırdık.
Yöntem: 2011 ve 2021 yılları arasında iki üçüncü basamak merkezde SRM için LPN uygulanan hastalar geriye dönük olarak tarandı.
RNS, ameliyat öncesi kesitsel görüntülemelerden, toplam skor hesaplandı ve RNS’nin her bir bileşeni ayrı ayrı kaydedildi. Damar
klempleme, hilus diseksiyonu kararı ve sıcak iskemi süresine etkileyen faktörler analiz edildi.
Bulgular: Çalışmamıza 85’i (%63,9) on-clamp ve 48’i (%36,1) off-clamp LPN olmak üzere toplam 133 hasta dahil edildi (Tablo-1).
On-clamp grupta tümör çapı, off-clamp gruptan daha büyüktü (29.8’e karşı 26.7 mm, p=0.022). Düşük RNS kompleksitesi oranı,
off-clamp grupta daha yüksekti (%75’e karşı %47,1, p=0,006). Hilus diseksiyonlu hastalarda tümör çapı daha büyüktü (29.8’e karşı
25.7 mm, p= 0.004) (Tablo-2). SRM’ler için LPN sırasında sıcak iskemi süresini etkileyen herhangi bir faktör tanımlayamadık. Tek
değişkenli analizde, düşük vücut kitle indeksi, büyük tümör çapı, üst pol tümörü, yüksek RNS, <%50 ekzofitik tümör ve toplayıcı
sisteme veya sinüse ≤ 4 mm yakınlık olması, hem damar klempleme hem de hilus diseksiyonu için istatisksel olarak anlamlı faktörlerdi. Çok değişkenli analizde, tümör çapı, üst pol tümörü, <%50 ekzofitik tümör ve toplayıcı sisteme ≤ 4 mm yakınlık, on-clamp LPN
kararında bağımsız prediktörlerdi. Tümör çapı ve <%50 ekzofitik tümör, hilus diseksiyonu için bağımsız prediktör olarak saptandı
(Tablo-3). Ekzofitik/endofitik tümör oranı, hem damar klempleme hem de hilum diseksiyonu için en yüksek predikte etme gücüne
sahipti (sırasıyla AUC= 0.724, =0.749).
Sonuç: RNS bileşenleri arasında ekzofitik/endofitik özellikler ve tümörün toplayıcı sisteme yakınlığı, tümör çapı ve lokalizasyonu
damar klempleme kararını vermede faydalı olabilir. Tümör çapı ve ekzofitik/endofitik oranı, hilus diseksiyonu kararında kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Damar klempleme, hilum diseksiyonu, küçük renal kitle, R.E.N.A.L. nefrometri skoru, sıfır-iskemi
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Decision-making in laparoscopic partial nephrectomy for small renal masses: Value of
R.E.N.A.L. nephrometry score components
Özgür Kazan1, Mehmet Çağlar Çakıcı2, Alihan Kokurcan3, Görkem Özenç3, Nihat Karakoyunlu3, Gökhan Atış2, Muhammet Abdurrahim İmamoğlu3, Asıf Yıldırım2
1
Department of Urology, Kocaeli State Hospital, Kocaeli
2
Department of Urology, Istanbul Medeniyet University, School of Medicine, Istanbul
3
Department of Urology, HSU Ankara Diskapi Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.
Purpose: Laparoscopic partial nephrectomy (LPN) is one of the first treatment options in small renal masses (SRM), and there are
different surgical approaches. We investigated the factors which contribute to the decision-making of vessel clamping, hilar dissection and determinants of warm ischemia time, using the R.E.N.A.L. nephrometry score (RNS) and its components.
Materials and Methods: Patients who underwent LPN for SRMs at two referral centers between 2011 and 2021 were reviewed retrospectively. RNS was calculated from preoperative cross-sectional images, total score, and each component of RNS was recorded.
Factors affecting the decision-making on vessel clamping, hilum dissection, and warm ischemia time were analyzed.
Results: A total of 133 patients were included in our study, 85 (63.9%) on-clamp and 48 (36.1%) off-clamp LPN was performed
(Table-1). In the on-clamp group tumor diameter was larger than off-clamp group (29.8 vs. 26.7 mm, p=0.022). The rate of low RNS
complexity was higher in off-clamp group (75% vs. 47.1%, p=0.006). Tumor diameter was larger in patients with hilum dissection
(29.8 vs. 25.7 mm, p= 0.004) (Table-2). We could not define any significant factor affecting WIT during LPN for SRMs. In univariate
analysis, lower BMI, larger tumor diameter, upper pole tumor, higher RNS, tumors with <50% exophytic part, and ≤ 4mm nearness
to collecting system or sinus were significant factors for both vessel clamping and hilum dissection. In multivariate analysis tumor diameter, upper pole tumor, <50% exophytic mass, and ≤ 4mm nearness to collecting system were independent predictors for
decision-making of on-clamp LPN. Tumor diameter and <50% exophytic mass were independent predictors for hilum dissection
(Table-3). Exophtyic/endophytic rate of tumor had the best predicting ability for both vessel clamping and hilum dissection (AUC=
0.724, =0.749 respectively).
Conclusion: Among the RNS components, exophytic/endophytic features and nearness to collecting system of tumor, tumor diameter, and location can be useful for the decision-making of vessel clamping. Tumor diameter and exophytic/endophytic ratio are
predictors for hilum dissection.
Keywords: Hilum dissection, R.E.N.A.L. nephrometry score, small renal mass, vessel clamping, zero-ischemia
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Laparoskopik parsiyel nefrektomi sonuçlarını öngörmede DAP skoru: Eksternal validasyon
ve RENAL, PADUA ve ABC ile karşılaştırma
Ozgur Ekici1, Efe Onen2, Soner Coban3, Metin Kılıç3, Sedat Oner2, Salim Zengin3
1
Nusaybin Devlet Hastanesi, Uroloji Kliniği, Mardin
2
Bursa Sehir Hastanesi, Uroloji Kliniği, Bursa
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uroloji Kliniği, Bursa
AMAÇ: Laparoskopik parsiyel nefrektomi(LPN) sonuçlarını öngörmek için çeşitli nefrometrik skorlama sistemleri(NSS) geliştirilmiştir. Bu skorları valide eden yayınlarda çelişkili sonuçlar mevcuttur. Biz bu çalışma ile RENAL, PADUA, DAP ve ABC skorlama sistemlerinin LPN planında ne derece yer alabileceğini görmeyi amaçladık. Bu dört NSS’nin cerrahi sonuçları öngörebilme yeteneklerini
karşılaştırdık.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza, kliniğimizde LPN yapılmış 62 hasta dahil edildi. Retrospektif olarak tüm hastaların postoperatif
komplikasyon oranları, kan transfüzyon sayıları, sıcak iskemi süreleri(SIS), postoperatif hastanede yatış süreleri(PHYS), operasyon
süreleri(OS), patoloji sonuçları ve son olarak Marjin, Iskemi, Komplikasyon(MIC) başarı oranları kaydedildi. Preoperatif BT ve MR
görüntülerinden hastaların nefrometri toplam skorları hesaplandı ve risk gruplarına göre ayrıldı. Nefrometri skorları ile bu cerrahi
sonuçlar arasındaki korelasyona bakıldı.
BULGULAR: 62 hastanın ortancayaşı 56,21(31-80), ortanca tümör boyutu 38,89 (11-251) mm idi. Cerrahi sınır pozitifliği(CSP),
6(%9,7) hastada görüldü. Median RENAL skor 6(4-10)(min-max), median PADUA skor 8(6-13)(min-max), median DAP skoru 5(3-9)
(min-max) olarak ölçüldü. 6(%9.7) hastada major komplikasyon(Clavien 3 ve üzeri) izlendi. DAP skoru, MIC başarısı, major komplikasyon oranı, kan tranfüzyonu ve PHYS ile istatistiksel ilişkili bulunan tek skor oldu(p değerleri sırasıyla; 0,008; 0,018; 0,011; 0,006).
RENAL ve PADUA skorları, sadece SIS ve CSP ile ilişkili bulunurken(RENAL için sırasıyla p:0,001; 0,002; PADUA için sırasıyla p:0,002;
0,011) diğer perioperatif sonuç parametreleri ile istatistiksel anlamlı ilişkili bulunmadı. ABC skoru ise sadece SIS ile istatistiksel
anlamlı ilişkili bulundu(p:0,002). OS ile hiç bir skor ilişkili bulunmadı.
SONUÇ: LPN planlanırken özellikle MIC başarısı ve major komplikasyon tahmininde DAP skorundan faydalanılabilir. CSP pozitifliği
tahmininde ise RENAL skoru kullanmak daha kullanışlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: DAP skoru, Laparoskopik parsiyel nefrektomi, Nefrometri skoru, RENAL skor, PADUA skoru
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DAP score in predicting laparoscopic partial nephrectomy outcomes: external validation and
comparison with RENAL, PADUA andABC
Ozgur Ekici1, Efe Onen2, Soner Coban3, Metin Kılıç3, Sedat Oner2, Salim Zengin3
1
Department of Urology, Nusaybin State Hospital, Mardin, Turkey
2
Department of Urology, Bursa City Hospital, Bursa, Turkey
3
Department of Urology,University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Education and Research Hospital, Bursa, Turkey.
BACKGROUND: Various nephrometric scoring systems were developed to predict laparoscopic partial nephrectomy outcomes.
Conflicting results validating these scores exist. Inclusion extent of RENAL, PADUA, DAP, and ABC scoring systems in the laparoscopic partial nephrectomy plan is looked for. We compared these four scores for their ability to predict surgical outcomes.
METHODS: 62 patients were included. Postoperative complication rates, blood transfusion numbers, warm ischemia times, postoperative hospital stay, operation times, pathology outcomes, and finally Margin, Ischemia, Complication success rates of all
patients were recorded retrospectively. Nephrometry total scores were calculated from preoperative computed tomography and
magnetic resonance images and groupped on risk basis. Nephrometry score-surgical outcome correlation was investigated.
RESULTS: Mean age: 56,21(31-80), mean tumor size: 38,89 (11-251)mm. Surgical margin positivity was observed in 6 (9.7%). Major
complications (Clavien 3 and above) were observed in 6 (9.7%). The DAP score was the only statistically correlated score with
Margin, Ischemia, Complication success, major complication rate, blood transfusion, and postoperative hospital stay (p values respectively; 0.008; 0.018; 0.011; 0.006). RENAL and PADUA scores were correlated only with warm ischemia time and surgical margin
positivity (p:0.001, 0.002 for RENAL; p:0.002, 0.011 for PADUA), but not statistically significant with other perioperative outcome
parameters. ABC score was statistically significantly correlated with only warm ischemia time (p:0.002). No score was correlated
with operation times.
CONCLUSIONS: The DAP score can be utilized when planning laparoscopic partial nephrectomy, especially in estimating Margin,
Ischemia, Complication success and major complications.
Keywords: DAP score, Laparoscopic partial nephrectomy, Nephrometry score, RENAL score, PADUA score
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Comparison of the results of laparoscopic radical nephrectomy and laparoscopic simple
nephrectomy
Ahmet Semih Güleser1, Yaşar Başağa2, Emrah Yürük1, Fatih Altunrende1
1
Department of Urology, Yeni Yuzyil Univercity, İstanbul, Turkey
2
Department Of Urology, Kayseri City Education Hospital, Kayseri, Turkey
OBJECTIVE: Today, laparoscopic method is mostly preferred in nephrectomies performed for benign and malignant diseases. Traditionally, simple nephrectomy for benign conditions is thought to cause fewer complications than radical nephrectomy. In our study,
we aimed to compare laparoscopic radical and laparoscopic simple nephrectomy procedures.
METHODS: The data of patients who underwent laparoscopic nephrectomy between 01/06/2018-01/06/2021 were analyzed retrospectively. Patients who underwent the simple nephrectomy procedure and those who underwent the radical nephrectomy procedure
were divided into two groups and compared in terms of age, gender, body mass index, Charson comorbidity index, duration of surgery, estimated blood loss, blood transfusion rate, Clavien complication rates, and hospital stay.
RESULTS: The data of 254 patients who underwent laparoscopic nephrectomy surgery were analyzed retrospectively. 16 patients
with missing data were excluded from the study. While 169 patients were included in the radical nephrectomy group, 67 patients
were included in the simple nephrectomy group. There was no significant difference between the two groups in terms of age, gender, Charson comobidity index and body mass index. There was no statistically significant difference in terms of length of hospital
stay, estimated blood loss, blood transfusion rate, Clavien complication rates, and surgical time.
CONCLUSION: We think that simple nephrectomy requires as much attention as radical nephrectomy surgery and should be prepared in terms of complication management. “Simple” is not always simple.
Keywords: laparoscopic radical nephrectomy, simply nephrectomy, complication rate, estimated blood loss
Table 1
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Açık ve laparoskopik parsiyel nefrektomi deneyimimiz
Hüseyin Çelik, İlhan Geçit, Ahmet Çamtosun, Fatih Oğuz, Ali Beytur
İnönü Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Malatya
AMAÇ: Böbrek tümörleri 3. en sık görülen tümör olmakta birlikte, görüntüleme sistemlerindeki teknolojik gelişmelerle ile hem görülme sıklığı artmakta hem de daha küçük tümör saptanma insidansı artmaktadır. Bu çalışmamızda renal kitle nedeniyle yapılan açık
(APN) ve laparoskopik parsiyel (LPN) nefrektomi sonuçlarımızı değerlendirmeyi amaçladık.
MATERYAL&METOD: Ocak 2008 – Ağustos 2021 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji kliniğinde yapılan parsiyel
nefrektomi vaka verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, preopetarif tomografi, kitle lokalizasyonu, preop
ve postop hemoglobin ve kreatinin değerleri, sıcak-soğuk iskemi süreleri, patoloji ve komplikasyonları incelendi.
BULGULAR: Verilen ulaşılan toplam 168 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların %41’i kadın, %59’u erkek, kitleler %52
sağ böbrek, %48 sol böbrek yerleşimli olduğu görüldü. Kitlelerin %48’i alt pol, %30’u orta pol,%22’i üst pol yerleşimli olduğu saptandı.
Rutin olarak yapılan Preoperatif bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde tümör boyut ortalaması 3,93cm (1,1-6,5cm) olup hastaların
128’ine APN 40’ına ise LPN uygulandı. İskemi süresi ortalama 26,4 dk olup, 73 hastaya ise non-iskemik APN yapıldı. Ameliyatlar
ortalama 192,4 dk (100-340) sürdü. Patolojik inceleme sonrası kitlelerin 98’i şeffaf hücreli RCC, 22’i papiller tip RCC, 20’i kromofob
tip RCC, 12 anjiomyolipom, 9 onkositom, 3 kronik pyelonefrit, 2 kistik böbrek, 2 hastada ise metanefrik adenom olarak raporlandı.
151 hastada cerrahi sınır negatif gelirken, 13 (%2,2) hasta da cerrahi sınır pozitif 4 hastada benign cerrahi sınır olarak raporlandı. 8
(%0,5) hastada transfüzyon ihtiyacı duyulurken, 1 hasta da cerrahi alanda hematom ve abse gelişti.
SONUÇ: Nefron koruyucu cerrahi uygun hastalarda kitle büyüklüğü ve lokalizasyonu önemli olmakla birlikte deneyimli merkezlerde
yüksek onkolojik başarı ve minimal komplikasyonlarla yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek tümörü, laparoskopi, parsiyel nefrektomi, nefron koruyucu cerrahi.
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Our experience of open and laparoscopic partial nephrectomy
Hüseyin Çelik, İlhan Geçit, Ahmet Çamtosun, Fatih Oğuz, Ali Beytur
Department of Urology, Inonu University, Malatya, Turkey
OBJECTIVE: Although kidney tumors are the 3rd most common tumor, both the incidence and incidence of smaller tumors are increasing with the technological developments in imaging systems. In this study, we aimed to evaluate our results of open (APN) and
laparoscopic partial (LPN) nephrectomy because of renal mass.
MATERIAL & METHOD: Partial nephrectomy case data performed in the Urology clinic of İnönü University Faculty of Medicine
between January 2008 and August 2021 were evaluated retrospectively. Age, gender, preoperative tomography, mass localization,
preoperative and postoperative hemoglobin and creatinine values, hot-cold ischemia times, pathology and complications of the
patients were examined.
RESULT: A total of 168 patients were evaluated retrospectively. It was observed that 41% of the patients were female, 59% were
male, and the masses were located in the right kidney 52% and the left kidney 48%. In the preoperative computed tomography
imaging, the mean tumor size was 3.93cm (1.1-6.5cm), and 128 of the patients were aplied with APN and 40 with LPN. The mean
ischemia time was 26.4 minutes, and non-ischemic APN was performed in 73 patients. The operations took an average of 192.4
minutes (100-340). After pathological examination, 98 of the masses were reported as clear cell RCC, 22 as papillary type RCC,
20 as chromophobe type RCC, 12 as angiomyolipoma, 9 oncocytoma, 3 chronic pyelonephritis, 2 cystic kidney, and metanephric
adenoma in 2 patients. Surgical margin was negative in 151 patients, surgical margin was positive in 13 (2.2%) patients and benign
surgical margin was reported in 4 patients. While transfusion was needed in 8 (0.5%) patients, hematoma and abscess developed
in 1 patient.
CONCLUSION: Nephron-sparing surgery can be performed with high oncological success and minimal complications in experienced
centers, although the size and localization of the mass are important in suitable patients.
Keywords: Laparoscopy, nephron-sparing surgery, partial nephrectomy, renal tumor
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Laparoskopik non-klemp parsiyel nefrektomi sonuçlarımız
Yavuz Mert Aydın, Sezgin Yeni, Mehmet Çağatay Çiçek, Kadir Ömür Günseren
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD, Bursa
AMAÇ: Böbrek kaynaklı kitlelerde Laparoskopik Non-Klemp Parsiyel Nefrektomi (LNKPN) sonuçlarımızın paylaşılması
GEREÇ-YÖNTEM: Mart 2016-Ağustos 2021 tarihleri arasında LNKPN uygulanan 48 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 36’sı erkek, 12’si kadındı. 27 hastada sağ taraf, 21 hastada sol taraf tümör mevcuttu. Hastaların Ortalama
yaşı 56,4 (30-76) olarak tespit edildi. 45 hastada transperitoneal LNKPN uygulanırken 3 hastada retroperitoneal LNKPN uygulandı.
Ortalama tümör boyutu 33,8 mm (5-70), ortalama operasyon süresi 134 dakika (50-180) ve ortalama kanama miktarı 167 ml (100320) olarak tespit edildi. 2 hastada laparoskopik cerrahiye devam edilememesi nedeni ile açık cerrahiye geçilmek zorunda kalındı. 9
hastada eritrosit süspansiyonu replasmanı ihtiyacı olmuştur. 1 hastaya üriner ekstravazasyon sebebiyle DJ stent takılmıştır. Patoloji
raporu 35 hastada Renal hücreli karsinom, 7 hastada onkositoma, 5 hastada anjiomyolipom, 1 hastada düşük malignite potansiyelli
multiloküler kistik renal neoplazm şeklinde sonuçlanmştır. Cerrahi sınırda tümör pozitifliği 3 hastada izlenmiştir. Ortalama 37 ay
takipte cerrahi sınır pozitifliği olan hastalar dahil hiçbir hastadaa nüks ve metastaz saptanmadı.
SONUÇ: LNKPN renal kitlelerde cerrahi ve onkolojik sonuçları kabul edilebilir nefron koruyucu minimal invaziv bir tekniktir.
Anahtar Kelimeler: laparoskopi, non-klemp parsiyel nefrektomi, minimal invaziv cerrahi
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Our results of laparoscopic non-clamp partial nephrectomy
Yavuz Mert Aydın, Sezgin Yeni, Mehmet Çağatay Çiçek, Kadir Ömür Günseren
Department Of Urology, Bursa Uludağ University, Bursa, Turkey
AİM: Sharing our results of Laparoscopic Non-Clamp Partial Nephrectomy (LNKPN) in renal masses
MATERIAL-METHODS: The data of 48 patients who underwent LNKPN between March 2016 and August 2021 were evaluated retrospectively.
RESULTS: 36 of the patients were male and 12 were female. There were right-sided tumors in 27 patients and left-sided tumors in 21
patients. The mean age of the patients was 56.4 (30-76). While transperitoneal LNKPN was applied in 45 patients, retroperitoneal
LNKPN was performed in 3 patients. The mean tumor size was 33.8 mm (5-70), the mean operation time was 134 minutes (50-180),
and the mean amount of bleeding was 167 ml (100-320). Since laparoscopic surgery could not be continued in 2 patients, it was
necessary to switch to open surgery. Nine patients required erythrocyte suspension replacement. DJ stent was placed in 1 patient
due to urinary extravasation. The pathology report resulted as renal cell carcinoma in 35 patients, oncocytoma in 7 patients, angiomyolipoma in 5 patients, and multilocular cystic renal neoplasm with low malignant potential in 1 patient. Tumor positivity at the
surgical margin was observed in 3 patients. No recurrence or metastasis was detected in any patient, including those with positive
surgical margins, during a mean follow-up of 37 months.
CONCLUSION: LNKPN is a minimally invasive nephron-sparing technique with acceptable surgical and oncological results in renal
masses.
Keywords: laparoscopy, non-clamp partial nephrectomy, minimally invasive surgery
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Şok dalga tedavisi malign renal hücrelerde apoptozise neden olabilir: Eski bir yöntem, yeni
bir bulgu
Hakan Görkem Kazıcı1, Mahmut Alp Kılıç2, İzzet Koçak1, Mehmet Dündar1
1
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı
AMAÇ: Şok dalga tedavisinin benign renal epitelyal hücrelerde apoptozise yol açtığına dair literatürde yayınlanmış birkaç çalışma
mevcuttur. Biz bu kez şok dalga tedavisinin malign renal epitelyal hücrelerdeki hücre canlılığı ve apoptozis üzerine olası etkilerini
değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemizin ESWL Ünitesi’nde oluşturulan deneysel model üzerinde, hücre kültüründe çoğaltılıp 1,5 ml eppendorf tüplere steril koşullarda alınan benign HK2 ve malign CAKI-1 renal hücrelerine 14 kV 500 atım, 14 kV 2000 atım, 24 kV 500 atım
ve 24 kV 2000 atım şok dalga tedavisi uygulandı. Her iki hücre tipine ait birer kontrol grubu benzer koşullarda bekletilip şok dalgası
uygulanmadı. Uygulamanın ardından 24. saatte Muse Analyzer Cihazı’nda canlı hücre ve apoptotik ölüm oranları incelendi. Elde
edilen sonuçlar uygun istatistiksel yöntemler ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Genel değerlendirmede benign HK2 ve malign CAKI-1 hücrelerinde canlılık oranının şok dalga tedavisi uygulamasıyla
azaldığı görüldü (sırasıyla p<0.001 ve p<0.001) (Resim-1). Her iki hücre tipinde de en az canlı hücre 24 kV 2000 atım gruplarında
görüldü. Apoptotik ölüm oranı ise hem benign HK2 hem de malign CAKI-1 hücrelerinde kontrol gruplarında uygulama yapılanlara
göre anlamlı düşük bulundu (p<0.001 ve p<0.001). Her iki hücre tipine de 24 kV 2000 atım uygulandığında en yüksek apoptozis oranı
saptandı. Ancak istatistiksel değerlendirmede benign HK2 hücrelerinde 14 kV voltajda uygulanan şok dalgalarının anlamlı apoptozise neden olmadığı görülürken (p>0.05), malign CAKI-1 hücrelerinde 14 kV voltajda 2000 atım grubunda istatiksel olarak anlamlı
apoptozis geliştiği görüldü (p=0.001).
SONUÇ: Çalışmamız şok dalga tedavisinin hem benign hem de malign renal epitelyal hücreler üzerinde hücre canlılığını azalttığını
ve apoptotik etkinliği olduğunu göstermiştir. Şok dalgalarının apoptotik etkinliği benign ve malign hücre gruplarında farklılık göstermiştir. Apoptotik etkinin artması hem atım sayısı hem de voltajın yükselmesi ile ilişkili bulunmuştur. Ancak, apoptotik etkinliğin düşük voltajda sadece malign hücrelerde istatistiksel anlamlı olması, malign hücrelerde apoptozis gelişimi için gereken eşik değerin
benign hücrelere göre daha düşük olduğuna işaret etmektedir. Bu bulgu şok dalgalarının küçük renal kitlelerde kullanımının voltaj
bağımlı olarak hücre selektif etkinlik gösterebileceğini ve sadece malign hücrelerde hasar yaratırken benign hücreleri koruyabileceğini akla getirmektedir. Sonuç olarak, elde ettiğimiz bulguların gelecekte şok dalgalarıyla malign renal hücreler üzerinde yapılacak
hücre selektif ileri çalışmalara ışık tutacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: apoptozis, ESWL, hücre kültürü, RCC, renal hücreli karsinom, şok dalga tedavisi
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Shock wave treatment can cause apoptosis in malignant renal cells: An old method, a new
finding
Hakan Görkem Kazıcı1, Mahmut Alp Kılıç2, İzzet Koçak1, Mehmet Dündar1
1
Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine Department of Urology
2
Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine Department of Biophysics
AIM: There are a few studies published in the literature that shock wave treatment causes apoptosis in benign renal epithelial cells.
This time, we aimed to evaluate the possible effects of shock wave treatment on cell viability and apoptosis in malignant renal
epithelial cells.
MATERIALS-METHODS: An experimental model was created in the ESWL unit of our hospital. Benign HK2 and malignant CAKI-1
cells grown in cell culture were taken into 1.5 ml eppendorf tubes under sterile conditions. Shock wave treatment was applied to
benign HK2 and malignant CAKI-1 cells with 14 kV 500 pulses, 14 kV 2000 pulses, 24 kV 500 pulses and 24 kV 2000 pulses. One
control group of both cell types was kept in similar conditions without shock wave treatment. After the treatment, at 24. hours, the
rates of viable cells and apoptotic deaths were examined in Muse Analyzer. The results were compared with the proper statistical
methods.
RESULTS: Generally, it was observed that the viability rate of benign HK2 and malignant CAKI-1 cells decreased with the application
of shock wave treatment (p<0.001 and p<0.001, respectively) (Figure-1). In both cell types, at least viable cells were seen in the 24
kV 2000 pulses groups. The apoptotic death rate was found to be significantly lower in both benign HK2 and malignant CAKI-1 cells
in the control groups than the treatment groups (p<0.001 and p<0.001). The highest apoptosis rates was detected at 24 kV 2000
pulses groups in both cell types. However, it was observed that shock waves applied at 14 kV voltage in benign HK2 cells did not
cause significant apoptosis (p>0.05). On the other hand, it was observed that statistically significant apoptosis detected in the 2000
pulses group at 14 kV voltage in malignant CAKI-1 cells (p=0.001).
CONCLUSION: Our study showed that shock wave treatment reduces cell viability on both benign and malignant renal epithelial cells
and have apoptotic effects. The apoptotic activity caused by shock waves found to be different in benign and malignant cells. The
higher apoptotic effect of shock wave treatment was correlated by increasing number of pulses and voltage. However, apoptotic
activity at low voltage was statistically significant only in malignant cells. This indicates that the threshold value required for the
apoptosis is lower for malignant cells than benign cells. This finding suggests that the use of shock waves on small renal masses
may show cell-selective activity in a voltage-dependent manner and it may be possible to damage the malignant cells while protecting benign cells. In conclusion, we think that our findings will set light to the further cell-selective studies on malignant renal cells
with shock waves.
Keywords: apoptosis, cell culture, ESWL, RCC, renal cell carcinoma, shock wave treatment
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HK2 ve CAKI-1 hücrelerinde canlılık ve apoptotik ölüm oranları
Viability and apoptotic death rates in HK2 and CAKI-1 cells

1A: Muse Analyzer’a göre HK2 hücre gruplarındaki canlı hücre oranları 1B: Muse Analyzer’a göre HK2 hücre gruplarındaki apoptotik ölüm oranları 1C: Muse Analyzer’a göre CAKI-1 hücre gruplarındaki canlı hücre oranları 1D: Muse Analyzer’a göre CAKI-1 hücre
gruplarındaki apoptotik ölüm oranları
1A: Viable cell rates in HK2 cell groups according to Muse Analyzer 1B: Apoptotic death rates in HK2 cell groups according to
Muse Analyzer 1C: Viable cell rates in CAKI-1 cell groups according to Muse Analyzer 1D: Apoptotic death rates in CAKI-1 cell
groups according to Muse Analyzer
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Merkezimizdeki 100 kadaverik böbrek nakli sonuçlarımız
Süleyman Can, Seyhan Tezcan, Hasan Anıl Kurt, Cabir Alan, Ahmet Reşit Ersay, Emre Onur Güven
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çanakkale
AMAÇ: Son dönem böbrek yetmezliğinin tedavisinde böbrek nakli, hem sağkalım avantajı hem de yaşam kalitesini artırması nedeniyle
daha çok tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Bursa bölgesine bağlı olarak 2015 yılında açılan Organ Nakli
Merkezimizde en son yüzüncüsü yapılan kadaverik böbrek nakillerinde hastaların sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmektir.
YÖNTEM: Temmuz 2015- Temmuz 2016 ve Nisan 2017- Nisan 2018 tarihleri arasında kadavradan böbrek transplantasyonu uygulanan 100 hasta demografik veriler, rejeksiyon durumu, greft kaybı, hasta kaybı, postoperatif cerrahi komplikasyonlar, posttransplant
malignensi açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Alıcıların ve donörlerin Ortalama yaşı sırası ile 51.84±12.79 (25-74) ve 55.83±20.11 (16-87) yıldı. Erkek/Kadın oranı alıcı
ve donörlerde sırası ile 33/20 ve 29/24 idi. Alıcı ve verici HLA uyumu ortalama olarak 1,81±1,04 idi. Soğuk iskemi süresi ortalama
10 saat idi. Her alıcıya standart olarak 12 cm 4.8F double-J kateter yerlestirildi, Ortalama 28 günde çekildi. 5 hastada biyopsi ile
kanıtlanmış, akut rejeksiyon izlendi. Hastalar uygulanan antirejeksiyon tedaviye yanıt vermediler. Posttransplant dönemde lenfosel
5, hematom 1, kreatin yüksekliği 7 ve idrar yolu enfeksiyonu 6 hastada gözlendi ve hastalar yatırılarak takip edildi. 1 olgu ise erken
dönemde kaybedildi.
ÇIKARIMLAR: Böbrek transplantasyonu programımız gelişim aşamasındadır. Ancak kısa dönem sonuçlar literatür ile uyumlu görünmektedir. Hastalarımızın iki yıllık sağkalım oranları ve greft sağkalımları aynı dönemler için %99 olarak hesaplanmıştır. Uzun süreli
takip sonuçları ile daha anlamlı sonuçlar elde edilebilir.
Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, kadaverik, tek merkez
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Our 100 cadaveric kidney transplant results in our center
Süleyman Can, Seyhan Tezcan, Hasan Anıl Kurt, Cabir Alan, Ahmet Reşit Ersay, Emre Onur Güven
Department of Urology, Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale
OBJECTIVE: Kidney transplantation in the treatment of end-stage renal disease is beneficial both for survival and quality of life.
It has become the preferred method. The aim of this study is to retrospectively evaluate the results of the last hundredth cadaveric
kidney transplants performed in our Organ Transplantation Center, which was opened in 2015 in Bursa region. METHODS: 100
patients who underwent cadaveric kidney transplantation between July 2015-July 2016 and April 2017-April 2018 were evaluated
in terms of demographic data, rejection status, graft loss, patient loss, postoperative surgical complications, and posttransplant
malignancy.
RESULTS: The mean age of the recipients and donors was 51.84±12.79 (25-74) and 55.83±20.11 (16-87) years, respectively. The
male/female ratio was 33/20 and 29/24 in recipients and donors, respectively. Recipient and donor HLA concordance was on average 1.81±1.04. The mean duration of cold ischemia was 10 hours. A standard 12 cm 4.8F double-J catheter was placed in each
recipient. It was withdrawn in an average of 28 days. Acute rejection, proven by biopsy, was observed in 5 patients. The patients did
not respond to the applied antirejection treatment. In the posttransplant period, lymphocele 5, hematoma 1, creatinine elevation 7
and urinary tract infection were observed in 6 patients, and the patients were hospitalized and followed up. 1 case died in the early
period.
CONCLUSIONS: Our kidney transplantation program is under development. However, the short-term results seem to be compatible
with the literature. The two-year survival rates and graft survival rates of our patients were calculated as 99% for the same periods.
More meaningful results can be obtained with long-term follow-up results.
Keywords: kidney transplant, cadaveric, single center
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Laparoskopik Donör Nefrektomi: Tek Merkez Sonuçları
Selçuk Şahin1, İsmail Evren1, Ali Ayten1, Osman Özdemir1, Deniz Noyan Özlü1, Mert Birinci1, Yusuf Arıkan1, Ali Emre Fakir1, Volkan
Tuğcu2, Ali İhsan Taşcı1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
Bahçelievler Memorial Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Kliniğimizde yapılan laparoskopik donör nefrektomi (LDN) deneyimlerimizin, karşılaşılan komplikasyonların ve komplikasyon yönetiminin sunulması.
METOD: Ocak 2011-Ağustos 2021 yılları arasında kliniğimizde yapılan 269 transperitoneal laparoskopik donör nefrektomi vakası
retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, operatif ve postoperatif veriler ve komplikasyonlar değerlendirildi.
BULGULAR: 144’ü kadın, 125’si erkek olan hastaların yaşları 21-79 arasında değişmekteydi. 254 hastada sol LDN, 15 hastada sağ
LDN operasyonu uygulandı. Tüm ameliyatlar iki cerrah tarafından gerçekleştirildi. 21 hastada çift, 5 hastada 3 adet renal arter, 3
hastada çift üreter saptandı. Ortalama operasyon süresi 96 ± 10.1 (60-115) dakika, ortalama sıcak iskemi süresi 92±7.4(minimum- maksimum: 83-99) saniye, ortalama hastanede kalış süresi 2.2±0.78 gün olarak saptandı. Hastalardan ilk 200 vakada böbrek
Gibson insizyondan çıkarılırken, son 69 vakada pfannenstiel insizyondan çıkarıldı. Postoperatif 4 hastada atelektaziye bağlı 38.1
derece ateş izlendi. 3 vakada postoperatif paralitik ileus saptandı. Bir hastada postoperatif 3. gün pnömoni izlendi. Kontrol muayenelerde 2 vakada insizyonel herni gözlendi. Bir hastada postoperatif dönemde şilöz asit gelişti, somatostatin ve total parenteral
nutrisyon ile konservatif olarak tedavi edildi.
SONUÇ: Laparoskopik donör nefrektomi ile kısa hastanede kalma süresi, daha az analjezik kullanılması, daha iyi kozmetik sonuçlar
gözlenebilmektedir. Karşılaştırmalı çalışmalar ile yöntemin farkları ortaya konulabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Laparoskopik Donör Nefrektomi, Gibson insizyonu, Pfannenstiel insizyonu
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Laparoscopic Donor Nephrectomy: Single Center Results
Selçuk Şahin1, İsmail Evren1, Ali Ayten1, Osman Özdemir1, Deniz Noyan Özlü1, Mert Birinci1, Yusuf Arıkan1, Ali Emre Fakir1, Volkan
Tuğcu2, Ali İhsan Taşcı1
1
University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Urology Clinic, Istanbul
2
Bahçelievler Memorial Hospital, Ürology Clinic, İstanbul
OBJECTIVE: To present our experience, complications and complication management of laparoscopic donor nephrectomy (LDN)
performed in our clinic.
MATERİALS: 269 transperitoneal laparoscopic donor nephrectomy cases performed in our clinic between January 2011 and August
2021 were evaluated retrospectively. Demographic characteristics of the patients, operative and postoperative data, and complications were evaluated.
RESULTS: The ages of the patients, 144 women and 125 men, ranged from 21 to 79. Left LDN operation was performed in 254 patients and right LDN operation was performed in 15 patients. All surgeries were performed by two surgeons. Double renal arteries
were detected in 21 patients, 3 renal arteries in 5 patients, and double ureters in 3 patients. The mean operation time was 96 ± 10.1
(60-115) minutes, the mean warm ischemia time was 92±7.4 (minimum- maximum: 83-99) seconds, and the mean hospital stay
was 2.2±0.78 days. In the first 200 cases of the patients, the kidney was removed with Gibson incision, while in the last 69 cases
the kidney was removed with Pfannenstiel incision. Postoperative fever of 38.1 degrees was observed in 4 patients due to atelectasis. Postoperative paralytic ileus was detected in 3 cases. Pneumonia was observed in one patient on the 3rd postoperative day.
Incisional hernia was observed in 2 cases during control examinations. One patient developed chylous ascites postoperatively and
was treated conservatively with somatostatin and total parenteral nutrition.
CONCLUSION: Shorter hospital stay, less analgesic use, and better cosmetic results can be observed with laparoscopic donor nephrectomy. Comparative studies will reveal the differences of the method.
Keywords: Laparoscopic Donor Nephrectomy, Gibson incision, Pfannenstiel incision
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Kadavra-Donör Böbrek Nakli Alıcılarında Platelet Monosit Oranı, BK Virüs Nefropatisini Öngörmede Bir Belirteç Midir?
İbrahim Ethem Arslan1, Mehmet Çağatay Çiçek2, Kadir Ömür Günseren2
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Üroloji Kliniği, Bursa
2
Bursa Uludağ Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Bursa
GİRİŞ: BK polyomavirüs (BKPyV), dünya nüfusunun çoğunun renal tübüler ve üroepitelyal hücrelerinde ömür boyu enfeksiyon oluşturan küçük bir DNA virüsüdür. Çoğunluk için enfeksiyon sakin ve iyi huyludur. Bununla birlikte, immün sistemi baskılanmış hastalarda
BKPyV yeniden aktive olabilir ve bazılarında BKPyV ile ilişkili nefropatiye (BKPyVAN) yol açabilir. Böbrek nakli alıcıları arasında BKPyV reaktivasyonu yaygındır. Reaktivasyon sıklıkla subkliniktir, ancak akut böbrek hasarı (AKI) ile ortaya çıkabilir ve erken allogreft
kaybı için bir risk faktörüdür. Bu nedenle, transplantasyondan sonra tüm böbrek nakli alıcıları için reaktivasyon taraması önerilir.
METOD: Bu çalışma retrospektif dizayn edildi ve çalışma için Aralık 2015 ile Şubat 2020 tarih¬leri arasında merkezimizde son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle nakil yapılmış olan kadavra-donör böbrek nakli alıcıları tarandı. Tarama sonucunda 219 hasta elde
edildi ve yapılan elemeler sonucunda 213 hasta ile çalışmaya devam edildi. Hastaların kanlarında tespit edilmiş olan BKPyV-DNA
kopya sayıları not edildi. Kanda 10.000 kopya/mL’nin üstünde BKPyV-DNA kopyası tespit etmek “BKPyVAN” olarak kabul edildi. Hastalar BKPyVAN olan ve olmayan olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Sonra BKPyVAN olan (n=32) grup ile BKPyVAN olmayan (n=181) grubun
demografik ve klinik verileri karşılaştırıldı. BKPyVAN’nin immünosüpresif ilaçlarla ilişkisi analiz edildi. Kadavra-donör böbrek nakli
yapılan hastalarda BKPyVAN gelişimi üzerine etkili olduğu düşünülen risk bağımsız faktörlerini belirlemek amacıyla, sıralanan değişkenler öncelikle tek değişkenli Lojistik Regresyon analizi ile incelenmiş ve analiz sonrasında p<0,25 kriterini sağlayan değişkenler
ise çok değişkenli Lojistik Regresyon modeline dahil edilmiştir. Tek değişkenli Lojistik Regresyon modeli ile incelenen değişkenler;
Yaş, Cinsiyet, BMI (vücut kitle indeksi), Soğuk iskemi süresi, DGF (gecikmiş graft fonksiyonu), Preop CRP değeri, Preop WBC değeri,
Preop nötrofil değeri, Preop platelet değeri, Preop lenfosit değeri, Preop monosit değeri, Preop NLO (nötrofil-lenfosit oranı), Preop
PLO (platelet-lenfosit oranı), Preop LMO (lenfosit-monosit oranı), Preop NMO (nötrofil-monosit oranı), Preop PNO (platelet-nötrofil
oranı), Preop PMO (platelet-monosit oranı), akut rejeksiyon, HLA mismatch, nakil öncesi diyaliz süresi ve idame immunsupresyon
tedavisi’dir. BKPyVaN varlığını öngörmede PMR’nin duyarlılığını ve özgüllüğünü belirlemek için ROC (Receiver Operator Characteristic) eğrisi analizi yapıldı.
BULGULAR: Kadavra-donör böbrek nakli olan alıcılarında PMO’nın artması ile BK virüs nefropatisi riski azalmaktadır (p=0,004) ve
aynı şekilde yaşın artması ile de BK virüs nefropatisi riski azalmaktadır (p=0.037).
SONUÇ: BKPyV enfeksiyonu, yapılan taramalara rağmen kadavra-donör böbrek nakli alıcılarında greft fonksiyonunu tehdit eden
önemli tıbbi sorunlardan biridir. BKPyV taraması belirli bir takvime göre yapılığından, basit bir hemogram tetkiki ile elde edilen PMO
ile BKPyVAN’dan şüphelenilip daha erken zamanda ileri tetkik yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: BK Virüs Nefropatisi, Platelet Monosit Oranı, Renal Transplantasyon
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Is Platelet-to-Lymphocyte Ratio a Marker for Predicting BKPyV-Associated Nephropathy in
Deceased-Donor Kidney Transplant Recipients?
İbrahim Ethem Arslan1, Mehmet Çağatay Çiçek2, Kadir Ömür Günseren2
1
University Of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training And Research Hospital, Department of Urology, Bursa, Turkey
2
Department of Urology, Bursa Uludağ University, Bursa, Turkey
INTRODUCTION: BK polyomavirus (BKPyV) is a small DNA virus that infects the renal tubular and uroepithelial cells of most of the
world’s population for life. For the majority, the infection is calm and benign. However, in immunocompromised patients, BKPyV
can be reactivated, leading to BKPyV-associated nephropathy (BKPyVAN) in some. BKPyV reactivation is common among kidney
transplant recipients. Reactivation is often subclinical, but can occur with acute kidney injury (AKI) and is a risk factor for early
allograft loss. Therefore, reactivation screening is recommended for all kidney transplant recipients after transplantation.
METHODS: This was a retrospective study. All patients who underwent deceased-donor kidney transplantation due to end-stage
renal disease at our center between December 2015 and February 2020 were screened. A total of 219 patients were identified,
however, 213 patients were included in the study after exclusion criteria applied. Blood BKPyV-DNA values in copies per mL were
recorded. A BKPyV-DNA level over 10.000 copies/mL was considered as BKPyVAN. The KTRs (Kidney Transplant Recipients) were
divided into 2 groups as those with and without BKPyVAN. The demographic features and clinical data of the groups with (n=32)
and without (n=181) BKPyVAN were compared. The impact of immunosuppressive drugs on BKPyVAN was examined. In order to
determine the independent risk factors of BKPyVAN in deceased-donor KTRs, the variables were first examined with univariate
Logistic Regression analysis, and after the analysis, the variables meeting the p<0.25 criterion were included in the multivariate
Logistic Regression model. The variables examined with the univariate Logistic Regression model; Age, Gender, BMI, Cold ischemia
time, DGF, Preop CRP, Preop WBC, Preop Neutrophil, Preop PLT, Preop Lymphocyte, Preop Monocyte, Preop NLR (neutrophil-to-lymphocyte ratio), Preop PLR (platelet-to-lymphocyte ratio), Preop LMR (lymphocyte-to-monocyte ratio), Preop NMR (neutrophil-to-monocyte ratio), Preop PNR (platelet-to-neutrophil ratio), Preop PMR (platelet-to-monocyte ratio), Acute Rejection, HLA Mismatch,
Pre-Transplant Dialysis Duration, Pre-Transplant Dialysis Type and Maintenance Immunosuppressive Therapy. In order to estimate
the sensitivity and specificity of PMR values for predicting the presence of BKPyVAN, Receiver Operator Characteristic (ROC) curve
analysis was performed.
RESULTS: In deceased-donor KTRs, the risk of BKPyVAN decreases with the increase in PMR variable (p=0.004), and similarly the
risk of BKPyVAN decreases with the age increases (p=0.037).
CONCLUSION: BKPyV infection is one of the important medical problems that threaten graft function in deceased-donor KTRs,
despite screening. Since BKPyV screening is performed according to a certain schedule, BKPyVAN can be suspected with PMR
obtained by a simple hemogram examination and further examination can be performed at an earlier time.
Keywords: BKPyV-Associated Nephropathy, Platelet-to-Monocyte Ratio, Renal Transplantation
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Şekil 1. PMR’nin BKPyVaN varlığını belirlemedeki ROC eğrisi.
Figure 1. ROC curve of PMR in determining the presence of BKPyVaN.

Şekil 1 incelendiğinde PMR için eğri altındaki alanın (EAA), 0.657 olduğu görülmektedir (p=0.001). PMR için eşik değer ≤352.17
olarak belirlenmiştir. EAA 0.657 iken (duyarlılık %64.52, özgüllük %63.64, p=0.001), PMR’nin ≤352.17 olması, BKPyVaN riskinin
artmasıyla anlamlı derecede ilişki göstermektedir.
The area under the curve (AUC) for PMR total score is 0.657 with p=0.001. ROC curve analysis was performed to estimate the
sensitivity and specificity of PMR total score for predicting the presence of BKPyVaN, and the cut-off point for PMR total score
was determined as ≤352.17. The AUC for PMR total score was 0.657 (sensitivity 64.52%, specificity 63.64%, p=0.001), showing
that a PMR total score ≤352.17 was significantly related to an increased risk of the presence of BKPyVaN.
Tablo 1: Kadavra-Donör Böbrek Nakli Alıcılarında BKPyVAN Gelişimini Etkileyen Bağımsız Risk Faktörleri
Wald

p-değeri

OR
(Odds Ratio)

Güven Aralığı
(Alt sınır)

Güven Aralığı
(Üst sınır)

Yaş

4,33

0,037

0,96

0,92

0,99

Preop PMR

8,47

0,004

0,99

0,99

0,99

χ2=13,84; p=0,001
n=181
Tablo 1 incelendiğinde, yaş değişkeninde gözlenecek olan 1 birimlik artışın BKPyVAN gelişimi üzerinde %4 düzeyinde bir risk azalmasına neden olduğu gözlenirken, Preop PMR’de gözlenecek olan 1 birimlik artışın BKPyVAN gelişimi üzerinde %1 düzeyinde bir
risk azalmasına neden olduğu gözlenmektedir.
Table 1. Independent Risk Factors Affecting the Development of BKPyVAN in Deceased-Donor Kidney Transplant Recipients
Wald

p-value

OR
(Odds Ratio)

Confidence Interval
(Lower)

Confidence Interval
(Upper)

Age

4,33

0,037

0,96

0,92

0,99

Preop PMR

8,47

0,004

0,99

0,99

0,99

χ2=13,84; p=0,001
n=181
When Table 1 is examined, it is observed that a 1-unit increase to be observed in the age variable causes a 4% risk reduction in
the development of BKPyVAN and, a 1-unit increase to be observed in Preop PMR causes a 1% risk reduction in the development
of BKPyVAN.

496

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

SS-215

Böbrek Transplantasyonu Sonrası Gelişen Semptomatik Vezikoüreteral Reflüde Endoskopik
İnjeksiyon Tedavisi Sonuçları
Nusret Can Cilesiz1, Arif Özkan2, Arif Kalkanlı3, Cem Tuğrul Gezmiş3, Özkan Onuk4
1
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Klniği, İstanbul
4
Bahçelievler Medikal Park Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Vesicoureteral reflux is Böbrek transplantasyonu sonrası vezikoürtereal reflü yaygın görülebilen bir durum %10-80 oranında
bildirilmiştir. Nakil sonrası görülen VUR için altın standart tedavi açık üreter mesane duvarına reimplantasyonudur. Bu işlemin daha
zor olması ve ek morbiditeleri sebebiyle endoskopik injeksiyon tedavisi genellikle ilk aşamada uygulanan tedavi seçeneği olmuştur.
Bu çalışmada böbrek nakilli semptomatik VUR tedavisinde yapılan primer endoskopik tedavilerin sonuçlarını sunmayı amaçladık.
MATERYAL-METOD: Böbrek transplantasyonu sonrası semptomatik VUR sebebiyle endoskopik injeksiyon tedavisi yapılan hastalar
retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaş, cinsiyet, nakil-injeksiyon arası süre, preoperatif serum kreatinin, VUR derecesi, US de
hidronefroz varlığı, Doppler USG de rezistif indeks skoru, preop geçirilen UTI sayısı, enjeksiyon tekniğinin tipi (tek, çift, dört nokta),
kullanılan enjeksiyon materyali (dextrananomer- hyaluronic acid, olydimethylsiloxane and polyacrylate/polyalcohol copolymer) kaydedildi. Tüm hastalara toplamda 1 cc olacak şekilde farklı enjeksiyon teknikleri ile subüreterik tek nokta veya iki nokta (saat 6 ve 12)
veya dört nokta (saat 3,6,9 ve 12) olarak dolgu ajanı (DX-HA, PPC, macroplastique) uygulandı. Klinik başarı VUR’a bağlı olarak ateşli
idrar yolu enfeksiyonu olmaması ve radyolojik başarı VCUG’a göre 3. ayda vezikoüreteral reflü olmaması olarak tanımlandı. Semptomatik VUR hastalarına ikinci endoskopik enjeksiyon tedavisi yapıldı. İkinci enjeksiyon da etkisiz ise açık üreter reimplantasyonu
yapıldı. Hastaların postoperatif serum kreatinin, hidronefroz varlığı, VUR derecesi, gelişen komplikasyonlar (enfeksiyon, urospesis,
hidronefroz, üreterovezikal bileşke obstrüksiyonu vb) değerlendirildi ve kaydedildi.
BULGULAR: Toplamda semptomatik VUR nedeniyle endoskopik injeksiyon yapılan 76 hasta (5.4%) çalışmaya dahil edildi. Hastaların
yaş ort. 38.6±15.7; 34 erkek (44.7%) ve 42 kadın hasta (55.3%) olduğu görüldü. Böbrek nakli ile endoskopik tedavi arasındaki süre
ort. 21 (9-30) ay idi. Hastaların %1.3’ünde (n=1) grade I, %34.2’sinde (n=26) grade II, %47.4’ünde (n=36) grade III ve %17.1’inde (n=13)
grade IV VUR saptandı. 32 hastaya tek (42.1%), 13 hastaya çift nokta (17.1%) ve 31 hastaya dört-nokta (40.7%) injeksiyon tekniği
uygulandı. Hastaların büyük çoğunluğuna (71.1%; n=54) dolgu ajanı olarak PPC maddesi uygulandı. DX-HA ve macroplastique ise
sırasıyla 26.3% (n=20) ve 2.6% (n=2) oranında uygulandı.Tüm hastalarda klinik başarı oranı %73,7 (n=56) olarak bulundu.Dört-nokta
tekniği, tek noktaya (%59.4 vs %87.1;p=0.013) ve dört-nokta olmayan (tekli+çift) tekniklere (%64.4 vs 87.1;p=0.028) kıyasla daha
yüksek başarı gösterdi. Lojistik regresyon analizinde, klinik başarının tek değişkenli analizinde dört noktalı enjeksiyon tekniğinin
önemli bir etkinliği gözlendi (p=0.042). Tüm hastalarda radyolojik başarı oranı %40.8 (n=31) olarak bulundu. Polidimetilsiloksan
(%50) ve poliakrilat/polialkol kopolimeri (%50) DX-HA (%15) ya göre radyolojik başarı açısından üstün olduğu görüldü (p=0.006).
SONUÇ: Endoskopik injeksiyon tedavisi böbrek transplantasyonu sonrası gelişen semptomatik VUR olgularında minimal invaziv bir
tedavi tekniği olmakla birlikte farklı enjeksiyon teknikleri ve dolgu ajanları ile optimale yakın klinik başarı sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Nakli, Vezikoüreteral Reflü, Endoskopik İnjeksiyon Tedavisi
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Outcomes of Endoscopic Injection Treatment in Symptomatic Vesicoureteral Reflux After
Kidney Transplantation
Nusret Can Cilesiz1, Arif Özkan2, Arif Kalkanlı3, Cem Tuğrul Gezmiş3, Özkan Onuk4
1
Department of Urology, Biruni University, Istanbul, Turkey
2
Department of Urology, Atlas University, Istanbul, Turkey
3
Department of Urology, Taksim Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4
Department of Urology, Bahçelievler Medical Park Hospital, Istanbul, Turkey
OBJECTIVE: Vesicoureteral reflux is a common condition that has been reported in 10-80% of patients after kidney transplantation.
The gold standard treatment for post-transplant VUR is reimplantation of the open ureter to the bladder wall. Because this procedure is more difficult and has additional morbidities, endoscopic injection therapy has generally been the first-line treatment option.
In this study, we aimed to present the results of primary endoscopic treatments in the treatment of symptomatic VUR with kidney
transplantation.
MATERIALS-METHODS: Patients who underwent endoscopic injection therapy for symptomatic VUR after kidney transplantation
were retrospectively screened. Patients’ age, gender, time between transplantation and injection, preoperative serum creatinine,
VUR grade, presence of hydronephrosis in US, resistive index score in Doppler USG, number of UTIs before surgery, type of injection
technique (single, double, four-point), injection material used (dextrananomer- hyaluronic acid, olydimethylsiloxane and polyacrylate/polyalcohol copolymer) were recorded. A total of 1 cc filling agent (DX-HA, PPC, macroplastique) was applied to all patients
with different injection techniques as a subureteric single point or two points (at 6 and 12 o’clock) or four points (at 3, 6, 9 and 12
o’clock). Clinical success was defined as no febrile urinary tract infection due to VUR and radiological success as no vesicoureteral
reflux at 3 months according to VCUG. Second endoscopic injection therapy was performed in symptomatic VUR patients. If the
second injection was also ineffective, open ureteral reimplantation was performed. Postoperative serum creatinine, presence of
hydronephrosis, VUR degree, complications (infection, uropesis, hydronephrosis, ureterovesical junction obstruction, etc.) were
evaluated and recorded.
RESULTS: A total of 76 patients (5.4%) who underwent endoscopic injection for symptomatic VUR were included in the study. Average age of patients. 38.6±15.7; There were 34 male (44.7%) and 42 female (55.3%) patients. The time between kidney transplantation
and endoscopic treatment is median. It was 21 (9-30) months. Grade I VUR was detected in 1.3% (n=1) of the patients, grade II in
34.2% (n=26), grade III in 47.4% (n=36) and grade IV in 17.1% (n=13). Single point (42.1%) injection technique was applied to 32
patients, dual point injection technique was applied to 13 patients (17.1%) and four-point injection technique was applied to 31
patients (40.7%). The majority of patients (71.1%;n=54) were applied PPC as a filling agent. DX-HA and macroplastique were applied
at a rate of 26.3% (n=20) and 2.6% (n=2), respectively. The clinical success rate was 73.7% (n=56) in all patients. The four-point
technique performed better than the single point (59.4% vs 87.1%;p=0.013) and non-four-point techniques (64.4% vs 87.1; p=0.028).
In logistic regression analysis, a significant efficacy of the four-point injection technique was observed in the univariate analysis of
clinical success (p=0.042). The radiological success rate was 40.8% (n=31) in all patients. Polydimethylsiloxane (50%) and polyacrylate/polyalcohol copolymer (50%) were found to be superior to DX-HA (15%) in terms of radiological success (p=0.006).
CONCLUSION: Although endoscopic injection therapy is a minimally invasive treatment technique in symptomatic VUR cases after
kidney transplantation, close to optimal clinical success can be achieved with different injection techniques and filling agents.
Keywords: Kidney Transplantation, Vesicoureteral Reflux, Endoscopic injection treatment
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Klinik ve radyolojik başarıyı veya başarısızlığı öngören faktörlerin tek değişkenli analizi
Univariate analysis of factors predicting clinical and radiological success or failure
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Laparoskopik Donör Nefrektomi Operasyonlarında Donör Böbreğindeki Arter Sayılarının
Operasyon Sonuçları Üzerindeki Etkisi
Selçuk Şahin, Osman Özdemir, Mustafa Sacit Güneren, Ali Ayten, Coşkun Huseynov, Deniz Noyan Özlü, Ubeyd Sungur, Azad Akdağ,
Mithat Ekşi, İsmail Evren, Serdar Karadağ, Ali İhsan Taşçı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,İstanbul
AMAÇ: Son dönem böbrek yetmezliğinin altın standart tedavisi renal transplantasyondur (RT) ve donör böbreğinin alınması için
laparoskopik donör nefrektomi (LDN) operasyonu birçok transplantasyon merkezinde standart yaklaşımdır. LDN operasyonlarında
ilk başlarda yalnızca tek arterli böbrekler donör nefrektomi için uygun olarak görülmüş olsa da cerrahların laparoskopi tecrübelerinin artması ile multiple arterli böbreklerde de LDN operasyonları yapılabileceği bildirilmiştir. Biz de bu çalışmada kliniğimizde LDN
operasyonu yapılmış olan hastalarda arter sayılarına göre operatif sonuçları ve alıcı greft fonksiyonu sonuçlarını karşılaştırmayı
hedefledik.
MATERYAL & METOD: Haziran 2016 - Şubat 2020 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmış olan LDN vakaları ve bu donörlerin alıcıları retrospektif olarak incelendi. Demografik veriler, operasyon süreleri, sıcak iskemi
süreleri, anastomoz süreleri, komplikasyonlar, alıcıda erken dönemde ve birinci yıldaki kreatinin değerleri kaydedildi. Hastalar tek
arterli ve multiple arterli olmak üzere iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil olan 181 hastanın %81,7’sinde (n=148) donör böbreği tek arterli (Grup 1), %18,2’sinde (n=33) multiple
arterli (Grup 2) olduğu izlendi. Her iki grup arasında vücut kitle endeksi ve Amerika Anestezistler Derneği (ASA) skorları arasında
fark izlenmedi. Donör nefrektomi yapılan hastalarda iki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark olduğu görüldü. Grup
1’de ortalama operasyon süresi 90,3 ± 11,8 dk olarak saptanırken Grup 2’de operasyon süresi 102,1 ± 5,5 dk olarak izlendi ve Grup
2’de operasyon süresi istatistiksel olarak daha fazla bulundu (p=0,000). Her iki grupta sıcak iskemi süresi sırasıyla 90,9 ± 4,3 saniye
ve 100,6 ± 2,1 saniye olarak saptandı ve grup 2’de sıcak iskemi süresinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha uzun olduğu
izlendi (p=0,000). Her iki grup arasında kanama miktarları, hastanede kalış süresi, postoperatif komplikasyon açısından gruplar
arasında anlamlı fark izlenmedi (Tablo 1). Donörlerin alıcıları incelendiğinde cinsiyet, böbrek naklinin preemtif olup olmaması, preemptif olmayanlarda diyaliz süreleri arasında fark izlenmedi. Alıcı operasyon süresinin multiple arterli grupta istatistiksel anlamlı
olarak daha uzun olduğu saptandı. Alıcılarda kanama miktarları, postoperatif erken dönemdeki ve birinci yıldaki kreatinin seviyeleri
ve postoperatif greft rejeksiyonları oranlarında donör arter sayısına göre anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 2).
SONUÇ: Hem tek arter hem de multiple arterli böbreklerde LDN operasyonları güvenle uygulanabilir. Arter sayısındaki artışın hem
donör hem de alıcı tarafında operasyon süresinin uzamasına neden olduğu, ancak postoperatif dönemde komplikasyonlarda ya da
greft fonksiyonlarında herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arter Sayısı, Laparoskopik Donör Nefrektomi, Renal Transplantasyon
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The Effect of Artery Numbers in the Donor Kidney on the Results of Laparoscopic Donor
Nephrectomy Operations
Selçuk Şahin, Osman Özdemir, Mustafa Sacit Güneren, Ali Ayten, Coşkun Huseynov, Deniz Noyan Özlü, Ubeyd Sungur, Azad Akdağ,
Mithat Ekşi, İsmail Evren, Serdar Karadağ, Ali İhsan Taşçı
1. University of Health Sciences, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
OBJECTIVE: The gold standard treatment of end-stage renal disease is renal transplantation (RT), and laparoscopic donor nephrectomy (LDN) operation for removal of the donor kidney is the standard approach in many transplantation centers. Although only
single-arterial kidneys were considered suitable for donor nephrectomy in LDN operations at first, it has been reported that LDN
operations can be performed in kidneys with multiple arteries, with the increase of surgeons’ laparoscopy experience. In this study,
we aimed to compare the operative results according to the number of arteries and the results of recipient graft function in patients
who underwent LDN operation in our clinic.
MATERIAL-METHODS: LDN cases performed at the Bakirkoy Sadi Konuk Training and Research Hospital between June 2016 and
February 2020 and the recipients of these donors were retrospectively reviewed.Demographic data, operation times, warm ischemia
times, anastomosis times, complications, creatinine values in the recipient in the early period and in the first year were recorded.
The patients were divided into two groups as single artery and multiple artery.
RESULTS: It was observed that 81.7% (n=148) of the 181 patients included in the study had a single artery (Group 1) and 18.2%
(n=33) had multiple arteries (Group 2). There was no difference in body mass index and American Society of Anesthesiologists
(ASA) scores between the two groups. There was a significant difference between the two groups in terms of age and gender in
patients who underwent donor nephrectomy. While the mean operation time was 90.3 ± 11.8 minutes in Group 1, the operation time
was 102.1 ± 5.5 minutes in Group 2 and the operation time was statistically higher in Group 2 (p=0.000). Warm ischemia time was
found to be 90.9 ± 4.3 seconds and 100.6 ± 2.1 seconds, respectively, in both groups, and warm ischemia time was statistically significantly longer in group 2 (p=0.000). There was no significant difference between the groups in terms of the amount of bleeding,
length of hospital stay, and postoperative complications between the two groups (Table 1). When the recipients of the donors were
examined, no difference was observed in terms of gender, whether kidney transplantation was preemptive or not, and dialysis times
in non-preemptive patients. Recipient operation time was found to be statistically significantly longer in the group with multiple
arteries. There was no significant difference in the amount of bleeding in the recipients, creatinine levels in the early postoperative
period and in the first year, and the rates of postoperative graft rejections according to the number of donor arteries (Table 2).
CONCLUSION: LDN operations can be safely performed in kidneys with both single artery and multiple arteries. It was found that
the increase in the number of arteries caused a prolongation of the operation time on both the donor and recipient sides, but did not
have any negative effects on complications or graft functions in the postoperative period.
Keywords: Laparoscopic Donor Nephrectomy, The Number of Arteries, Renal Transplantation
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Arter sayılarına göre alıcı parametrelerinin karşılaştırılması
Comparison of receiver parameters according to artery numbers

Arter sayılarına göre donör parametrelerinin karşılaştırılması
Parameters(mean ± SD)
Donor Characteristics

Total
(n=181)

Single
n=148 (81,7)

Multiple
n=33 (18,2)

p

Age (years)

47,9 ± 12,3

49,1 ± 11,7

42,6 ± 13,9

0,006*

Gender (n; %)
Male
Female

78 (43,1)
103 (56,9)

58 (39,2)
90 (60,8)

20 (60,6)
13 (39,4)

0,032”

BMI (kg/m²)

25,2 ± 2,1

25,3 ± 1,9

26 ± 1,2

0,032”

Side (n; %)
Left
Right

173 (95,6)
8 (4,4)

142 (95,9)
6 (4,1)

31 (93,9)
2 (6,1)

0,639!

Warm ischemia time (sc)

93,2 ± 6,8

90,9 ± 4,3

100,6 ± 2,1

0,000*

Operation time (mn)+

92,5 ± 12,3

90,3 ± 11,8

102,1 ± 5,5

0,000*

EBL (cc)+

50 (45-65)

50 (20)

50 (15)

0,239&

Perioperative Complication (n; %)
1
2
3

5 (2,8)
6 (3,3)
5 (2,8)

5 (3,3)
6 (4)
3 (2)

0 (0)
0 (0)
2 (6)

0,253!

Length of Stay (days)

2,2 ± 0,6

2,2 ± 0,5

2,4 ± 1

0,210*

*Indepent T test “Chi Square !Fisher Exact Test &Mann-Whitney U Test +Presented as median (IQR) BMI: Body Mass Index EBL:
Estimated Blood Loss
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Comparison of donor parameters according to the number of arteries
Parameters(mean ± SD)
Donor Characteristics

Total
(n=181)

Single
n=148 (81,7)

Multiple
n=33 (18,2)

p

Age (years)

47,9 ± 12,3

49,1 ± 11,7

42,6 ± 13,9

0,006*

Gender (n; %)
Male
Female

78 (43,1)
103 (56,9)

58 (39,2)
90 (60,8)

20 (60,6)
13 (39,4)

0,032”

BMI (kg/m²)

25,2 ± 2,1

25,3 ± 1,9

26 ± 1,2

0,397*

Side (n; %)
Left
Right

173 (95,6)
8 (4,4)

142 (95,9)
6 (4,1)

31 (93,9)
2 (6,1)

0,639!

Warm ischemia time (sc)

93,2 ± 6,8

90,9 ± 4,3

100,6 ± 2,1

0,000*

Operation time (mn)+

92,5 ± 12,3

90,3 ± 11,8

102,1 ± 5,5

0,000*

EBL (cc)+

50 (45-65)

50 (20)

50 (15)

0,239&

Perioperative Complication (n; %)
1
2
3

5 (2,8)
6 (3,3)
5 (2,8)

5 (3,3)
6 (4)
3 (2)

0 (0)
0 (0)
2 (6)

0,253!

Length of Stay (days)

2,2 ± 0,6

2,2 ± 0,5

2,4 ± 1

0,210*

*Indepent T test “Chi Square !Fisher Exact Test &Mann-Whitney U Test +Presented as median (IQR) BMI: Body Mass Index EBL:
Estimated Blood Loss
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Laparoskopik Donör Nefrektomide Böbrek Ekstraksiyonu için Kullanılan İnsizyonların Karşılaştırılması
Selçuk Şahin1, Osman Özdemir1, Mithat Ekşi2, İsmail Evren1, Ali Ayten1, Serdar Karadağ1, Ali Emre Fakir1, Deniz Noyan Özlü1, Ali
İhsan Taşçı1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Son dönem böbrek yetmezliğinin altın standart tedavisi renal transplantasyondur (RT) ve donör böbreğinin alınması için laparoskopik donör nefrektomi (LDN) operasyonu birçok transplantasyon merkezinde standart yaklaşımdır. LDN’de harveste edilen böbreğinin
ekstraksiyonu amacıyla pfannenstiel insizyon, vertikal orta hat insizyonu, iliak fossa insizyonu gibi insizyonlar sıklıkla kullanılmaktadır. Biz de bu çalışmada kliniğimizde iliak fossa insizyonu ve pfannenstiel insizyon kullanılarak yapılan LDN operasyonlarının
sonuçlarını karşılaştırmayı hedefledik.
MATERYAL & METOD: Haziran 2016 - Şubat 2020 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmış olan LDN vakaları retrospektif olarak incelendi. Transperitoneal LDN yapılan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Geçirilmiş
abdominal cerrahisi olan hastalar, perop açık cerrahiye dönülen hastalar, kanama pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar ve ektopik
böbrekli olan hastalar dışlandı. Hastaların demografik verileri, operasyon süreleri, sıcak iskemi süreleri, komplikasyonlar kaydedildi
ve hastalar insizyon tiplerine göre iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil olan 173 hastanın %76,3’ünde (n=132) donör böbreğin çıkarılması için iliak fossa insizyonu (Grup 1),
%23,7’sinde (n=41) pfannenstiel insizyon (Grup 2) uygulandığı izlendi. Her iki grup arasında yaş, vücut kitle endeksi, cinsiyet ve Amerika Anestezistler Derneği (ASA) skorları arasında fark izlenmedi. Grup 1’de median operasyon süresi 90 (80-95) dk olarak saptanırken Grup 2’de operasyon süresi 95 (90-105) dk olarak izlendi ve Grup 2’de operasyon süresi istatistiksel olarak daha fazla bulundu
(p=0,000). Her iki grupta sıcak iskemi süresi sırasıyla 91,9 ± 5,4 saniye ve 94,2 ± 5 saniye olarak saptandı ve grup 2’de sıcak iskemi
süresinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha uzun olduğu izlendi (p=0,016). Her iki grup arasında kanama miktarları, hastanede kalış süresi, narkotik analjezik ihtiyacı, postoperatif komplikasyon açısından gruplar arasında anlamlı fark izlenmedi (Tablo 1).
SONUÇ: LDN operasyonlarında böbrek çıkarılması için her iki insizyon tipi de başarılı ve güvenilir olarak kullanılabilir. Pfannenstiel
insizyonda daha uzun sıcak iskemi süresi izlenmekle birlikte komplikasyon ve analjezik kullanımı açısından iliak fossa insizyonuna
göre farklılık göstermemektedir. Bu yöntemler arasında birbirlerine karşı klinik olarak üstünlük saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Laparoskopik Donör Nefrektomi, Pfannenstiel İnsizyon, İliak Fossa İnsizyonu
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Comparison of Incision types used for Kidney Extraction in Laparoscopic Donor Nephrectomy
Selçuk Şahin1, Osman Özdemir1, Mithat Ekşi2, İsmail Evren1, Ali Ayten1, Serdar Karadağ1, Ali Emre Fakir1, Deniz Noyan Özlü1, Ali İhsan Taşçı1
1
University of Health Sciences, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul
2
Istanbul Arnavutkoy State Hospital, Department of Urology, Istanbul
The gold standard treatment for end-stage renal disease is renal transplantation (RT) and Laparoscopic donor nephrectomy (LDN)
operation for removal of a donor kidney is the standard approach in many transplantation centers. Incision types such as pfannenstiel incision, vertical midline incision, iliac fossa incision are frequently used for the extraction of the harvested kidney in LDN. In
this study, we aimed to compare the results of LDN operations performed using iliac fossa incision and pfannenstiel incision in our
clinic.
MATERIAL & METHOD: LDN cases performed at Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital between June 2016 and
February 2020 were analyzed retrospectively. All patients who underwent transperitoneal LDN were included in the study. Patients
with previous abdominal surgery, patients converted to perop open surgery, patients with bleeding coagulation disorders, and patients with ectopic kidneys were excluded. Demographic data of the patients, operation times, warm ischemia times, complications
were recorded and the patients were divided into two groups according to incision types.
RESULTS: Iliac fossa incision (Group 1) was performed in 76.3% (n=132) of the 173 patients included in the study, and pfannenstiel
incision was performed in 23.7% (n=41) (Group 2). There was no difference in age, body mass index, gender and American Society
of Anesthesiologists (ASA) scores between the two groups. While the median operation time was 90 (80-95) minutes in Group 1,
the operation time was 95 (90-105) minutes in Group 2, and the operation time was statistically higher in Group 2 (p=0.000). Warm
ischemia time was found to be 91.9 ± 5.4 seconds and 94.2 ± 5 seconds in both groups, respectively, and warm ischemia time
was statistically significantly longer in group 2 (p=0.016). There was no significant difference between the groups in terms of the
amount of bleeding, length of hospital stay, narcotic analgesic requirement, and postoperative complications between the two
groups (Table 1).
CONCLUSION: Both incision types can be used successfully and reliably for kidney removal in LDN operations. Although longer
warm ischemia time is observed in Pfannenstiel incision, it does not differ from iliac fossa incision in terms of complications and
analgesic use. No clinical superiority was found between these methods over each other.
Keywords: Laparoscopic Donor Nephrectomy, Pfannenstiel Incision, Iliac Fossa Incision
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İnsizyon tiplerine göre parametrelerin karşılaştırılması
Comparison of parameters according to incision types
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Böbrek Yaralanmalarında Klinik Yaklaşımımız: Üçüncü Basamak Sağlık Kurumunun 10 Yıllık
Verilerinin Değerlendirilmesi
Hüseyin Bıçakcıoğlu, Kadir Eryılmaz, Sefa Alperen Öztürk, Mücahit Baltik, Taylan Oksay
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı
AMAÇ: Böbrek yaralanmasına yaklaşımımız ve tedavi sonuçlarımızın gözden geçirilmesi.
MATERYAL-METOD: Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine 01.01.2012 -15.06.2021 tarihleri arasında başvuran ve böbrek yaralanması bulunan 30 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, travma tipi ve
derecesi, ek travmaları, kan transfüzyonu ihtiyacı, hastanede yatış süreleri ve tedavilerine ilişkin elektronik dosya kayıtları incelendi.
Böbrek yaralanması derecelendirmesi ilk başvuruda çekilen bilgisayarla tomografilere göre yapıldı.
BULGULAR: Böbrek yaralanmalarının %80’i künt, %20’si penetran yaralanmaydı. İki hastada derece 1 laserasyon, iki hastada derece
2 laserasyon, sekiz hastada derece 3 laserasyon gözlendi. Bir hastada bileteral derece 3 laserasyon saptandı. Sol böbrek ve sağ
böbrek yaralanması arasında fark bulunamadı (16 vs 13 p<0.05). Çalışmaya dahil edilen hastaların 18’ine konservatif yaklaşım uygulandı. Derece 4 yaralanması olan 12 hastanın üçüne nefrektomi, ikisine böbrek onarımı yapılırken, derece 5 yaralanması olan altı
hastanın beşine nefrektomi uygulandı. Derece 4 ve 5 yaralanması olan iki hasta ise double-j katateri takılarak takip edildi. (tablo 1.)
Pnömohemotoraks (%50) ve dalak yaralanması (%30) en sık eşlik eden ek yaralanmalar olarak gözlendi. Ortalama kan transfüzyonu
ihtiyacı derece 4 ve 5 hastalarda 2,5 ünite iken derece 1-2-3 olan hastalarda 1 ünite olarak bulundu. Hastanede yatış süresi ortalama
9,5 ( 3-21) gün hesaplandı.
SONUÇ: Böbrek yaralanmaları, üroloji pratiğinde dikkatle değerlendirilmesi gereken bir gruptur. Yakın takip ve alternatif yaklaşımlarla nefrektomi oranları düşürülebilir. Günümüzde yüksek dereceli böbrek yaralamalarında dahi böbrek koruyucu yaklaşım önem
kazanmıştır. Bu nedenle multitravması olan stabil hastalarda diğer branşlarla konsensus sağlanarak laparotomi ve nefrektomi kararında aceleci olunmamalıdır. Toplayıcı sistem yaralanması ve idrar ekstravazasyonu olan uygun hastaların double – j katateri
takılarak takip edilebileceği ve aktif kanama odaklarının anjiyoembolizasyon ile durdurulabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: AAST klasifikasyonu, böbrek travması, böbrek yaralanması.
Tablo 1
Opere edilen hastalar / AAST
derece

Derece 1

Derece2

Derece 3

Derece 4

Derece 5

Total

Hasta sayısı/
oranı

2(%11,1)

2(%11,1)

8(%44,4)

12(%33,3)

6(%0,0)

30(%100,0)

Nefrektomi/
oranı

0(%0,0)

0(%0,0)

0(%0,0)

3(%37,5)

5(%62,5)

8(%100,0)

Böbrek onarımı/
oranı

0(%0,0)

0(%0,0)

0(%0,0)

2(%100,0)

0(%0,0)

2(%100,0)

Double j takılması / oranı

0(%0,0)

0(%0,0)

0(%0,0)

1(%50,0)

1(%50,0)

2(%100,0)

opere edilen hastalar - AAST derece
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A Clinical Approach on Kidney Injuries: Assessment of the 10 Year Data Acquired from a
Medicine University Hospital
Hüseyin Bıçakcıoğlu, Kadir Eryılmaz, Sefa Alperen Öztürk, Mücahit Baltik, Taylan Oksay
Süleyman Demirel Üniversitesi Medicine Faculty Hospital Urology Department
GOAL: Our approach on the examination of the kidney injuries and assessment of the results of our treatments. Materials and
METHODOLOGY: 30 patients that were under treatment for kidney injuries in Suleyman Demirel University Medicine Faculty Hospital
between Jan 1, 2012, and June 15, 2021, were evaluated retrospectively. The medical records of those patients were examined
according to their demographic data, trauma type and grade, extra trauma, need of blood transfusion, inpatient treatment time and
type. The kidney injury grades were determined based on the first Computed Tomography results.
RESULTS: 80% of the kidney injuries were blunt, while 20% of them were penetrating. Grade 1 laceration was found in two of the
patients, Grade 2 laceration was observed in another two patients, and Grade 3 laceration was observed in eight patients. The laceration type of one of the patients having Grade 3 laceration was bilateral. There were no differences between right and left kidney
injuries (16 vs 13 p<0.05). A conservative approach was implied to 18 patients in this study. Among 12 patients with Grade 4 kidney
injury, nephrectomy was applied to three of them, kidney reconstruction was done to two of them. Among six patients with Grade 5
kidney injuries, nephrectomy was applied to 5 of them. One of the patients with Grade 4 and one with Grade 5 were examined after
Double-J stent placement (Table 1). Pnomohemothorax(50%) and spleen(30%) injury are observed as the most frequent extra injuries. Mean blood transfusion need was found as 2.5 Unıts for patients having Grade 4-5 injuries, while it was 1 Unit for the patients
having Grade 1-2-3 injuries. Mean inpatient treatment time was calculated as 9.5 days(3-21 days).
CONCLUSION: Kidney injuries are one of the topics that should be critically assessed in urology practice. Nephrectomy rates can be
decreased by close attention and alternative approaches. Nowadays, the kidney protective approach gained significance even in higher
grade kidney injuries. Hence, it is important to be patient before having a consensus with the other branches on laparotomy and nephrectomy for stable patients with multitrauma. It should be kept in mind that patients with collective system injuries and urine extravasation can be followed with double-j stent placement. Furthermore, active bleeding sources can be terminated using angioembolization.
Keywords: AAST classification, kidney injuries, renal trauma.
Table 1
Operated patients/AAST grade

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Total

Number of patinet/
rate

2(6,6%)

2(6,6%)

8(26,6%)

12(40,0%)

6(20,0%)

30(100,0%)

Nephrectomy /
rate

0(0,0%)

0(0,0%)

0(0,0%)

3(37,5%)

5(62,5%)

8(100,0%)

Kidney reconstruction/
rate

0(0,0%)

0(0,0%)

0(0,0%)

2(100,0%)

0(0,0%)

2(100,0%)

double-j stent placement/
rate

0(0,0%)

0(0,0%)

0(0,0%)

1(50,0%)

1(50,0%)

2(100,0%)

Operated patients - AAST Grade
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Atriyal Fibrilasyona Sekonder Renal Enfarktüs Olgusu
Mehmet Erhan Aydin1, Aykut İnsan2, Deniz Çırgamış3, Mustafa Sungur1, Aykut Aykaç1, Coşkun Kaya1
1
Eskişehir Şehir Hastanesi
2
Osmaniye Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği
3
Özel Medifema Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
Giriş: Renal enfarktüs (RE), tüm acil servis başvurularının yaklaşık olarak %0,007’sini oluşturan oldukça nadir bir tanıdır (1). Genelde
40 yaş üstü hastalarda görülür ve başvuru şikâyeti çoğunlukla karın ağrısı ve yan ağrısı şeklindedir. RE’ye özel semptom ve klinik
bulgu olmaması nedeniyle tanısı gecikebilir ve daha sık görülen tanılarla karışabilir.
Olgu: 79 yaşında kadın hasta 2 gündür olan sol yan ağrısı ve karın ağrısı şikâyeti ile acil servise başvurdu. Öyküsünde hipertansiyon mevcuttu, ameliyat ve travma öyküsü olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde batın rahattı, sol kostovertebral açı hassasiyeti
mevcuttu. Laboratuar incelemesinde CRP yüksekliği (80,8 mg/l) ve lökositöz (17,81 x109/L) mevcuttu. Diğer laboratuar değerleri ve
tam idrar tahlili normaldi. Hastaya tüm batın kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi ve sol böbreğin üst 2/3’ünde parankimal
perfüzyon defekti izlendi (Resim-1a). Sol parsiyel renal enfarktüs olarak değerlendirildi. Hasta etyolojik açıdan değerlendirildi ve
hastaya atriyal fibrilasyon teşhisi konuldu. Hasta kardiyolojiye danışıldı ve ek kardiyak patoloji saptanmadı. Hastaya warfarin ve
enoksaparin tedavisi başlandı. Takiplerinde hastanın şikayetleri geriledi ve INR düzeyi istenen seviyeye geldikten sonra hasta taburcu edildi. 1 ay sonraki kontrolünde INR düzeyi istenen seviyedeydi ve diğer laboratuar değerleri normaldi. Hastaya kontrol için tüm
batın kontrastlı BT çekildi ve sol böbreğin tamamen kontrastlandığı ve perfüzyon defektinin olmadığı görüldü (Resim-1b). Hastanın
kardiyolojik yönden takibi devam etmektedir.
Tartışma: RE’ye özel semptom ve klinik bulgu olmaması nedeniyle ürolitiyazis, piyelonefrit ve diğer batın içi patolojilerle karışabilmektedir ve tanı koymak zor olabilir. Tanıda gecikme renal fonksiyon kaybına sebep olabilir. Kontrastlı bilgisayarlı tomografide
böbrekte kama tarzı parankimal perfüzyon defekti RE için tipiktir (2). RE’ye sebep olan en sık nedenler kardiyoembolik olaylar, renal
arter yaralanması ve hiperkoagülasyon durumlarıdır. Atriyal fibrilasyon, en sık görülen etiyolojik sebeptir (2). Antikoagülasyon tedavisi renal perfüzyonu düzeltmek ve prognozu iyileştirmek için mümkün olan en kısa sürede uygulanmalıdır.
Sonuç: RE nadir fakat çok önemli bir nefrolojik problemdir. Yan ağrısı ve tromboembolizm risk faktörü olan hastaların ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. Tanı konulduğunda etyolojik neden ortaya konulmalı ve tedavisi ona göre düzenlenmelidir.
Kaynaklar:
1. Domanovits H, Paulis M, Nifkardjam M, Meron G, Kurkciyan I, Bankier AA, Laggner AN: Acute renal infarction. Clinical characteristics of 17 patients. Medicine (Baltimore). 1999;78:386– 394
2. Eren N, Gungor O, Kocyigit I, Guzel FB, Erken E, Altunoren O, Tatar E, Eroglu E, Senel E, Kaya B, Paydaş S, Onan B, Sahin S, Yilmaz
M, Ulu S, Gursu M, Ozkok A, Yildiz A, Kurultak I, Ucar AR, Tanrisev M, Turgutalp K, Turan MN, Huzmeli C, Soypacaci Z, Akdam H,
Huddam B, Adibelli Z, Kara E, Inci A, Turkmen E, Tekce H, Dogukan A, Turkmen A. Acute renal infarction in Turkey: a review of 121
cases. Int Urol Nephrol. 2018 Nov;50(11):2067-2072. doi: 10.1007/s11255-018-1979-6.
Anahtar Kelimeler: renal enfarkt, atriyal fibrilasyon, tromboemboli
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A Case of Renal Infarction Secondary to Atrial Fibrillation
Mehmet Erhan Aydin1, Aykut İnsan2, Deniz Çırgamış3, Mustafa Sungur1, Aykut Aykaç1, Coşkun Kaya1
1
Eskisehir City Hospital, Department of Urology
2
Osmaniye State Hospital, Department of Radiology
3
Private Medifema Hospital, Department of Cardiology
Introduction: Renal infarction (RE) is an extremely rare diagnosis, accounting for approximately 0.007% of all emergency department admissions (1). It is generally seen in patients over the age of 40 and the complaint on admission is mostly abdominal pain
and flank pain. Due to the absence of specific symptoms and clinical findings for RE, its diagnosis may be delayed and may be
confused with more common diagnoses.
Case: A 79-year-old female patient applied to the emergency department with complaints of left flank and abdominal pain for
2 days. She had a history of hypertension, and had no history of surgery or trauma. On physical examination, the abdomen was
normal, and left costovertebral angle tenderness was present. Laboratory examination revealed elevated CRP (80.8 mg/l) and leukocytosis (17.81 x109/L). Other laboratory values and complete urinalysis were normal. Contrast-enhanced computed tomography
(CT) of the entire abdomen was performed and parenchymal perfusion defect was observed in the upper 2/3 of the left kidney
(Figure-1a). It was evaluated as left partial renal infarction. The patient was evaluated in terms of etiology and was diagnosed with
atrial fibrillation. The patient was consulted to cardiology and no additional cardiac pathology was detected. The patient was started on warfarin and enoxaparin treatment. In the follow-up, the patient’s complaints regressed and the patient was discharged after
the INR level reached the desired level. In the follow-up one month later, the INR level was at the desired level and other laboratory
values were normal. Contrast-enhanced CT of the entire abdomen was performed for the control, and it was observed that the left
kidney was completely enhanced and there was no perfusion defect (Figure-1b). The patient’s cardiological follow-up continues.
Discussion: Due to the absence of specific symptoms and clinical signs for RE, it can be confused with urolithiasis, pyelonephritis
and other intra-abdominal pathologies, and diagnosis can be difficult. Delay in diagnosis may cause loss of renal function. Wedge-type parenchymal perfusion defect in the kidney on contrast-enhanced computed tomography is typical for RE (2). The most
common conditions causing RE are cardioembolic events, renal artery injury, and hypercoagulation. Atrial fibrillation is the most
common etiologic cause (2). Anticoagulation therapy should be administered as soon as possible to improve renal perfusion and
prognosis.
Conclusion: RE is a rare but very important nephrological problem. It should be kept in mind in the differential diagnosis of patients
with flank pain and thromboembolism risk factors. When the diagnosis is made, the etiology should be revealed and the treatment
should be arranged accordingly.
1.Domanovits.H,Paulis.M,Nifkardjam.M,Meron.G,Kurkciyan.I,Bankier.AA,Laggner.AN:.Acute.renal.infarction..Clinical.characteristics.of.17.patients..Medicine.(Baltimore)..1999;78:386–.394
2.Eren.N,Gungor.O,Kocyigit.I,Guzel.FB,Erken.E,Altunoren.O,Tatar.E,Eroglu.E,Senel.E,Kaya.B,Paydaş.S,Onan.B,Sahin.S,Yilmaz.M,Ulu.S,Gursu.M,Ozkok.A,Yildiz.A,Kurultak.I,Ucar.AR,Tanrisev.M,Turgutalp.K,Turan.MN,Huzmeli.C,Soypacaci.Z,Akdam.H,Huddam.B,Adibelli.Z,Kara.E,Inci.A,Turkmen.E,Tekce.H,Dogukan.A,Turkmen.A..Acute.renal.infarction.in.Turkey:.a.review.of.121.cases..Int.Urol.
Nephrol..2018.Nov;50(11):2067-2072..doi:.10.1007/s11255-018-1979-6.
Keywords: renal infarction, atrial fibrillation, thromboembolism

510

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Resim-1
Figure-1

a, kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT), sol böbreğin üst 2/3’ünde parankimal perfüzyon defekti; b,kontrastlı bilgisayarlı tomografi
(BT), tamamen kontrastlanan ve perfüzyon defekti olmayan sol böbrek.
a, contrast-enhanced computed tomography (CT), parenchymal perfusion defect in the upper 2/3 of the left kidney; b, contrast-enhanced computed tomography (CT), left kidney fully enhanced and without perfusion defects.
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Çocukta inmemiş testis cerrahisinde o anda testis kanseri olabileceği riski unutulmamalıdır
Yavuz Bastug
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
GİRİŞ: İnmemiş testis erkek çocuklarda en sık görülen konjenital ürogenital anomalilerden birisi olup, miad doğumda %1-4 oranında
görülmektedir. 1 yaşında bu oran %1’dir. İnmemiş testis, infertilite ve testis kanseri gelişimine neden olabilmektedir. 6-12 ay, en geç
18 aylıkken orşiopeksi önerilmektedir.
İnmemiş testislerin %80’i palpabl, %20’si non-palpabldır. Palpe edilemeyen testislerin %50-60’ı intraabdominal, kanaliküler veya
peeping testistir. Genel anestezi sırasında tekrar muayene ile yine testis palpe edilemezse laparoskopi yapılmalıdır, %40 oranla intraabdominal testis gözlenir. İnmemiş testislerde tedavi edilse bile malignite riski artmaktadır. Post-puberte döneminde diğer testisi
scrotal ve normal ise malignite potansiyeli nedeniyle inmemiş testise orşiektomi önerilmektedir.
Testis tümörleri tüm pediatrik solid tümörlerin %1-2’sidir. Ergenlik öncesi çocuklarda teratomlar ve yolk sak tümörleri daha sıktır,
germ hücreli tümörler daha azdır, sıklıkla da iyi huyludurlar (%60-75). 15 yaş altı çocuklarda en sık Asya’da milyonda 4,2 ve Güney
Amerika’da milyonda 5, en az Avrupa’da milyonda 2,1 görülmektedir. En sık 2 yaş civarında görülür.
GEREÇ-YÖNTEM: 8 aylık erkek çocuk sağ inmemiş testis nedeniyle kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede sol testis scrotumda palpabl, sağ testis scrotumda ve inguinalde palpe edilemedi. Dış merkezde yapılan skrotal ultrasonografide de aynı bulgular mevcuttu.
BULGULAR: Genel anestezi altında 5 mm’lik kamera portu girilerek tanısal laparoskopi yapıldı, sağ inguinal internal ring hizasında
yaklaşık 3 cm’lik testis dokusu izlendi. Sonrasında 2 adet yine 5 mm’lik çalışma portları girilerek vas deferens ve testisin vasküler
yapılarının diseksiyonu yapıldı. Testis yeterince serbestlendikten sonra açık inguinal explorasyona geçildi. Testis internal inguinal
ringden dışarı çıkarıldı. Makroskopik gözlemde testisin diğer testise göre oldukça büyük ve doğal yapısının bozuk olduğu gözlendi.
Malignite ihtimali düşünülerek orşiektomi uygulandı.
Patoloji incelemesinde sonuç “Teratom, prepubertal tip (epidermis, dermis, deri ekleri, yağ doku, kondroid doku)” olarak geldi. Tümör çapı 2,8x1,8x1,7 cm idi.
Teratomlar genellikle prepubertal dönemde iyi huyludur ve %40 oranla en sık görülen tümördür. Ortalama yaş 13 aydır (0-18 ay).
Histolojik olarak üç embriyolojik germ hücre katmanının (ektoderm, mezoderm ve endoderm) kombinasyonundan oluşabilir.
SONUÇ: İnmemiş testis ameliyatı yapılırken sadece testisi indirmeye odaklanılmamalı, bulunan testis görsel olarak iyice değerlendirilmeli, şüphe durumunda frozen yapılarak indirme kararı verilmelidir. Sadece puberte sonrası değil, çocukluk döneminde de kanser
riski olabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İnmemiş testis, testis kanseri, orşiopeksi, teratom
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In undescended testicular surgery in children, the risk of testicular cancer at that time should
not be forgotten
Yavuz Bastug
Department of Urology, University of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
INTRODUCTION: Undescended testis is one of the most common congenital urogenital anomalies in boys, and it is seen at a rate of
1-4% at term delivery. At the age of 1, this rate is 1%. Undescended testicle can cause infertility and testicular cancer development.
Orchiopexy is recommended at 6-12 months, at the latest at 18 months.
80% of undescended testicles are palpable and 20% are non-palpable. 50-60% of non-palpable testes are intraabdominal, canalicular or peeping testes. If the testis cannot be palpated with re-examination during general anesthesia, laparoscopy should be
performed, intraabdominal testis is observed with a rate of 40%. Even if the undescended testicles are treated, the risk of malignancy increases. If the other testicles are scrotal and normal in the post-puberty period, orchiectomy for the undescended testis is
recommended due to malignancy potential.
Testicular tumors are 1-2% of all pediatric solid tumors. Teratomas and yolk sac tumors are more common in prepubertal boys,
germ cell tumors are less common, often benign (60-75%). In children under the age of 15, it is seen most frequently at 4.2 per
million in Asia and 5 per million in South America and at least 2.1 per million in Europe. It is most common around the age of 2.
MATERIALS-METHODS: An 8-month-old boy was admitted to our clinic with a right undescended testicle. On physical examination,
the left testicle was palpable in the scrotum, and the right testicle was not palpable in the scrotum and inguinal region. The same
findings were also found in scrotal ultrasonography performed in an external center.
RESULTS: Under general anesthesia, a 5 mm camera port was entered and diagnostic laparoscopy was performed, approximately 3
cm of testicular tissue was observed at the level of the right inguinal internal ring. Afterwards, 2 working ports of 5 mm were entered and the vascular structures of the vas deferens and testicles were dissected. After the testis was freed enough, open inguinal
exploration was initiated. The testicle was removed from the internal inguinal ring. On macroscopic observation, it was observed
that the testicle was quite large compared to the other testis and its natural structure was damaged. Orchiectomy was performed
considering the possibility of malignancy.
The result in the pathology examination was “Teratoma, prepubertal type (epidermis, dermis, skin appendages, adipose tissue,
chondroid tissue)”. The tumor diameter was 2.8x1.8x1.7 cm.
Teratomas are generally benign in the prepubertal period and are the most common tumor with a rate of 40%. The average age is
13 months (0-18 months). It can be histologically composed of a combination of three embryological germ cell layers (ectoderm,
mesoderm, and endoderm).
CONCLUSION: While performing undescended testis surgery, focus should not only be focused on lowering the testicle, the testis
found should be thoroughly evaluated visually, and in case of doubt, a decision should be made to download it by making it frozen.
It should be kept in mind that there may be a risk of cancer not only after puberty but also in childhood.
Keywords: Undescended testicle, testicular cancer, orchiopexy, teratoma
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İnmemiş testiste kanser
Cancer in the undescended testicle

Operasyon sırasındaki kanserli testis dokusu
Cancerous testicular tissue during the operation
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Sıtma Erektil Disfonsiyona Neden Olabilir Mi?
Kazım Ceviz, Muhammed Emin Polat, Lütfi İhsan Boyacı, Emre Uzun, Yusuf Kasap
Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
40 yaşında bilinen bir ek rahatsızlığı olmayan erkek hasta 8/2020 tarihinde sudan ziyareti sonrasında yüksek ateş, üşüme,titreme şikayeti olması üzerine hastaneye başvuruyor sonrasında sıtma tanısı konulması nedeniyle artehetmer lumefentrin kullanan hasta sıtma rahatsızlığı sonrasında gelişen erektil disfonksiyon nedeniyle tarafımıza başvuruyor pde5i kullanmasına rağmen ereksiyon olmuyor sabah ereksiyonu bazen oluyormuş.
Erektil disfonksiyon penis ve vajina ilişkisinin başarısızlığı ile sonuçlanan penil sertleşmenin devam ettirilememesi veya sertleşmenin olmaması olarak tanımlanır. Genelde ileri yaş hastalarda görülmekle birlikte yeni yapılan araştırmalarda genç hastalarda da artık sık görülmeye başlanmıştır. Özellikle genç hastalarda görülme nedenleri arasında vaskülojenik ve yapısal
nedenler, endokrin hastalıklar, nörojenik nedenler, ilaç yan etkisi, psikiyatrik problemler, ilişkisel nedenler yer almaktadır.
Erektil disfonksiyon penis dokusunda dolaşım ve yapısal değişikliklere neden olabilen değişmiş endotel fonksiyonu ile ilişkilidir. Arteriyel yetmezlik ve düz kas gevşemesindeki kusur bu nedenle ED ile sonuçlanır. Hatta yapılan araştırmalarda ed nin
koroner arter hastalığı belirteci olabileceğine dair kanıtlar bulunmuştur.ed şikayeti olan hastalarda başvuruda anamnez, ed değerlendirme ölçeği, fizik muayene, laboratuvar bulguları değerlendirilmelidir. Anamnezde tanılı kronik rahatsızlıklar, kullandığı ilaçlar, psikososyal yakınmalar gibi durumlar dikkate alınmalıdır. ed değerlendirmesi için objektif olarak ölçebilmek için hafif
orta şiddetli şeklinde ayrım yapan ııef-5 doldurulmaktadır. fizik muayene gonadal, kardiyovasküler ve nörolojik muayeneyi içerir.
Sunulan vakada ek hastalık olmayıp laboratuvar bulgular normal olup kullandığı ilaç bulunmamaktadır. Sıtma hastalığı sonrasında gelişen erektil disfonksiyon araştırması için çekilen penil doppler usg de İntrakavernozal olarak 60
mg papaverin enjeksiyonundan önce penis şaftında yapılan incelemede tunica albuginea da ya da her iki kavernöz cisimde ekojen/kalsifiye plak oluşumu izlenmemiştir. Spongios cisimde üretra trasesinde patolojik bulgu saptanmadı.
Bu bulgular ışığında hastamızda ek hastalık olmayıp ilaç kullanım öyküsü olmayan hastanın öyküsünde özellik olarak sıtma geçirmiş olması ve sonrasında gelişen vaskülojenik kaynaklı bir erektil disfonksiyon olması erektil disfonksiyon tanısının araştırılırken
ayrıntılı bir anamnezin ve ilginçliğini göz önüne sermektedir. Literatürde sıtma nedenli erektil disfonksiyon belirtilmemiş olması bu
alanda araştırmaların açık olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sıtma, Erektil Disfonksiyon, Genç Hasta
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Can Malaria Cause Erectile Dysfunction?
Kazım Ceviz, Muhammed Emin Polat, Lütfi İhsan Boyacı, Emre Uzun, Yusuf Kasap
Department of urology, Ankara City Hospital, Ankara
We present a 40-year-old male patient with no known co-morbidity, who applied to the hospital with complaints of
high fever, chills, and chills after his visit to Sudan on 8/2020, and then was diagnosed with malaria, using artehetmer lumefentrin. We present a patient who applied to us due to erectile dysfunction that developed after malaria.
Keywords: Malaria, Erectile Dysfunction, Young Patient
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Türk Toplumunda İdrar Kaçırma Farkındalığının Değerlendirilmesi
Mehmet Gökhan Çulha, Murat Özer, Mehmet Ali Sezgin, Veysel Sezgin, Emre Can Polat, Alper Ötünçtemur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Toplumda idrar kaçırma sıklığı, hastaların utanması ve idrar kaçırmanın bir tedavisinin olmadığını düşünmeleri nedeniyle net
olarak belirlenememektedir. Bu çalışmanın amacı Türk toplumunda idrar kaçırma farkındalığını araştırmaktır.
METOD: Avrupa Üroloji Derneği’nin hazırlamış olduğu ve 13 sorudan oluşan idrar kaçırma farkındalık anketi, gerekli izinler ve etik
kurul onayı sonrasında Türkçe ’ye çevrildi. Ardından 1-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Üroloji Polikliniği’ne başvuran ve anketi doldurmayı kabul eden tüm hastalara bu anket doldurtuldu. Okuma yazma bilmeyenler, 18 yaş altı hastalar ve çalışmaya katılmayı kabul
etmeyen hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Ankete 554 kişi katıldı (300 kadın, 254 erkek). Katılımcıların yaş ortalaması 47,03±14.13 idi. Katılımcıların %70’i evliydi.
Hastaların yaklaşık %30’u idrar kaçırma tanımını tam olarak bilmediğini ifade etmekteydi. İdrar kaçırma ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesinde 340 katılımcı mesane ile ilişkili problem olduğunu (%61,37), 212 katılımcı aşırı kilonun etkili olduğunu(%38,26), 189
katılımcı ise enfeksiyonun idrar kaçırmanın sebebi olduğunu belirtmiştir.
Katılımcıların yaklaşık %59’u (226/554) hayatları boyunca en az bir kez idrar kaçırma tarif etmektedir. İdrar kaçırma problemleri
için en sık üroloji hekimine danışılmak istenmektedir (%23,47), ancak 268 katılımcı idrar kaçırma şikâyeti için herhangi bir yardım
almamaktadır (%48,38).
İdrar kaçırdığı halde yardım almak istememe nedeni değerlendirildiğinde katılımcıların yaklaşık %23’ünün bu durumun kendiliğinden
geçeceğine inandığı görülmüştür. Katılımcıların Yaklaşık %52’si (285/554) herhangi bir idrar kaçırma tedavisi almamaktadır. Tedavi
alanlar içerisinde en sık oral ilaçlar (antikolinerjik/beta 3 agonsit) tercih edilmektedir.
İdrar kaçırma tedavilerinden hangisi ya da hangilerini biliyorsunuz? sorusuna katılımcıların %45,67’si oral ilaçları bildiğini belirtirken %40,61’i ped kullanımını tedavi olarak görmektedir. İdrar kaçırmanın cerrahi tedavisinin olduğunu düşünen katılımcı sayısı ise
126’dır (%22,74).
SONUÇ: Avrupa Üroloj Derneği’nin üroloji haftası için tasarladığı anketin Türk toplumuna uygulanması sonucunda toplumun yarısından fazlasının en az bir kez idrar kaçırma problemi olduğu, ancak danışacak merkezi seçme konusunda sıkıntı yaşadıkları ve
tedaviye ulaşamadıkları görülmüştür. Toplumda yanlış bilgilendirme ve utanmanın neticesinde birçok hasta idrar kaçırma tanısı ve
tedavisini alamamaktadır. Ulusal derneklerin, toplumsal kuruluşların ve sağlık çalışanlarının hastaların idrar kaçırma konusunda
daha fazla bilgilendirmeye ihtiyacı olduklarını göz önünde bulundurmaları ve hasta bilgilendirme projelerine ağırlık vermeleri önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: idrar kaçırma, aşırı aktif mesane, hasta bilgilendirme, anket
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Evaluation of Urinary Incontinence Awareness in Turkish Population
Mehmet Gökhan Çulha, Murat Özer, Mehmet Ali Sezgin, Veysel Sezgin, Emre Can Polat, Alper Ötünçtemur
Department of Urology, University of Health Sciences, Prof. Dr. Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul, Turkey
OBJECTIVE: The frequency of urinary incontinence in the population cannot be determined clearly because of the embarrassment
of the patients and their belief that there is no cure for urinary incontinence. The aim of this study is to investigate the awareness
of urinary incontinence in Turkish society.
METHOD: Urinary incontinence awareness questionnaire consisting of 13 questions and prepared by the European Urology Association was translated into Turkish after necessary permissions and ethics committee approval. Then, this questionnaire was filled out
by all patients who applied to the Urology Polyclinic between 1-17 September 2021 and agreed to fill out the questionnaire. Illiterate
patients, patients under the age of 18 and patients who did not agree to participate in the study were excluded from the study.
RESULTS: 554 people participated in the survey (300 women, 254 men). The mean age of the participants was 47.03±14.13. 70% of
the participants were married. Approximately 30% of the patients stated that they did not know the exact definition of urinary incontinence. In the evaluation of the factors related to urinary incontinence, 340 participants stated that there was a problem related to
the bladder (61.37%), 212 participants stated that excess weight was effective (38.26%), and 189 participants stated that infection
was the cause of urinary incontinence.
Approximately 59% (226/554) of the participants describe urinary incontinence at least once in their lifetime. For urinary incontinence problems, the urologist is most frequently consulted (23.47%), but 268 participants do not receive any help for urinary incontinence (48.38%).
When the reason for not wanting to get help despite urinary incontinence was evaluated, it was seen that approximately 23% of the
participants believed that this situation would go away on its own. Approximately 52% (285/554) of the participants do not receive
any urinary incontinence treatment. Oral drugs (anticholinergic/beta 3 agonside) are the most frequently preferred among those
receiving treatment.
Which of the urinary incontinence treatments do you know? While 45.67% of the participants stated that they knew oral drugs,
40.61% of them considered pad use as a treatment. The number of participants who thought that the surgical treatment of urinary
incontinence was 126 (22.74%).
CONCLUSION: As a result of the application of the questionnaire designed by the European Urology Association for the urology
week to the Turkish population, it was seen that more than half of the population had urinary incontinence at least once, but they had
difficulties in choosing the center to consult and could not reach the treatment. As a result of misinformation and embarrassment
in the society, many patients cannot receive the diagnosis and treatment of urinary incontinence. It is recommended that national
associations, social organizations and healthcare professionals consider that patients need more information about urinary incontinence and focus on patient information projects.
Keywords: urinary incontinence, overactive bladder, patient information, questionnaire
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p97/VCP (Valosin içeren protein) ve SVIP (Küçük VCP ile etkileşen protein) Ekspresyon Paternlerinin İnsan Testisinde Belirlenmesi
Akgül Arıcı1, Fikret Erdemir2
1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Tokat
2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Tokat
Ubikitin proteozom sistemi (UPS), tüm ökaryotlarda fonksiyon gören lizozomal olmayan bir yolaktır. Poliubikitinlenen proteinler
daha sonra 26S proteozom tarafından yıkılırlar. Poliübikinlenmiş proteinlerin proteozomlara taşınmaları p97/Valosin-containing
protein (VCP) şaperon proteini sayesinde gerçekleşir. p97/VCP’nin eksikliği durumunda ubikitinlenmiş proteinler hücre sitoplâzması içerisinde birikmekte, yıkıma uğramayıp çeşitli patolojik durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. SVIP’in etkileşimde
olduğunu bildiğimiz p97/VCP ve ubikütin gibi UPS’de çalışan proteinlerin insan testis dokusundaki ekspresyonları ve fonksiyonları
bilinmemektedir. Bu nedenle, çalışmamızda postnatal insan testis dokularında SVIP’in ve etkileştiği proteinlerin ekspresyonlarının
incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu proteinlerin testis dokusundaki hücresel (Sertoli, Leydig, germ hücreleri, testiküler makrofajlar) ekspresyon farklılıklarına bakılarak bu hücrelere özgü spesifik belirteçler ile protein ekspresyonları ayrıca değerlendirilmiştir.
Neonatal, prepubertal, pubertal, erişkin ve geriatrik insan testis dokularında p97/VCP ile SVIP proteinlerin ekspresyonunun belirlenmesi amacı ile yapılan immünohistokimyasal incelemeler yapılmıştır. Sonuç olarak neonatal gruba ait hastalardan elde edilen testis
kesitlerinde p97/VCP ve SVIP’ın farklı testiküler ve intertisyal hücrelerdeki lokalizasyonları gösterilmiştir ve en düşük ekspresyon bu
grupta gözlenmiştir. Prepubertal evre ile başlayan protein seviyelerindeki artış pubertal dönemde neredeyse neonatal dönemin 2 katına
çıkmıştır. Erişkin dönemde en yüksek seviyeye çıkan p97/VCP ve SVIP ekspresyonu geriatrik dönemde anlamlı bir düşüş göstermiştir.
Sonuç olarak p97/VCP ve SVIP’ın ekspresyonlarının korelasyon gösterdiği, yaşla birlikte arttığı fakat yaşlı gruplarda anlamlı bir
şekilde azaldığı ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: p97/VCP, SVIP, UPS, İnsan, Testis
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Determination of p97 / VCP (valosin containing protein) and SVIP (small VCP interacting
protein) expression patterns in human testis
Akgül Arıcı1, Fikret Erdemir2
1
Tokat Gaziosmanpasa University, Faculty of Medicine, Department of Pathology
2
Tokat Gaziosmanpasa University, Faculty of Medicine, Department of Urology
The ubiquitin proteosome system (UPS) is a non-lysosomal pathway that functions in all eukaryotes. Ubiquitin is a thermostable polypeptide of 76 amino acids. The polyubiquitinated proteins are then destroyed by the 26S proteasome. The transport of polyubiquitinated
proteins to proteosomes takes place via the p97 / Valosin-containing protein (VCP) chaperone protein. The p97 / VCP binds to polyubiquitinated proteins, allowing these proteins to reach proteasome and thus their destruction. In the case of p97 / VCP deficiency, ubiquitinated proteins accumulate in the cell cytoplasm, causing them to fail to break down and produce various pathological conditions.
Small VCP interacting protein (SVIP) is a protein that binds to p97 / VCP (Valosin containing protein) and regulates its function, also responsible for protein degradation associated with endoplasmic reticulum. Removal of false or misfolded proteins
from the membranes of the endoplasmic reticulum and transport of 26S proteasomes for their destruction is mediated by Valosin containing protein (VCP). The VCP, also known as p97 or cdc48, interacts with many adapter proteins and cofactors and
displays different functions in the cell. These interactions are due to specific protein domains present in both VCP and cofactors.
The expression and function of proteins working in UPS, such as p97 / VCP and ubiquitin, which we know interact with SVIP, are not
known in human testis tissue. For this reason, our study aimed to examine the expression of SVIP and its interacting proteins in
postnatal human testis tissues. In addition, these cell specific markers and protein expressions were also evaluated by examining
the expression differences of these proteins in the cellular (Sertoli, Leydig, germ cells, testicular macrophages) of the testis tissue.
Immunohistochemical studies with the aim of determining the expression of p97 / VCP and SVIP proteins in neonatal, prepubertal,
pubertal, adult and geriatric human testis tissues were performed. In conclusion, in testicular sections obtained from neonatal
group, p97 / VCP and SVIP were localized in different testicular and interstitial cells and lowest expression was observed in this
group. The increase in protein levels starting with the prepubertal phase has almost doubled in the neonatal period in the pubertal period. Expression of p97 / VCP and SVIP, which peaked in adulthood, showed a significant decrease in the geriatric period.
As a result, the expression of p97 / VCP and SVIP correlated with the increase in age, but it decreased significantly in older groups.
Keywords: p97/VCP, SVIP, UPS, Human, Testis
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Ciddi oligospermi,kriptospermisi olan ve mikro varikoselektomi(m-Vx) planlanan hastalarda
klinik deneyimimiz
Ahmet Şalvarcı
Novafertil Tüp Bebek Merkezi ve KTO Karatay Tıp Fakültesine Afile Medicana Hastanesi, Üroloji Bölümü ve Tüp Bebek Merkezi,
Konya/Türkiye
İnfertil erkeklerde ≥%35 oranında varikosel izlenebilir. Ciddi oligospermiler, azospermilerde, kriptospermilerde varikoselektomi (Vx)
önerilebilir. Asiste reprodaktif uygulama öncesi m-Vx oksidatif redüksiyon potansiyelini ve DNA fragmentation azaltarak başarıyı
artırabilir. Ciddi oligospermi(<1x106 /ml), testis volümleri 25±8.4/ml n=8,kriptospermili, testis volümleri 19±2.3/ml n=5 klinik varikoseli olan n=13 hastaya mikro Vx uygulanıldı. Yaş ortalaması 26±8.4/yıl. FSH 13±3.7 mUI/mL, total testosteron 289±34.5 ng/dl,
prolaktin 14.56±4.5 ng/dl idi. Karyotipleri normal gözlendi. Bir hastada 12.kromozom inversionu bulundu. AZF delesyonu olmayan
hastalar idi. n=8 hastada sol grade III( doplerde >3 mm reflü pozitif), n=5 hastada sağ grade II (<3 mm reflü pozitif) ve sol grade III
reflü pozitif varikosel izlendi. Anestezi altında 12.5x 22.5 büyütme cerrahi mikroskop ile subingiunal komplikasyonsuz varikoselektomi uygulanıldı. Cerrahi sonrası 12±3.4 ayda n =3 hastada(n=2 kriptospermia, n=1 ciddi oligospermia) azospermi gelişti. n=4 ciddi
oligospermisi olan hastada sperm sayıları 4±2.3x106 /total olurken, n=3 ciddi oligospermide değişme izlenmedi. n=2 kriptospermili
hasta ciddi olispermik hale gelirken n=2 hastada kriptospermide düzelme gözlenmedi. Azospermi gelişen n=3 hastanın 8±3 /ay takiplerinde ejekülatta sperm gözlenmedi. Mikro testiküler sperm ekstraksiyon uygulanan bu hastalardan n=1/3’inde sperm bulundu.
Sperm gözlenen hastanı Johnsen skoru 8 (germinal epitel çok sıralı ancak lümende 10›dan az spermatozoa var) iken diğer hastaların skoru 2(germ hücresi yok, sadece Sertoli hücresi var) izlendi. Cerrahi komplikasyon izlenmemesine ve ek medikal tedaviler
verilmemesine rağmen ciddi olgospermi ve kriptospermilerde mikro Vx sonrası persitant azospermi gözlendi. Bu hastalarda Vx
planlanmadan öncesi spermlerin dondurulması gelecek fertilite potansiyeli açısından önerilir.
Anahtar Kelimeler: oligospermi,kriptospermisi,varikoselektomi
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Our clinical experience in patients with severe oligospermia and cryptospermia for whom
micro varicocelectomy (m-Vx)is planned
Ahmet Şalvarcı
Novafertil IVF Center and KTO Karatay Medical Faculty Afile Medicana Hospital, Department of Urology and IVF Center, Konya/
Turkey
Varicocele is prevalent in ≥35% of infertile men. Varicocelectomy (Vx) may be recommended in severe oligospermia, azoospermia,
and cryptospermia cases. M-Vx may increase the success rate by decreasing reactive oxygen species and DNA fragmentation before assisted reproductive treatment. Micro Vx was performed in n=8 patients with severe oligospermia (<1x106/ml) at a testicular
volume of 25±8.4/ml, n=5patients with cryptospermia at a testicular volume of 19±2.3/ml, and n=13 patients with clinical varicocele. The median age was 26±8.4/years. The FSH level was 13±3.7 mUI/mL, total testosterone level was 289±34.5 ng/dl, while the
prolactin level was 14.56±4.5 ng/dl.Their karyotypes were normal. Chromosome 12 inversion was detected in one patient. These
were patients with no AZF deletion. Left grade III varicocele (>3 mm reflux positive at Doppler) was detected in n=8 patients, while
right grade II varicocele (<3 mm reflux positive)and left grade III reflux positive varicocele patients were detected in n=5 patients.
Subinguinal varicocelectomy was performed without any complication under anesthesia with a surgical microscope at a magnification power of 12.5x22.5. Azoospermia developed after surgery within 12±3.4 months in n=3 patients (n=2 cryptospermia, n=1 severe oligospermia). The sperm count of n=4 patients with severe oligospermia was 4±2.3x106 /total,and no change occurred in n=3
patients with severe oligospermia. A total of n=2 patients with cryptospermia became severely oligospermic, and no improvement
was detected in cryptospermia of n=2 patients. No ejaculatory sperm was observed in the8±3-month follow-ups of n=3 patients
who developed azoospermia. Sperm was detected in n=1/3 of these patients who underwent micro-testicular sperm extraction. The
Johnsen score of the patient with sperm was 8 (multi-layered germinal epithelium but with less than 10 spermatozoa in the lumen)
while the score of the other patients was 2(no germ cell, only Sertoli cells). Although no surgical complication was observed and
no additional medical treatment was administered, persistent azoospermia was detected after micro Vx in severe oligospermia
and cryptospermia cases. Considering the future fertility potential, it is advised to perform sperm freezing before consideringVx in
these patients.
Keywords: oligospermia, cryptospermia, varicocelectomy
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Olgu: Renal pelvisin primer adenokarsinomu
Burak Karabacakoğlu, Mert Hamza Özbilen, Çağdaş Bildirici, Erkin Karaca, Barış Karademir, Mahmut Can Karabacak, Erkan Aravacık, Taylan Tığlı, Oğuz Tarhan, Erdem Kısa, Yusuf Özlem İlbey
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
GİRİŞ: Renal pelvis tümörlerinin %90’ınından fazlası ürotelyal, geri kalanını skuamoz hücre (%8) ve adenokarsinom (%1) oluşturmaktadır. Adenokarsiinomların çoğunluğu metastatik kaynaklı olup, primer renal pelvisin adenokarsinomu (PRPAK) çok daha nadir
görülmektedir. Bu vaka sunumunda PRPAK tanısı almış iki hastayı sunacağız.
Vaka 1: 88 yaşında kadın hasta sağ yan ağrısı nedeniyle başvurdu. Kronik böbrek yetmezliği ve tirodektomi öyküsü vardı. Fizik muayenede kostavertebral açı hassasiyeti mevcuttu. Kreatinin değeri 1.9 mg/dl ve enfektif belirteçleri normaldi. Hastanın bilgisayarlı
tomografisinde (BT) sağ böbrekte pelvikalisiyel ve parankimal alanlardan retroperitoneal bölgeye uzanan hematom-kitle ayırımı
yapılamayan görünüm mevcuttu. Manyetik rezonans görüntülemede (MRG) toplayıcı sistem içerisinde ve perirenal bölgede yoğun
içerikli 127x64x124 mm boyutlarında abse ile uyumlu alan mevcuttu (Figür 1.). Hastaya antibiyotik tedavisi ile beraber açık sağ
radikal nefrektomi ve abse drenajı uygulandı. Post op yoğun bakım servisinde takip edilen hasta medikal tedaviye yanıt vermeyerek
post-op 1.gün vefat etti. Hastanın kitle patolojisi PRPAK ile uyumluydu.
Vaka 2: 38 yaşında kadın hasta sol yan ağrısı ve hematüri şikayetleriyle başvurdu. Fizik muayenesi normaldi. Çekilen BT’de sol
böbrekte 150x130x90 cm’lik kistik alan ve kalsifikasyon içeren kitle görünümü mevcuttu. Hastanın abdominal MRG’de sol böbrekte nekrotik gros kitle ve perirenal yağlı dokuda invazyon şüpheli görünüm mevcuttu. Toraks BT’de akciğer üst lobunda 18 mm’lik
metastaz şüpheli nodül vardı. Hastaya açık sol radikal nefrektomi ve sürrenalektomi operasyonu yapıldı. Hastanın patolojisi adenokarsinom olarak raporlandı. Takibinde 2. ayda hastaya göğüs cerrahisi tarafından akciğer wegde rezeksiyon uygulandı. Bunun da sonucu adenokarsinom metastazı olarak raporlandı. Primer odak açısından gastrointestinal ve jinekolojik sistem taraması yapıldı ve
normal sonuçlandı. Florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi (FDG-PET/BT) taraması yapılan ve başka odak saptanamayan
hastanın tanısı PRPAK ve buna bağlı akciğer metastazı olarak kabul edildi. Medikal onkolojiye yönlendirilen hastaya 6 ay pazopanib
tedavisi uygulandı. Sırt ağrıları nedeniyle 1.yıl yapılan FDG-PET/BT paraaortik lenf nodunda ve T10 vertebrada yeni gelişen metastatik lezyonlar saptandı. Hastanın tedavisi halen devam etmektedir.
TARTIŞMA: PRPAK çok nadir görülmekle birlikte patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Literatürde kronik irritasyon, uzun dönem
inflamasyon, hidronefroz ve renal kalküli ile beraber gözlendiğine dair ve kitlenin kistik ve müsinöz jel ile kaplı olduğuna yönelik de
benzer çalışmalar mevcuttur.
Preoperatif görüntüler ve bulgular diğer pelvis tümörleri ve renal kitlelerle benzer olduğu için preoperatif tanı koymak güçtür. Preoperatif tru-cut biyopsi tümör tanısına katkı sağlayabilir. Yine bir çalışma preoperatif idrar sitolojisinin tanıya yardımcı olabileceğini
belirtmiştir.
Renal pelvis adenokarsinomun metastatik veya komşu organ invazyonu şeklinde görülmesi daha yaygın olduğundan, primere yönelik gastrointestinal ile genital sistem başta olmak üzere tarama yapılmalı ve dışlanmalıdır. Kolon adenokarsinomu ile benzer
patolojilere sahip olduğu için patolojik differensiyasyon zordur.
PRPAK tanı anında genellikle yüksek dereceli ve invaziv olup agresif seyretmektedir. Prognoz belirleyeci yeterli vaka olmamasına
rağmen literatürde hastaların postoperatif sürvi 2-5 yıldır. Tedavide öncelikle erken radikal nefrektomi yapılmalıdır. Adjuvan kemoterapi (KT) ve radyoterapinin etkinliğine yönelik yeterli kanıt sağlayan çalışma mevcut olmayıp genellikle standart KT’ye dirençlidir.
İmmunoterapik ajanlar etkili olabileceği düşünülmekte fakat hedef-gen mekanizması henüz net değildir.
Anahtar Kelimeler: Renal pelvis adenokarsinom, renal kitle, primer adenokarsinom
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Case: Primary adenocarcinoma of renal pelvis
Burak Karabacakoğlu, Mert Hamza Özbilen, Çağdaş Bildirici, Erkin Karaca, Barış Karademir, Mahmut Can Karabacak, Erkan Aravacık, Taylan Tığlı, Oğuz Tarhan, Erdem Kısa, Yusuf Özlem İlbey
Department of Urology, University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
INTRODUCTION: More than 90% of renal pelvis tumors are urothelial, rest are squamous cell (8%) and adenocarcinoma (1%). Majority of adenocarcinomas are of metastatic origin, and primary adenocarcinoma of renal pelvis (PRPAK) is much rarer. In this case
report, we will present two patients diagnosed with PRPAK.
Case 1: An 88-year-old female patient presented with right flank pain. She had a history of chronic renal failure and thyroidectomy.
There was costovertebral angle tenderness on physical examination. Her creatinine value was 1.9 mg/dl and her infective markers
were normal. On computerized tomography(CT) of patient, there was an appearance in right kidney that could not be differentiated
between hematoma and mass. In magnetic resonance imaging (MRI), there was 127x64x124 mm dense mass with abscess appearance in collecting system and in perirenal region (Figure 1.). Patient underwent open right radical nephrectomy and abscess
drainage with antibiotic treatment. Patient was followed up in post op intensive care unit. She did not respond to medical treatment
and died on 1st post-op day. Pathology of patient was compatible with PRPAK.
Case 2: A 38-year-old female patient presented with left flank pain and hematuria. Physical examination was normal. On abdominal
CT, cystic 150x130x90 mm mass and calcification in left kidney area were present. In abdominal MRI, there was necrotic gross
mass in left kidney and suspicious appearance of invasion in perirenal fatty tissue. On thorax CT, there was an 18 mm nodule suspicious for metastasis in upper lobe of lung. Patient underwent open left radical nephrectomy and adrenalectomy. Pathology was
reported as adenocarcinoma. After 2-months, lung wegde resection was performed by thoracic surgeon. Pathology was reported
as adenocarcinoma metastasis. Gastrointestinal and gynecological system scans were performed for primary tumour and results
were normal. Patient underwent fluorodeoxyglucose-positron emission tomography (FDG-PET/CT) scan and no other tumour was
detected. Pathology was accepted as PRPAK with lung metastasis. Patient was referred to medical oncology and was treated with
pazopanib for 6 months. Newly developed metastatic lesions at paraaortic lymph node and T10 vertebra were detected in 1st year
FDG-PET/CT. Patient’s treatment is still ongoing.
DISCUSSION: Although PRPAK is very rare, its pathogenesis is not known exactly. There are similar studies in literature showing that it might associated with chronic irritation, long-term inflammation, hydronephrosis and renal calculi.
Preoperative diagnosis is difficult because preoperative images and signs are similar to other pelvic tumors and renal masses.
Preoperative tru-cut biopsy may contribute to tumor diagnosis. Another study indicated that preoperative urine cytology may aid
diagnosis.
Renal pelvis adenocarcinoma is seen more common as metastatic or adjacent organ invasion. Primers for gastrointestinal and
genital scanning system must be excluded.
PRPAK is usually high-grade and invasive at time of diagnosis and has aggressive course. Prognosis is bad with approximately 2-5year survival. In treatment, early radical nephrectomy should be performed. There are no studies providing sufficient evidence for
efficacy of adjuvant chemotherapy (CT) and radiotherapy. It is generally resistant to standard chemotherapy. Immunotherapeutic
agents might be effective but target-gene mechanism is not yet clear.
Keywords: Adenocarcinoma of renal pelvis, renal mass, primary adenocarcinoma
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Figür 1.
Figure 1.

A: Vaka 1: Sağ renal kitlenin abdominal MRI görüntüsü B: Vaka 2: Sol renal kitlenin ve akciğer metastazının toraks BT ve abdominal
MRI görüntüsü
A: Case 1: The abdominal MRI image of right renal mass B: Case 2: The abdominal MRI image of left renal mass and the thorax CT
image of metastasis
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Böbreğin Skuamöz Hücreli Karsinomu: Farklı bir vaka deneyimi
Muhammed Emin Polat, Kazım Ceviz, Hasan Batuhan Arabacı, Lütfi İhsan Boyacı, Emre Uzun, Yusuf Kasap
Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
Böbreğin skuamöz hücreli karsinomu(SCC),böbrek tümörleri içerisinde yaklaşık %6-15’lik bir orana sahiptir. Kronik irritasyona bağlı
oluştuğu bilinen bu durum, tanısı zor, prognozu kötü olan bir süreçtir.Biz de farklı semptomlarla ortaya çıkan bir vakayı sunmayı
amaçladık.
41 yaşında kadın hasta,ek hastalığı bulunmamakta.7 yıl önce sol böbrekten 2 defa kist aspirasyonu mevcut ve 6 yıl önce sol açık
nefrolitotomi+piyeloplasti operasyonu geçirmiş.6 ay önce polikliniğe sol flank bölgede şişlik,ağrı ve akıntı şikayetiyle başvurdu.
Çekilen BT’de sol böbrek pelvikalisyel sistem içinde çapı 5 cm ölçülen kistik-kaliektazik görünümler mevcut,ayrıca alt polde yaklaşık 4x4cm boyutlu solid düzgün konturlu kitle lezyonu izlenmiş.Hasta oral antibiyoterapiler ile takip edilmiş. Hastanın 2 ay sonra
kontrol MR görüntülemesinde sol böbrek alt polünde retroperitoneal alanda izlenen psoas kasına ve karın duvarı kaslarına uzanan
ve cilt altı dokuya dek devamlılık gösteren enfeksiyon bulguları saptanması ve hastanın eski insizyon hattından pürülan akıntısının
devam etmesi üzerine yatışı yapılarak takip edildi. Hastanın yara kültüründe E.coli üremesi olup idrar kültüründe üreme saptanmadı antibiyoterapi başlandı. Hastanın mevcut tablosunda gerileme olmaması üzerine sol böbreğe nefrostomi kateteri takıldı ve
kontrol opaklı BT çekildi. Hastanın BT’sinde sol böbrek orta kesim-alt pol düzeyinde 100x70mm boyutunda heterojen yoğun içerikli
koleksiyon ile uyumlu bulgular saptandı ve koleksiyon retroperitona egzofitik uzanım göstermekteydi. Hastanın mevcut lezyonu
enfektif koleksiyon olarak değerlendirilerek,sol nefrektomi+ retroperitoneal apse drenajı yapıldı. Hastanın patolojisi keratinize skuamöz hücreli karsinom olarak yorumlandı.Tümör renal pelvis kökenli olup lenfovasküler ve parankimal invazyon bulgusu mevcuttu.
Tümörün perirenal yağ dokuya ulaştığı saptandı.Hasta üro-onkoloji konseyinde değerlendirildi,kemoterapi planı ile takibe alındı.
SCC gelişimi ürolitiyazis,hidronefroz,tüberküloz,kronik piyelonefrit ve piyonefroz, geçirilmiş cerrahi öyküsü gibi kronik irritasyona
bağlıdır.Ayrıca bir analjezik olan fenasetinin aşırı kullanımının da bu oranı artırdığına dair yayınlar mevcuttur.Hastamızda da geçirilmiş cerrahi öyküsü ve üriner sistem taş hastalığı öyküsü bulunmaktadır.
Hastalar çoğunlukla yan ağrısı ve kilo kaybı gibi spesifik olmayan semptomlarla başvururlar. SCC genellikle boyut olarak ürotelyal
karsinoma(UK) göre daha büyük olduğundan lokal semptomlar oluşturmaktadır. Ayrıca SCC hastalarında paraneoplastik sendromlar da eşlik edebilmektedir. Hastamızda fistülize bir akıntıya enfekte tablonun eşlik etmesiyle klinik olarak farklı bir tablo ortaya
çıkmıştır.
Radyolojik tetkiklerde, SCC tanısını doğrudan koymak zordur. Solid kitle saptanması, lezyonda kalsifikasyonlar olması gibi spesifik
olmayan özellikler taşımakta ve bu durumda tanıyı zorlaştırmaktadır. Histopatolojik inceleme olmaksızın SCC tanısı konulamamaktadır. Nitekim, hastamızın mevcut lezyonun şekli, kontrastlanma biçimi ön planda enfektif durumları düşündürmüş ve histopatolojik
inceleme sonucunda kesin tanı netleşmiştir.
SCC tanısı alan hastaların çoğu ileri evrede saptanmakta ve bu durum hızlı ilerleyip, geç bulgu vermesinden kaynaklanmaktadır.SCC
prognozu UK prognozundan daha kötü gözükse de bunun sebebinin SCC hastalarının büyük çoğunluğunun ileri evrede saptanması
olduğu anlaşılmaktadır.SCC’nin 5 yıllık sağkalımı %10’dan düşüktür.
Tedavide ilk seçenek cerrahidir. Kemoterapi(KT) ve radyoterapi(RT)’nin sınırlı etkisi bulunmaktadır.Cerrahi operasyon tekniğindeki
farklılığın sebebi ise tanının net olmayıp farklı öntanılarla operasyona girilmesidir.Örneğin RCC ön tanısı ile girilen vakalarda sadece
nefrektomi uygulanmaktadır.Bazı çalışmalarda nefrektomi sonrası SCC saptanması üzerine ek olarak üreterektomi yapılmış ancak
bu üreter dokusunda sadece fibrozise rastlanmıştır. Bizim vakamızda da kontrol edilemeyen renal apse ön tanısı ile hastaya nefrektomi yapılmış, enfekte odak boşaltılmış ancak patolojik olarak SCC tanısı konmuştur.
Sonuç olarak,böbreğin SCC’si risk faktörleri ile birlikte değerlendirilerek ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.Hastalığın tedavisi ve takibi
için ileri çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek, Tümör, Enfeksiyon, Skuamöz Hücreli Karsinom
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A different experience about Squamous Cell Carcinoma of the Kidney
Muhammed Emin Polat, Kazım Ceviz, Hasan Batuhan Arabacı, Lütfi İhsan Boyacı, Emre Uzun, Yusuf Kasap
Department of Urology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
Squamous cell carcinoma(SCC) of the kidney is a rare variant of renal tumors. It represents 6-15% of them.Chronic irritation is the
leading cause. It has a poor prognosis, and we have presented a different clinical presentation of the SCC.
A 41-year-old female was presented with left flank pain, tenderness, and drainage of pus from the old surgery site.She has had left
kidney cyst aspirations two times 7 years ago, left nephrolithotomy and pyeloplasty operation 6 years ago. She had no known disease. In the CT scan, there was a 5 cm cystic appearance in the left pelvicalyceal structures and a 4x4cm solid mass on the lower
pole of the kidney. Oral antibiotics were given to the patient, but her complaints were not resolved. 2 months later, a control MRI has
shown that there were infection findings on the lower pole of the kidney, and it extends to the retroperitoneal area and subcutaneous
tissue. We hospitalized her and started antibiotic treatment because E.coli growth occurred in the drainage culture. Despite the
treatment with intravenous antibiotics, the infection findings were persisted. We have placed a nephrostomy catheter on the left
kidney. In control CT of the patient, the cystic structure on the middle zone and lower pole of the kidney measured 100x70mm, and
it has had a heterogenous-dense form. So we operated patient, and left nephrectomy and retroperitoneal abscess drainage were
applied to her. The pathology result was keratinized SCC. he tumor was originated from the renal pelvis, lymphovascular and parenchymal invasions were positive. Also, perirenal fat tissue was invaded by cancer. We discussed the patient in the urology-oncology
council; chemotherapy was planned for her.
SCC development is related to chronic irritation like urolithiasis, tuberculosis, chronic pyelonephritis, history of surgery. Also, phenacetin abuse may cause this condition. In our patient, she has had both operation and urolithiasis history.
Flank pain, weight loss are prominent symptoms, but they are not specific. The size of tumors is larger than urothelial carcinomas(UK) mostly, so local symptoms occur. Paraneoplastic syndromes are also possible with the SCC. A pus fluid drainage from the
fistule and infective status of the patient are the presenting symptoms of the SCC in this case.
It is hard to diagnose SCC with radiologic imaging modalities,and non-specific findings do not directly show us the diagnosis. The
histopathologic analysis is crucial for the exact diagnosis.
The progression of the SCC is fast, and it is not clinically detectable until the advanced stages. So we define the SCC frequently late.
The five year-survival-rate is less than 10% for the SCC patients.
The first treatment option is surgery; chemotherapy and radiotherapy have minimal effect on the prognosis. The surgeon can make
different operations due to the different pre-diagnoses before surgery. In this case,our pre-diagnosis led us to make a nephrectomy,
but the result was SCC.
As a result, the SCC of the kidney should be evaluated with the risk factors and kept in mind for differential diagnosis. We need more
studies to decide exact treatment modalities.
Keywords: Kidney, Tumor, Infection, Squmous Cell Carcinoma
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SCC-BT Görüntüsü
SCC-BT Imaging
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Nadir bir renal kitle nedeni: Kolesterol akümülasyonu
Ali Rıza Türkoğlu1, Akif Koç2, Soner Çoban2, Muhammet Güzelsoy2, Anıl Erkan1
1
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Bursa
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa
AMAÇ: Renal malign kitle şüphesi ile radikal nefrektomi yapılan ve patoloji sonucu “Psödokistik değişikler gösteren kolesterol akümülasyonu” olarak bildirilen olgunun sunumu amaçlandı.
OLGU: 68 yaşında kadın hasta dahiliye polikliniğinde yapılan tetkiklerinde rastlantısal olarak tespit edilen sağ renal kitle nedeni ile
üroloji polikliniğimize başvurdu. Laboratuar değerleri, kreatinin:0,93 mg/dl, üre:24 mg/dl, tam idrar tahlili normal olarak tespit edildi.
Tüm abdominal ultrasonografide sağ böbrek 138x59 mm boyutta, parankim kalınlığı 20 mm olarak bildirildi. Sağ böbrek üst ve orta
polü tamamen dolduran yaklaşık 62x46 mm büyüklüğünde izo-ekoik heterojen ekoda kitle lezyonu tespit edildi. Tüm abdominal
bilgisayarlı tomografide sağ böbrek orta-alt zon düzeyinde posteromediale doğru egzofitik büyüme gösteren yaklaşık 61x54 mm
boyutta kitle tespit edildi. Kitle yoğun içerikli olup cidar kalsifikasyonları göstermekte ve homojen olarak minimal kontrast tutulumu
göstermekte idi. Lezyonun böbreği anteriora doğru minimal deplase ettiği gözlendi (Resim). Sağ renal kitle nedeni ile Radikal nefrektomi yapılan hastanın patoloji sonucu: “Psödokistik değişikler gösteren kolesterol akümülasyonu” olarak bildirildi.
SONUÇ: Renal kitlelerin etiyolojisinde birçok neden bulunmaktadır. Bilgilerimize göre bu vaka literatürde kolesterol birikiminin renal
kitleye neden olduğunu bildirilen ilk olgudur. Renal kitlelerin etiyolojisi araştırılırken kolesterol akümülasyonu da akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Radikal nefrektomi, renal kitle, kolesterol akümülasyonu
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A rare cause of renal mass: Cholesterol accumulation
Ali Rıza Türkoğlu1, Akif Koç2, Soner Çoban2, Muhammet Güzelsoy2, Anıl Erkan1
1
Department of Urology, Bursa Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2
Department of Urology, Health Sciences University, Bursa Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
OBJECTIVE: We aimed to present a case who underwent radical nephrectomy with the suspicion of a renal malignant mass and
whose pathology result was reported as “cholesterol accumulation with pseudocystic changes”.
CASE: A 68-year-old female patient was admitted to our urology outpatient clinic because of a right renal mass that was detected incidentally in the examinations performed in the internal medicine outpatient clinic. Laboratory values, creatinine: 0.93 mg/dl, urea:
24 mg/dl, complete urinalysis were found to be normal. In the whole abdominal ultrasonography, the right kidney was 138x59 mm in
size and the parenchyma thickness was 20 mm. A mass lesion was detected in the iso-echoic heterogeneous echo of approximately
62x46 mm in size, completely filling the upper and middle pole of the right kidney. A mass of approximately 61x54 mm in size with
exophytic growth towards the posteromedial was detected at the mid-lower zone level of the right kidney in the whole abdominal
computed tomography. The mass was dense, showing wall calcifications and homogeneously with minimal contrast enhancement.
It was observed that the lesion minimally displaced the kidney anteriorly (Figure). The pathology result of the patient who underwent
radical nephrectomy due to a right renal mass was reported as “cholesterol accumulation with pseudocystic changes”.
CONCLUSION: There are many causes in the etiology of renal masses. To our knowledge, this case is the first reported in the literature that cholesterol accumulation causes renal mass. Cholesterol accumulation should be kept in mind while investigating the
etiology of renal masses.
Keywords: Radical nephrectomy, renal mass, cholesterol accumulation
Resim
Figure

Renal kitlenin tüm abdominal bilgisayarlı tomografi kesit görüntüleri
The whole abdominal computed tomography cross-section images of the renal mass
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Renal Pelvis Sarkomatoid Karsinomu: Olgu sunumu
Mehmet Özalevli1, Mustafa Asım Avcı1, Berk Bulut1, Murat Kars1, Gökhan Yazıcı1, Sibel Bektaş2, Enver Özdemir1
1
TC Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2
TC Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
GİRİŞ: Üst üriner sistem tümörleri (ÜÜST) nadir görülen tümörlerdir ve sıklıkla epitel kaynaklı ürotelyal karsinom şeklindedir. Üst üriner sistemde, üretelyal kanserlerin mezenkimal kanserlerle beraberliği oldukça agresif seyretmektedir ve literatürde bu kanserlerle
ilgili çok az sayıda yayın bulunmaktadır.. Bu yazımızda renal pelviste ürotelyal karsinom ve kondrosarkom komponentleri içeren
sarkomatoid karsinom olgusu sunmaktayız.
Vaka Sunumu. 57 yaşında, erkek hastanın 3 aydır süren ağrısız makroskobik hematürisi nedeni ile 12 haziran 2021 tarihinde kliniğimize başvurdu. Kontrastlı Abdomen MR tetkikinde sağ böbrek pelvisinde 34x27x37 mm boyutlarında, pelvisi doldurup kalikslere
doğru uzanım gösteren, T1A ve T2A sekanslarda hipointens alanlar içeren (kalsifikasyon?) üretelyal kanser ile uyumlu tümöral kitle
saptandı. Özgeçmişinde kolesistektomi ve 10 paket yıl sigara öyküsü bulunmaktaydı. Laboratuar bulgularında kreatinin düzeyi 1,37
mg/dl olarak saptandı. Üretelyal kanser ön tanısı ile transabdominal açık sağ nefroüreterektomi ameliyatı yapıldı. Hastanın patolojisi, renal pelviste muskularis propriayı lokal olarak invaze eden fakat aşmayan %30 oranında düşük dereceli ürotelyal karsinom
ve %70 oranında sarkom komponenitenden oluşan kitle olarak raporlandı. Sarkom komponentinin kondrosarkom ve undiferansiye
sarkomdan oluştuğu ve stromada yaygın olarak osteoklast benzeri dev hücreler içerdiği belirtildi. Renal parankimde, renal sinüste
ve sağ üreter cerrahi sınırında tümör invazyonu izlenmedi. Cerrahi sonrası dönemde yapılan PET BT(18F-FDG) tüm vücut görüntülemede tümöral rezidü doku lehine tutulum saptanmadı. Hasta onkoloji konseyinde değerlendirildi, T2N0MO olarak evrelendi. Adjuvan
tedavi verilmedi. Takip protokolüne alındı.
SONUÇ: ÜÜST’de ürotelyal karsinoma eşlik eden sarkomlarla ilgili tedavi protokolü oluşturmak için klinik kanıya varacak yeterli yayın
bulunmamaktadır. Uygun hastalarda takip protokolü seçilecek yöntemlerden biri olabilir.
Anahtar Kelimeler: Sarkomatoid Karsinom; Kondrosarkom; Renal Pelvis, urotelyal karsinom, sarkom
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A Sarcomatoid Carcinoma of Renal Pelvis: Case Report
Mehmet Özalevli1, Mustafa Asım Avcı1, Berk Bulut1, Murat Kars1, Gökhan Yazıcı1, Sibel Bektaş2, Enver Özdemir1
1
Department of Urology, Gaziosmanpaşa Egitim ve Arastırma Hastanesi, İstanbul, TURKEY
2
Department of Paology, Gaziosmanpaşa Egitim ve Arastırma Hastanesi, İstanbul, TURKEY
INTRODUCTION: Upper urinary tract tumors(UUTTs) are rare and mostly reported as urothelial carcinoma which derivated from epithelium. Coexistence with mesenchymal cancers and urothelial carcinomas in upper urinary tract is highly aggressive furthermore
there have been few reports about this cancers published in literature. We report a case of renal sarcomatoid carcinoma which is
consist of urothelial carcinoma and chondrosarcoma.
CASE: The 57-year-old male patient was admitted to our hospital for urology due to a painless hematuria lasting for three months
on June 12, 2021. We performed Abdominopelvic Magnetic Resonance İmaging and detected 34x27x37 mm tumoral lesion at right
renal pelvis which is filling pelvis and reaching out to calyces and has hypointense areas in T1A and T2A sequences (calcifications?). The radiological diagnosis was urothelial carcinoma. The patient had cholecystectomy and 10 pack-years smoking history.
In laboratory findings, creatinine level was 1,37 mg/dl. We performed transabdominal open right nephroureterectomy surgery. Histologic examination revealed polypoid mass in renal pelvis which invaded muscularis propria locally. It consisted of %30 low grade
urothelial carcinoma and %70 sarcoma. Sarcoma component was chondrosarcoma and undifferentiated sarcoma. There were extensively osteoclast like giant cells in tumor stroma. No tumoral tissue detected in renal parenchyma, renal sinus and ureter surgical
margin. We performed whole body F18-FDG-PET/CT and we did not find any FDG uptake that would suggest tumor suspicion. The
patient was evaluated in the oncology council and staged as T2N0MO. We decided not to give any adjuvant therapy and included
the patient in the follow-up protocol.
CONCLUSION: There are not enough reports about sarcoma accompanying urethral carcinoma in upper urinary tract to create a
treatment protocol. In indicated patients, the follow-up protocol may be one of the methods of choice.
Keywords: Sarcomatoid Carcinoma; Chondrosarcoma; Renal Pelvis, urothelial carcinoma, sarcom

Figür 1.
Figure 1

Sarkomatoid karsinomda vimentin ile immün reaksiyon veren sarkom alanı (x2)
Sarcomatoid area reacting with vimentine in sarcomatoid carcinoma (x2)
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Prostatik ksantoma
Mehmet Duvarcı, Eşref Oğuz Güven, İsa Dağlı, Banu İnce Alkan, Halil Başar
dr.abdurrahman yurtaslan ankara onkoloji hastanesi, üroloji kliniği, ankara
GİRİŞ: Prostat bezi, idrar kesesinin tabanında yer alan bir organdır. Prostata bağlı morbiditenin üç ana nedeni; iyi huylu prostat
hiperplazisi, prostat kanseri ve prostatittir. ¹
Benign prostat hiperplazisi (BPH), prostat bezinin stromal ve glandüler epitel hücrelerinin toplam sayısındaki artış olarak tanımlanan histolojik bir tanıdır. ²
Prostat kanseri ise GLOBOCAN veri tabanından alınan verilere göre, dünya çapında erkeklerde en sık görülen ikinci kanserdir.³
Prostat kanserinin ise en sık görülen tipi adenokarsinomdur.
Ksantomalar ise, kolesteril esterin lipid damlacıkları ve bazen de trigliseritlerle yüklü histiyositlerden oluşan iyi huylu yavaş büyüyen tümörlerdir. 4
Prostatik ksantoma prostatik dokunun benign bir patolojisidir. Genellikle yaşlı erkeklerde rastlantısal olarak görülür. Patolojisinde
lipid yüklü makrofaj kümeleri görülür. Prostat kanserinin “hipernefroid” paterninden ayırt etmek zor olabilir. Çoğunlukla söz konusu
hücreler, PSA ve PAP için negatiftir ve CD68 için güçlü bir şekilde boyanır. Prostat malignitelerini taklit edebilir. 5
OLGU SUNUMU: Daha önce hematüri, akut retansiyon ve a-bloker kullanım öyküsü olan hastanın PSA:13 µg/L olması üzerine yapılan
rektal muayene: Grade 2 Benign uroflovmetri de Qmax: 11 ml/sn PVR: 271 cc ve grafi obstrüktif paternde izlenmiştir. Trigliserid:370
mg/dl, Total Kolesterol:219 mg/dl, LDL:105 mg/dl, HDL:40 mg/dl ölçülmüştür. PSA yüksekliği nedeniyle yapılan multiparametrik
MR: Her iki seminal vezikül dolgundur. Prostat boyutları 64x54x69 mm ölçülmüştür(124 CC). Ayrıca bir odakta PIRADS-4 lezyon
izlenmiştir. (Resim-a) PIRADS 4 lezyon tanımlanması üzerine yapılan MR FÜZYON BX: şüpheli odaktan alınan alınan biyopsilerden
birinde prostatik ksantom patolojisi izlenmiştir.
TARTIŞMA: Prostatik ksantomlar, özellikle iğne biyopsisinde yüksek dereceli prostat adenokarsinomu veya hormonaterapi almış
prostat kanseri ile karıştırılabileceğinden, tanı raporunda not edilmelidir. Ksantomanın tanınmasında yardımcı olan özellikler arasında tek bir küçük odak, genellikle iyi sınırlı kenar, atipisiz, düzgün nükleoller ve bol vakuollü sitoplazma bulunur. Histiyositik ve epitelyal belirteçler için yapılan immünohistokimyasal çalışmalar, özellikle infiltratif paternli zor vakalarda genellikle tanı koydurucudur. 6
Prostatik ksantoma genellikle prostat biyopsilerinden sonra insidental olarak rastlanılmaktadır. Prostatik ksantomayı tanımanın
önemi; onu prostatik adenokarsinomdan ayırtmakta yatmaktadır. Bununla birlikte bu bulgunun etyolojisi ve malignite riskinin belirlenmesi sonraki dönem takip ve tedavisi planlaması için daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
KAYNAKÇA:
1) Vesalius A, O’Malley CD, Calcar JSv, Saunders JBdCM. Brüksel’den Andreas Vesalius’un eserlerinden çizimler: Vesalius’un biyografik bir taslağı. Dünya Yayıncılık Şirketi; 1950.
2) Wei JT, Calhoun E, Jacobsen SJ. Amerika projesinde ürolojik hastalıklar: iyi huylu prostat hiperplazisi. J Urol 2005; 173:1256.
3) Barry MJ, Nelson JB. USPSTF Tarama Önerilerinden Bu yana Daha İleri Prostat Kanseri İle Başvuran Hastalar. J Urol 2015;
194:1534.
4) Acta Otorrinolaringol Esp. 2013;64(1):68-71, Xantoma basilingual
Daniel Pérez-Plasencia, Gloria Guerra-Jiménez∗, Társila Montenegro-Dámaso y Ángel Ramos-Macías
5) Redondo Martínez E, Rey López A. Xantoma prostático [Prostatic xanthoma]. Arch Esp Urol. 1998 Mar;51(2):188-90. Spanish.
PMID: 9586322.
6) Ai-Ying Chuang, Jonathan I Epstein Am J Surg Pathol. 2007 Aug;31(8):1225-30. Xanthoma of the prostate: a mimicker of high-grade prostate adenocarcinoma
Anahtar Kelimeler: prostatik ksantoma, benign prostat patolojisi, psa yüksekliği
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Prostatic xanthoma
Mehmet Duvarcı, Eşref Oğuz Güven, İsa Dağlı, Banu İnce Alkan, Halil Başar
department of urology, dr. abdurrahman yurtaslan ankara oncology training and research hospital, ankara, turkey
INTRODUCTION: The prostate gland is an organ located at the base of the urinary bladder. Three main causes of prostate-related
morbidity; benign prostatic hyperplasia, prostate cancer and prostatitis. ¹
Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a histological diagnosis defined as an increase in the total number of stromal and glandular
epithelial cells of the prostate gland. ²
Prostate cancer is the second most common cancer in men worldwide, according to data from the GLOBOCAN database.³ The most
common type of prostate cancer is adenocarcinoma.
Xanthomas are benign slow-growing tumors composed of lipid droplets of cholesteryl ester and sometimes histiocytes loaded with
triglycerides4
Prostatic xanthoma is a benign pathology of prostatic tissue. It is usually seen incidentally in older men. In its pathology, lipid-laden
macrophage clusters are seen. It can be difficult to distinguish from the “hypernephroid” pattern of prostate cancer. Often these
cells are negative for PSA and PAP and stain strongly for CD68. It can mimic prostate malignancies. 5
CASE REPORT: The patient with a previous history of hematuria, acute retention and α-blocker use had PSA:13 µg/L.And rectal examination: Grade 2 Benign, uroflowmetry Qmax: 11 ml/sec, PVR: 271 cc and the graphy showed an obstructive pattern. Triglyceride:
370 mg/dl,Total Cholesterol: 219 mg/dl, LDL: 105 mg/dl, HDL: 40 mg/dl were measured.Multiparametric MRI due to high PSA:Both
seminal vesicles are full. Prostate dimensions measured 64x54x69 mm(124 CC). In addition, a PIRADS-4 lesion was observed in
one focus. (Picture-a) MR FUSION BX:performed on PIRADS 4 lesion identification: prostatic xanthoma pathology was observed in
one of the biopsies taken from the suspicious focus.
DISCUSSION: Prostatic xanthomas should be noted in the diagnostic report, especially since they can be confused with high-grade
prostate adenocarcinoma on needle biopsy or prostate cancer treated with hormone therapy.Features that help in the recognizing
xanthoma include a single small focus and usually well-defined margins, smooth nucleoli without atypia, and cytoplasm with abundant vacuoles. Immunohistochemical studies for histiocytic and epithelial markers are usually diagnostic, especially in difficult cases with an infiltrative pattern. Prostatic xanthoma is usually found incidentally after prostate biopsies. Importance of recognizing
prostatic xanthoma; distinguishing it from prostatic adenocarcinoma. However, more research is needed to determine the etiology
and malignancy risk of this finding and to plan the follow-up and treatment in the next period.
REFERENCES:
1) Vesalius A, O’Malley CD, Calcar JSv, Saunders JBdCM. Drawings from the works of Andreas Vesalius from Brussels: a biographical sketch of Vesalius. World Publishing Company; 1950.
2) Wei JT, Calhoun E, Jacobsen SJ. Urological diseases in America project: benign prostatic hyperplasia. J Urol 2005; 173:1256.
3) Barry MJ, Nelson JB. Patients Presenting with More Advanced Prostate Cancer Since USPSTF Screening Recommendations. J
Urol 2015; 194:1534.
4) Acta Otorrinolaryngol Esp. 2013;64(1):68-71, Xantoma basilingual
Daniel Pérez-Plasencia, Gloria Guerra-Jiménez∗, Társila Montenegro-Dámaso y Ángel Ramos-Macías
5) Redondo Martínez E, Rey López A. Xantoma prostático [Prostatic xanthoma]. Arch Esp Urol. 1998 Mar;51(2):188-90. spanish
PMID: 9586322.
6) Ai-Ying Chuang, Jonathan I Epstein Am J Surg Pathol. 2007 Aug;31(8):1225-30. Xanthoma of the prostate: a mimicker of high-grade prostate adenocarcinoma
Keywords: prostatic xanthoma, benign prostate pathology, psa elevation
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Resim-a) MP-MRI Görüntüsü
Picture-a) MP-MRI Image
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Holmiyum laser prostat enükleasyonunda (HOLEP) düşük enerji düzeyleri kullanılabilir mi?
Ahmet Semih Güleser, Fatih Altunrende, Emrah Yürük
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Holmiyum laser prostat enükleasyonda 60 W ve 140 W enerji kullanımının sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.
METHODS: Çalışma prospektif olarak dizayn edilen çalışmamıza; tahmini prostat hacmi 80 ml üzerinde olan benign prostat hiperplazisi tanılı hastalar dahil edildi. Tüm hastalara tek bir cerrah tarafından üç lob tekniğiyle holmium laser prostat enükleasyon işlemi
uygulandı. 60 W enerji için lazer 30 frekans ile 1.5 J’ e ayarlandı. 140 w enerji için ise lazer 40 frekans ile 3.5 J’ e ayarlandı. Hastaların yaş, preoperatif PSA seviyesi, tahmini prostat hacmi, enükleasyon yapılan prostat hacmi, toplam cerrahi süre, enükleasyon
süresi, moselasyon süresi ve hemoglobin düşüşü her hasta için kayıt edildi.
RESULTS: Çalışmaya toplam 20 hasta dahil edildi. Hastalar 60 W ve 140 W olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Her bir grupta 10 hasta
bulunuyordu. Gruplar arasında yaş ve tahmini prostat hacmi açısından anlamlı fark bulunmadığı tespit edildi. Enükle edilen prostat
ağırlığı, toplam cerrahi süre, enükleasyon süresi, morcellation süresi ve hemoglobin düşüşü gibi cerrahi parametreler açısından her
iki grup arasında anlamlı fark izlenmedi. (Tabl0 1)
CONCLUSION: Her ne kadar orijinal HoLEP tekniği 100 W laser kullanılarak tanımlanmış olsa da son dönemde dana düşük enerji
seviyelerinin prostat enükleasyonunda güvenli ve etkili bir biçimde kullanılabileceği bildirilmiştir. Benzer şekilde yüksek enerji seviyelerinin ek faydası olmadığı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: HoLEP, 60 W, prostat lazer enükleasyonu,
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Can low energy levels be used in holmium laser prostate enucleation (HOLEP)?
Ahmet Semih Güleser, Fatih Altunrende, Emrah Yürük
Department Of Urology, Yeni Yuzyil Univercity, İstanbul; Turkey
OBJECTIVE: It was aimed to compare the results of 60 W and 140 W energy use in holmium laser prostate enucleation.
METHODS: The study was designed prospectively. Patients with a diagnosis of benign prostatic hyperplasia with an estimated
prostate volume of more than 80 ml were included in the study. All patients underwent holmium laser prostate enucleation with a
three-lobe technique by a single surgeon. For 60 W energy, the laser was set to 1.5 J with a frequency of 30. For 140 w energy, the
laser was adjusted to 3.5 J with 40 frequency. Patients’ age, preoperative PSA level, estimated prostate volume, enucleated prostate
volume, total surgery time, enucleation time, mocellation time, and hemoglobin decrease were recorded for each patient.
RESULTS: A total of 20 patients were included in the study. The patients were divided into 2 groups as 60 W and 140 W. There were
10 patients in each group. There was no significant difference between the groups in terms of age and estimated prostate volume.
Also there was no significant difference between the two groups in terms of surgical parameters such as enucleated prostate weight, total surgery time, enucleation time, morcellation time and hemoglobin decrease. (Table 1)
CONCLUSION: Although the original HoLEP technique was defined using a 100 W laser, it has recently been reported that low energy
levels can be used safely and effectively in prostate enucleation. Similarly, we are of the opinion that high energy levels have no
additional benefit.
Keywords: HoLEP, 60 W, Prostate laser enucleation
Tablo 1 / Table 1

538

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

PP-12

İzole Skrotal Lenfödemin Cerrahi Onarımı: Vaka Sunumu
Yılmaz Aslan, Özer Güzel, Ali Yasin Özercan, Serdar Başboğa
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
GİRİŞ: Penoskrotal
ödemi durumudur.
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OLGU: 19 yaşında erkek hasta kliniğimize. 6 yıldır var olan dev skrotal lenfödem ve şişlik şikayeti ile başvurdu. Ergenlik döneminde
hastaneye sevk edilmenin olumsuz bir sosyal etkisi vardı. Endemik filariasis bölgesine seyahat öyküsü yoktu. Özgeçmişinde Hiper-IG-E sendromu vardı, ancak aile öyküsünde spesifik bir bulgusu yoktu. Fizik muayenede 30x30x20cm skrotal lenfödem mevcuttu
ancak testisler bilateral ele geliyordu. Fizik muayenede penis gömük idi. Rutin kan ve idrar laboratuvar sonuçları normal sınırlardaydı. Manyetik rezonans görüntülemede 30x22x30 cm boyutunda ve patolojik kontrastlanma olmadığı bildirildi. Herhangi bir katı
organı etkilediğine dair bir kanıt yoktu. Tüm bu bulgulardan sonra ameliyata “Batman şeklinde kesi” tekniğini tercih ettik. Litotomi
pozisyonunda üriner kateterizasyon sonrası sağ kasık bölgesinden testislere ulaşmak için tabakalar kesildi. Sağ spermatik kord
bulundu. Daha sonra penisin üstündeki tabakaları keserek sağlam bağa ulaştık. Testisleri ve penisi belirledikten sonra skrotum
ve penis duvarındaki lenfödem dokuları rezeke ettik. Bilateral testisler skrotum duvarına sabitlendi. Rezeksiyondan sonra penis
ve skrotum duvarını kapatmak için femur serbest cilt grefti kullandık. Ve operasyon bölgesine iki adet hemovak dren yerleştirdik.
Çıkarılan kitlenin ağırlığı 9.8 kg idi. Postoperatif 3. günde sol hemovak dren, 8. günde sağ hemovak dren çekildi. Postoperatif 10.
günde olan antibiyoterapinin sonunda hastayı taburcu ettik. Kitle 18x30x30 cm olarak ölçüldü. Patoloji raporu benign karakterde idi.
TARTIŞMA: Penoskrotal lenfödem nadir görülen ve birden fazla etiyolojiye sahip bir durumdur. Lenfatiklerin hipoplazi, aplazi veya
obstrüksiyonuna bağlı gelişir. Klinik olarak, uzun süreli, ağrısız, yavaş büyüyen, büyük, yumuşak doku kitlesidir ve rahatsızlığa,
hareket kısıtlılığına ve kozmetik problemlere neden olur. Cerrahi yaklaşım olarak iki tipe ayrılabilir: İlk yaklaşım, hastalıklı dokunun
kapsamlı bir şekilde çıkarılmasını ve doku rekonstrüksiyonunu içerir. İkinci yaklaşım lezyonların çıkarılması ve ek lenfatik vasküler
anastomozların oluşturulmasıdır. İlki, aynı zamanda daha kapsamlı olan klasik yaklaşımdır. Biz penoskrotal dokuyu “Batman İnsizyon” tekniği ile çıkardık. Ameliyat sonrası erken dönemde ve takiplerde tatmin edici bir penoskrotal görünüm elde ettik.
Anahtar Kelimeler: Skrotum, Lenfödem, Batman insizyon
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Surgical Repairment of Scrotal Isolated Lympedema: A Case Report
Yılmaz Aslan, Özer Güzel, Ali Yasin Özercan, Serdar Başboğa
Department of Urology, Universitiy of Health Science Ankara State Hospital, Ankara, Turkey
INTRODUCTION: Penoscrotal lympedema is a condition of localized fluid retention and tissue swelling caused by a compromised
lymphatic system.
Case presentation: A 19-year-old male patient was referred to our clinic with giant scrotal lymphedema and swelling. He had giant
scrotal edema for 6 years. During teenage, there was a negative social effect to referred to a hospital. He had no travel history to
endemic filariasis aread. He had Hyper-IG-E syndrome in medical history but had no specific findings in family medical history. In
physical examination, there were 30x30x20cm scrotal lymphedema but testicles were bilateral palpable. Penis was not seen and
palpable in physical examination. His routine blood and urine laboratory results were in the normal range. Magnetic resonance
imaging was reported to 30x22x30 cm scrotum size and no pathological contrasting. There was no evidence to affect any solid
organ. After all these findings we preferred “Batman-shape incision” technic to operation. In lithotomy position, after the urinary
catheterization, we cut the layers to reached the testicles on the right inguinal area. Right spermatic cord was found. After that, we
cut the layers above the penis and reached sustantacular ligament. After determination the testicles and penis, we resected the
lyphedematous tissues on the scrotum and penis wall. Bilateral testicles were fixed to the scrotum wall. After the resection, we used
a femur split-yhicknes skin graft to cover the penis and scrotum wall. And put two hemovac drain to the operation area. The weight
of the removed mass was 9.8 kg. The left hemovac drain was removed in postoperative 3rd day, right hemovac drain was removed
in postoperative 8th day. We discharged the patient at the end of the antibiotherapy, which was in the postoperative 10th day. The
mass was measured 18x30x30 cm. The pathology report was benign characters.
DISCUSSION: Lymphedema of the external genitalia is a condition that is rarely encountered and has multiple etiologies. Scrotal
elephantiasis is caused by hypoplasia, aplasia, or obstruction of the lymphatics. The usual clinical presentation is a long-standing,
painless, slow-growing, large, soft tissue mass causing discomfort, difficulty in ambulation, and cosmetic problems. Surgery can
be divided into two types: The first approach involves extensive removal of diseased tissue and tissue reconstruction. The second
approach is removal of the lesions and creating additional lymphatic vascular anastomoses. The former is the classic approach,
which is also more extensive. We excised the penoscrotal tissue using the “Batman Incision” technique. It is possible to achieve
satisfactory results with the surgical treatment of massive penoscrotal edema with the “Batman incision” technique.
Keywords: scrotum, lymphedema, Batman incision
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Preoperatif, peroperatif ve postoperatif görüntüler
Preoperative, peroperative and postoperative images
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Mesane ve üretrada nadir rastlanan bir yabancı cisim nedeni: Olta misinası
Uğur Öztürk, Mehmet Özen, Mustafa Koray Kırdağ, Varol Nalçacıoğlu, Turgut Serdaş, Emrah Küçük, Mustafa Aydın, Mustafa Kemal Atilla
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye
Üretral yabancı cisimler cinsel haz amacıyla üretraya sokulabilmektedir. Olguların çoğunda psikiyatrik sorunlar zemin oluşturmaktadır. Psikiyatrik ilaç kullanma öyküsü olan ve cinsel haz amacıyla üretraya misina sokan olguyu sunmayı amaçladık. 24 yaşında erkek
olgu üretrada misina ile acil servise müracaat etti. Olgu yaklaşık uzunluğu bir metreden fazla olan kancasız misinayı üretradan içeriye ilerletmiş. Geri çıkarma denemelerinde geri çekememiş. Acil serviste yapılan denemede de misina geri gelmemişti. Öyküsünde
psikiyatrik rahatsızlığı mevcuttu. Üroloji poliklinik departmanında endoskopi planlandı. Litotomi pozisyonda uygun saha arıtımı ve
örtümünü takiben lidokainli jel üretral uygulandı. Takiben fleksibl endoskop ile üretral girilerek misina takip edilerek ilerlendi. Üretra doğaldı ve mesanede misina yumağı mevcuttu. Mukoza yer yer hiperemikti. Misina yumağında orta bölgeden misina tutularak
yavaşça çekilmesi denendi. Direnç olmadığı için çekme işlemine devam edilerek misina üretradan çıkarıldı. Takiben yapılan kontrol
sistoüretroskopide üretra doğaldı. Mesanede yer yer hiperemi ve ödem mevcuttu. Üretral yabancı cisim nedeniyle başvuran olgular
değerlendirilirken; yabancı cismin türü, lokalizasyonu, boyutu, mobil olup olmaması tedaviye karar vermede önemlidir. Tedavide
genellikle endoskopik yöntemler yeterli olmaktadır. Üretral yabancı cisim ile başvuran hastalarda psikiyatrik değerlendirme unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: üretra, mesane, yabancı cisim, misina
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A rare cause of foreign body in the bladder and urethra: Fishing line
Uğur Öztürk, Mehmet Özen, Mustafa Koray Kırdağ, Varol Nalçacıoğlu, Turgut Serdaş, Emrah Küçük, Mustafa Aydın, Mustafa Kemal Atilla
Health Sciences University, SamsunTraining and Research Hospital, Urology Clinic, Samsun, Turkey
Urethral foreign bodies can be inserted into the urethra for sexual pleasure. Psychiatric problems are the basis in most of the cases.
We aimed to present a case who had a history of psychiatric drug use and inserted fishing line into the urethra for sexual pleasure.
A 24-year-old male patient applied to the emergency service with a fishing line in the urethra. The case advanced hookless fishing
line, which is more than one meter in length, through the urethra. He failed to pull it back in retrieval attempts. The fishing line did
not come back in the attempt made in the emergency room. He had a history of psychiatric illness. Endoscopy was planned in the
urology outpatient department. Lidocaine gel urethral was applied after proper area cleaning and covering in the lithotomy position.
Subsequently, the urethral was entered with a flexible endoscope, followed by the fishing line. The urethra was normal and there
was a ball of fishing line in the bladder. The mucosa was locally hyperemic. In the fishing line ball, it was tried to be pulled slowly
by holding the fishing line from the middle region. Since there was no resistance, the pulling process was continued and the fishing
line was removed from the urethra. In the follow-up control cystourethroscopy, the urethra was normal. There was local hyperemia
and edema in the bladder. While evaluating the cases admitted due to urethral foreign body; The type, localization, size, and mobility
of the foreign body are important in deciding the treatment. Endoscopic methods are usually sufficient for treatment. Psychiatric
evaluation should not be forgotten in patients presenting with a urethral foreign body.
Keywords: urethra, bladder, foreign body, fishing line
Şekil 1. a)üretral meatusta, b)sistoskopide mesanede, c) dışarıya çıkarılmış, misina görüntüsü
Figure 1. a) in the urethral meatus, b) in the bladder on cystoscopy, c) outward, line view
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Genitoüriner Tüberküloza Bağlı Kronik Skrotal Abse
Bekir Voyvoda, Ömür Memik, Onur Karslı, Ali Eser, Mehmet Emre Yörüsün
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
Giriş: Genitoüriner tüberküloz extrapulmoner tüberküloz enfeksiyonunun nadir görülen fakat iyi tanımlanmış bir tipidir. Bu olguda
kronik skrotal abse olgusu etkeni olarak olarak genitoüriner tüberkülozun klinik ve patolojik özellikleri literatür eşliğinde tartışılmıştır.
Vaka: 56 yaşında erkek hasta 2 yıl önce sol skrotumda şişlik nedeniyle hastanemize başvurmuş. Yapılan fizik muayene ve skrotal
usg sonucu epididimit tanısı konulmuş ve epididmite uygun antibiyotik tedavisi verilmiş. 2 yıl boyunca hasta takip dışı kalmıştır. Polikliniğimize başvurduğunda skrotumda şişliğin büyüdüğünü ve 1 yıldır skrotal akıntısı tespit edildi.Yapılan fizik muayene ve çekilen
MR( manyetik rezonans) doğrultusunda testiste bası bulguları ve sol paratestiküler alanda solid kitle bulgusu veren olguya skrotal
eksplorasyon planlandı (Şekil1 ve Şekil 2). Hastanın tetkik edilen AFP,LDH BHCG değerleri normal sınırlarda saptanmıştır. Eksplorasyonda sol paratestiküler alanda testise inferiolateral kısımdan yapışık 4x6 cm büyüklüğünde solid etraf dokulara yapışık sert
lezyon izlendi. Yoğun abse içeriği drene edildi..Solid kitleden 1x1 cm büyüklüğünde biyopsi materyali alındı. Biyopsi materyalinden
hazırlanan kesitlerin patolojik incelenmesinde nekrozitan granülomatöz inflamasyon olarak raporlanması ve detaylandırılan anamnezinde 25 yıl önce Akciğer tüberkülozu tanı konmuş ve tedavisi yapılmış olduğu öğrenildi. Hastaya çekilen akciğer tomografişinde
sol akciğer üst lobunda kalsifiye nodüller tbc sekeli izlendi
Sonuç: Skrotal abse ve enfeksiyonlar güncel üroloji pratiğinde sık görülmesine karşın kronik ve ampirik antibiyotik tedavisine yanıt
vermeyen skrotal abseler nadir görülmektedir. Ülkemizin coğrafi koşulları gereği hastaların olgumuzda olduğu gibi kronik ve tedaviye
yanıtsız skrotal absesi olan hastaların özgeçmişinde tüberküloz geçirmiş olabileceği akılda bulundurulmalıdır. Genitoüriner tüberküloz olgularının uygun tedaviyi almaları ve komplikasyon gelişimlerinin en aza indirilmesi adına antitbc tedavisi düzenlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: tüberküloz,orşit,testis
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Choronic Scrotal Abscess Due To Genitourinary Tuberculosis
Bekir Voyvoda, Ömür Memik, Onur Karslı, Ali Eser, Mehmet Emre Yörüsün
Health Sciences University Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Urology
INTRODUCTION: Genitourinary tuberculosis is a rare but well-defined type of extrapulmonary tuberculosis infection. In this case, the
clinical and pathological features of genitourinary tuberculosis as a cause of chronic scrotal abscess were discussed in the light
of the literature.
CASE: A 56-year-old male patient was admitted to our hospital 2 years ago due to swelling in the left scrotum. As a result of the
physical examination and scrotal USG, the diagnosis of epididymitis was made and appropriate antibiotic treatment was given for
the epididymitis. The patient was out of follow-up for 2 years. When he applied to our outpatient clinic, swelling in the scrotum
had enlarged and scrotal discharge was detected for 1 year. In accordance with the physical examination and MRI (magnetic resonance), scrotal exploration was planned for the patient who showed signs of pressure in the testis and a solid mass in the left
paratesticular area (Figure 1 and Figure 2). The examined AFP, LDH BHCG values of the patient were found to be within normal
limits. In the exploration, a 4x6 cm hard lesion adhered to the solid surrounding tissues was observed in the left paratesticular area
from the inferiolateral part of the testis. Dense abscess contents were drained. 1x1 cm biopsy material was taken from the solid
mass. It was learned that the sections prepared from the biopsy material were reported as necrotizing granulomatous inflammation
in the pathological examination, and in the detailed anamnesis, pulmonary tuberculosis was diagnosed and treated 25 years ago.
Calcified nodules were observed in the upper lobe of the left lung in the pulmonary tomography of the patient.
CONCLUSION: Although scrotal abscess and infections are common in current urology practice, scrotal abscesses that do not
respond to chronic and empirical antibiotic therapy are rarely seen. Due to the geographical conditions of our country, it should be
kept in mind that patients with chronic and unresponsive scrotal abscess may have had tuberculosis in their history, as in our case.
Antitbc treatment should be arranged in order to ensure that genitourinary tuberculosis cases receive appropriate treatment and to
minimize the development of complications.
Keywords: tuberculosis,orchitis,testis
Resim 1: T2 sekans aksiyel kesitli pelvik MR görüntüsü Resim 2: T1 sekanslı koronal kesintili pelvik MR görüntüsü
Figure 1: T2 sequence axial sectional pelvic MRI image Figure 2: T1 sequence coronal interrupted pelvic MRI image
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Yalancı Penil Fraktür Olgusu, Superficial Dorsal Ven Rüptürü
Tuncer Bahçeci
Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şanlıurfa
GİRİŞ: Cinsel ilişki sırasında peniste ani çatlama sesi, akut ağrı, detümesans ve ardından gelişen şişlik ve ekimoz aksi ispatlanana
kadar penil fraktür kabul edilmektedir. En sık predispozan faktör cinsel ilişki sırasında gelişen künt penis travmasıdır. Penil fraktür
nadir görülen bir tablodur ve ABD’de prevelansı 1:175000’dir. Superficial dorsal penil ven ruptürü ise penil fraktür kliniğini taklit eden
bir tablodur. Bu nedenle literatürde yalancı penil fraktür ismi de kullanılmaktadır.Klinik olarak penil fraktur saptanan hastaların %552 arasında saptanmaktadır ve oldukça nadirdir.
OLGU: 53 yaş erkek hasta, acil servise peniste ağrısız hematom ve şişlik nedeniyle başvurdu. Hasta durumu cinsel ilişkiden yarım saat sonra banyo esnasında fark ettiğini, ilişki sırasında herhangi bir zorlanma olmadığını ve çatlama (click/ snap) sesi duymadığını belirtti. Fizik muane’de penis şiş ve ekimotik, skrotum ve penis kökü de ekimotikti. Literatürde penil fraktürde kesin tanı için önerilen bir yöntem yoktur. USG,MRG ve Kavernozagrafi tanıda kullanılabilir. USG ve
Kavernozagrafi uygulayan hekimin tecrübesi önemlidir ayrıca yanlış negatiflik saptanabilmektedir. MRG ise en iyi tanı yöntemidir ancak pahalı ve kullanımı zordur. Penil fraktürde konservatif tedavi ile sekel ve komplikasyon riski yüksek olması nedeniyle tanı sonrası acil cerrahi önerilmektedir. Bu nedenle hastaya ek görüntüleme yöntemi yapılmadı ve acil operasyon planlandı.
Tedavi: Spinal anetezi altında penis deglove edildi. Superfisial dorsal venin rüptüre olduğu görüldü(resim 1). Tunica albugenia ve
penil üretra intakt izlendi. Vene ligasyon uygulandı ve operasyon sonlandrıldı. Postoperatif seksüel fonksiyon normal saptandı.
SONUÇ: Süperfisial dorsal ven rüptürü nadir görülen bir durumdur. Ağrısız olması, ‘snap’ sesi olmaması ve ekimozun skrotum ve
penis köküne uzanması penil fraktürden ayrılabilecek bulgulardır. Bu nedenle ayrıntılı anamnez ve dikkatli fizik muane ayırıcı tanı
için önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Penil Travma, Penil Fraktür, Superficial Dorsal Ven Rüptürü

546

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

A Case of False Penile Fracture, Superficial Dorsal Vein Rupture,
Tuncer Bahçeci
Şanlıurfa Research and Training Hospital, Şanlıurfa
İnroduction: Penile fracture is accepted as a sudden cracking sound, acute pain, detumescence and subsequent swelling and
ecchymosis in the penis during sexual intercourse until proven otherwise. The most common predisposing factor is blunt penile trauma during sexual intercourse. Penile fracture is a rare picture and its prevalence in the USA is 1:175000. Superficial dorsal penile and its rupture is a picture that confuses the fracture pen. In this advanced literature, the name false penile fracture is also used. In the case of clinically determined penile fracture, it is detected between 5% and 52% and is rare.
Case presentation: A 53-year-old male patient was admitted to the emergency department with a painless penile hematoma and
swelling. The patient stated that he noticed the condition during the bath half an hour after sexual intercourse, that there was no
difficulty during intercourse and that he did not hear a click/snap sound. On physical examination, the penis was swollen and ecchymotic, and the scrotum and penis root were ecchymotic. There is no recommended method for definitive diagnosis of penile fracture in the literature. USG, MRI and Cavernosagraphy can be used for diagnosis. The experience of the physician performing USG
and Cavernosagraphy is important, and false negativity can be detected. MRI is the best diagnostic method, but it is expensive and
difficult to use. Because of the high risk of sequelae and complications with conservative treatment in penile fracture, emergency
surgery is recommended after diagnosis. Therefore, no additional imaging method was applied to the patient and an emergency
operation was planned.
Treatment: The penis was degloved under spinal anesthesia. It was observed that the superficial dorsal vein was ruptured(pic 1).
Tunica albugenia and penile urethra were intact. The vein was ligated and the operation was terminated. Postoperative sexual function was found to be normal.
CONCLUSION: Superficial dorsal vein rupture is a rare condition. It is painless, no ‘snap’ sound, and ecchymosis extending to the
scrotum and penis root are the findings that can be differentiated from penile fracture. Therefore, detailed anamnesis and careful
physical examination are important for differential diagnosis.
Keywords: Penile Trauma, Penile Fracture, Superficial Dorsal Vein Rupture,
Resim 1. Rüptüre penil dorsal superfisial ven
Figure1. Rupture superficial dorsal penile vein
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Urakal Kist Absesi Nedeniyle Acil Servise Başvuru: Olgu Sunumu
Emre Tokuç, Yavuz Baştuğ, Rıdvan Kayar, İlker Artuk, Samet Demir
SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM, Üroloji Kliniği, İstanbul
Giriş: Urakal sinüs, embriyolojik olarak urakusun inkomplet obliterasyonunun ardından ortaya çıkan körelmiş bir kalıntıdır. Urakal sinüsler genellikle asemptomatik kalır ve üst üste binen bir enfeksiyon veya apse ile komplike oldukları durumlarda nadiren semptom
verirler. Bu vakamızda 21 yaşında Erkek hastanın urakal sinüs absesi vakasını tanımlayacağız.
VAKA: 21 yaşında Erkek Hasta, 2 gündür olan aralıklı sağ alt kadran ağrısı ve 1 gündür meydana gelen ateş nedeniyle acil servise
başvuruda bulunmuş. Bulantı ve kusma şikayetleri mevcut. Fizik muayenesinde umblikustan sağ alt kadrana doğru defans ve ribaund mevcuttu. Umblikus normal görünümde idi. Ek hastalık öyküsü yok. 2 yıl önce appendektomi opere.
Acil servise başvuru anındaki Wbc:15.5, Crp: 100 mg/dl, Tit: 1eitrosti/1 lökosit. Acil serviste Tüm abdomen Usg yapıldı. Usg’de
mesane süperiorunda mesane ile umblikus arasında yaklaşık 3 cm lik ön planda urakus kisti ile uyumlu görünüm izlenmiş (Şekil-1).
Ek patolojik oluşum saptanmamış.
Hastaya IV Kontrastlı Tüm Abdomen BT tetkiki planlandı. BT’de Mesane süperiorunda 34x20 mm ebatlarında umblikus kadar uzanımı mevcut olan ön planda urakus kist absesi olarak değerlendirilen lezyon saptanmış (Şekil-2). Batın sağ alt kadranda 3 cm lik
serbest sıvı gözlenmiştir.
Girişimsel Radyoloji tarafın hastaya peruktan apse drenajı işlemi yapıldı. Gelen pürülan mayiden kültür örneği mikrobiyolojiye gönderildi. Enfeksiyon hastalıkları önerisince Piperasilin Tazobaktam ve Flagy tedavisi başlandı.
Hastaya Anestezi altında sistoskopi ve intraperitoneal urachal abse eksizyonu operasyonu planlandı. Sistoskopisinde mesanede
patolojik oluşum ya da mesane dom ile abse arasında trakt gözlenmedi.Sistoskopisi olağan saptanan hastaya göbek altı median
insizyonla intraperitoneal olarak urakal kist eksizyonu yapıldı (Şekil-4).
Postoperatif 3. Gün hasta sondalı olarak taburcu edildi. Patolojisi enfekte urachal sinüs şeklinde sonuçlandı. Malign patolojik değişim gözlenmedi. Postoperatif 7. Ayında olan hastanın takipleri devam etmekte olup iyilik hali devam etmektedir.
Sonuç : Urakal kist absesi nadiren meydana gelebilecek patolojik bir durumdur. Her vakada periumblikal bölgede pürülan akıntı
olması gerekmez. Akut batın tablosu ile acil servise başvurabileceği için ayırıcı tanılarda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: urakus, urakal kist absesi, akut batın, ürolojik malformasyon

548

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Application to the Emergency Department Due to Urachal Cyst Abscess: A Case Report
Emre Tokuç, Yavuz Baştuğ, Rıdvan Kayar, İlker Artuk, Samet Demir
Department of Urology, SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM, İstanbul, Turkey
AİM: The urachal sinus is a vestigial remnant that emerges embryologically following incomplete obliteration of the urachus. The
urachal sinuses usually remain asymptomatic and are rarely symptomatic when complicated by an overlapping infection or abscess. In this case, we will describe the case of a 21-year-old male patient with urachal sinus abscess
CASE: A 21-year-old male patient presented to the emergency department with intermittent right lower quadrant pain for 2 days and
fever for 1 day. There are complaints of nausea and vomiting. On physical examination, there was defense and rebound from the
umbilicus to the right lower quadrant. The umbilicus was in normal appearance. No additional disease history. Operated appendectomy 2 years ago.
Wbc:15.5, Crp: 100 mg/dl, Tit: 1 eritrosyte / 1 leukocyte at the time of admission to the emergency department. Whole abdomen
USG was performed in the emergency department. On USG, an appearance compatible with a urachal cyst of approximately 3 cm in
the foreground was observed between the bladder and the umbilicus superior to the bladder (Figure-1). No additional pathological
formation was detected.
Whole Abdomen CT with IV Contrast was planned for the patient. On CT, a lesion of 34x20 mm in size of the bladder superior to the
umbilicus, extending up to the umbilicus, was detected in the foreground, which was evaluated as a urachus cyst abscess (Figure-2). 3 cm of free fluid was observed in the right lower quadrant of the abdomen.
Abscess drainage from the wig was performed on the patient by the Interventional Radiology department. The culture sample from
the incoming purulent fluid was sent to microbiology. Piperacillin Tazobactam and Flagy treatment was started at the recommendation of infectious diseases.
Cystoscopy and intraperitoneal urachal abscess excision operation was planned for the patient under anesthesia. No pathological
formation in the bladder or a tract between the bladder dome and abscess was observed in his cystoscopy. The patient, whose cystoscopy was found to be normal, underwent intraperitoneal excision of the urachal cyst with a median incision below the umbilicus
(Figure-4).
The patient was discharged on the postoperative 3rd day with a bladder catheter. Its pathology resulted in the form of infected
urachal sinus. No malignant pathological change was observed The follow-up of the patient, who is on the 7th months, continues,
and her well-being continues.
CONCLUSİON: Urachal cyst abscess is a pathological condition that may occur rarely. It is not necessary to have purulent discharge in the periumbilical region in every case. It should be included in the differential diagnosis as it may present to the emergency
department with acute abdomen.
Keywords: urachus, urachal cyst abscess, acute abdomen, urologic malformation
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Şekil-1 / Figure-1

Ultrason Görünümü
Ultrasound Imaging
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Behçet hastalığında genital ülserin alışılmadık bir lokalizasyonu: dış üretral meatus
İbrahim Karabulut1, Çağrı Turan2
1
S.B.Ü Eruzum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji A.B.D
2
S.B.Ü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Servisi
Behçet hastalığı (BH), tüm damar sistemini etkileyebilen, kronik, tekrarlayan, multisistemik bir vaskülittir. En sık görülen semptom
oral aftlara eşlik eden genital ülserdir ve tanısı günümüzde Uluslararası Behçet Hastalığı Kriterleri’ne (ICBD) göre yapılmaktadır. Oralafta, genital ülser ve oküler tutulum için iki nokta ve diğer deri lezyonları (eritema nodozum, papülopüstüler/akneiform lezyonlar)
için bir nokta sağlanması, damar tutulumu ve nörolojik bulgulardır.
Hasta puanlarının dört veya daha fazla olması durumunda değerlendirilir; hasta BH olarak kabul edilir. Erkeklerde genitalData ön
olabilir. aftöz ülserler vakaların %60-65’inde görülür ve en sık skrotum, şaft ve penis penisinde ve nadiren kasık ve perinede, son derece nadir olarak üretral orifiste görülür. BD ile. 34 yaşında erkek hasta, periüretral orifisdeki yaraya eşlik eden 10 günlük ağrılı işeme
şikayetinin değerlendirilmesi üzerine ürolojiden konsülte edildi. Genital muayenede, dış üretra ağzında yaklaşık 4 mm çapında, oval,
keskin sınırlı seröz tabanlı defekt ülser görüldü.
Bilinen bir hastalığı olmayan hasta, yılda 8-10 kez tekrarlayan oral aft dışında herhangi bir ilaç, benzer şikayetler, şüpheli cinsel temas kullanmayı reddetmiştir. fark ettikten sonra sırtında periferik parsiyel eritemli birkaç püstüler lezyon, muayenede BH ve inflamatuar barsak hastalıklarına odaklandık. Hastanın aile öyküsünün ve buna bağlı başka semptomlarının olmadığını öğrendik. Bağırsak
alışkanlıkları normaldi. Hepatit, HIV, sifiliz serolojileri negatifti. CRP ve sedimantasyon 3.2 mg/dl (0-5 mg/dl) ve 27 mm/saat (0-20
mm/saat); sırasıyla. Diğer hematolojik ve biyokimyasal parametreler normal sınırlar içindeydi. Kompleman seviyeleri, antinükleer
antikor, anti-dsDNA, p-ANCA, c-ANCA ve romatoid faktör normaldi. Paterji testi pozitifti. Hastaya mevcut ICBD’ye göre 6 puan ile BB
tanısı kondu ve herhangi bir patolojiye rastlanmadı.
Göz ve kardiyoloji konsültasyonları. Üretra deliğine uygulanan topikal betametazon valerat ve oral kolşisin 1.5 mg/gün tedavisi
sonrası şikayetleri 1 hafta içinde iz bırakmadan düzeldi. 2 yıllık takipte klinik progresyon gözlenmedi. Üretral ülser, BH’de olağandışı
bir bulgudur. Aktaş yakın zamanda 27 yaşında bir erkek hastayı klinik bizim durumumuza oldukça benzer özellikler, ancak negatif
paterji ile İlginç bir şekilde, Cobilinschi ve ark. ilerleyici dizüri, sağ lomber bölgede ağrı ve hidronefroz şikayetleri ile başvuran 34 yaşında BH’li kadın hastada üreterde histopatolojik olarak nekrotik ülser saptandığını bildirmişlerdir. Vaskülit ile uyumludur. Bu olguyu
üretradaki aftöz ülsere alışılmadık bir genital tutulum olarak dikkat çekmek için sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, genital ülser, Üretra, Vaskülit
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An unusual localization of genital ulcer in Behçet’s disease: external urethral meatus
İbrahim Karabulut1, Çağrı Turan2
1
S.B.Ü Eruzum Regional Training and Research Hospital, Department of Urology
2
S.B.Ü Erzurum Regional Training and Research Hospital Dermatology Service
Behcet’s disease (BD) is a chronic, recurrent, multisystemic vasculitis which can affect all vascular system. The most common
symptom is genital ulcer accompanying oral aphthae, and its diagnosis is currently made according to the International Criteria for
Behcet’s Disease (ICBD). Providing two points for oral aphthae, genital ulcers, and ocular involvement and one point for the other
skin lesions (erythema nodosum, papulopustular/acneiform lesions in post-adolescent), vascular involvement, and neurological
findings are evaluated if the patient scores reach four or more; the patient is considered to be BD. In men, genital Data may be
preliminary. aphthous ulcers occur in 60 to 65% of cases and are most common in the scrotum, shaft and glans penis, and rarely
in the groin and perineum, extremely rare in the urethral orifice We presented a patient with a complaint of painful micturition,
ultimately diagnosed with BD. A 34-year-old male patient was consulted from the urology following the evaluation of his painful voiding complaint 10 days accompanying wound in the periurethral orifice. On genital examination, an oval, and sharp circumscribed
aphthous ulcer with a serous floor, approximately 4 mm in diameter, was seen on the external urethral orifice . The patient who
had no known disease has refused to use any medication, similar complaints, suspicious sexual contact, except for oral aphthae recurring 8-10 times a year. After noticing a few pustular lesions with peripheral partial erythema on his back, we focused
on BD and inflammatory bowel diseases in the examination. We learned that the patient had no family history and other related
symptoms. Bowel habits were normal. Hepatitis, HIV, syphilis serologies were negative. CRP and sedimentation were 3.2 mg/dl
(0-5 mg/dl) and 27 mm/hour (0-20 mm/hour); respectively. Other hematological and biochemical parameters were within normal
limits. Complement levels, antinuclear antibody, anti-dsDNA, p-ANCA, c-ANCA and rheumatoid factor were normal. Pathergy test
was positive. The patient was diagnosed with BD with a score of 6 according to the current ICBD, and no pathology was found in
the eye and cardiology consultations. His complaints improved within 1 week without leaving any scar, after treatment with topical
betamethasone valerate applied to the urethral orifice and oral colchicine 1.5 mg/day.
No clinical progression has been observed for 2 years in the follow-up.
A urethral ulcer is an unusual finding in BD. Akta¸s recently reported a 27-year-old male patient with clinical features quite similar to
our case, but with negative pathergy4. Interestingly, Cobilinschi et al. reported that a 34-year-old female patient with BD who was
admitted with progressive dysuria, pain in the right lumbar region, and hydronephrosis was determined a necrotic ulcer in the ureter
whose histopathology was compatible with vasculitis. We present this case to draw attention to the aphthous ulcer in the urethra
as an unusual genital involvement for
Keywords: Beh¸cet’s disease, genital ulcer, Urethra, Vasculitis
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Hidradenitis Süpürativa Hastasında Fournier Gangreni Şüphesi; Bir Vaka Sunumu
Hasan Batuhan Arabaci, Muhammed Emin Polat, Kazim Ceviz, Lütfi İhsan Boyaci, Emre Uzun, Cavit Ceylan
Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Fournier gangreni (FG) her iki cinsiyeti etkileyen perineal, perianal ve genital bölgenin gangrenidir. Fournier gangreni 1883 yılında Alfred Fournier tarafından genç sağlıklı erkeklerin ani başlangıçlı, idiopatik ve hızlı ilerleyen bir patolojisi olarak tanımlanmıştır. Hidradenitis süpürativa(HS) ise kronik, inflamatuar, rekürren bir cilt hastalığıdır. HS’ye klinik olarak tanı konulur ve tanı için üç kriter vardır. Bunlar; karakteristik lezyonlar, tutulum bölgeleri, lezyonun rekürrensi.
Bilinen Diabetes Mellitius ve Hidradenitis Suppurativa tanıları olan 51 yaşında erkek hasta, Üroloji polikliniğine skrotal pürülan akıntı
ile başvuruyor. Muayenesinde enfeksiyonu düşündürür kokulu akıntı mevcut olup, vücut sıcaklığı 37.2 °C, tansiyon 135/79 mmHg,
lökositoz ve akut faz reaktan yüksekliği mevcut. Yapılan ultrasonografi (USG)’de sol tarafta skrotuma doğru uzanan cilt altında
lokalize inflamatuar kalınlaşma, 1 cm kalınlıkta perineye uzanım gösteren sıvı ve bilateral inguinal reaktif lenfadenopati mevcut.
Hastada mevcut durumun FG’ye ilerlediği düşünülerek acilen Üroloji servisine yatışı yapıldı, meropenem ve teikoplanin tedavisi başlandı. Hastaya acil skrotal yara yeri eksplorasyonu yapıldı. Bu sırada derin doku kültürü ve yara yeri patolojisi gönderildi. Sonuçlar
beklenirken takibi sırasında MR ile görüntüleme yapıldı, MR’da FG düşündürecek perinede, skrotumda ve gluteal bölgede inflamatuar kalınlaşma ve mikroabse odakları, skrotum cildinde ülseratif defektif görünüm saptandı. Hastanın derin doku kültüründe bakteri
üremesi olmadı. Doku patolojisi inflamatuar granülasyon dokusu ile uyumlu görüldü. Hastanın izlemi sırasında akıntısı geriledi ve
hasta yara bakımı öğretilerek taburcu edildi.
FG diyabetes mellitus, kronik alkolizm, HIV, lenfoproliferatif hastalıklar, kronik steroid istismarı ve sitotoksik ilaç kullanımı gibi predispozan faktörlere sahiptir. Çoğunlukla hastalarda enfeksiyöz etkenin subkütanöz dokulara geçişi; lokal travma, üretral enstrümentasyon, parafimozis, balanit, periüretral veya perianal enfeksiyonlar, hidradenitis süpürativa ve cerrahi sonucunda olur. FG, etkilenen bölgede ağrı ve kaşıntı ile başlar; terleme, eritem, hassasiyet, krepitasyon ve ateş bunları
takip eder. Selülitten temel farkı FG’ye eşlik eden mental bozukluk, taşikardi ve ateş gibi sistemik toksisite semptomlarıdır.
Erken dönemde etkilenen bölgede subkütanöz amfizem, ödem ve kalınlaşma gibi radyolojik belirtiler görülür. Hızlı progresyon gösterdiği için hızlı tanı ve tedavi kritiktir. Tedavi intravenöz(IV) hidrasyon, geniş spektrumlu antibiyoterapi ve agresif cerrahi debridmandan oluşur. HS ise başlangıçta foliküllerde tıkanma sonucu dilatasyona sebep olan foliküler hiperkeratoz
meydana gelir. Bu süreç aksilla, inguinal bölge, submamaryan bölge, perineal alan, kalça, mons pubis, sırt, skalp, post-auriküler alanda karakteristik lezyonlar olarak bilinen derin tutulumlu nodül, apse, fistül, yara skarı oluşması şeklinde ilerler. Küratif
tedavi çok zordur. HS’nin kısıtlı eklem hareketi, etkilenen bölgede fistül ve striktür, ateş, septisemi gibi komplikasyonları vardır.
Hastamızın başvuru anında enfeksiyonu düşündürür kokulu yara yeri akıntısının olması, subfebril ateş değerleri ve risk faktörleri
hastanın ön planda FG olarak değerlendirilmesini gerektirmiştir. Hızla antibiyoterapi başlanmış ve eksplorasyona alınmıştır. Hastadan gönderilen kültür örneklerinde üreme saptanmamıştır. HS ilerleyici bir hastalıktır, küçük bir nodül olarak başlayıp hastanın
ölümüne sebep olabilecek klinik tablolara kadar ilerleyebilir. HS’nın literatürdeki örneklere bakıldığında steroid kullanımı gibi ek bir
risk faktörü ile bir araya geldiğinde FG riskini taşıdığı görülmektedir. Bizim hastamız da diyabetik zeminde olduğundan ve primer
hastalığına istinaden bu tablonun önüne geçmek için gereken önlemleri alarak tedaviye başladık. HS hastalarının tedavi ve takip
sürecinin dikkatli yapılması ve gereklilik halinde hastane yatışı ve bakımı gerektirebileceğini düşünerek hastalara yaklaşmak gerekir.
Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, Fournier, Gangren, Hidradenitis
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The Suspicion of Fournier’s Gangrene in a Hidradenitis Suppurativa Patient; A Case Report
Hasan Batuhan Arabaci, Muhammed Emin Polat, Kazim Ceviz, Lütfi İhsan Boyaci, Emre Uzun, Cavit Ceylan
Department of Urology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
Fournier’s Gangrene (FG) is perineal,perianal,genital area’s gangrene to affect both genders.Fournier’s gangrene was described as a
young and healthy men’s disease which is abrupt onset,idiopathic,rapidly progressive penile and scrotal gangrene.Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic,inflammatory,recurrent skin disease.HS is diagnosed clinically.Three criteria for diagnosis; characteristic
lesions,favorite lesion sites,lesion recurrence.
A 50 years old man who had a history of HS and diabetes mellitus (DM) was admitted for drainage from a chronic non-healing
scrotal wound to the Urology department.On exam, the patient had odorous purulent discharge, which was thought infection.The
patient’s body temperature was 37.2°C and blood pressure was 135/79 mmHg. Leukocytosis and high acute phase reactants levels
were found in the blood. On ultrasonography (USG), localized inflammatory thickening under the skin extended towards the scrotum
on the left side, 1 cm thick fluid extended to the perineum, and there were bilateral inguinal reactive lymphadenopathies.The patient
was hospitalized. Broad-spectrum antibiotics (meropenem and teicoplanin) were started on the patient, and wound exploration was
performed immediately because of suspicion of Fournier Gangrene.
Meanwhile, deep tissue culture and wound pathology were studied.Magnetic resonance imaging (MRI) was performed during the
follow-up. Inflammatory thickening and microabscess foci in the perineum,scrotum and gluteal region and defective ulcerative
appearance on the scrotum skin were detected on MRI. There was no bacterial growth in the deep tissue culture of the patient.
Tissue pathology was consistent with inflammatory granulation tissue. During the patient’s follow-up, the discharge from the wound
regressed, and the patient was discharged with oral antibiotic therapy
FG arises in patients with predisposing factors like diabetes mellitus,chronic alcoholism,human immunodeficiency virus(HIV),lymphoproliferative diseases,chronic steroid abuse,and cytotoxic drugs.The infection origin from local trauma,urethral instrumentation,paraphimosis,balanitis,periurethral or perianal infections, surgery and hidradenitis suppurativa.FG begins with pain or pruritis in/on
the source area; swelling,erythema,tenderness,crepitation,fever follow this.Prompt diagnosis and treatment are critical because of
fast progression. The treatment contains IV hydration, broad-spectrum antimicrobial therapy, aggressive surgical debridement. Primarily follicular hyperkeratosis occurs, causing plugging and dilatation. This process causes characteristic lesions like deep-seated
nodules, abscesses, fistulas, sinus tracts and scars on the axilla, inguinal area, submammary folds, perineal area, buttocks, mons
pubis, scalp, postauricular area and back.Curative treatment is so difficult.HS complications are restricted limb mobility, strictures
or fistulas at the affected area, fever and septicemia.
The presence of odorous wound discharge suggestive of infection, subfebrile fever values and risk factors required the patient to be
evaluated as FG. Broad-spectrum antibiotics were started on the patient and wound exploration was performed. HS is a progressive
disease; it can start as a small nodule and progress to important clinical pictures that can cause the patient’s death. According to
the literature, it is seen that HS carries the risk of FG when combined with an additional risk factor such as steroid use, DM etc. Our
patient has had diabetes and HS, so we had started the treatment by taking the necessary precautions to prevent this picture.The
treatment and follow-up process of HS patients should be done carefully.We must approach the patients considering that they may
require hospitalization and care.
Keywords: Fournier’s, Gangrene, Hidradenitis, İnfection
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Göz Dibi Muayenesi Sonrası Hipoplazik Böbrek Tanısı Konulan Genç Hasta Olgu Sunumu
Kenan Dagdelen
Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, Ankara
Kliniğimize her iki gözde görme azlığı şikâyeti ile başvuran 26 yaşındaki kadın hastanın yapılan oftalmoskopik muayenede her iki
gözde retina önü kanamalar ve yumuşak eksudalar, retina arteriyollerinde sklerotik değişiklikler, venlerde dolgunluk, Gunn arazı ile
makula yıldızı saptandı. Fundus fluoresein anjiyografide (FFA) arka kutupta özellikle geç dönemde artan sızıntı odakları mevcuttu.
Yapılan muayeneler sonucunda evre 4 hipertansif retinopatisi tanısı kondu. Daha önce sistemik hastalık tanısı bulunmayan hasta,
Nefroloji bölümüne konsültasyonu sonucunda hipoplazik böbreğe bağlı hipertansiyon tanısı kondu. Görme azlığının ilk şikayet
olduğu ve oftalmolojik muayenede özellikle ileri evre hipertansif retinopati bulguları gözlenen olgularda sistemik-multidisipliner
değerlendirme oldukça önemlidir. Başta böbrek fonksiyon bozuklukları olmak üzere özellikle malign hipertansiyon ile giden bir çok
olgunun tanı ve tedavi aşamalarında göz dibi muayenesi hastaların doğru değerlendirilmesi bakımında yol gösterici olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hipertansif retinopati, Malign Hipertansiyon, Hipoplazik Böbrek
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Case Report of a Young Patient Diagnosed with Hypoplasic Kidney After Ocular Fundoscopic
Kenan Dagdelen
Beytepe Şehit Murat Erdi Eker State Hospital, Department of Ophthalmology, Ankara, Turkey
In the ophthalmoscopic examination of a 26-year-old female patient who applied to our clinic with the complaint of decreased vision
in both eyes, anterior retinal hemorrhages and soft exudates, sclerotic changes in retinal arterioles, fullness in the veins, Gunn’s
syndrome and macular star were detected. In fundus fluorescein angiography (FFA), there were increased leak fluorescein in the
posterior pole, especially in the late period. As a result of the examinations, a diagnosis of stage 4 hypertensive retinopathy was
made. The patient, who had no previous diagnosis of systemic disease, was diagnosed with hypertension due to hypoplasic kidney
as a result of consultation with the Nephrology department. Systemic-multidisciplinary evaluation is very important in cases where
low vision is the first complaint and especially in cases with advanced stage hypertensive retinopathy findings in ophthalmologic
examination. In the diagnosis and treatment stages of many cases with malignant hypertension, especially renal dysfunction, ophthalmologic examination guides the correct evaluation of patients.
Keywords: Hypertensive retinopathy, Malignant Hypertension, Hypoplastic Kidney

Hipertansif Retinopati
Hypertensive Retinopathy

Retina önü kanamalar ve yumuşak eksudalar, retina arteriyollerinde sklerotik değişiklikler, venlerde dolgunluk, Gunn arazı ile makula
yıldızı görünümü
Anterior retinal hemorrhages and soft exudates, sclerotic changes in retinal arterioles, fullness of veins, macular star appearance
with Gunn’s syndrome
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İntravezikal BCG Tedavisinin COVİD-19 Sıklığı Üzerine Etkisi
Ahmet Emin Doğan, Berk Yasin Ekenci, Mehmet Altan, Hilmi Sarı, Sertaç Çimen, Muhammet Abdurrahim İmamoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı intravezikal Bacillus Calmette-Guérin (BCG) tedavisinin COVID-19 sıklığına etkisini araştırmaktır.
GEREÇ-YÖNTEM: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde son 5 yılda transüretral
rezeksiyon-mesane (TUR-M) operasyonu geçiren kas invaziv olmayan erişkin hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. 858
hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan hastalar SARS-CoV-2 RT-PCR testleri ve/veya akciğer bilgisayarlı tomografisi ile araştırıldı. Hastalar intravezikal BCG tedavi öykülerine göre gruplandırıldı. COVID-19 insidansı gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların 698 tanesinin intravezikal BCG tedavi öyküleri olmayıp bu hastaların 58’inde (%8,3)
COVID-19 saptandı. intravezikal BCG tedavi öyküsü olan hasta sayısı 160 olup bu hastaların 12’sinde (%7,5) COVID-19 saptandı. Yaşamlarının bir döneminde intravezikal BCG tedavisi alan hastalar ile intravezikal BCG tedavisi almayan hastalar arasında COVID-19
insidansı açısıdan istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı(p>0,05). Hastalar ayrıca, indüksiyon BCG tedavisi alanlar, indüksiyon
BCG tedavisini tamamlayan ancak idame BCG tedavisi almayanlar, idame BCG tedavisi alanlar ve idame BCG tedavisini tamamlayanlar olarak intravezikal BCG tedavilerinin evrelerine göre gruplandırıldı. COVID-19 insidansı açısından gruplar arasında anlamlı
fark yoktu (p>0,05).
SONUÇ: İntravezikal BCG uygulaması COVID-19 insidansını azaltmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, İntravezikal BCG, Mesane Kanseri
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The Effect of Intravesical BCG Therapy on the Frequency of COVID-19
Ahmet Emin Doğan, Berk Yasin Ekenci, Mehmet Altan, Hilmi Sarı, Sertaç Çimen, Muhammet Abdurrahim İmamoğlu
Department of Urology, Health Sciences University Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
AIM: The aim of this study is to investigate the effect of intravesical Bacillus Calmette-Guérin (BCG) therapy on the frequency of
COVID-19.
MATERIALS-METHODS: The data of non-muscle invasive adult patients who underwent transurethral resection-bladder (TUR-M)
operation in the last 5 years at the Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, University of Health Sciences, were
retrospectively analyzed. 858 patients were included in the study. The patients included in the study were investigated with RT-PCR
tests for SARS-CoV-2 and/or chest computer tomograpy. Patients were grouped according to their intravesical BCG treatment history. The incidence of COVID-19 was compared between groups.
RESULTS: 698 of the patients included in the study did not have a history of intravesical BCG therapy, and COVID-19 was detected
in 58 (8,3%) of these patients. The number of patients with a history of intravesical BCG therapy was 160, and COVID-19 was detected in 12 (7,5%) of these patients. There was no statistically significant difference in the incidence of COVID-19 between patients
who received intravesical BCG therapy at some point in their lives and those who did not receive intravesical BCG therapy (p>0.05).
In addition, patients were grouped according to the stages of intravesical BCG therapy as who received induction BCG therapy,
completed induction BCG therapy, but did not receive maintenance BCG therapy, received maintenance BCG therapy, and completed
maintenance BCG. There was no significant difference between the groups in terms of COVID-19 incidence (p>0.05).
CONCLUSION: Intravesical BCG administration does not reduce the incidence of COVID-19.
Keywords: Bladder Cancer, COVID-19, Intravesical BCG

İntravezikal BCG tedavilerine göre COVİD-19 görülme sıklığı
BCG Tedavisi

COVİD-19 negatif

COVİD-19 pozitif

TOTAL

p

BCG hiç almamış (n,%)

640, %91,7

58, %8,3

698

0.990

İndüksiyon almakta (n,%)

9, %90

1, %10

10

İndüksiyon tamamlanmış (n,%)

1, %100

0, %0

1

İdame almakta (n,%)

91, %92,9

7, %7,1

98

İdame tamamlanmış (n,%)
Fisher testi kullanılmıştır.

47, %92,2

4, %7,8

51

Incidence of COVID-19 according to intravesical BCG treatments
BCG Treatment

COVİD-19 negative

COVİD-19 pozitive

TOTAL

p

BCG never received (n,%)

640, %91,7

58, %8,3

698

0.990

Receiving induction (n,%)

9, %90

1, %10

10

Induction complete (n,%)

1, %100

0, %0

1

Receiving maintenance (n,%)

91, %92,9

7, %7,1

98

Maintenance completed (n,%)
Fisher test was used.

47, %92,2

4, %7,8

51
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Mesane içi yabancı cisim: dev mesane taşı içerisinde gözlenen içecek pipeti
Mücahit Baltik, Sefa Alperen Öztürk, Osman Ergün, Sedat Soyupek
süleyman Demirel Üniveristesi, Üroloji Anabilim Dalı, Isparta
Mesane içi yabancı cisimler nadir görülür ve ürologlar tarafından ilgi çekici olarak değerlendirilir. Psikiyatrik bozukluklar, cinsel
dürtü veya alkol-uyuşturucu madde etkisi altındayken kişiler tarafından yabancı cismin üretral yolla uygulanması sonucunda ortaya
çıkar. Literatürde mesaneden kalem, elektrik kablosu, termometre, cam çubuk, diş fırçası, mum, serum seti, balon, saç tokası gibi
yabancı cisimlerin çıkarıldığı bildirilmiştir. Biz 43 yaş mental retarde erkek hastanın dev mesane taşı içerisinde bulunan meyve suyu
pipetini çıkarttığımız olgumuzu sunduk.
Anahtar Kelimeler: mesane taşı, pipet, yabancı cisim
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Foreign object in the bladder: a beverage pipette observed in a giant bladder stone
Mücahit Baltik, Sefa Alperen Öztürk, Osman Ergün, Sedat Soyupek
Department of Urology, Süleyman Demirel University, Isparta Turkey
Observation of intra-bladder foreign object is rare and is considered interesting by urologists. This condition occur as a result of the
urethral adminisration of a foreign object by people under the influence of psychiatric disorders, sexuel urges or alcohol-drugs. It
has been reported in the literature that foreing foreign subjects such as pencils, electrical cords, thermometers, glass rods, toothbrushes, candles, serum sets, balloons, and hairpins were removed from the bladder. We presented a case of a 43-year-old mentally
retarded male patient in which we removed the juice pipette from the giant bladder stone.
Keywords: bladder stone, pipette, foreign object
pipet
pipette
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Ürolojik laparoskopik cerrahide 5 yıllık deneyimimiz
Erhan Ateş, Ahmet Emre Yıldız, Hakan Görkem Kazıcı, Arif Kol, Haluk Erol
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Aydın
GİRİŞ-AMAÇ: Operasyon sonrası ağrının az olması, yara yeri küçüklüğü, yatış süresinin kısalığı, oral alımın ve mobilizasyonun erken
olması gibi avantajlara sahip olan laparoskopik cerrahi, son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve cerrahi deneyimin artmasıyla rutin
ürolojik prosedürlerden biri haline gelmiştir. Biz de bu çalışmada, kliniğimizde uygulanan ürolojik laparoskopik cerrahilerdeki klinik
sonuçlarımızı sunmayı amaçlandık.
GEREÇ-YÖNTEM: Eylül 2016-Eylül 2021 arasında laparoskopik cerrahi uygulanan hastaların demografik verileri, ameliyat endikasyonları, operasyon tarafı, operasyon süreleri, kullanılan trokar sayıları, trans ya da retroperitoneal yaklaşım, trokar giriş tekniği,
ameliyattaki kanama miktarı, peroperatif kan transfüzyonu, modifiye Clavien ve Satava dereceleri, gelişen komplikasyonlar, dren ve
hastanede kalış süreleri retrospektif olarak tarandı, veriler kaydedildi.
BULGULAR: Laparoskopik cerrahi uygulanan toplam 84 hastanın yaş ortalaması 53,5±15,3 yıl ve Kadın/Erkek oranı 31/53 idi. En
fazla yapılan laparoskopik cerrahi basit nefrektomi (33) idi. Onu renal kist dekortikasyonu (16), radikal nefrektomi (12), parsiyel
nefrektomi (7), pyeloplasti (5), pyelolitotomi (4), nefroüreterektomi (3), üreterolitotomi (1), üreteroüreterostomi (1), orşiektomi (1),
radikal prostatektomi (1) takip etti. Laparoskopik radikal prostatektomi 71 laparoskopik cerrahi deneyiminden sonra yapıldı. En sık
yapılan ameliyatların medyan operasyon süreleri dakika (aralık) olarak; basit nefrektomi 105 (30-220), renal kist dekortikasyonu 50
(20-120), radikal nefrektomi 157,5 (70-215), parsiyel nefrektomi 150 (90-270), pyeloplasti 160 (90-250) idi. Tüm hastalarda 3 trokar
kullanılırken, parsiyel nefrektomi, radikal prostatektomi, renal pelvis ve üreterin rekonstrüksiyonunu gerektiren işlemlerde 4 veya 5
port kullanıldı. Altmış altı vakada (%79) transperitoneal, on sekiz vakada (%21) retroperitoneal yaklaşım tercih edildi. Transperitoneal vakaların 19’unda (%29) verres iğnesi ile giriş yapılırken, 47’sinde (%71) hasson tekniği uygulandı. Ameliyatta aspiratörde biriken
kan miktarı toplam kan kaybı olarak kabul edildi. Ortalama kan kaybı en fazla 185,7±157,3dk ile parsiyel nefrektomide idi. Peroperatif 5 basit nefrektomi, 1 radikal nefrektomi ve 1 pyelolitotomi hastasına kan transfüzyonu uygulandı. Hastalarda dren medyan 2
günde çekildi. Hastanede kalış süresi medyan 3 gün idi. 84 vakanın 6’sında (%7) açık operasyona geçildi. Bunlardan 3’ü geçirilmiş
pyelonefrit nedeniyle oluşan adezyon ve fibrozise bağlı, 2’si anesteziye bağlı metabolik sebeplerle, 1’i optik görüntü sistem arızası
nedeniyle gerçekleşti. Açığa geçme sebepleri arasında organ veya vasküler yaralanma yoktu. Operasyon sonrası komplikasyonların
değerlendirildiği modifiye Clavien sınıflamasında 5 hasta derece 2, 1 hasta 3b iken, diğer tüm hastalar derece 1 idi. Cerrahi sırasında
gelişen komplikasyonlara yönelik Satava sınıflamasında 10 hasta derece 2a (cerrahi sırasında tedavi edilebilen olaylar); kalan 74
hasta derece 1 (cerrahinin seyrine etkisi olmayan olaylar) idi.
SONUÇ: Minimal invaziv yöntemler üroloji pratiğinde daha fazla yer bulmaktadır. Laparoskopik cerrahide tecrübe arttıkça vaka çeşitliliği ve komplike cerrahilerin gerçekleştirilme sayısı artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: laparoskopik, cerrahi, deneyim, ameliyat, operasyon
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Our 5 years of experience in urological laparoscopic surgery
Erhan Ateş, Ahmet Emre Yıldız, Hakan Görkem Kazıcı, Arif Kol, Haluk Erol
Department of Urology, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
INTRODUCTION-AIM: Laparoscopic surgery, which has advantages such as less post-operative pain, small wound site, shorter
hospitalization time, early oral intake and mobilization, has become one of the routine urological procedures with the technological
developments and the increase in surgical experience in recent years. In this study, we aimed to present our clinical results in urological laparoscopic surgeries performed in our clinic.
MATERIAL-METHOD: The data of patients who underwent laparoscopic surgery between September 2016 and September 2021
were reviewed retrospectively. Demographic data of the patients, indications for surgery, operation side, duration of operation,
number of trocars used, trans or retroperitoneal approach, trocar entry technique, amount of bleeding in the operation, peroperative
blood transfusion, modified Clavien and Satava grades, complications, drains and hospital stay were recorded.
RESULTS: The mean age of 84 patients who underwent laparoscopic surgery was 53.5±15.3 years and the female/male ratio was
31/53. The most common laparoscopic surgery was simple nephrectomy (33). Other cases were respectively renal cyst decortication (16), radical nephrectomy (12), partial nephrectomy (7), pyeloplasty (5), pyelolithotomy (4), nephroureterectomy (3), ureterolithotomy (1), ureteroureterostomy (1), orchiectomy (1 ), radical prostatectomy (1). Laparoscopic radical prostatectomy was
performed after 71 laparoscopic surgery experiences. The median operation times of the most frequently performed surgeries were
in minutes (range); simple nephrectomy 105 (30-220), renal cyst decortication 50 (20-120), radical nephrectomy 157.5 (70-215),
partial nephrectomy 150 (90-270), pyeloplasty 160 (90-250). While 3 trocars were used in all patients, 4 or 5 ports were used in
procedures requiring partial nephrectomy, radical prostatectomy, renal pelvis and ureter reconstruction. Transperitoneal approach
was preferred in 66 cases (79%) and retroperitoneal approach was preferred in 18 cases (21%). Verres needle was used in 19 (29%)
transperitoneal cases, while the Hasson technique was used in 47 (71%) cases. The amount of blood accumulated in the aspirator
during the operation was considered as total blood loss. The highest blood loss was seen in partial nephrectomy with a mean of
185.7±157.3 minutes. Peroperative blood transfusion was applied to 5 simple nephrectomy, 1 radical nephrectomy and 1 pyelolithotomy patient. Drains were removed in 2 days (median) in patients. Length of hospital stay was 3 days (median). Open operation
was performed in 6 (7%) of 84 cases. Of these, 3 were due to adhesion and fibrosis caused by previous pyelonephritis, 2 were due
to metabolic reasons related to anesthesia, and 1 was due to optical image system failure. There was no organ or vascular injury
among the causes of exposure. In the modified Clavien classification, in which postoperative complications were evaluated, 5
patients were grade 2, 1 patient was 3b, and all other patients were grade 1. In the Satava classification for complications during
surgery, 10 patients were grade 2a (treatable events during surgery); the remaining 74 patients were grade 1 (events that had no
effect on the course of surgery).
CONCLUSION: Minimally invasive methods find more place in urology practice. As the experience in laparoscopic surgery increases,
the variety of cases and the number of complicated surgeries rise.
Keywords: laparoscopic, surgery, experience, surgical, operation
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Ameliyat türlerine göre verilerin karşılaştırılması
Hasta
sayısı
(n)

Operasyon
süresi (dk)

Kan kaybı (ml)

Dren
Transfüzyon yapılan
süresi
hasta sayısı (n)
(gün)

Yatış
süresi
(gün)

33

105 (30-220)

112,1±351

5

2 (1-5)

3 (1-19)

Renal kist dekortikasyonu 16

50 (20-120)

12,5±50

-

1 (1-7)

2 (1-7)

Radikal nefrektomi

12

157,5 (70-215) 114,1±133,5

-

2 (1-3)

3,5 (3-5)

Parsiyel nefrektomi

7

150 (90-270)

185,7±157,3

1

3 (2-4)

4 (3-5)

Pyeloplasti

5

160 (90-250)

8±17,8

-

2 (1-4)

3 (2-4)

Pyelolitotomi

4

195 (120-270)

150±173,2

1

3,5 (2-4) 5,5 (5-7)

Nefroüreterektomi

3

180 (140-190)

166,6±57,7

-

2

5 (4-5)

Radikal prostatektomi

1

230

400

-

3

3

Üreterolitotomi

1

170

0

-

1

3

Üreteroüreterostomi

1

120

0

-

2

2

Ektopik testis orşiektomi

1

50

0

-

1

2

Basit nefrektomi

Kan kaybı ortalama ve standart sapma ile verilirken; operasyon, dren ve yatış süresinde medyan ve aralık kullanılmıştır.
Comparison of the data according to the type of surgery
Number of Operation
patients (n) time (min)

Number of
Blood loss (ml) patients transfused (n)

Drain
time
(days)

Length
of stay
(days)

Simple Nephrectomy

33

105 (30-220) 112,1±351

5

2 (1-5)

3 (1-19)

Renal cyst decortication

16

50 (20-120)

12,5±50

-

1 (1-7)

2 (1-7)

Radical nephrectomy

12

157,5 (70215)

114,1±133,5

-

2 (1-3)

3,5 (3-5)

Partial nephrectomy

7

150 (90-270) 185,7±157,3

1

3 (2-4)

4 (3-5)

Pyeloplasty

5

160 (90-250) 8±17,8

-

2 (1-4)

3 (2-4)

Pyelolithotomy

4

195 (120270)

150±173,2

1

3,5 (2-4) 5,5 (5-7)

Nephroureterectomy

3

180 (140190)

166,6±57,7

-

2

5 (4-5)

Radical prostatectomy

1

230

400

-

3

3

Ureterolithotomy

1

170

0

-

1

3

Ureteroureterostomy

1

120

0

-

2

2

Ectopic testicular orchiectomy

1

50

0

-

1

2

While blood loss is given with mean and standard deviation; the median and range were used for operation time, drain time, and hospital stay.
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İntraabdominal Sol Alt Kadranda Kitle: Unutulmuş Spanç(Gossipiboma)
Mustafa Koray Kırdağ, Mehmet Özen, Turgut Serdaş, Varol Nalçacıoğlu, Uğur Öztürk, Mustafa Aydın, Mustafa Kemal Atilla
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
Gossipiboma veya tekstiloma, ameliyattan sonra vücutta unutulan spanç veya kompres olarak tanımlanır. Gossipiboma belirgin
semptom vermeyebilir ve tanısında bilgisayarlı tomografi çok değerli bir yöntemdir. Gossipiboma tomografi görüntülerinde kitle
görüntüsü verdiği için kanser ile karışabilir. Kliniğimize başvuran ve opere ettiğimiz kişi 62 yaşında erkek hasta idi. Hastanın alt
üriner sistem şikayetleri mevcuttu. Batın muayenesinde sol alt kadran palpe edilen kitle tespit edildi. Hastamızın 12 yıl önce açık
transvezikal prostatektomi öyküsü mevcut idi. Hastanın çekilen bilgisarlı tomografisinde sol alt kadranda mesane sol yan kesiminde
yaklaşık 2cm lik kitle tespit edildi. Eski operasyon hattında açılan insizyon ile mesane sol yan tarafına ulaşıldı. Pubis altında yaklaşık
2 cm boyutunda kapsüle olmuş lezyon gözlendi. Lezyon pubise çok yapışık olduğu için lezyonun santral bölgesinde insize edilerek
açıldı ve iç kısmındaki spançlara ulaşıldı ve kitle içi boşaltıldı. Takiben kapsül eksize edildi. Kitle alanın dren konulup operasyon
sona erdirildi. Bu tür komplikasyonların engellenebilmesi için karın kapatılırken tüm ameliyat malzemelerinin dikkatlice kontrolü ve
sayımı gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gossipiboma,spanç,tomografi
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Intraabdominal Left Lower Quadrant Mass: Forgotten Spanch (Gossipiboma)
Mustafa Koray Kırdağ, Mehmet Özen, Turgut Serdaş, Varol Nalçacıoğlu, Uğur Öztürk, Mustafa Aydın, Mustafa Kemal Atilla
Health Sciences University Samsun Training and Research Hospital Urology Clinic
Gossipiboma or tekstiloma is also known as a spanch or compress that is forgotten in the body after surgery. Gossipiboma may
not have obvious symptoms, and computed tomography is a very valuable method of diagnosis. It can be confused with cancer
because it gives a mass image in the tomography images of Gossipiboma. The person who applied to our clinic and we operated on
was a 62-year-old male patient. The patient had lower urinary system complaints. Examination of the abdomen revealed a palpated
mass in the lower left quadrant. Our patient had a history of open transvesical prostatectomy 12 years ago. A CT scan of the patient
showed a mass of about 2 cm in the left side of the bladder in the lower left quadrant. The left side of the bladder was reached by
the incision opened in the old operation line. An encapsulated lesion of about 2 cm in size was observed under the Pubis. Because
the lesion was very attached to the pubis, it was opened by insizing in the central area of the lesion, and the spanch in the inner
part was reached and the mass was emptied. After that, the capsule was excised. Mass field drains and operation terminated. In
order to prevent such complications, it is necessary to carefully check and count all surgical materials when closing the abdomen.
Keywords: Gossipiboma,spanch,tomography

Kitle(Gossiboma)
Mass(Gossiboma)

Bilgisayarlı Tomografi Görüntüsü
Computed Tomography Image
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Sünnet sonrası peniste keloid: Olgu sunumu
Abdulkerim Olğun1, Yılmaz Aksoy2, Fatih Özkaya2
1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
Penil ve genital keloidler oldukça nadir görülmektedir ve bu nedenle gerçek insidansları bilinmemektedir. Keloid oluşumunun
patofizyolojisi iyi anlaşılamamış ve birçok teori ileri sürülmüştür. Dini nedenlerle veya geleneksel olarak sünnetin yaygın olarak
yapıldığı ülkelerde, postsirkümsizyon keloid formasyonu literatürde nadiren rapor edilmiştir. Bu çalışmada sünnet sonrası keloid
oluşumunu sunmayı ve ilgili literatürü gözden geçirmeyi amaçladık.
Olgu sunumu: 9 yaşında erkek çocuk kliniğimize penisinde büyüyen bir kitle şikayeti ile müracaat etti. Hastanın öyküsünde, 2
yaşında sünnet edilen hastanın 1 yıl sonra başka bir merkezde yetersiz sünnet nedeniyle tekrar sünnet edildiği, 6 yaşında ise aynı
merkezde peniste keloid nedeniyle tekrar opere edildiği ifade edildi. 1 yıl önce penisteki lezyondan başka bir merkezde biyopsi
alınan hastanın biyopsi sonucunun keloid olarak rapor edildiği öğrenildi. Fizik muayenede penis dorsalinde irregüler, sert, eritematöz keloid lezyonu vardı. Hasta operasyona alındı ve kitle sirkümsizyon insizyonu yapılarak korpus kavernozumlar üzerinden
sıyrılarak komplet olarak eksize edildi. Operasyon sahasına ve yara kenarlarına intralezyoner steroid
injeksiyonu yapıldı. Sirkümsizyon hattı monoflaman absorbable sütürlerle kapatılarak işleme son verildi. Coban bandajı uygulandı.
(Resim 1). Bir ay sonra yapılan kontrol muayenesinde yara iyileşmesinin normal şekilde olduğu ve erken dönemde nüks olmadığı
gözlendi. Hastanın uzun dönem takibine devam ediliyor.
Tartışma: Sünnet dünya üzerindeki birçok toplumda medikal, etnik veya dini sebeblerle uygulanan yaygın bir cerrahi prosedürdür.
İdeal şartlar altında bile yapılsa sünnete bağlı, kanama, üriner retansiyon, enfeksiyon ve yara iyileşmesiyle ilgili problemler gibi
komplikasyonlar görülebilir. Keloid gelişmesi de sünnetin nadir ancak önemli komplikasyonlarından biridir. Silikon jel sheets, basınç tedavisi, intralezyoner steroid injeksiyonları ve topikal steroidlerle masaj yapılması keloid tedavisinde uygulanan tedavi seçenekleri olmasına rağmen, intralezyoner steroid injeksiyonu ile cerrahi eksizyon en yaygın tedavi modalitesidir. Tek başına cerrahi
eksizyon lokal nüksle sonuçlanabir. Ancak eksizyonel cerrahi steroid injeksiyonları ile kombine edilirse lokal rekürrens oranları
%50 ile %100 oranında azalır. Yara kenarlarının tansiyonsuz şekilde kapatılması çok önemlidir, aksi takdirde rekürrens oluşabilir.
Anahtar Kelimeler: keloid, penis, sünnet
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Keloid formation after circumcision: Case report
Abdulkerim Olğun1, Yılmaz Aksoy2, Fatih Özkaya2
1
Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Erzurum, Turkey
2
Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Urology, Erzurum, Turkey
Penile and genital keloids are extremely rare and therefore their true incidence is unknown. The pathophysiology of keloid formation
is not well understood and many theories have been proposed. Postcircumcision keloid formation has rarely been reported in the
literature in countries where circumcision is commonly performed for religious reasons or traditionally. In this study, we aimed to
present the keloid formation after circumcision and review the related literature.
Case report: A 9-year-old boy applied to our clinic with the complaint of an enlarging mass on his penis. In the patient’s history, it
was stated that the patient who was circumcised at the age of 2 was circumcised again in another center 1 year later due to insufficient circumcision, and at the age of 6, he was operated again in the same center for keloid on the penis. A biopsy was taken from
the penile lesion in another center 1 year ago and the patient’s biopsy result was reported as keloid. On physical examination, there
was an irregular, hard, erythematous keloid lesion on the dorsum of the penis. The patient was taken into operation and the mass
was completely excised by scraping over the corpus cavernosum by making a circumcision incision. Intralesional steroid injection
was applied to the operation area and wound edges. The circumcision line was closed with monofilament absorbable sutures and
the procedure was terminated. Coban bandage was applied (Image 1). In the follow-up examination performed one month later, it
was observed that the wound healing was normal and there was no recurrence in the early period. Long-term follow-up of the patient
continues.
Discussion: Circumcision is a common surgical procedure performed in many societies around the world for medical, ethnic
or religious reasons. Even under ideal conditions, complications such as bleeding, urinary retention, infection and wound healing problems may occur due to circumcision. Keloid formation is one of the rare but important complications of circumcision.
Although silicone gel sheets, pressure therapy, intralesional steroid injections, and massage with topical steroids are the treatment
options for keloid treatment, surgical excision with intralesional steroid injection is the most common treatment modality. Surgical
excision alone may result in local recurrence. However, if excisional surgery is combined with steroid injections, local recurrence
rates are reduced by 50% to 100%. It is very important to close the wound margins without tension, otherwise recurrence may occur.
Keywords: keloid, penis, circumcision
Peniste keloid eksizyonu / Keloid excision of the penis
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Oksipital kemiğe prostat kanseri metastazı: Bir olgu sunumu
Mehmet Yiğit Yalçın1, Erdem Kısa2, Yusuf Özlem İlbey2
1
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
Giriş: Prostat kanseri (PCa) en sık olarak pelvik lenf düğümlerine ve aksiyel iskelete metastaz yapar. Prostat adenokarsinomunun
oksipital kemiğe metastatik yayılımı çok nadirdir. Ga68 prostata özgü membran antijen pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı
tomografi (PSMA PET/CT) taramasının prostat kanserli hastalarda geleneksel görüntüleme tekniklerinden daha duyarlı olduğu gösterilmiştir. Bu olgu sunumunda, konvansiyonel görüntüleme yöntemlerinde kemik metastazı saptanmayan ancak literatürde ilk kez
Ga68-PSMA PET/CT taramasında aksiyel iskelet sistemi tutulumu olmaksızın oksipital kemikte ekstrakraniyal metastaz gösteren
PCa tanısı konulan bir olgu sunulmuştur.
Olgu Sunumu: 75 yaşında erkek hasta yaklaşık bir yıldır devam eden alt üriner sistem semptomları nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın serum PSA düzeyi 98 µg/L idi. Rektal muayenede prostat bezinin düzensiz büyük ve çevre dokuya fikse olduğu görüldü.
Hastaya 10 kadran TRUSG-Bx uygulandı. Biyopsi sonucu Prostatik Adenokarsinom, ISUP Derece Grup 5, in situ Duktal Karsinom ve
Gleason Skoru 5+4=9 gösterdi. Evreleme amacıyla Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme (MpMRI) taraması planlanmıştı ancak GFR değerinin düşük olması nedeniyle bunun yerine abdominopelvik BT çekildi. Abdominopelvik BT taramasında bilateral
derece 3-4 hidroüreteronefroz, sağ obturator bölgede konglomere LAP ve mesaneye indante bir prostat bezi mevcuttu. 99mTc-kemik taraması kemik metastazı bulgusu göstermedi (Şekil 1). Hastanın Ga68-PSMA PET/CT taramasında aksiyel iskelet sisteminde
metastaz görülmezken, oksipital kemiğin sağ tarafında (SUVmax:21.1), sağ obturator, sol supraklaviküler ve sol aksiller bölgede
20x10 mm ekstrakraniyal metastaz tespit edildi. alanlar metastaz ile uyumlu LAP gösterdi (Resim 2 (A,B,C,D)). Ayrıca sağ obturator,
sol supraklaviküler ve sol aksiller alanlarda metastaz ile uyumlu LAP saptandı. Oksipital kemik metastazı nedeniyle ağrısı olmayan
hasta, metastazın ekstrakraniyal olması nedeniyle nörolojik bulgu vermedi. Bilateral nefrostomi uygulandı ve nefrostomi sonrası
hastanın serum kreatinin düzeyi 1.2 mg/dl’ye geriledi.
Hastaya oligometastatik hormona duyarlı PCa tanısı konuldu. Hastaya subkutan lüteinizan hormon salgılatıcı hormon (LHRH) agonisti goserelin ve LHRH’ye ek olarak dosetaksel ile 6 kür kemoterapi uygulandı. Hiçbir toksisite gözlenmedi. 6 aylık takipte PSA ve
testosteronunun sırasıyla 0.46 µg/L ve 8.3 ng/dL’ye (normal referans 175-781 ng/dL) düştüğü gözlendi.
Sonuç: Oksipital kemik, prostat kanseri metastazı için nadir bir bölgedir. Ga68-PSMA PET/CT, PCa metastazının konvansiyonel
görüntüleme yöntemleri ile gösterilemediği durumlarda metastaz tespiti için kullanışlı bir yöntemdir ve bu nedenle tedavi seçimine
katkı sağlar. Bu olgu, prostat kanseri tedavisinde Ga68-PSMA PET/CT’nin potansiyel klinik değerini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, PSMA PET, Oksipital kemik, Metastaz, Tanı
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Prostate cancer metastasis to the occipital bone: A case report
Mehmet Yiğit Yalçın1, Erdem Kısa2, Yusuf Özlem İlbey2
1
Sanlıurfa Training and Research Hospital, Department of Urology, Sanlıurfa, Turkey
2
Health Sciences University, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Urology, İzmir, Turkey
Introduction: Prostate cancer (PCa) metastasizes most commonly to the pelvic lymph nodes and to the axial skeleton. Metastatic
spread of prostate adenocarcinoma to the occipital bone is very rare. 68Ga-labelled prostate-specific membrane antigen position
emission tomography/computed tomography (PSMA PET/CT) scanning has been shown to be more sensitive than conventional
imaging techniques in patients with prostate cancer. This case report has presented a case diagnosed with PCa who did not present
any bone metastasis in conventional imaging methods but, for the first time in the literature, manifested extracranial metastasis in
the occipital bone without involvement of the axial skeletal system in a 68Ga-PSMA PET/CT scan.
Case presentation: 75-year-old male patient presented to our polyclinic due to symptoms associated with the lower urinary system that had persisted for approximately a year. The patient had a serum PSA level of 98 µg/L. His prostate gland was found to
be irregularly large and fixed to the surrounding tissue in the rectal examination. The patient underwent 10-quadrant TRUSG-Bx.
Biopsy result indicated a Prostatic Adenocarcinoma,ISUP Grade Grup 5, in situ Ductal Carcinoma, and a Gleason Score 5+4=9. A
Multiparametric Magnetic Resonance Imaging (MpMRI) scan had been planned for the purpose of staging but an abdominopelvic
CT was performed instead due to low GFR value. The abdominopelvic CT scan presented bilateral grade 3-4 hydroureteronephrosis,
conglomerateLAP in the right obturator region and a prostate gland indenting the bladder. 99mTc-Bone scan presented no findings
of bone metastasis (Figure 1). While the 68Ga-PSMA PET/CT scan of the patient showed no metastasis in the axial skeletal system,
a 20x10 mm extracranial metastasis was identified on the right side of the occipital bone (SUVmax:21.1), right obturator, left supraclavicular and left axillary areas demonstrated LAP,consistent with metastasis (Figure 2 (A,B,C,D)). In addition, right obturator, left
supraclavicular, and left axillary areas demonstrated LAP, consistent with metastasis. The patient sustained no pain due to occipital
bone metastasis and presented no neurological findings as metastasis was extracranial. Bilateral nephrostomy was performed and
following nephrostomy, the serum creatinine level of the patient regressed to 1.2 mg/dl.
The patient was diagnosed with oligometastatic hormone-sensitive PCa. The patient was treated with subcutaneous luteinizing
hormone releasing hormone (LHRH) agonist goserelin and 6 cycles of chemotherapy with docetaxel in addition to LHRH. No toxicity
was observed. At 6 months follow-up, his PSA and testosterone were found to have decreased to 0.46 µg/L and 8.3 ng/dL (normal
reference175-781 ng/dL), respectively.
Conclusion: Occipital bone is a rare site for prostate cancer metastasis. 68Ga-PSMA PET/CT is a useful method for detecting
metastasis in cases where PCa metastasis cannot be demonstrated by conventional imaging methods and thus contributes to the
treatment choice. This demonstrates the potential clinical value of 68Ga‐PSMA PET/CT in the management of prostate cancer.
Keywords: Prostate cancer, PSMA PET, Occipital bone, Metastasis, Diagnosis

571

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Şekil 1 ve 2
Figure 1 ve 2

Şekil 1: Tanı anında kemik taraması bulguları: (A) Kemik metastazı bulgusu yok. Şekil 2: (A) Koronal füzyon Ga68-PSMA PET/CT ve
(B) transaksiyel füzyon PET/CT, oksipital kemiğin sağ tarafında (oklar), (C) sol supraklavikülerde (SUVmax:21.1) ve (D) sol koltuk altı
alanları (oklar) (SUVmax.13) metabolik aktivite artışını göstermekte.
Figure 1: Bone scan findings at diagnosis: (A) No findings of bone metastasis. Figure2: (A) Coronal fusion Ga68-PSMA PET/CT and
(B) transaxial fusion PET/CT showed increased metabolic activity (SUVmax:21.1) on the right side of the occipital bone (arrows),
(C) on the left supraclavicular and (D) left axillary areas (arrows) (SUVmax.13).
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Covid-19 Pandemisinde Prostat Kanserinde ertelenibilir cerrahinin güvenliği
Mecit Çelik, Muhammed Emin Polat, Mustafa Karaaslan, Sedat Taştemur
Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
GİRİŞ: Covid-19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık hizmeti sunumun yeniden yapılandırılmasına neden olmuştur. Bu süreçte toplum sağlığını tehdit eden kanser gibi önde gelen sorunlarla mücadele, tanı ve tedavide gecikmeler yaşanmıştır.
Prostat Kanseri ürolojik maligniteler arasında tüm dünya ve Türkiye’de en sık görülen kanser olup, bu çalışmamızda amacımız tek
merkezli bu çalışmada pandemi döneminden önce ve pandemi sırasında prostat kanseri tanısı konulan ve tedavi olarak Radikal
Prostatektomi işlemi yapılan hasta populasyonları arasındaki farklılıklar değerlendirmektir.
Metod ve Materyaller: Çalışmamız tek merkezli retrospektif olarak dizayn edilmiştir. Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü
11.03.2020 tarihi ile 31.12.2020 tarihi arasında hastanemiz üroloji kliniğinde Radikal Prostatektomi operasyonu yapılan hastalarla,
11.03.2019 tarihi ile 31.12.2019 tarihleri arasında hastanemizde Radikal Prostatektomi operasyonu yapılan hastaların patolojik,
klinik ve demografik özellikleri karşılaştırıldı.
SONUÇ: Çalışmamıza dahil edilme kriterlerimize uyan Covid öncesi dönemde Radikal Prostatektomi operasyonu yapılan 202 hasta,
covid döneminde yapılan 125 toplamda 327 hasta dahil edilmiştir. Covid öncesi dönemdeki hastaların biyopsi ile radikal prostatektomi operasyonuna kadar geçen ortalama süre 82 gün, Covid döneminde ortalama 97 gündür(p=0,04) Covid dönemindeki hastalarda biyopsi ile definitif cerrahi işlem arasında anlamlı miktarda süre olmasına rağmen iki grubun karşılaştırıldığı bu çalışmamızda
Gleason Score Upgrading, Upstaging, Biyokimyasal Rekürrens ve Lenf nodu tutulumunda anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
Ayrıca Hastaları D’amico risk sınıflamasına göre yaptığımız gruplamada da her iki dönem arasında Gleason Skor Upgrading ve Upstaging yönünden anlamlı fark tespit edilmemiştir.
TARTIŞMA: Malignitelerde definitif tedavilerin geciktirilebilirliği, hasta sayısı göz önüne alındığında da sağlık sistemi yönetimi için
önem arz eden bir konudur. Yaşanmakta olan pandemi süreci de bu konunun önemini artırmış ve ertelenecek operasyonlarla hastaların zarar görme oranının minimum düzeyde tutulması için doğru hasta seçimi yapmanın önemini göstermiştir. Bunun için belirli
kriterler geliştirme arayışına girilmiştir. Prostat kanseri (PCa) için de daha önce yapılan çalışmalarda farklı görüşler ortaya konmuştur. PCa hastalarının çoğunlukla ileri yaş ve komorbiditerlerinin fazla olması sebebiyle COVID-19’dan zarar görme ihtimalleri de daha
fazladır. Bu nedenle Prostat Kanserinde ertelenebilir cerrahi durumları tespit etmeliyiz
Anahtar Kelimeler: covid-19 Pandemisi, Radikal Prostatektomi, Ertelebinilir Cerrahi
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The Safety of Deferring operation for Prostate Carcinoma during the Covid-19 Period
Mecit Çelik, Muhammed Emin Polat, Mustafa Karaaslan, Sedat Taştemur
Ankara City Hospital, Department of Urology, Ankara
Introduction: The Covid-19 pandemic has led to the restructuring of health care delivery in Turkey as well as all over the world.In
this process, there have been delays in the fight against leading problems such as cancer, which threatens public health, as well as
it’s diagnosis and treatment. Prostate cancer is the most common cancer among urological malignancies in the whole world and
in Turkey, and our aim in this study is to evaluate the differences between patient populations who were diagnosed with prostate
cancer before and during the pandemic period and underwent Radical Prostatectomy as a treatment in this single-center study.
Materials & Methods: Our study was designed retrospectively in a single center. The pathologic, clinic and demographic characteristics of patients who underwent radical prostatectomy between 11.03.2020,which is the first date of Covid-19 diagnosis in Turkey,
and 21.12.2020 and also between 11.03.2019 and 31.12.2019 were compared.
Results: 327 patients included in this study were appropriate for our inclusion criteria. 125 of them were operated during pandemic and 202 of them before pandemic. The mean time between prostate biopsy and radical prostatectomy was 82 days before
pandemic and 97 days during pandemic (p=0,04). Although there was a significantly longer time between biopsy and radical prostatectomy during Covid-19 pandemic, Gleason score upgrading, upstaging, Biochemical Recurrence and lymph node involvement
were not found significantly different. In addition, in the grouping of the patients according to the D’amico risk classification, no
significant difference was found between the two periods in terms of Gleason Score Upgrading and Upstaging.
Discussion: The deferrability of malignancy treatment is an important problem for the health system due to the high number of
oncology patients. The current pandemic has increased the importance of patient selection to minimize harmful effects of deferred
operations. For this, certain criterias are being studied. There were different opinions about prostate cancer (PCa) according to the
different researches. The older ages and high comorbidity rates of PCa patients are increasing the harmful effects of Covid-19. So
we should define the deferrable operations for PCa correctly.
Keywords: Covid-19 Pandemic, Radical Prostatectomy, Deferrable operation
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Prostat kanserinde kullanılan PI-RADS v2.1’in PI-RADS v2 ile kıyaslanması
Şehnaz Tezcan, Ülkü Bekar
Koru Hastanesi, Radyoloji bölümü
GİRİŞ: Prostat kanser tanısında kullanılan “Prostate Imaging and Data System” (PI-RADS) v2.1 2019 yılında kullanıma girmiştir.
PI-RADS v2.1’de, PI-RADS v2’den farklı olarak transizyonel zonda (TZ) bulunan tipik benign prostat hiperplazisi nodüllerinin T2
skoru “1” kategorisine sokulmuştur. PI-RADS v2’de diffüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) skorunda “apparent diffusion coefficient”
(ADC)’de belirsiz sınırlı hipointens alanlar kategori “2”yi temsil ederken PI-RADS v2.1’de ADC’de hipointens, DAG’de hiperintens
sinyalli, kama şekilli alanlar kategori “2” olarak kabul edilmiştir. Bu yeni skorlama ile tanısal doğruluğun artması ve radyologlar arası
varyasyonun azalması amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalarda özellikle periferal zonda PI-RADS v2.1’nin gözlemciler arası uyumunun
ve doğruluk oranlarının PI-RADS v2’ye göre daha yüksek olduğu gösterilmekle beraber TZ lezyonları için iki skorlama sistemi arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bir başka çalışmada PI-RADS v2.1 ile PI-RADS v2 arasında tanısal performans açısından anlamlı
bir farklılık saptanmamıştır. 2021 yılında yapılan güncel bir meta-analizde ise istatistiksel olarak anlamlı olmasa da PI-RADS v2.1’in
PI-RADS v2’den daha yüksek spesifiteye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada; PI-RADS v2.1 ile PI-RADS v2’nin tanısal performansının ve gözlemciler arası uyumunun karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç YÖNTEM: Çalışmamıza 2017 Ocak ile 2020 Ocak tarihleri arasında hastanemizde multiparametrik MR (1.5T) çekilen 65
hasta dahil edilmiştir. Histopatolojik analizde 65 hastanın 32’sinde klinik olarak anlamlı prostat kanseri, 33’ünde benign bulgular
saptanmıştır. 65 hastanın MR görüntüleri deneyimli 2 radyolog (1. gözlemci, 2. gözlemci) tarafından hasta bilgilerini bilmeksizin
değerlendirilmiştir. Gözlemcilerden gördükleri lezyonları işaretlemeleri, lezyonların lokalizasyonlarını, şeklini, sınır özelliklerini, boyutunu, kontrastlanma özelliklerini kayıt etmeleri istenmiştir. Ayrıca gözlemcilerin hastaların hem PI-RADS v2.1 hem de PI-RADS
v2’ye göre T2, DAG ve PI-RADS skorunu kaydetmeleri istenmiştir. Bu parametreleri göz önüne alınarak iki skorlama sistemi arasındaki tanısal performansı karşılaştırmak amacıyla “Ki kare” testi, gözlemcileri arası uyum analizini değerlendirmek içinse “Kappa”
(k) istatistiği kullanılmıştır. BULGULAR: 1. gözlemci 13 hastada, 2. gözlemci 11 hastada her iki PI-RADS sınıflamasında da hiçbir
lezyon tanımlamamıştır. Her iki gözlemcinin hem PI-RADS v2 hem de PI-RADS V2.1 için sensitivite, spesifite ve doğruluk oranları
tablo 1’de gösterilmiştir. Hastalar PI-RADS v2’ye göre değerlendirildiğinde her iki gözlemci arasında orta dereceli uyum (k: 0,581;
p<0,000) bulunmuşken, PI-RADS v2,1 ‘de bu uyum orta derecenin altındadır (k: 0,331; p=0,006). Resim 1’de prostat kanserli olgunun
prostat MR görüntüsü gösterilmiştir.
SONUÇ: PI-RADS v2.1, PI-RADS v2’ye göre tanısal performansın arttırması amacıyla geliştirilmiş olmakla beraber çalışmamızda
PI-RADS v2’nin PI-RADS v2.1’e göre hem doğruluk oranlarının hem de gözlemciler arası uyum oranlarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, Prostate Imaging and Data System, Gözlemciler arası uyum analizi, Tanısal performans
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The comparison of PI-RADS v2.1 used in prostate cancer with PI-RADS v2
Şehnaz Tezcan, Ülkü Bekar
Koru Hospital, Radiology Department
INTRODUCTION: The “Prostate Imaging and Data System” (PI-RADS) v2.1 used in the diagnosis of prostate cancer was put into use
in 2019. In PI-RADS v2.1, unlike PI-RADS v2, benign prostatic hyperplasia nodules of the transitional zone (TZ) has been classified
into category “1” in T2 scores. In PI-RADS v2, hypointense areas with indistinct borders on “apparent diffusion coefficient” (ADC)
represent category “2” in the diffusion-weighted imaging (DWI) score, while wedge-shaped areas with hypointense signal on ADC
and hyperintense signal on DWI were accepted as category “2” in the PI-RADS v2.1. With this new scoring, it is aimed to increase
diagnostic accuracy and decrease variation between radiologists. Although studies have shown that interobserver agreement (IOA)
and accuracy rates of PI-RADS v2.1 are higher than PI-RADS v2, especially in the peripheral zone, no significant difference was
found between the two scoring systems for TZ lesions. In another study, no significant difference was found between PI-RADS v2.1
and PI-RADS v2 in terms of diagnostic performance. In a recent meta-analysis conducted in 2021, it was shown that PI-RADS v2.1
has a higher specificity than PI-RADS v2, although it is not statistically significant. In this study; It is aimed to compare the diagnostic performance and IOA of PI-RADS v2.1 and PI-RADS V2.
MATERIALS-METHOD: 65 patients who underwent multiparametric MRI (1.5T) in our hospital between January 2017 and January
2020 were included in our study. Histopathological analysis revealed clinically significant prostate cancer in 32 of 65 patients and
benign findings in 33. MR images of 65 patients were evaluated by 2 experienced radiologists (1st observer, 2nd observer) without
knowing patient information. Observers were asked to mark the lesions they observed, and to record the localization, shape, border features, size, and enhancement features of the lesions. In addition, observers were asked to record the patients’ T2, DWI and
PI-RADS scores according to both PI-RADS v2.1 and PI-RADS v2. Considering these parameters, the “Chi-square” test was used to
compare the diagnostic performance between the two scoring systems, and the “Kappa” (k) statistic was used to evaluate the IOA
analysis.
RESULTS: Observer 1 identified no lesions in 13 patients and observer 2 in 11 patients in either PI-RADS classification. The sensitivity, specificity and accuracy rates of both observers for both PI-RADS v2 and PI-RADS V2.1 are shown in Table 1. When the patients
were evaluated according to PI-RADS v2, moderate agreement was found between the two observers (k: 0.581; p<0.000), while in
PI-RADS v2.1 this agreement was in the fair agreement category (k: 0.331; p=0.006). Image 1 shows the prostate MR image of the
case with prostate cancer.
CONCLUSION: Although PI-RADS v2.1 was developed to increase the diagnostic performance compared to PI-RADS v2, it was observed in our study that both accuracy and interobserver agreement rates of PI-RADS v2 were higher than PI-RADS v2.1.
Keywords: Prostate cancer, Prostate Imaging and Data System, Interobserver agreement, Diagnostic performance
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Resim1 / Image 1

Resim 1: 70 yaş erkek hasta, A. Diffüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG); B. Apparent diffusion coefficient (ADC)haritası. Prostat bezi
sağ midgland-apeks birleşim yerinde posterolateralde DAG’de hiperintens, ADC’de hipointens ve lentiküler özellikte 2 gözlemci tarafından da PI-RADSv2’de PI-RADS 3 olarak skorlanan ancak PI-RADS v2.1’de PI-RADS 2 olarak skorlanan lezyon (ok). Hastanın transrektal US eşliğinde yapılan biyopsi sonucu ise prostat adenokarsinomu olarak raporlanmıştır.
Image 1: 70-year-old male patient, A. Diffusion-weighted imaging (DWI); B. Apparent diffusion coefficient (ADC) map. The lesion is
hyperintense on DWI, hypointense on ADC, and lenticular shaped in posterolateral at the junction of the right midgland-apex of prostate gland (arrow). This lesion was scored as PI-RADS 3 in PI-RADSv2, but as PI-RADS 2 in PI-RADS v2.1 by two observers. Transrectal US-guided biopsy of the patient was reported as prostate adenocarcinoma.
Tablo1: Her iki gözlemcinin PI-RADS v2 ve PI-RADS V2.1 için sensitivite, spesifite ve doğruluk oranları
Gözlemci 1 (p< 0.05)

Gözlemci 2 (p< 0.05)

Sensitivite

%90,6 (74,9-98)

%87,5 (71-96,4)

Spesifite

%69,7 (51,2-84,4)

%63,6 (45,1-79,6)

Doğruluk

%80 (68,2- 88,9)

%75,3 (63,1-85,2)

Sensitivite

%71,8 (53,2-86,2)

%90,6 (74,9-98)

Spesifite

%60,1 (42,1-77)

%57,5 (39,2-74,5)

Doğruluk

%66,1 (53,5-77,4)

%73,8 (61,4-83,9)

PI-RADS v2

PI-RADS v2.1

Table1: Sensitivity, specificity and accuracy rates of both observers for PI-RADS v2 and PI-RADS V2.1
Observer 1 (p< 0.05)

Observer 2 (p< 0.05)

Sensitivity

90.6% (74.9-98)

87.5% (71-96.4)

Specificity

69.7% (51.2-84.4)

63.6% (45.1-79.6)

Accuracy

80% (68.2- 88.9)

75.3% (63.1-85.2)

Sensitivity

71.8% (53.2-86.2)

90.6% (74.9-98)

Specificity

60.1% (42.1-77)

57.5% (39.2-74.5)

Accuracy

66.1% (53.5-77.4)

73.8% (61.4-83.9)

PI-RADS v2

PI-RADS v2.1
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TRUS-MR Füzyon Prostat Biyopsi Sonuçlarımız
Ayhan Karaköse, Yasin Yitgin
İstinye Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Bu çalışmamızda kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz TRUS-MR füzyon prostat biyopsisi sonuçlarını incelemeyi ve literatür verileri ışığında değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Kliniğimizde prostat spesifik antijen (PSA) yüksekliği ile başvuran ve MpMR (multiparemetrik prostat MR) ile saptanan şüpheli prostat lezyonları olan 72 hastaya hem MR hedefli hem de sistematik 12 kor biyopsi uygulandı. MpMR raporlaması
PI-RADS v2 sınıflandırmasına göre uzman radyolog tarafından yapıldı. PI-RADS ≥3 lezyon olan hastalarda sedasyon altında ve profilaktik antibiyotik uygulanarak MR görüntüsü-füzyon hedefli en az 2 kor biyopsiye ek olarak, 12 kor biyopsi yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil olan hastaların yaş ortalaması 57.8±4.2 (48-75), PSA değerleri 5.8±3.7 (2.4-26) ng/dL olarak saptandı.
MpMR sonuçlarına göre sırasıyla 15 hastada PI-RADS 3, 25 hastada PI-RADS 4 ve 32 hastada PI-RADS 5 lezyonlar raporlandı. TRUSMR füzyon biyopsi patoloji sonuçlarında (PI-RADS skorlarına göre 3/4/5) sırasıyla 5 (%33)/ 20 (%80)/ 29 (%91) hastada prostat kanseri saptandı. Çalışmadaki genel kanser tespit oranı %75 bulundu. Patoloji sonuçları ISUP grade sistemine göre hastaların 23(%43)
ünde grade grup 1, 20(%37) sinde grade grup 2 ve 11(%20) inde grade grup 3 ve üstü saptandı. Hastaların hiçbirinde işlem sonrası
komplikasyon saptanmadı.
SONUÇ: Çalışmamızda TRUS-MR füzyon biyopsiler ile prostat kanseri tespit oranı literatürde bulunan verilerden daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: TRUS-MR füzyon biyopsi, MpMR, prostat kanseri
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TRUS-MR Fusion Prostate Biopsy Our Clinical Results
Ayhan Karaköse, Yasin Yitgin
Department of Urology, Istinye University, Istanbul, Turkey
PURPOSE: In this study, we aimed to analyze the results of TRUS-MRI fusion prostate biopsy performed in our clinic and to evaluate
them according to the literature.
MATERIALS & METHODS: Both MR-targeted and systematic 12 core biopsies were performed on 72 patients who performed to
our clinic with elevated prostate specific antigen (PSA) and had suspicious prostate lesions detected by MpMRI (multiparametric
prostate MRI). MpMRI reporting was done by expert radiologist according to PI-RADS v2 classification. In patients with PI-RADS ≥3
lesions, 12 core biopsies were performed in addition to at least 2 core biopsies with TRUS-MRI fusion target under sedation and
prophylactic antibiotics.
RESULTS: The mean age of the patients included in the study was 57.8±4.2 (48-75), and PSA values were 5.8±3.7 (2.4-26) ng/dL.
According to MpMR results were reported PI-RADS 3 lesions in 15 patients, PI-RADS 4 lesions in 25 patients and PI-RADS 5 lesions
in 32 patients respectively. Prostate cancer was detected in 5 (33%)/ 20 (80%)/ 29 (91%) patients in pathology results according to
PI-RADS scores 3/4/5, respectively. The overall cancer detection rate in the study was 75%. Pathology results were grade group 1 in
23 (43%) of the patients, grade group 2 in 20 (37%), and grade group 3 and higher in 11 (20%) according to the ISUP grade system.
There were no postoperative complication.
CONCLUSION: The detection rate of prostate cancer with targeted biopsies was higher than the data found in the literature.
Keywords: TRUS-MRI fusion biopsy, MpMRI, prostate cancer
Hastaların demografik ve klinik sonuçları
Hasta Sayısı, n

72

Yaş

57.8±4.2 (48-75)

PSA (ng/dL)

5.8±3.7 (2.4-26)

Prostat kanseri, n/%

54 (%75)

PI-RADS 3 patoloji pozitifliği

5/15 (%33)

PI-RADS 4 patoloji pozitifliği

20/25 (%80)

PI-RADS 5 patoloji pozitifliği

29/32 (%91)

ISUP grade grup 1/2/ ≥3

23/20/11

Demographic and clinical outcomes of the patients
Number of Patients, n

72

Age

57.8±4.2 (48-75)

PSA (ng/dL)

5.8±3.7 (2.4-26)

Prostate cancer, n/%

54 (75%)

PI-RADS 3 pathology positivity

5/15 (33%)

PI-RADS 4 pathology positivity

20/25 (80%)

PI-RADS 5 pathology positivity

29/32 (91%)

ISUP grade group 1/2/ ≥3

23/20/11
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Nadir Görülen Benign Testiküler Kitle: Sertoliform Kistadenom
Hatice Küçük1, Mehmet Akif Ramazaoğlu2, Fatih Bıçaklıoğlu2, Hamit Zafer Aksoy2, Hasan Rıza Aydın2
1
SBU Trabzon Kanuni EAH Patoloji Kliniği
2
SBU Trabzon Kanuni EAH Üroloji Kliniği
Sertoliform kistadenom ilk olarak 1997’de tanımlanan rete testisin nadir görülen benign neoplazmıdır.Daha önce literatürde rapor
edilen sadece 9 vaka ve özet şeklinde rapor edilen 14 vaka vardır. Jones ve arkadaşları tarafından özelliklerinin orijinal olarak
açıklanmasından sonra, rete testisin yaklaşık 23 sertoliformkistadenom olgusu bildirilmiştir. Hastalar genellikle tek taraflı skrotal
kitle şikayeti ile kliniğe başvurur, klinik ve radyolojik olarak benign malign ayırımı yapılamaz. Kesin tanı radikal orşiektomi sonrası
yapılan histopatolojik inceleme ile konur. Biz 44 yaşında sağ testiste kitle nedeni ile orşiektomi yapılan ve patolojik inceleme sonucu
sertoliform kistadenom tanısı alan hastayı sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: rete testis tümörleri, sertoliform kistadenom, paratestiküler
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Rare Benign Testicular Mass: Sertoliform Cystadenoma
Hatice Küçük1, Mehmet Akif Ramazaoğlu2, Fatih Bıçaklıoğlu2, Hamit Zafer Aksoy2, Hasan Rıza Aydın2
1
SBU Trabzon Kanuni EAH Patoloji Kliniği
2
SBU Trabzon Kanuni EAH Üroloji Kliniği
Sertoliform cystadenoma is a rare benign neoplasm of the rete testis, first described in 1997. There are only 9 cases reported in the
literature and 14 cases reported in summary form. After the original description of its features by Jones et al., approximately 23 cases of sertoliform cystadenoma of the rete testis have been reported. Patients usually present to the clinic with the complaint of a
unilateral scrotal mass, and clinical and radiological differentiation from benign to malignant cannot be made. Definitive diagnosis
is made by histopathological examination after radical orchiectomy. We present a 44-year-old patient who underwent orchiectomy
due to a mass in the right testis and was diagnosed with sertoliform cystadenoma as a result of pathological examination.
Keywords: rete testis tumors, sertoliform cystadenoma, paratesticular
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Total Penektomi İle Sonuçlanan Nadir Görülen Bir Fournier Gangreni Vaka Sunumu ve Literatürün Kısaca Gözden Geçirilmesi
Mahmut Can Karabacak, Mert Hamza Özbilen, Çağdaş Bildirici, Erkin Karaca, Burak Karabacakoğlu, Barış Karademir, Erkan Aravacık, Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir
OLGU: 86 yaşında erkek hasta acil servise penis ve skrotum bölgesinde şişlik, siyah renk değişikliği, idrar yaparken zorlanma, halsizlik, bulantı şikayetleri ile başvurdu. Şikayetleri 3 gündür mevcuttu. Özgeçmişinde koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus, üretral
darlık mevcuttu. Fizik muayenede glans penis hariç penis geri kalanı ödemli ve nekrotik görünümdeydi. Sol skrotumda nekrotize
görüntü mevcuttu. Penis ve skrotumda krepitasyon vardı.(Şekil1)
Laboratuar değerlerinde beyaz küre sayısı 16.1x10³/uL, cre:1.9mg/dl, c-reaktif protein 347mg/l, prokalsitonin>75.00 µg/L ve sıvı
elektrolit dengesizliği mevcuttu. Skrotal doppler ultrasonografide skrotal ve penil cilt ve cilt altı dokuları ödemli ve enfektif görüldü.
Hastaya acil debridman kararı verildi. Preoperatif meropenem başlanıldı. Operasyonda her iki skrotum debride edildi. Abse içeriği
boşaltıldı, örnek alındı. Sol testis nekrotik görünümdeydi. Nekrotik skrotal cilt ve cilt altı dokusu eksize edildi. Penis insize edildi,
korpus spongiozum, kavernozum ve üretra nekrotikti. Total penektomi, sol simple orşiektomi yapıldı. Suprapubik sonda takıldı.
(ŞEKİL2)
Operasyon sonrası sıvı elektrolit desteği, antibiyotik tedavisi sağlandı. Islak pansuman ile takip edildi. Abse kültürü enterococcus
faecium üredi ve meropenem duyarlıydı. Postoperatif 8. Gününde korpus kavernozum bölgesindeki nekroze görüntü nedeniyle 2.
kez opere edildi.
Hastanın takiplerinde vital bulguları, oral alımı, laboratuvar değerleri düzeldi, antibiyoterapisi tamamlandı ve greft amaçlı plastik
cerrahisine yönlendirildi.(Şekil3)
TARTIŞMA: Nekrotizan fasiit deriyi, fasya ve kasları etkileyebilen bir enfeksiyondur. Fournier gangreni(FG) nekrotizan fasiitin dış
genital, perineal ve perianal bölgesinde görülen şeklidir. Ortalama yılda yüz binde 1.4 olarak görülür ve mortalitesi yüzde 3 ile 67
arasında değişir. Etyolojide perineal, perianal ve genitoüriner cerrahi,travma,abse; üretral darlık, orşit, penil yabancı cisim, sünnet,
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar yer alır. FG oluşumunu kolaylaştıran faktorler diyabetes mellitu, periferal vasküler hastalık, koroner arter hastalığı, ileri yaş, immünsüpresyon sayılabilir. Hastalar dış genital bölgede ağrı, kızarıklık, ısı artışı, ödem, kötü kokulu
akıntı, deride siyahlaşma, ateş ile başvurabilir. Tanı genelde klinik olarak konulur ancak görüntüleme de kullanılabilinir. FG acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Hastaların öncelikle vital bulguları ve hemodinamisi stabil hale getirilmelidir. Polimikrobiyal
enfeksiyonları kapsayacak şekilde antibiyotik başlanılmadır. Agresif cerrahi debridman uygulanır. Cerrahiye göre üriner ve fekal
diversiyon yapılabilir. Çoğu hastaya ek operasyon yapılmaktadır. Postoperatif negatif basınçlı yara tedavisi veya ıslak pansuman ile
takip edilir. Enfekte doku genelde polimikrobiyaldir. FG primer tedavisi tamlandıktan sonra hastalara rekontriksiyon uygulanır. Penis
kanlanması zengin bir organdır. Bu sebeple peniste FG görülmesi nadir bir durumdur.
SONUÇ: FG mortalite ve morbiditesi yüksek hızlı ileryen bir hastalıktır. Tedavisi hemen başlanılmalıdır. Penis FG nadir görüldüğü için
tanısı atlanılmamalı, hastalığın durumuna göre parsiyel veya total penektomi geciktirilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Nekrotizan fasiit, Fournier gangrene, Total penektomi
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A Rare Fournier Gangrene Resulting With Total Penectomi:A Case Report And Literature Review
Mahmut Can Karabacak, Mert Hamza Özbilen, Çağdaş Bildirici, Erkin Karaca, Burak Karabacakoğlu, Barış Karademir, Erkan Aravacık, Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey
University of Health Sciences, Tepecik Education and Research Hospital, Department of Urology, Izmir
CASE REPORT: An 86-year-old male patient was admitted to the emergency room with complaints of swelling in the penis and
scrotum area, black discoloration, difficulty urinating, weakness, nausea. Their complaints have been present for 3 days. He had a
history of coronary artery disease, diabetes mellitus, urethral stenosis. On physical examination, rest of the penis, except the glans
penis, was edematous and necrotic. There was necrotized appearance in the left scrotum, crepitation in the penis and scrotum(Figure1)
At laboratory values, white blood cell count was 16.1x10³/uL, cre:1.9mg/dl, c-reactive protein 347mg/l, procalcitonin>75.00µg/L,
fluid electrolyte imbalance was present. In scrotal doppler ultrasonography, scrotal and penile skin and subcutaneous tissues were
edematous and infective. An urgent debridement decision was made for the patient. Preoperative meropenem was started. Both
hemiscrotum were debrided in the operation. Abscess was drained, sample was taken. Left testicle appeared necrotic. Necrotic
scrotal skin and subcutaneous tissue were excised. The penis was incised, the corpus spongiosum and cavernosum, urethra were
necrotic. Total penectomy, left simple orchiectomy were performed. A suprapubic catheter was inserted into the patient.(Figure2)
After the operation, supportive treatment and antibiotic therapy were provided. Wet dressing was applied. On the 8th postoperative day, he was operated for the second time because of the necrosis around the corpus cavernosum. During the follow-up of the
patient, his vital signs, oral intake, laboratory values improved, his antibiotic therapy was completed and he was referred to plastic
surgery for grafting.(Figure3)
DISCUSSION: Necrotizing fasciitis is an infection that can affect the skin, fascia, and muscles. Fournier’s gangrene(FG) is the form
of necrotizing fasciitis seen in the external genitalia, perineal and perianal regions. It is seen as an average of 1.4 per hundred thousand per year. Its mortality is between 3 and 67 percent. Etiology factors are perineal, perianal and genitourinary surgery, trauma,
abscess; urethral stricture, orchitis, penile foreign body, circumcision, sexually transmitted infections. Factors that facilitate the formation of FG include diabetes mellitus, peripheral vascular disease, coronary artery disease, advanced age, immunosuppression.
Patients may present with pain in the external genital area, rash, increased temperature, edema, malodorous discharge, blackening
of the skin, fever. The diagnosis is usually made clinically, but imaging can be used. FG is an emergency situation. First of all, the
vital signs and hemodynamics of the patients should be stabilized. Antibiotics should be started to cover polymicrobial infections.
Aggressive surgical debridement should be applied. Urinary and fecal diversion can be done according to surgery. Most patients
have additional operations. Followed by postoperative negative pressure wound treatment or wet dressing. After FG primary treatment is completed, patients are reconstructed. Blood supply of penis is quite sufficient. For this reason, it is rare to see FG in the
penis.
CONCLUSION: FG is a rapidly progressing disease with high mortality and morbidity. Treatment should be started immediately.
Since penile FG is rare, its diagnosis should not be missed, partial or total penectomy should not be delayed depending on the
condition of the disease.
Keywords: Necrotizing fasciitis, Fournier gangrene, Total penectomy
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ŞEKİL 1: Preoperatif görüntüleri, ŞEKİL 2:peroperatif ve operasyon bitimdeki görüntüsü ŞEKİL 3: Taburculuk öncesi görüntüsü
FIGURE1:Preoperative views, FIGURE 2: perioperative and at the end of the operation FIGURE 3: View before discharge

A:nekrotik üretra, B:korpus kavernozum nekrotik dokusu, C:nekroze sol testis
A: necrotic urethra, B: corpus cavernosum necrotic tissue, C: necrotic left testis
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Testis Tutulumu Olmadan Tüm Üretranın Nekrozuyla Giden Altta Yatan Belirgin Faktörün Bulunmadığı Bir Fournier Olgusu
Suat Ekinci, Buğra Çetin, Mustafa Gökhan Köse, Gökhan Yazıcı, Ersin Gökmen, Burak Arslan, Enver Özdemir
TC Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Üroloji Kliniği;İstanbul
GİRİŞ: Fournier gangreni sıklıkla perine, external genital organlar ve anterior abdominal duvar dokularını tutan bir polimikrobiyal
nekrotizan enfeksiyondur. Üretral patolojiler her ne kadar tetikleyici faktörler olsa da bildirilen yaygın üretral nekroz oldukça nadirdir.
Üretra tutulumuyla seyreden olgularda testislerde de tutulum olabilmektedir.
OLGU: 74 yaşında benign prostatik obstrüksiyon (BPO) dışında sistemik hastalığı, immün yetmezliği, ilaç bağımlılığı veya ilaç kullanımı olmayan erkek hasta acil servise 3 gün önce başlayan genital bölgede morarma ve kötü kokulu akıntı şikayetleri ile başvurdu.
Fizik muayenede penis ve skrotum cildi enflame, ekimotik ve krepitasyon mevcuttu. Anaerobik enfeksiyon düşündüren koku
ve akıntı mevcuttu. Özgeçmişinde BPO dışında özellik ve üretral kateterizasyon ya da enstrümantasyon öyküsü bulunmuyordu.
Laboratuvar bulguları Üre/Kreatinin: 114/1,23, WBC: 12.850, HGB/HCT:15,1/45 ve CRP: 376 olarak saptandı.
Görüntülemede Abdomen BT: Doğal ve Toraks BT: Bilateral Akciğer alt zonlarda amfizem dışında bulgu saptanmadı.
Genel anestezi altında skrotum, penis ve pubik bölgedeki nekrotik alanlar izlendi. Nekrotik dokular debride edildi. Bulbar üretrada
nekroz izlendi. Her iki testis doğal izlendi, hastaya suprapubik katater tatbik edildi. Oksijenli su ile dokular yıkandı. VAC bağlandıktan sonra işlem sonlandırıldı. Septik tabloda gelen hasta yoğun bakımda takibe alındı ve çoklu antibiyotik tedavisi uygulandı.
Penektomisi planlanan fakat septik tablosu düzelmeyen hasta ex oldu.
TARTIŞMA: Fournier gangreni, erken tanı ve tedavinin oldukça önemli olduğu bir ürolojik acildir. Uygun cerrahi debridman ve medikal
tedaviye rağmen mortalite oranları hala %16-17 civarında bildirilmektedir.Her ne kadar ilk tanımlandığında sağlıklı bireylerde idiopatik nekrotizan bir fasiit olarak belirtilmişse de hastalarda genellikle altta yatan Diabetes Mellitus, Hipertansiyon, immün yetmezlik,
üretral girişim ve travmalar gibi nedenler ve çoklu mikrobiyal ajanlar yer almaktadır. Üretra sağlam çevre doku ve damarlanmasından
dolayı nadir olarak tutulmaktadır. Literatürde üretra nekrozu bildirilen genellikle ileri yaşta nadir vaka sunumları bulunmaktadır.
Bizim vakamızda da bu nadir vakalar gibi ciddi üretra nekrozu saptanmış olmasına rağmen ileri yaşta olması dışında ek sistemik
hastalığı veya altta yatan bir üretral patolojisi olmayan bir vakadır.
Anahtar Kelimeler: Fournier, gangren,nekroz, üretra, testis
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Fournier’s Gangrene of Whole Urethra Without Affecting Testicles in a Case with No Predisposing Factor
Suat Ekinci, Buğra Çetin, Mustafa Gökhan Köse, Gökhan Yazıcı, Ersin Gökmen, Burak Arslan, Enver Özdemir
Department of Urology, Gaziosmanpasa Egitim ve Arastirma Hastanesi,İstanbul, Turkey
INTRODUCTION: Fournier’s gangrene is a polimicrobial necrotizing infection of perineum, external genitalia and abdominal wall
tissues.Although urethral patologies are usually incite factors, urethral necrosis is rare. In cases with urethral necrosis, tetsicles
may generally be affected.
CASE: A 74 year old man refered to emergency service with complaints of cyanosis, swelling and stinky urethral discharge ongoing
for 3 days. He had no sistemic disease except benign prostatic enlargement, immune deficiency, drug addiction or medical history.
In physical examination there were inflamation,echymosis and crepitation on the skin of penis and scrotum. The smell
and urethral discharge gave rise to thought an anaeorobic infection. Medical history of the patient did not revealed urethral cateterization or instrumentation. In labratory, BUN/Cre114/1,23, WBC: 12.850, HGB/HCT:15,1/45 and CRP: 376 levels
were as mentioned. Abdominal CT was normal and Thorax CT demonstrated only emphysema in lower poles of the lungs.
Under general anesthesia, necrotic tissues in scrotum, penis and perineal area were debridated. Necrosis was observed in bulber
urethra whereas both testicles were totally normal. A suprapubic catheter was administered and tissues were washed with oxygenated water. The pocedure was ended after VAC implantation. Since the patient was septic he was hospitalized in intensive care
unit and multiple antibiotic regimen was started immediately. Although a total penectomy was planned, the patient died in intensive
care unit.
DISCUSSION: Fournier’s gangrene is a urologic emergency where early and sufficient treatment are essential. Mortality rates are still
%16-17 despite adequate medical treatment and surgical debridement. Though, it was first described as an idiopathic necrotizing
fasciitis in healthy cases; predisposing factors such as sistemic diseases (mostly Diabetes Mellitus, Hypertension, etc) immune
deficiency, urethral catheterization or trauma and polymicrobial agents are well defined in present. In virtue of its strong circumferential tissue and vessels, urethra is affected, rarely. There are few reports, (generally the old cases) about urethral necrosis in
literature. Although our case was old, he was different from other cases since he had no sistemic disease or predisposing urethral
patology. He had a diffuse necrosis in all scrotum and urethra. Unfortunately he died despite adequate medical treatment and
surgical debridement.
Keywords: Fournier, gangrene, necrosis, urethra, testicle
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Testis tutulumu olmadan tüm üretranın nekrozu
The necrosis of whole urethra without affecting testicles.

Testis tutulumu olmaksızıntüm üretrayı içeren nekrozun peroperatif görüntüsü.
Peroperative scene of necrosis of whole urethra without affecting both testicles.
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Amiodarona Bağlı Epididimit Olgu Sunumunun Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi
Metin Yığman
Ufuk Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
GİRİŞ: Akut epididimit erişkinlerde skrotal ağrının en sık nedenlerinden biridir. Enfeksiyöz patojenler etyolojide büyük rol oynasa da
non-enfeksiyöz nedenlerle de ortaya çıkabilen bir patolojidir. Günümüzde sıklıkla kullanılan antiaritmik ilaçlardan biri olan amiodaronun geniş bir yan etki profilinden birisi de epididimittir. Nadir olarak görülen bu durumun olgu sunumu olarak takdimi ve literatür
eşliğinde değerlendirilmesi amaçlanmışıtr.
OLGU: Tıbbi geçmişinde infant dönemde büyük arter transpozisyon operasyon öyküsü olup yaklaşık 1 yıldır 400mg/gün amiodaron tedavisi kullanması sonrası sol epididimit gelişen 35 yaşında erkek hasta olgusunu değerlendirdik. Diğer etyolojik nedenlerin
ekartasyonu sonrasında amiodaron tedavi kesilmesi ile semptomatik ve klinik olarak dramatik iyileşme görülmesi ile klinik tanıya
ulaşılmıştır.
TARTIŞMA: Amiodaronun geniş bir yan etki yelpazesi vardır. Genitaoüriner yan etkilerden epididimit ve impotans insidansı <%1 olarak görülmektedir. Literatür veritabanı amiodaron ve epididimit kelimeleri ile taranması sonucunda günümüze dek mevcut olan 15
makale incelendi. Bu 15 makalede 2’si çocuk olmak üzere toplamda 29 amiodarona bağlı epididimit olgusu olduğu görüldü. Sadece
4 olguda bilateral epididim tutulumundan bahsedilmekte idi. Klinik semptomlar tedavinin 4 ila 71. aylarında ve günlük 100 il 800mg
kullanımda ortaya çıkmakta olduğu görüldü. Kardiyoloji önerileri göz önünde bulundurularak hastalara amiodaron tedavi dozu azaltılması, tedavinin kesilmesi, mevcut tedavinin başka bir antiaritmik ile değiştirilmesi, sadece analjezik-antienflamtuar tedavisi ve
epididimektomi seçeneklerinin biri uygulandığı tespit edildi. Bizim olgumuzda da 1 yıldır 400mg/gün amiodaron teadavisi kullanan
unilateral epididimit olgusu sunuldu. Ampirik olarak verilen antibiyoterapilere yanıtsız hastada başka etyolojik neden sapnamaması
üzerine amiodarona bağlı epididimit düşünüldü. Kardiyoloji önerisiyle amiodaron tedavisi kesilip sotalol tedavisine başlanan hastanın 2 hafta sonrası kontrollerinde hastanın semptomlarında ve yapılan muayenesinde dramatik iyileşme görüldü. Tanı genellikle
diğer etyolojik nedenlerin ekarte edilmesini sonrasında klinik olarak ulaşılan bir sonuçtur. Epididimitin enfeksiyöz veya başka tanımlanabilir sebepleri olmadığında, bu durum kardiyolog, ürolog ve pratisyen tarafından gözden kaçırılmamalıdır.
SONUÇ: Özellikle tedaviye dirençli epididimit olgularında dikkatli bir tıbbi öykü önemlidir. Bu olgu sunumunun amiodarona bağlı
epididimitte hem gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek için hem de uygun tedavinin seçilmesi açısından yol gösterici olduğunu
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Amiodaron, epididimit, yan etkiler
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Evaluation of Amiodarone-Induced Epididymitis Case Report in the Accompaniment of Literature
Metin Yığman
Department of Urology, Ufuk University, Ankara, Turkey
INTRODUCTION: Acute epididymitis is one of the most common causes of scrotal pain in adults. Although infectious pathogens
play a major role in the etiology, they may also occur due to non-infectious causes. One of the common side effect profile of amiodarone, which is one of the most commonly used antiarrhythmic drugs, is epididymitis. This rare case is presented as a case report
and evaluated in the light of literature.
CASE: We evaluated a 35-year-old male patient who had a history of corrected transposition of the great arteries in the infant period
and developed left epididymitis 400mg / day amiodarone treatment for 1 year. Clinical diagnosis was reached with symptomatic
and clinically dramatic improvement after discontinuation of amiodarone treatment after exclusion of other etiological causes.
DISCUSSION: Amiodarone has a wide range of side effects. The incidence of epididymitis and impotence from genitaourinary side
effects is <1%. As a result of the literature search with the words amiodarone and epididymitis, 15 articles that have been available
to date have been examined. In these 15 articles, there were 29 cases of amiodarone-induced epididymitis, 2 of which were children. Bilateral epididymal involvement was reported in only 4 cases. Clinical symptoms were observed at 4 to 71 months of treatment
and at 100 mg 800 mg daily. Considering the cardiology recommendations, it was found that patients were given amiodarone treatment dose reduction, discontinuation of treatment, replacement of existing treatment with another antiarrhythmic, only analgesic-anti-inflammatory treatment and epididymectomy. In our case, we present a case of unilateral epididymitis using 400 mg / day
amiodarone therapy for 1 year. Amiodarone-induced epididymitis was considered due to the absence of any other etiologic cause
in the patient who was not responsive to empirical antibiotics. Amiodarone treatment was discontinued on the recommendation
of cardiology and sotalol treatment was started and the patient’s symptoms and examination were dramatically improved after 2
weeks. Diagnosis is usually a clinical result after exclusion of other etiologic causes. When epididymitis has no infectious or other
identifiable causes, this should not be overlooked by the cardiologist, urologist and general practitioner.
CONCLUSION: Careful medical history is important especially in treatment resistant epididymitis cases. We think that this case
report is guiding both in preventing unnecessary antibiotic use in amiodarone-induced epididymitis and in selecting appropriate
treatment.
Keywords: Amiodarone, epididymitis, adverse effects
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Perkütan nefrolitotomi sonrası üreteral double-J stent takılmasının nadir bir komplikasyonu; Double J stentin üst ucunda epitelizasyon
Kerem Bursalı, Semih Türk, Hüseyin Cihan Demirel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
GİRİŞ: Endoürolojik operasyonlar içinde üreteral DJ stent takılması çok sıklıkla uygulanan bir prosedürdür. Daha önce çok sayıda bu
işlem yapılmasına rağmen literatürü taradığımızda DJ stentin üst ucunun perkütan nefrolitotomi(PNL) sonrası epitelize olduğuyla
ilgili 2 olgu sunumuna rastladık. Bunlardan yalnızca birisinde DJ stent, flexible üreterorenoskop(f-URS) kullanılarak alınmıştır. Bizim
vakamız bu şekilde bildirilen 2.vaka olma özelliği taşımaktadır.
OLGU: Biz size 36 yaşında böbrek taşı nedeniyle dış merkezde 3 ay önce PNL operasyonu sonrası takılan DJ stentin renal kaliks
içinde epitelize olmuş hasta sunuyoruz. Hasta sol yan ağrısı nedeniyle tarafımıza başvurdu. Hastanın çekilen direk üriner sistem
grafisi ve bilgisayarlı tomografisinde sol proksimal üreterde DJ stent kenarında taş yolu ve sol böbrekte multipl kalküller saptanması
üzerine hastaya sol flexible üreterorenoskopi planlandı. Hastanın özgeçmişinden 4 ay önce taşlı piyelonefrit nedeniyle sol nefrostomi takıldığı, bundan 1 ay sonra da sol PNL yapılıp DJ stent takıldığı, bunun ardından da 3 seans ekstra korporeal şok dalga litotripsisi
(ESWL) yapıldığı öğrenildi. Öncelikle hastanın DJ stenti alınmaya çalışıldı fakat yabancı cisim forcepsiyle stentin çekilememesi
üzerine guide eşliğinde 7F semi-rijit üreterorenoskop(URS) ile üretere girildi. Üreter üst uçtaki taş yolu holmium lazer ile fragmante
edildi. DJ stentin buna rağmen çekilememesi üzerine zebra guide eşliğinde 9,5F access sheat yollanarak f-URS uygulandı. DJ stentin üst ucunun yaklaşık 5mm lik distal kısmının böbrek üst kaliks parankimine gömülü olduğu görüldü.Stentin üst ucu resimde de
görüldüğü üzere serbest bir şekildeydi. DJ stentin gömülü olduğu böbrek dokusuna holmium lazer yardımıyla ablasyon yapıldı. Bu
sayede DJ stent tek parça halinde güvenli bir şekilde çıkartıldı. Daha sonra alt kaliks ve üst kaliks grubundaki taşlara litotripsi yapıldı. Operasyon süresinin uzaması üzerine stone free olmadan ameliyat sonlandırıldı. Hastaya yeni bir DJ stent takıldı. Takiplerinde
bir şikayeti olmayan hasta postoperatif 2.gününde taburcu edildi.
TARTIŞMA: Literatürü taradığımızda DJ stentlerin bir çok yan etki ve komplikasyonlara neden olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri
de renal parankimal perforasyondur. Bizim bu vakamızı farklı kılan şey DJ stentin üst ucunun tam olarak renal parankimi perfore
etmediği operasyon nedeniyle perfore olan parankimin içine kanalize olduğudur. Buna bağlı da iyileşme döneminde o kısım epitelize
olup stentin rahat bir şekilde alınmasına engel olmuştur. Bu tabiki bir varsayımdan ibarettir. Bununla ilgili literatürü taradığımızda
sadece Fayez T. Hammad tarafından yapılan 2 vakalık olgu sunumu görülmektedir. Bu vakada olduğu gibi preoperatif çekilen görüntülemeler tanı koymak için yeterli olmayabilir. DJ stentin özellikle taş yükü fazla olan veya stentin alınması unutulan hastalarda
taşlaştığı ve alınamadığı sık rastlanmaktadır. Bu ve bunun gibi durumlarda stent alınmaya çalışılırken çok güç uygulanmamalı ve
ekstra dikkatli olunmalıdır. Yoksa böbrek veya üretere ciddi zarar vermek kaçınılmazdır.
SONUÇ: Sonuç olarak günlük pratiğimizde sıklıkla kullandığımız DJ stentler operasyonu kabusa çevirebilir. PNL sonrası DJ stent
takılan hastalarda stent alınırken ekstra özen göstermek ve stentin gelmemesi durumunda stentin üst ucunu mutlaka kontrol etmek
gereklidir.
Anahtar Kelimeler: DJ stent alınması, epitelizasyon, lazer ablasyon, olgu sunumu, PNL
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A rare complication of ureteral double-J stenting after percutaneous nefrolitotomi; ephitelization around the upper end of double J stent
Kerem Bursalı, Semih Türk, Hüseyin Cihan Demirel
University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
INTRODUCTION: Double-j (DJ) ureteral stent insertion is a very common procedure performed after various endourological procedures. When we searched the literature, many different complications of DJ stent insertion have been reported,
but we found 2 case report about epithelization of the upper end of the DJ stent after percutaneous nephrolithotomy (PNL).
DJ stent was taken with a flexible ureterorenoscope (f-URS) in only one of these. Our case is the second case reported.
Case Presentation: 36 years old male patient admitted to our clinic with left flank pain. In his medical history, he admitted to an other hospital with pyelonephritis 4 months ago and a nephrostomy catheter was inserted in his left kidney. One month later, standard
PNL was performed on his left kidney in the same hospital. After PNL, DJ stent was inserted due to ureter stone and 3 sessions of
ESWL procedure was applied. X-ray and non-enhanced computed tomography (CT) were performed to identify left flank pain after
physical examination and laboratory tests. On CT, multiple stones in his left kidney and Steinstrasse reformation in his left proximal
ureter was detected. We decided to perform ureterolithotripsy for Steinstrasse reformation. We started the operation with Cystoscopy for the removal of the stent was unsuccessful. We thought we failed because of the stones in the proximal ureter and performed ureterolithotripsy. Stones in the upper ureter were fragmented with the holmium laser. Trial to remove the stent following the
ureterolithotripsy failed again. Then, we inserted an access sheath and performed f-URS. Upper end of the DJ stent was embedded
in the upper calyx parenchyma of the kidney but distal part of upper end was free. Holmium laser ablation was performed on the
renal tissue where the DJ stent was embedded. In this way, the DJ stent was safely removed. A new DJ stent was inserted into the
patient. During the follow-up, he did not have any complaints and discharged on the second postoperative day.
DISCUSSION: When we search the literature, we saw that DJ stents can cause many side effects and complications such as perforation. What makes our case different is that, although there is no perforation, the upper part of DJ stent seems to be canalized in
parenchyma because of the epitelization. We supposed that, the epitelization makes removal of the stent difficult. When we searched the related literature, we found only 2 case reports published by Fayez T. Hammad. There are so many cases about incrusted DJ
stents that failed to remove, especially in patients which have high stone burden or forgotten stent.We should not force too much
to remove the stent and should be careful. Otherwise we can damage the kidney.
CONCLUSION: As a result, we use DJ stents frequently in our daily practice and any complication about it could turn the operation
into a nightmare. Especially in patients with DJ stent after PNL procedure, we should be more careful when stent removal and if we
fail when remove the stent, we should check the upper end of the stent.
Keywords: case report, Double-J stent removal, epithelization, laser ablation, PNL
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DJ stentin böbrek içine gömülü üst ucu
The upper end of the DJ stent embedded in the kidney

DJ stentin üst ucu böbrek parankimine gömülmüş.
Upper end of the DJ stent was embedded in the upper calyx parenchyma of the kidney.
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Subsantimetrik distal üreter taşına bağlı spontan üreter ruptürü
Erkan Aravacık, Hakan Üçok, Tufan Süelözgen, Mert Hamza Özbilen, Mahmut Can Karabacak, Burak Karabacakoğlu, Barış Karademir, Çağdaş Bildirici, Erkin Karaca, Yusuf Özlem İlbey
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
Olgu: 72 erkek hasta, polikliniğe iki aydır devam eden ve bu nedenle herhangi bir sağlık kurumuna başvurmadığı inguinal bölgeye
vuran sağ yan ağrısı ile başvuruyor. Ürolojik muayenesinde pozitif bir bulguya rastlanılmadı. Hasta geçmişinde de ürolojik bir özgeçmiş ve operasyon bulunmamaktaydı. Laboratuvarında: C-Rektif Protein:139,3 mg/L, WBC:15,2 x10³/uL(diğer laboratuar testleri
normal aralıktaydı). Non-kontrast abdomen bt.’sinde sağ distal üreterde 7mm taş ve sağda psoas kası önünde 15 cm. ürinomla
uyumlu(farklı nedenlerle 2 ay önce çekilen görüntülemesinde olmayan) görünüm bulunmaktaydı. Sağ böbrek posteriorunda bulunan
ve abdominal bt’nin ürografi fazı çekilmediği için tam olarak nereden kaynaklandığı belirlenemeyen kitle nedenli hastaya ilk etapta
mevcut ürinoma yönelik 8 fr drenaj katateri ve sağ djs yerleştirildi. Drenaj katateri takılmasının 5. gününde drenden geleni azalınca
dreni çekilen hasta taburcu edildi. 1 ay sonra hasta tekrar interne edildi. Ureterorenoskopi(urs) ile distal üreterdeki taş forceps ile
ekstirpe edilerek djs değişimi yapıldı. Operasyon sırasında tüm üreter incelendi ancak ruptüre bir alan gözlenmedi. Çekilen son abdominal bt.’sinde ürinomla uyumlu alanda belirgin regresyon ve sadece sağ böbrek inferior ve pelvis komşuluğunda minimal opasite
gözlenmekteydi.
Tartışma: Spontan üreteral ruptür çok nadir görülen bir üriner sistem sorunudur. Genellikle üreter ruptürünün sık nedeni posttravmatiktir. Spontan üreter ruptürü etyolojisinde ise üreter taşı daha sık olmak üzere azalan sıklıkta üreteral darlık ve tümör bulunmaktadır.
Akpınar ve arkadaşları 2002’de inceledikleri 91 hastayı etyolojik olarak 5 gruba ayırmışlar. 65 hastada üreteral taş hastalığı, 10 hastada tümör, 10 hastada bağ doku hastalığı, 5 hastada yüksek doz kortikosteroid kullanımı, 6 hastada diğer nedenler ve 5 hastada
bilinmeyen nedenlerle spontan üreter ruptürü saptanmış.
En sık etyolojik neden olarak saptanan üreter taşının konumu, üreter ruptür ihtimalinde önemli rol oynamaktadır. Guang-han Chen
ve arkadaşları inceledikleri 18 hastalık vaka serisinde hastaların 10’unda etyolojide üreteral taşa bağlı obstruksiyon bulmuşlar. Bu
taşların 6’sı distal üreter taşı, 4’ü proksimal üreter taşı olarak saptanmış.
Üreter ruptürü olan olgularda ilk başvuru genellikle yan ağrısı ve abdominal ağrı ile olmaktadır. Bu konuyla ilgili Guang-han Chen ve
arkadaşları 2006- 2012 yılları arasında incelediği hastaları baz alarak hazırladığı çalışmada 18 hasta değerlendirmiş olup bu hastaların 12’sinde ilk başvuru yan ağrısı(%66,7) ve 6’sında abdominal ağrı(%33,3) ile olmuştur.
Spontan üreter ruptürü tanısında görüntüleme klinik ve laboratuar bulgularından daha fazla fayda sağlamaktadır. Özellikle kontrastlı
abdominal bt. ile yapılan görüntülemeler ruptürün yeri ve ürinomun boyutu hakkında daha sağlıklı bilgiler vermektedir. Yapılan çalışmalarda incelenen hastalarda kontrastlı bt. tanıda yaygın olarak kullanılmıştır.
Tedavide üç seçenek öne çıkmaktadır. Bunlar djs yerleştirilerek takip, endoskopik taş cerrahisi uygulamaları ve antibiyoterapiyle
gözlem şeklinde olmuştur.
İncelediğimiz ve tedavi ettiğimiz bu vakada biz de benzer şekilde ilk başvuru şikayeti yan ağrısı olan hastada tanıya abdominal bt.
ile gittik. Tedavi sürecinde farklı olarak mevcut ürinom boyutunun rezolusyonuna yönelik drenaj katateri takılması yanı sıra djs yerleştirdik. Ardından endoskopik taş cerrahisi ile(urs) ile minimal distal üreter taşını ekstirpe ettik. Yaklaşık 6 haftalık süreç sonunda
hastanın tedavi süreci tamamlanmış oldu.
Sonuç olarak spontan üreter ruptürü, yaygın görülen intraabdominal hastalıklar arasında ayırıcı tanı yapılırken akla gelebilecek son
antitelerden biri olmasına rağmen yine de akılda bulundurulması gereken bir patolojidir.
Anahtar Kelimeler: taş, üreter, ruptür, spontan, pelvis, böbrek
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Spontaneous ureteral rupture due to subcentimetric distal ureteral stone
Erkan Aravacık, Hakan Üçok, Tufan Süelözgen, Mert Hamza Özbilen, Mahmut Can Karabacak, Burak Karabacakoğlu, Barış Karademir, Çağdaş Bildirici, Erkin Karaca, Yusuf Özlem İlbey
Department of Urology, Tepecik Education and Research Hospital, University of Health Sciences, İzmir, Turkey
Case: 72 years old male patients apply to outpatient clinic with right flank pain that hits inguinal region, which has been going on for
two months and therefore didn’t apply to any health institution. No positive finding was found in urological examination. There was
no urological history and operation in patient’s history. In his laboratory: C-Rectified Protein: 139.3 mg/L, WBC: 15.2x10³/uL (other
laboratory tests were within normal range). In non-contrast abdominal ct, 7 mm stone in right distal ureter and in front of the psoas
muscle, there was an appearance compatible with a 15 cm urinoma.
8 fr drainage catheter and djs were placed for the existing urinoma in the first stage. On 5th day of drainage catheter, drain was
removed when decreased. One month later, with ureterorenoscopy (urs), stone in the distal ureter was extirpated with forceps and
djs exchange was performed. The entire ureter was examined during the operation, but no ruptured area was observed. In last
abdominal ct, significant regression was observed in the area compatible with urinoma and minimal opacity was observed only in
inferior of right kidney.
Argument: Spontaneous ureteral rupture is rare urinary system problem. The common cause of ureteral rupture is posttraumatic. In
the other etiology of spontaneous ureteral rupture, ureteral stenosis, tumor, ureteral stones. Akpınar et al. divided 91 patients they
examined in 2002 into 5 etiological groups. Ureteral stone disease was found in 65 patients, tumor in 10 patients, connective tissue
disease in 10 patients, high-dose corticosteroid using in 5 patients, other reasons in 6 patients, and spontaneous ureter rupture in 5
patients for unknown reasons. The location of ureteral stone plays an important role in ureteral rupture. Guang-han Chen et al found
obstruction due to ureteral stones etiology in 10 of the patients in a case series of 18 patients. 6 of these stones were detected
as distal ureteral stones and 4 of them as proximal ureteral stones. In cases with ureteral rupture, first presentation is usually with
flank pain and abdominal pain. Guang-han Chen et al. evaluated 18 patients between 2006 and 2012, and 12 of them had flank pain
at first admission(66.7%) and abdominal pain in 6 patients(33.3%). Imaging more benefits than clinical and laboratory findings in
the diagnosis of spontaneous ureteral rupture. In particular, imaging with contrast-enhanced abdominal ct gives more accurate
information about location of rupture and size of urinoma.
There are three options for treatment. These were follow-up with djs, endoscopic stone surgery, observation with antibiotherapy.
In this case, we also made diagnosis with abdominal ct in patient whose first complaint was flank pain. In the treatment process,
unlike other studies, we used drainage catheters and djs for the resolution of existing urinoma size. We extirpated minimal distal
ureteral stone with endoscopic stone surgery (urs). After 6 weeks, treatment process was completed. In conclusion, although
spontaneous ureteral rupture is one of the last diagnoses to be considered when making a differential diagnosis among common
intra-abdominal diseases, it’s still a pathology that should not be forgotten.
Keywords: stone, ureter, rupture, spontaneous, pelvis, kidney
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Morbit obez hastada üst üretere migrate taşlaşmış dj stentin üreterorenoskopi ile çıkarılması
İbrahim Erol, Nazım Abdulkadir Kankılıç
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Aksaray,Turkey
GİRİŞ: Günümüzde üroloji kliniklerinde endoürolojik işlemler çok sık yapılmakta ve işlem sonucunda dj stent kullanımına bağlı
komplikasyonlar ve yan etkiler de sık görülmektedir. Unutulan ya da uzun süre vücutta kalan double J stentler(DJS), nadiren görülen
olgular olsa da flank ağrısı, piyelonefrit, stent migrasyonu, enkrustasyon, üreter ve mesane taşları oluşumu, hidronefroz, böbrek
yetmezliği, sepsis gibi tablolara yol açabilmektedir.
OLGU: Ellidört yaşında İran uyruklu morbit obez bayan hasta birkaç haftadır olan sağ yan ağrısı ve dizüri yakınması ile başvurdu.
Hastanın çekilen alt üst batın tomorafisinde (BT) sağ böbrekte grade 2 dilatasyon mevcuttu, stent üst ucunun, üreter üst kısmına
migrateydi ve tamemen taşlaşmıştı. UV(Üreterovezikal bileşke)’ de multiple taşlar ve stent alt ucunun taşlaşması ile oluşan yaklaşık
6 cm’ lik mesane taşı saptandı. Hastanın alınan öyküsünda 10 yıl önce karından jinokolojik ameliyat geçirdiği öğrenildi. Hasta dj
stentinin olduğunu bilmiyordu ve yapılan kan tetkikleri normaldi ve morobit obezite dışında ek hastalığı yoktu. İdrar kültüründe (İK)
enterokok üremesi saptanan hastaya 10 gün iv sefrtiakson tedavisi verildi. İK sterilliği sağlandıktan sonra hastaya operasyonda
olabilecek tüm komplikasyonlar (üreter avülsiyonu, nefrektomi, hematüri, açık sistolitotripsi…vs) anlatılarak ameliyata alındı. Spinal
anestezi altında steril şartlar sağlanarak üreterorenoskop ile üretradan girildi. Dj stentin alt uçunun taşlaşarak yaklaşık 6 cm lik
taş oluşturduğu görüldü. Sağ üreter alt uçtan, taşlaşmış stentin yanından girildi. Üreter alt uçta çok sayıda taşın olduğu ve yolu
tamamen kapladığı görüldü. Holmium lazer ile alt uç taşları kırılarak toplandı. Loj açıklığı sağlandıktan sonra üreter üst uca kadar
çıkılarak stentin taşlaşmış üst kısmı görüldü. Boylu boyunca taşlaşmış olan stentin üst ucundan başlanarak at uctaki 6 cm lik taşa
kadar, stentin taşlaşmış dış kabuğu kalmayacak şekilde olana kadar kırıldı Böylelikle dj stent tek parça halinde forseps yardımı ile
üretradan üst ucu çıkacak şekilde dışarı alındı. Geride kalan mesane taşı dj stenti tuttuğu için mesane taşı kırma işlemine başlandı.
Yaklaşık 45 dk ekstra endoskopik yolla mesane taşını kırmamıza rağmen taşın çok sert oluşu ve taşın küçülmemesi spinalin etkisinin geçebilme ihtimali nedeni ile açik sistolitotomiye geçme kararı alındı. Supra pubik kesi ile katlar geçildi. mesane bulunarak
askı süturları ile asıldı. Taşın çıkacağı kadar bir kesi ile mesane açılarak taş ve dj stent bütün halinde dışarı alındı. Mesane onarıldı.
Hastaya dren konumadı. Katlar kapatıldı. Ameliyat süresi 152 dk olarak belirlendi. Ameliyat sonrası 2. gün hasta antibiyotik proflaksisi ile sondalı olarak taburcu edildi. Ameliyat sonrası 7. gün retrograt sistografi ile mesaneden opak madde ekstravazasyonu
görülmeyen hastanın sondası çekildi.
SONUÇ: Taşlaşmış stentlere yaklaşımda günümüzde pek çok teknik vardır. Bu teknikler tek başına yada kombine şeklinde uygulanabilmektedirler. Biz hastamızda işlemin tek seansta bitmesi ve hasta morbiditesini azaltmak adına üreterorenoskopi ve açik sistolitotomi işlemini uyguladık. Dj stent taşlaşmasındaki en büyük sebeb dj stentin unutulması yada hastaya dj stent ve kontrolleri ile
ilgili yeterli bilginin verilmemesidir. Bu sebeple hastaların özellikle diğer branşlarla ortak yapılan ameliyatlarda iyi bilgilendirilmesi
önemlidir. Unutulmuş stentlerde yapılacak teknik seçilirken minimal invaziv olan, böbrek fonksiyonunu bozmayacak hasta morbiditesini arttırmayacak yöntemlerin seçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: enkruste D-J stent, üreterorenoskopi, holmium laser litotripsi
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Removal of migrate encrusted DJ stent to the upper üreter by üreterorenoscopy in a morbidly obese patient
İbrahim Erol, Nazım Abdulkadir Kankılıç
Aksaray Training and Research Hospital, Department of Urology, Aksaray,Turkey
INTRODUCTION: Endourological procedures have been performed very frequently in urology clinics recently,and complications and
side effects related to the use of dj stent are frequently seen as a result of the procedure.Double J stents (DJS), which are forgotten
or left in the body for a long time,can lead to conditions such as flank pain, pyelonephritis, stent migration, encrustation, formation
of ureter and bladder stones, hydronephrosis, kidney failure, and sepsis, although they are rarely seen.
CASE: A fiftyfour year old Iranian national, morbidly obese female patient presented with complaints of right flank pain and dysuria
for several weeks.In the lower and upper abdomen tomography (CT) of the patient, there was grade 2 dilatation in the right kidney,
the upper end of the stent was migrated to the upper part of the ureter and completely petrified.There were multiple stones in UV
(ureterovesical junction) and approximately 6 cm stone was detected in the bladder formed by petrification of the lower end of the
stent.In the patient’s history, it was learned that he had undergone gynecological surgery 10 years ago. The patient did not know that
he had a dj stent, and his blood tests were normal and he had no additional disease except morbit obesity. Enterococcal growth was
detected in the urine culture (IC) and the patient was given iv cefrtiaxone treatment for 10 days.Under spinal anesthesia, the right
ureter was entered from the lower end, next to the petrified stent.Lower end stones were collected by breaking with holmium laser.
After the opening of the lodge was established, the ureter was reached up to the upper end and the petrified upper part of the stent
was seen. Starting from the upper end of the petrified stent throughout its length,it was broken up to the 6 cm stone at the lower end,
until the petrified outer shell of the stent remained.Thus,the DJ stent was taken out in one piece with the help of forceps, with the
upper end of the ureter protruding from the urethra.Bladder stone crushing was started because the remaining bladder stone was
holding the DJ stent.Although we broke the bladder stone endoscopically for approximately 45 minutes, it was decided to switch
to open cystolithotomy because the stone was very hard and the stone did not shrink, and the effect of the spinal cord could pass.
The operation time was determined as152 minutes.
CONCLUSION: Today, there are many techniques for approaching petrified stents. These techniques can be applied alone or in
combination.In our patient, we performed ureterorenoscopy and open cystolithotomy in order to complete the procedure in a single
session and to reduce patient morbidity. The biggest reason for DJ stent petrification is forgetting the DJ stent or not giving sufficient information to the patient about the DJ stent and its controls. For this reason, it is important that patients are well informed,
especially in operations performed jointly with other branches.We think that the technique to be performed in forgotten stents
should be minimally invasive methods that will not impair kidney function and increase patient morbidity.
Keywords: encrusted D-J stent, ureterorenoscopy, holmium laser lithotripsy
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Covid-19 pandemisinin perkütan nefrolitotomi sonuçlarına etkisi
Yusuf Şahin, Sergen Şahin, Enes Kılıç, İsmail Ulus, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
AMAÇ: Covid-19 pandemisi sürecinde kliniğimizde uygulanan yıllık perkütan nefrolitotomi (PNL) vaka sayısındaki azalmanın ameliyat sonuçlarına etkisini araştırdık.YÖNTEM: Kliniğimizde Haziran 2018 - Haziran 2021 tarihleri arasında PNL uygulanan hastalar
retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik, klinik ve radyolojik bilgileri ve kliniğimizin yıllara ait vaka sayıları kaydedildi.
Hastalar pandemi öncesi (Grup 1) ve pandemi dönemi (Grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Postoperatif 3. aydaki bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde 4 mm altındaki (<16 mm2) kalküller taşsız olarak kabul edildi. İki grup arasında taşsızlık oranı, ameliyat
süresi, hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar açısından karşılaştırma yapıldı. İstatistiksel yöntem olarak Mann Whitney U ve Ki
Kare testleri kullanıldı. BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı (45.62±14.8), taş boyutu (534±491 mm2), STONE skoru (7.27±1.61)
ve CROES skoru (226.96±60.9) açısından gruplar arasında farklılık saptanmadı (p>0.05). Yıllık vaka sayısı grup 1’de ortalama 200
iken, grup 2’de 90 idi. Ortalama ameliyat süresi grup 2’de grup 1’den daha kısa izlenmekle birlikte istatistiksel farklılık saptanmadı
(p=0.073). Hastanede kalış süresi grup 2’de grup 1’den daha düşüktü (p=0.016). Postoperatif 3. ayda taşsızlık oranı grup 2’de grup
1’e göre daha yüksek saptandı (p=0.01). Postoperatif komplikasyonlar açısından gruplar arasında farklılık saptanmadı (p=0.325).
SONUÇ: Yıllık endo-ürolojik cerrahi sayılarının azaldığı pandemi döneminde, pandemi öncesine göre PNL yapılan vakalarda yüksek
oranda taşsızlık ve daha düşük hastanede kalış süreleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: perkütan nefrolitotomi, Covid-19 pandemi, taşsızlık oranı
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The impact of Covid-19 pandemic on percutaneous nephrolithotomy outcomes
Yusuf Şahin, Sergen Şahin, Enes Kılıç, İsmail Ulus, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
University of Health Sciences, Bagcilar Training and Research Hospital, Department of Urology
AIM: We investigated the impact of decreased annual case number of percutaneous nephrolithotomy (PNL) in our clinic during the
Covid-19 pandemic on postoperative outcomes. METHOD: Patients who underwent PNL in our clinic between June 2018 and June
2021 were retrospectively analyzed. Demographic, clinical and radiological information of the patients and the annual case number
of PNL in our clinic were recorded. The patients were divided into two groups as pre-pandemic (Group 1) and pandemic period
(Group 2). Residual fragments less than 4 mm in the computed tomography at the postoperatively 3rd month were considered as
stone-free. The duration of surgery, stone-free rate, hospital stay and postoperative complications were compared between the
groups. Mann Whitney U and Chi-Square tests were used as statistical methods. RESULTS: There was no difference between the
groups in terms of mean age (45.62±14.8), stone size (534±491 mm2), STONE score (7.27±1.61) and CROES score (226.96±60.9)
of the patients (p>0.05). While the annual number of PNL cases was 200 in group 1, it was 90 in group 2. Although the mean operation time was shorter in group 2 than in group 1, no statistical difference was found between two groups (p=0.073). The length of
hospital stay was shorter in group 2 than in group 1 (p=0.016). The stone-free rate was higher in group 2 than in group 1 (p=0.01).
There was no difference between the groups in terms of postoperative complications (p=0.325).
CONCLUSION: In the pandemic period, as the annual number of endo-urological surgery decreased, a higher stone-free rates and
shorter hospital stays were detected in the cases who underwent PNL compared to the pre-pandemic period.
Keywords: percutaneous nephrolithotomy, covid-19 pandemic, stone-free rate
Hastaların demografik, klinik ve radyolojik bilgileri / Demographic, clinical and radiological information of the patients
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Gruplar arası preoperatif ve postoperatif parametrelerin karşılaştırılması
Değişkenler

Gruplar

N

Clavien-Dindo sınıflaması

Grup 1

136 109.57

Grup 2

79

Grup 1

144 119.31

Grup 2

82

Grup 1

144 121.47

Grup 2

83

Grup 1

144 114.40

Grup 2

82

Grup 1

144 113.99

Grup 2

83

112.65

Grup 1

83

58%

Grup 2

62

74%

Ameliyat süresi(dk)
Hastanede kalış süresi(gün)
CROES Skoru
STONE Skoru
Taşsızlık oranı

Ortalama değer / %

Z

p değeri

-0.985

0.325

-1.793

0.073

-2.415

0.016

-0.274

0.784

-0.152

0.879

6.641

0.01

105.30
103.30
101.04
111.92

Comparison of preoperative and postoperative parameters between groups
Variables

Groups

N

Clavien-Dindo classification

Group 1

136 109.57

Group 2

79

Group 1

144 119.31

Group 2

82

Group 1

144 121.47

Group 2

83

Group 1

144 114.40

Group 2

82

Group 1

144 113.99

Group 2

83

112.65

Group 1

83

58%

Group 2

62

74%

Operative time (min.)
Hospital stay (day)
CROES score
STONE score
Stone-free rate

Mean Rank / %

Z

p value

-0.985

0.325

-1.793

0.073

-2.415

0.016

-0.274

0.784

-0.152

0.879

6.641

0.01

105.30
103.30
101.04
111.92
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Dev Üreter Taşı Yönetimi: Olgu Sunumu
Yasin Yitgin, Ayhan Karaköse
İstinye Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
Giriş: Üreter taşları sık görülmekle birlikte renal kolik ve hematüri klasik semptomlarıdır. Karın ağrısı, bulantı, urgency, pollaküri, disüri, testis veya penis ağrısı gibi atipik semptomları da mevcuttur. Büyük üreter taşları zamanında tedavi edilmezse üreterin obstruksiyonuna, böbreğin genişlemesine ve ayrıca böbrek fonksiyonlarının azalmasına neden olabilir. Endoskopik üreter taşı
cerrahisinde gelişen teknoloji ile cihaz ve ek enstürman kalitesindeki artış daha büyük taşlara müdahale şansını tanımaktadır.
Bu yazıda dev üreter taşına semi-rijid URS (üreteroskopi) ile endoskopik cerrahi tedavi deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.
Olgu: 61 yaşında kadın hasta bir yıldır olan disüri, pollaküri şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastanın alınan anamnezinde ek hastalığının ve üriner sistem cerrahi öyküsünün olmadığı anlaşıldı. Fizik muayenesinde ve laboratuar tetkiklerinde özellik yoktu. Yapılan
üriner sistem USG (ultrasonografi) de sağ böbrekte grade 2-3 HUN (hidroüreteronefroz) saptanması üzerine hastaya üriner sistem
BT (bilgisayarlı tomografi) çekildi. Görüntüde sağ mid üreterik seviyede yaklaşık 37x20 mm çapında dev bir üreter taşı saptandı
(Şekil 1A-B). Bu zorlu üreter taşının tedavisi için semi-rijid URS ile endoskopik yöntemi kullandık. Hasta ameliyattan sonra bir gün
servis yatışını takiben taburcu edildi. Postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Kontrolde yapılan DÜSG (direk
üriner sistem grafi) de taşsızlık konfirme edilerek jj stentin yerinde olduğu teyit edildi (Şekil 1C) ve jj stent 4 hafta sonra çıkarıldı.
Sonuç olarak; dev üreter taşları tedavisinde ilk seçenek her zaman açık cerrahi ve laparoskopik cerrahi ilk seçenek gibi görünse de
endoskopik yaklaşımların da gelişen teknoloji ile uygulanabilirliği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: üreterolitiazis, endoskopik üreter taşı tedavisi, üreteroskopi
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A Giant Ureteral Stone Management: a Case Report
Yasin Yitgin, Ayhan Karaköse
Department of Urology, Istinye University, Istanbul, Turkey
Introduction: Ureteral stones are common complaint and have classic symptoms as renal colic and hematuria. Atypical symptoms
such as abdominal pain, nausea, urgency, pollakiuria, dysuria, testicular and penile pain are also present. The giant calculi can cause
blockage of the ureter, dilation of the kidney and also decreased kidney function if not treated in time. With the developing technology
in endoscopic ureteral stone surgery, the increase in device and instrument quality provides the chance to intervene in larger stones.
In the study, we aimed to share our experience in endoscopic surgical treatment of giant ureteral stones with semi-rigid URS (ureteroscopy).
Case: A 61-year-old female patient presented to our clinic with complaints of dysuria and pollakiuria for 1 year. There was no additional disease and no history of urinary system surgery according to the anamnesis of the patient. Physical examination and laboratory
tests were unremarkable. Upon detection of grade 2-3 HUN (hydroureteronephrosis) in the right kidney in the urinary system USG
(ultrasonography), urinary system CT (computed tomography) was taken to the patient. A giant ureteral stone with a diameter of approximately 37x20 mm was detected at the right mid-ureteric level in the image (Fig. 1A-B). We performed the endoscopic method
with semi-rigid URS for the treatment of this challenging ureteral stone. The patient was discharged after one day of the operation.
There were no complications in the postoperative period. Stone-free status was observed in the DUSG (direct urinary system radiography) performed at the control and it was confirmed that the jj stent was in place (Figure 1C). The jj stent was removed after 4 weeks.
In conclusion; Although open surgery and laparoscopic surgery seem to be the first options in the treatment of giant ureteral stones,
it should not be forgotten that endoscopic approaches can also be applied with the developing technology.
Keywords: ureterolithiasis, endoscopic ureteral stone treatment, ureteroscopy
Şekil 1. (1A. Preoperatif BT›de taş görüntüsü, 1B. Preoperatif BT›de taş görüntüsü ve boyutu, 1C. Postoperatif DÜSG›te taşsızlık durumu ve jj stent görünümü)
Figure 1 (1A. Stone image in preoperative CT, 1B. Stone image and size in preoperative CT, 1C. Postoperative stone-free status
and jj stent appearance on DUSG)
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Unutulan Üreteral Stent Çıkarılması Sonrası Hızlı Gelişen Komplet Üreteral Darlık Olgusu
Yasin Yitgin, Ayhan Karaköse
İstinye Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
Giriş: Üreter darlıkları; taş, iskemi, cerrahi girişimler, travma, enfeksiyon, malignite, radyasyon, periüreteral fibrozis ve konjenital
nedenler gibi intrensek ve ekstrensek faktörlerin rol aldığı ilerleyici böbrek hasarını neden olan klinik durumlardır. İntrensek üreter
obstrüksiyonu durumlarında darlığın uzunluğu, taraf böbreğin fonksiyonu ve üreterik seviye tedavi yönteminde belirleyici unsurlardır. Endoskopik tedavi endikasyonları; taraf böbreğin fonksiyonun >%20 ve darlık uzunluğunun <2cm olmasıdır. Endoüreterotomi insizyonunun nereye yapılacağı darlığın üreterik seviyesine göre planlanır. Distal ve orta üreterik seviyede anterior insizyon önerilirken,
proksimal seviyede lateral insizyon önerilir.
Bu yazıda unutulan üreteral double j (dj) stent çıkarılması sonrası hızlı gelişen komplet üreteral darlık deneyimimizi paylaşmayı
amaçladık.
Olgu: 45 yaşında erkek hasta sol yan ağrısı, bulantı kusma şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastanın alınan anamnezinde 7 ay önce sol proksimal üreter taşı nedeniyle endoskopik üreter taşı tedavisi olduğu, sonrasında planlanan dj stent çıkarılma randevusu hasta tarafından unutulduğu ve hastaya ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Hastaya postoperatif 7. ayda dj stent çıkarılması işlemi yapılmış ve işlem esansında yapılan diagnostik üreteroskopide (URS) taşın olduğu proksimal üreterik seviyenin
ödemli olduğu ancak lümeni daraltmadığı izlenmiştir. Dj stent çıkarılmasını takiben planlanan 1. ay kontrolüne başvurusunda
aktif şikayeti olmayan hastanın yapılan fizik muayenesinde ve laboratuar tetkiklerinde özellik yoktu. Yapılan üriner sistem ultrasonografi (USG) de sol böbrekte grade 2-3 HUN (hidroüreteronefroz) saptanması üzerine yapılan bilgisayarlı tomografide
(BT) sol böbrekte grade 3 HUN, proksimal üreterin king yaptığı ve sonrasında üreterik obstrüksiyon görüntüsü saptandı. Hastaya yapılan semi-rijid URS ile asendan pyelografi görüntülerinde sol proksimal üreterde komplet obstrüksiyon görüntüsü saptandı (Şekil 1). Daha sonra yaklaşık 1 cm segment boyunca üreter lümenini komplet obstrükte eden fibrotik alana lazer yardımı ile
endoüreterotomi yapıldı ve 6f dj stent yerleştirildi. Hasta ameliyattan sonra bir gün servis yatışını takiben taburcu edildi. Postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. 6 hafta sonra dj stentin çıkarılması ve tanısal URS yapılması planlandı.
Sonuç olarak; impakte üreter taşı endoskopik tedavisi sonrası uzun süre kalan veya unutulan üreteral stentlerin çıkarılması esansında diagnostik URS yapılması ve sonrasında olası üreteral darlık açısından yakın takip edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: üreter darlığı, üreteroskopi, endoüreterotomi
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Rapidly Developing Complete Ureteral Stenosis After Removal of Forgotten Ureteral Stent
Yasin Yitgin, Ayhan Karaköse
Department of Urology, Istinye University, Istanbul, Turkey
Introduction: Ureteral strictures are clinical conditions that cause progressive kidney damage in which intrinsic and extrinsic factors
such as stones, ischemia, surgical interventions, trauma, infection, malignancy, radiation, periureteral fibrosis and congenital causes
play a role. In cases of intrinsic ureteral obstruction, the length of the stenosis, kidney function and ureteral segment are the determining factors in the treatment method. Endoscopic treatment indications of ureteral stricture are kidney function is more than 20%
and the length of the stenosis is shorter than 2 cm. The endoureterotomy incision is planned according to the ureteric level of the
stricture. Anterior incision is recommended in the distal and middle ureter. Lateral incision is recommended in the proximal ureter.
In the study, we aimed to share our experience in rapidly developing complete ureteral stenosis after removal of forgotten ureteral
stent.
Case: A 45-year-old male patient presented to our clinic with complaints of d left flank pain, nausea and vomiting. He was treated
endooscopic ureteral stone surgery for left proximal ureteral stone 7 months ago, and the planned DJ stent removal appointment
was forgotten by the patient, according to the anamnesis of the patient. Also the patient could not be reached. Dj stent was removed at the postoperative 7th month. In addition, in the diagnostic ureteroscopy (URS) was detected that the proximal ureter
level, where the stone was located, was edematous but did not obstruct the lumen. The physical examination and laboratory tests
of the patient, who did not have any complaints at the first month follow-up after the DJ stent removal, were unremarkable. Upon
detection of grade 2-3 HUN (hydroureteronephrosis) in the right kidney in the urinary system USG (ultrasonography), urinary system
CT (computed tomography) was taken to the patient. There was grade 3 HUN in the left kidney and proksimal ureteric obstruction
in the CT. URS and ascending pyelography were performed. There was complete obstruction in the left proximal ureter (Figure 1).
Endoureterotomy was performed placed in the fibrotic area that completely obstructed the ureteral lumen along a segment of approximately 1 cm by using laser. A 6f dj stent was placed. The patient was discharged after one day of the operation. There were
no complications in the postoperative period. It was planned to remove the dj stent and perform diagnostic URS after 6 weeks.
In conclusion; diagnostic URS should be performed during removal of ureteral stents that are forgotten for a long time after endoscopic treatment of impacted ureteral stones and followed closely for possible ureteral stenosis.
Keywords: ureteric stricture, ureteroscopy, endoureterotomy
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Şekil 1. (BT ve asendan pyelografi görüntüleri)
Figure 1 (CT and ascending pyelography images)
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Retrograd İntrarenal Taş Cerrahisinde Erişim Kılıfı Kullanmak Gerekli mi?
Yasin Yitgin1, Emine Yitgin2, Ayhan Karaköse1
1
İstinye Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
İstinye Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Bu çalışmamızda kliniğimizde üreteral erişim kılıfı kullanarak ve kullanmadan yaptığımız flexible üreteroskop (f-URS) ile
retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) sonuçlarını incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Şubat 2019 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında kliniğimizde böbrek ve proksimal üreter taşına yönelik RIRC uygulanan 113 (65 erkek, 48 kadın) hastanın verileri retrospektif olarak kaydedildi. Tüm hastalar ameliyat öncesi ayrıntılı hikaye, rutin
laboratuvar testleri ve steril idrar kültürü ile değerlendirildi. Yapılan ameliyatlarda 62 (55%) hastada erişim kılıfı kullanılmazken, 51
(45%) hastada erişim kılıfı kullanıldı.
BULGULAR: Taş volümü erişim kılıfı kullanılmayan grupta ortalama 1135±1268 (73-7491 mm3), erişim kılıfı kullanılan grupta
1273±1036 (251-3635 mm3) idi. Taş lokalizasyonları sırasıyla erişim kılıfı olmayan grupta 22 (proksimal üreter)/ 24 (üst-orta pol)/
16 (alt pol) ve erişim kılıfı olan grupta 12 (proksimal üreter)/ 21 (üst-orta pol)/ 18 (alt pol) olarak saptandı. Ortalama ameliyat süresi
erişim kılıfı kullanılmayan grupta 55.39±20.68 (20-115 dk), erişim kılıfı kullanılan grupta 70.87±28.09 (30-125 dk) bulundu. Floroskopi süreleri erişim kılıfı kullanılmayan grupta 2.7±1.7 (0-8 sn), erişim kılıfı kullanılan grupta 8.47±4.35(2-20 sn) bulundu. Hastaların
radyolojik kontrollerle taşsızlık oranı erişim kılıfı kullanılmayan grupta 58 (93%), erişim kılıfı kullanılan grupta 46 (90%) olarak saptandı. Postoperatif ateşli İYE erişim kılıfı kullanılmayan grupta 5 (8%), erişim kılıfı kullanılan grupta 4 (8%) hastada saptandı.
SONUÇ: Üreteral erişim kılıfı kullanımının taşsızlık oranı, komplikasyon oranı ve operasyon süresi üzerinde etkisi tartışmalıdır. Seçilmiş olgularda üreteral erişim kılıfı kullanılmadan f-URS yapılabileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: RIRC, f-URS, üreteral erişim kılıfı

Sonuçların Karşılaştırması
Hasta sayısı, n
(Erişim Kılıfı +/-)

51

62

Ortalama taş boyutu (mm3)

1273±1036(251-3635)

1135±1268(73-7491)

Taş lokalizasyonu
(proksimal üreter/
üst-orta pol/
alt pol)

12/21/18

22/24/16

Ameliyat süresi (dk)

70.87±28.09(30-125)

55.39±20.68(20-115)

Floroskopi süresi (sn)

8.47±4.35(2-20)

2.7±1.7(0-8)

Taşsızlık oranı (n/%)

46 (90%)

58 (93%)

Ateşli İYE (n/%)

4 (8%)

5 (8%)
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Is it Necessary to Use an Access Sheath in Retrograde Intrarenal Stone Surgery?
Yasin Yitgin1, Emine Yitgin2, Ayhan Karaköse1
1
Department of Urology, Istinye University, Istanbul, Turkey
2
Department of Anesthesiology, Istinye University, Istanbul, Turkey
PURPOSE: In this study, we aimed to examine and evaluate the results of retrograde intrarenal surgery (RIRS) with flexible ureteroscope (f-URS) which we performed in our clinic using and without ureteral access sheath.
MATERIALS & METHODS: We retrospectively analysed the data from 113 patients (65 men, 48 women) who underwent
RIRS for renal and proximal ureteral stone in our clinic between February 2019 and May 2021. All patients were evaluated preoperatively with detailed history, routine laboratory tests and sterile urine culture. While access sheath was not
used in 62 (55%) patients, access sheath was used in 51 (45%) patients during operation.
RESULTS: The mean volume of the stones was 1135±1268 (73-7491 mm3) in the group without access sheath and 1273±1036 (2513635 mm3) in the group with access sheath. The stone localizations were detected 22 (proximal ureter)/24 (upper-middle pole)/16
(lower pole) in the group without access sheath and 12 (proximal ureter)/21 (upper-middle pole)/18 (lower pole) in the group
with access sheath respectively. The mean operation time was 55.39±20.68 (20-115 min) in the group without access sheath and
70.87±28.09 (30-125 min) in the group with access sheath. Fluoroscopy times were 2.7±1.7 (0-8 sec) in the group without access
sheath and 8.47±4.35(2-20 sec) in the group with access sheath. The stone-free rate of the patients with radiological controls was
58 (93%) in the group without access sheath and 46 (90%) in the group with access sheath. Postoperative febrile UTI was found in
5 (8%) of the patients without access sheath and in 4 (8%) of the patients with access sheath.
CONCLUSION: It is controversial that UAS usage has impact on SFR, complication rate and operation time. It should be kept in mind
that FURS can be performed without using UAS in selected cases.
Keywords: RIRS, f-URS, ureteral access sheath

Comparative Results
Number of patients, n
(Access Sheath +/-)

51

62

Average stone volume(mm3)

273±1036(251-3635)

1135±1268(73-7491)

Stone localization
(proximal ureter/
upper-mid pole /
lower pole)

12/21/18

22/24/16

Duration of surgery (min)

70.87±28.09(30-125)

55.39±20.68(20-115)

Fluoroscopy time (sec)

8.47±4.35(2-20)

2.7±1.7(0-8)

Stone free rate (n/%)

46 (90%)

58 (93%)

Fever UTI rate (n/%)

4 (8%)

5 (8%)
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PNL vakalarında hemoglobin düşüklüğünü öngören parametreler
Mehmet Yılmaz, Salih Zeki Sönmez, Filip Paslanmaz, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
AMAÇ: Preoperatif radyolojik bulguların, skorlama sistemlerinin ve tam kan sayımına(CBC) dayalı sistemik inflamatuar belirteçlerin
postoperatif hemoglobin düşüklüğünün öngörülmesinde kullanılabilirliğini belirlemek.
Gereç ve YÖNTEMLER: 2019-2021 yılları arasında perkütan nefrolitotomi operasyonu yapılan tüm hastalarının verileri retrospektif
olarak analiz edildi. Hastalara ait demografik veriler ile preoperatif laboratuvar ve radyolojik parametreler dökümante edildi ve postoperatif hemoglobin düşüklüğü ile bu parametrelerin ilişkisi (korelasyonu) değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 46.41±10.95 idi. Preoperatif ortalama kreatinin, NLR ve PLR değerleri sırasıyla 0.79±0.223,
2,10±1,14 118,45±55,94 saptandı ve bu parametrelerin hemoglobin düşüşü ile aralarında korelasyon görülmedi. Ortalama parankimal kalınlık (mm) 16,64±5,81 iken parankimal yoğunluk ise 33,05±6,78 olup sadece parankimal kalınlık hemoglobin düşüşü ile orta
düzeyde ve istatistiksel anlamlılık gösterdi (0.490; p<0,001). Preoperatif skorlamalardan Guy stone ve CROES skorları ise sırasıyla
1,68±0,47 ve 236,45±55,018 olup her ikisinin de hemoglobin düşüşü ile korelasyonu izlenmedi (p değerleri; 0,954 ve 0,247). Postoperatif hemoglobin düşüşü ile istatistiksel anlamlı ama zayıf korelasyon gösteren bir diğer parametre ise preop taş yükü olup
ortalam değeri 447,51±341,07 idi (0,334; p: 0,003).
TARTIŞMA: Rutin olarak gerçekleştirilen preoperatif kesitsel görüntülemeler (spiral taş BT) ile elde edilen parankimal kalınlık (mm)
ve taş yükü (mm2) bulguları, postoperatif heoglobin düşüşünü göstermesi bakımından prediktif bilgiler gösterebilir.
Anahtar Kelimeler: PNL, spiral BT, NLR, parankimal kalınlık, hemoglobin
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Parameters predicting hemoglobin decreasing in PNL cases
Mehmet Yılmaz, Salih Zeki Sönmez, Filip Paslanmaz, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
University of Health Sciences, Bagcilar Training and Research Hospital, Department of Urology
PURPOSE: To determine the usability of preoperative radiological findings, scoring systems and systemic inflammatory markers
based on CBC in the prediction of postoperative low hemoglobin.
MATERIAL-METHODS: The data of all patients who underwent percutaneous nephrolithotomy between 2019-2021 were analyzed
retrospectively. Demographic data of the patients and preoperative laboratory and radiological parameters were documented, and
the correlation (correlation) of these parameters with postoperative low hemoglobin was evaluated.
RESULTS: The mean age of the patients was 46.41±10.95. Preoperative mean creatinine, NLR and PLR values were 0.79±0.223,
2.10±1.14 118.45±55.94, respectively, and there was no correlation between these parameters and hemoglobin decrease. While
the mean parenchymal thickness (mm) was 16.64±5.81, the parenchymal density was 33.05±6.78, and only parenchymal thickness
showed a moderate and statistically significant decrease in hemoglobin (0.490; p<0.001). Guy stone and CROES scores of the
preoperative scores were 1.68±0.47 and 236.45±55.018, respectively, and both were not correlated with hemoglobin decrease (p
values; 0.954 and 0.247). Another parameter that was statistically significant but weakly correlated with postoperative hemoglobin
decrease was preoperative stone burden, with a mean value of 447.51±341.07 (0.334; p: 0.003).
DISCUSSION: Parenchymal thickness (mm) and stone burden (mm2) findings obtained by routine preoperative spiral stone CT may
provide predictive information in terms of showing postoperative hemoglobin decline.
Keywords: PNL, spiral CT, NLR, parenchymal thickness, hemoglobin
korelasyon
Correlation analyze of hemoglobin decreasing with other parameters
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Hsstaların demografik ve klinik bulguları
Değişkenler (N=75)
Muayene Yaşı (mean±SD)
Cinsiyet (E) (n/%)
Asa Skoru (mean±SD)
Preop Kreatinin(mg/dl) (mean±SD)
Preop taş boyutu(mm2) (mean±SD)
Guy Stone Skoru (mean±SD)
CROES Skoru (mean±SD)
HT+ (n/%)
DM+ (n/%)
KAH+ (n/%)
KBY+ (n/%)
KOAH+ (n/%)
SVO+ (n/%)
StoneFree+ (n/%)
Parankimal giriş kalınlığı (mm) (mean±SD)
Parankimal giriş yoğunluğu(HU) (mean±SD)
hgb düşüklüğü(gr/dl) (mean±SD)
NLR (mean±SD)
PLR (mean±SD)

Mean/N
46.41
50
1.45
0.79
447.51
1.68
236.45
17
13
4
3
4
1
43
16.64
33.05
2.0320
2.1092
118.4583

Std. Deviation/%
10.952
66,6
.622
0.223
341.076
.470
55.018
22,6
17,3
5,3
4
5,3
1,33
57
5.816
6.782
.97802
1.14581
55.94611

Mean/n
46.41
50
1.45
0.79
447.51
1.68
236.45
17
13
4
3
4
1
43
16.64
33.05
2.0320
2.1092
118.4583

Std. Deviation/%
10.952
66,6
.622
0.223
341.076
.470
55.018
22,6
17,3
5,3
4
5,3
1,33
57
5.816
6.782
.97802
1.14581
55.94611

Demographic and clinical findings of patients
Descriptive Statistics (N=75)
Age (mean±SD)
Sex (M) (n/%)
Asa score (mean±SD)
Preop creatinin(mg/dl) (mean±SD)
preop stone size(mm2) (mean±SD)
Guy Stone Score (mean±SD)
CROES Score (mean±SD)
HT+ (n/%)
DM+ (n/%)
CAH+ (n/%)
CRF+ (n/%)
COAH+ (n/%)
SVO+ (n/%)
StoneFree+ (n/%)
Paranchimal trakt thickness(mm) (mean±SD)
Paranchimal trakt density (HU) (mean±SD)
hgb decrease(gr/dl) (mean±SD)
NLR (mean±SD)
PLR (mean±SD)
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Proksimal üreter taşlarının tedavisinde komplikasyonlar açısından semi-rigid ureteroscopy
(URS) ve flexible ureterorenoscopy (fURS)’nin karşılaştırılması
Mehmet Şakir Taşpınar, Volkan Selmi, Mehmet Caniklioğlu, Sercan Sarı, Levent Işıkay
Yozgat Bozok Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
AMAÇ: Bu çalışmada amacımız proksimal üreter taşı olan hastalarda semi-rigid ureteroscopy (URS) ve flexible ureterorenoscopy
(fURS) cihazları kullanılarak yapılan tedavilerin erken ve geç dönem komplikasyonlarının karşılaştırılmasıdır.
GEREÇ-YÖNTEM: Kasım 2017 ile Aralık 2020 arasında üriner taş sebebi ile URS ya da fURS yapılan 274 hastanın verileri retrospektif
olarak tarandı. Verileri eksik olan ve/veya verilerine ulaşılamayan, teknik ya da anatomik sebeplerle taşına ulaşılamayan hastaların
verileri çalışmadan dışlandı. Kalan 235 hasta içerisinde sadece proksimal üreter taşı olan 46 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalardan 28 tanesinde fURS (grup 1), 18 tanesinde ise URS (grup 2) kullanılmıştı. Hastaların intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları kayıt altına alındı. Tüm komplikasyonlar birleştirilerek ”komplikasyon gelişti”, “komplikasyon gelişmedi” şeklinde formülize
edildi. Ki-kare testi ile karşılaştırma yapıldı.
BULGULAR: Grup 1’deki vakaların 6/28’inde(%21,4) ve grup 2’deki hastaların 7/18’inde(%38,9) komplikasyon gelişti. Komplikasyon
oranları açısından 2 grup arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tesbit edildi (p > 0.05)
SONUÇ: Proksimal üreter taşı olan hastalarda fURS ile URS arasında komplikasyon oluşma açısından anlamlı fark saptanmamış
olup, bu konuda birbirlerine üstünlükleri görülememiştir. Daha fazla sayıda hasta içeren çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır
Anahtar Kelimeler: komplikasyon, fleksible üreterorenoskopi, semi-rijit üreteroskopi
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Flexible ureterorenoscopy (fURS) versus semirigid ureteroscopy (URS) for complications of
the treatment of proximal ureteral stones
Mehmet Şakir Taşpınar, Volkan Selmi, Mehmet Caniklioğlu, Sercan Sarı, Levent Işıkay
Department of Urology, Yozgat Bozok University, Yozgat, Turkey
AIM: Our aim in this study is to compare the early and late complications of semi-rigid ureteroscopy (URS) and flexible ureterorenoscopy (fURS) in the treatment of patients with proximal ureteral stones.
MATERIALS-METHODS: The data of 274 patients who underwent URS or fURS for urinary stones between November 2017 and December 2020 were reviewed retrospectively. Patients whose data were missing and/or whose data could not be accessed, whose
stones could not be reached for technical or anatomical reasons, were excluded from the study. Among the remaining 235 patients,
46 patients with only proximal ureteral stones were included in the study. fURS was used in 28 patients (group 1) and URS was used
in 18 patients (group 2). Intraoperative and postoperative complications were recorded. All complications were grouped as two
groups regarding complication occurance. Comparisons were made using chi-square test.
RESULTS: Complications were seen in 6/28 (21.4%) of the patients in group 1 and 7/18 (38.9%) of the patients in group 2. It was
determined that the difference between the 2 groups in terms of complication rates was not statistically significant. (p > 0.05)
CONCLUSION: No significant difference was found between fURS and URS in terms of complications in the treatment of patients
with proximal ureteral stones. Studies with larger populations are needed.
Keywords: complication, semirigid ureteroscopy, flexible ureterorenoscopy

Tablo 1
fURS

URS

p değeri

Komplikasyon yok

22 (78,6)

11 (61,1)

0,343

Komplikasyon var

6 (21,4)

7 (38,9)

Gruplar arasında komplikasyon varlığı açısından yapılan ki-kare analizinin sonuçları. Değerler n (%) şeklinde verilmiştir.

Table 1
fURS

URS

p- value

no complication

22 (78,6)

11 (61,1)

0,343

complication

6 (21,4)

7 (38,9)

The results of the chi-square analysis for the presence of complications between the groups.Values are
 given as n (%).
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Trofoblastik Varyant Değişi Epitel Hücreli Mesane Kanseri
Eren Erdi Aksaray, Mücahit Gelmiş, Çağatay Özsoy, Kamil Saraç, Ruksan Çopuroğlu, Mahmut Ekrem İslamoğlu
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Antalya
GİRİŞ: Mesane kanseri; dünya genelinde erkeklerde 7. en sık kanser iken, her iki cinsiyette tüm kanserler arasında 10. en sık kanser
olarak görülmektedir. Histolojik tip olarak %90 oranında değişici hücreli tip görülürken, değişici hücreli tipin bir alt tipi olan trofoblastik varyant tüm dünyada oldukça nadir görülen bir alt tiptir.
OLGU: Biz bu olgumuzda trofoblastik varyant değişici epitel hücreli mesane kanseri olan bir hastamızın tanı ve takip sürecini anlatacağız. Hastamız 70 yaşında erkek idi. Hastamızın 4 yıl önce benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı nedeni ile trasnüretral prostatektomi ve sistolitotripsi ameliyatı öyküsü mevcuttu. Kronik hastalık olarak diyabeti ve 35 yıl/paket sigara içiciliği vardı. Hastanın
kilo kaybı, karın ağrısı, anemi gibi spesifik olmayan semptomları olması üzerine yaklaşık 1 yıl süre ile aralıklı şekilde odağı bilinmeyen kanser taraması için endoskopi, kolonoskopi, tomografi ve mr görüntülemeri, kan tümör belirteçleri ve pozitron emisyont tomografi(Pet-CT) gibi ileri incelemeleri yapılıyor ancak bir odak tespit edilemiyor. Taramalarından yaklaşık 6 ay sonra hastanın hematüri
şikayeti olması üzerine dış merkez üroloji kliniğine başvuruyor. Yapılan üriner sistem ultrasonografisinde mesane sağ yan duvarda
6*5 solid lezyon görülmesi üzerine transüretral mesane rezeksiyonu ameliyatı kararı veriliyor ve hasta opere ediliyor. Operasyonun
üzerinden 3 hafta geçtikten sonra hastanın yeniden; hematürisi, genel durum bozukluğu ve hemoglobin değerinin 6,6 g/dL olması
üzerine tarafımıza başvurdu. Hastanın dış merkez patoloji sonucu testis tümörünün mesane metastazı şeklinde raporlanmış olup,
hazır preparatlar hastanemize getirtilip patoloji bölümüne konsülte edildi. Bu esnada hastaya palyatif tedavi yapılırken testis tümörü açısından tümör markırları çalışıldı ve skrotal doopler utrasonografi yapıldı. Beta-human coryonik gonodotropin düzeyi (B-hcg)
yüksek olan ancak skrotal ultrasonografisi normal hasta da bilateral hidronefroz gelişmesi üzerine ve böbrek fonksiyon değerlerinin
kötüleşmesi üzerine bilateral nefrostomi takıldı. Hastanın hastanemizdeki patolojisi kasa invaziv trofoblastik varyant değişici hücreli mesane kanseri olarak raporlandı. Hastaya everleme amaçlı torakoabdomen kontrastlı tomorafi çekildi ve sistektomi planlandı.
Ancak hasta anestezi hazırlığı aşamasında bilateral masif plevral efüzyon gelişmesi üzerine yoğun bakım takibine alındı. Hastamız
yapılan tüm destek tedavilerine rağmen küratif tedavi alamadan 30 günlük süre içerisinde yaşamını yitirdi.
SONUÇ: Trofoblastik varyant, mesane kanserinin oldukça nadir görülen ve az diferansiye olmuş bir alt tipidir. Az diferansiye olan bu
hücleler sito-sinsityontafoblastlara dönüşerek tıpkı gebelikteki gibi B-hcg salgılarlar.
Literatürdeki en çok vakanın dahil edildiği Christopher g. Przybycin ve arkadaşları tarafından yapılan 2020 yayınlanan 16 vakalık
seride; trofoblastik varyant hücreler daha çok değişici epitel hücreli kanser ile birlikte bulunmakla beraber, tam gelişmiş bir koryakarsinoma kadar geniş spektrumda çeşitlilik göstermektedir. Yine bu seride vakarın çoğu (%71) tanı anında lokal ileri evre olup (pT2
ve pT3) hastaların yarıya yakınında (%44) uzak metastaz mevcut idi.
Hastamızın takibinde de olduğu gibi, trofoblastik varyant mesane kanseri oldukça agresif seyirli bir tümör olup, bu hastalara tanı
aldıktan sonra bir an önce radikal sistektomi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Değişici Epitel Hücreli, Mesane Kanseri, Trofoblastik Varyant
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Trophoblastic Variant Transitional Cell Bladder Cancer
Eren Erdi Aksaray, Mücahit Gelmiş, Çağatay Özsoy, Kamil Saraç, Ruksan Çopuroğlu, Mahmut Ekrem İslamoğlu
Department of Urloji, Antalya Training and Research Hospital
Bladder cancer; while it is the 7th most common cancer in men worldwide, it is the 10th most common cancer among all cancers
in both sexes. While the histological type is 90%, the trophoblastic variant, which is a subtype of the transitional cell type, is a very
rare subtype all over the world.
CASE: Our patient was a 70-year-old male. Our patient had a history of transurethral prostatectomy and cystolithotripsy surgery
for benign prostatic hyperplasia and bladder stone 4 years ago. He had diabetes as a chronic disease and smoking for 35 years/
pack. After the patient has non-specific symptoms such as weight loss, abdominal pain, and anemia, further examinations such as
endoscopy, colonoscopy, tomography and mr imaging, blood tumor markers and positron emission tomography (Pet-CT) for cancer
screening of unknown focus intermittently for about 1 year. About 6 months after the scans, the patient applied to the urology clinic
of an external center due to the complaint of hematuria.Upon detection of 6*5 solid lesions on the right side wall of the bladder in
the urinary system ultrasonography, transurethral bladder resection surgery is decided and the patient is operated. After 3 weeks
after the operation, the patient again; He applied to us with hematuria, poor general condition and hemoglobin value of 6.6 g/dL. The
external center pathology result of the patient was reported as bladder metastasis of testicular tumor, and ready-made preparations
were brought to our hospital and the pathology department was consulted. In the meantime, while palliative treatment was applied
to the patient, tumor markers were studied in terms of testicular tumor and scrotal doopler ultrasonography was performed.. Bilateral nephrostomy was performed due to the development of bilateral hydronephrosis and worsening of kidney function values in the
patient with high beta-human chorionic gonadotropin (B-hcg) but normal scrotal ultrasonography. The pathology of the patient in
our hospital was reported as muscle-invasive trophoblastic variant transitional cell bladder cancer. The patient underwent thoracoabdomen contrast-enhanced tomography for grading and cystectomy was planned. However, the patient was taken to intensive care
follow-up due to the development of bilateral massive pleural effusion during anesthesia preparation. Despite all the supportive
treatments, our patient died within 30 days without receiving curative treatment.
RESULTS: The trophoblastic variant is an extremely rare and poorly differentiated subtype of bladder cancer. These poorly differentiated cells transform into cyto-syncytial taphoblasts and secrete B-hcg just as in pregnancy.Including the most cases in the
literature, Christopher g. In the series of 16 cases published in 2020 by Przybycin et al.; Although trophoblastic variant cells are
more common with transitional epithelial cell cancer, they vary in a wide spectrum from a fully developed choriocarcinoma. Again
in this series, most of the cases (71%) were locally advanced at the time of diagnosis (pT2 and pT3), and nearly half of the patients
(44%) had distant metastases.As in the follow-up of our patient, trophoblastic variant bladder cancer is a highly aggressive tumor
and radical cystectomy should be performed as soon as possible after diagnosis in these patients.
Keywords: Bladder Cancer, Transitional Cell Carcinoma, Trofoblastic Variant
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B-hcg ile boyanan tümör hücreleri
Tumor cells stained with B-hcg

B-hcg immünohistokimyası ile multinükleer hücrelerde kuvvetli ekspresyon
Strong expression in multinuclear cells by B-hcg immunohistochemistry
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İnflamatuar Miyofibroblastik Tümör
Nurullah Hamidi, Oğuzhan Ceylan, Mehmet Duvarcı, Tuncel Uzel, Halil Başar
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
GİRİŞ: İnflamatuar myofibroblastik tümörler, yumuşak doku sarkomları grubunun fibroblastik/myofibroblastik tümörler alt grubunda yer
almaktadır. Bu tümörlerde %50’ye varan oranda ALK rearanjmanları görülebilmektedir. Cerrahi küratif bir tedavi seçeneği olmakla birlikte,
metastatik ve inoperable hastalarda radyoterapi, kemoterapi ve hedefe yönelik ajanlar tedavide yer almaktadır.¹ Nadir görülen bu benign
lezyon daha sıklıkla akciğer, karaciğer, göz, dalak, lenf düğümü ve mesane gibi organlarda izlenebilmekte olup maligniteden ayrımı oldukça zordur. Histolojik olarak myofibroblastlar, fibroblastlar, histiyositler ve plazma hücrelerinde belirgin proliferasyon izlenmektedir. ²
Literatürde az sayıda olgu sunumuyla karşımıza çıkan inflamatuar miyofibroblastik tümör bulunmakta olup olgu sunumumuzda da
pelvik ağrı ve dizüri ile başvuran hastanın görüntüleme, cerrahi ve patoloji sonucu anlatılacaktır.
OLGU: 55 yaşında kadın hasta tarafımıza suprapubik ağrı, hassasiyet, dizüri ve hematüri şikayeti ile başvurdu. Hastanın poliklinik
şartlarında yapılan fizik muayenesinde suprapubik bölgeye yapılan en ufak bir palpasyonda çok şiddetli ağrısı olmaktaydı. İstenilen
ultrasonografide “Mesane dolumu yetersiz olup lümen içesirinde mesane tabanından lümene protrüde uzanım gösteren 58x53 mm
boyutlarında RDUS incelemede artmış vaskülerite gösteren heterojen hipoekoik kitle görünümü mevcuttur. Mesane duvar kalınlığı
sağ lateral düzeyde 1 cm ölçülmüş olup artmıştır.” Şeklinde yorumlanması üzerine hastaya anestezi altında sistoskopi planlanmıştır. Anestezi altında yapılan sistoskopide mesane sağ yan duvar, karşı duvar bileşkesinde yaklaşık 8 cm lik solid tabanlı kitle
görünümü izlenmiştir. Kitlenin bilateral üreter orifislerine uzak olduğu görülmüştür. Ardından kitleye komplet rezeksiyon yapılmıştır.
Operasyon sonrası patoloji sonucunda yer yer iğsi ve iri nükleuslu, nükleolleri seçilen ve yer yer belirgin iri eozinofilik nükleolleri
olan iri ve hiperkromatik nükleuslu, yer yer oval bland görünümde olup birçok alanda özellikle yüzeye yakın olmayan, farklı yönlerde
seyreden fasiküler patern seçilmektedir. Birçok alanda belirgin olarak izlenen prolifere kapiller ve lümenleri açık damar yapısından
zengin ve ülserasyona yakın alanlarda daha belirgin olarak arada dağınık polimorf nükleuslu lökositler ve agregat oluşturan lenfositler gözlendi. İmmünhistokimyasal incelemesinde ALK1, Aktin, Desmin, S100 ve CK7 ile boyanma paterni izlenmiştir. Bunun üzerine
yapılan diğer incelemelerin de negatif gelmesi ile tanısı inflamatuar miyofibroblastik tümör olarak konulmuştur.
Hastanın postoperatif patoloji sonucu ile kontrole geldiğinde başlangıçta olan şikayetlerinin geçtiğini, fizik muayenesinde suprapubik ağrısının olmadığı izlendi.
Hastanın 3-6-12. Ay kontrol sistoskopisinde mesane içinde yeni gelişen bir tümöral oluşum izlenmemiştir.
TARTIŞMA: İnflamatuar myofibroblastik tümör akciğer, abdominopelvik organlar, mediasten ve retroperitonda görülebilmekte birlikte genitoüriner sistemde mesane, böbrek, prostat ve spermatik kordda da görülebilir. Sıklıkla hematüri, şikayeti ile beraber alt üriner sistem semptomları ve pelvik ağrı da görülebilir. Fizik muayenede palpable kitle ender olarak tespit edilebilir.³
İnflamatuar miyofibroblastik tümör tanısından görüntülemelerden USG, BT ya da MRG’ den yararlanılabilinmektedir. Patolojide ALK-1 gen mutasyonunun gösterilmesi, inflamasyonun varlığı tanı koymada yararlanılan başlıca yöntemlerdendir.
Literatürde tedavide transuretral rezeksiyonlar, parsiyel sistektomi ve kombine tedaviler bildirilmiş olup olgumuzda da transüretral
rezeksiyon yapılmıştır.
Kaynakça
1) Özkul Ö, Hacıbekiroğlu İ.İnflamatuar myofibroblastik tümörler, desmoid tümörler, dermatofibrosarkom protuberans. Dinçer M,
editör. Nadir Tümörler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;2020. p.13-8.
2) Tazi K, Ehirchiou A, Karmouni T, et al. Inflammatory pseudotumors of the kidney: a case report. Ann Urol 2001; 35: 30-3.
3) Artaş G, Orhan İ, Özercan İH. Böbreğin inflamatuar myofibroblastik tümörü: nadir bir olgu. Firat Medical Journal. 2015;20:54-56.
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Inflammatory Myofibroblastic Tumor
Nurullah Hamidi, Oğuzhan Ceylan, Mehmet Duvarcı, Tuncel Uzel, Halil Başar
department of urology, dr. abdurrahman yurtaslan ankara oncology training and research hospital, ankara, turkey
INTRODUCTİON:Inflammatory myofibroblastic tumors are in the fibroblastic/myofibroblastic tumors subgroup of the soft tissue
sarcomas group.ALK rearrangements can be seen in up to 50% of these tumors.Although surgery is a curative treatment option,radiotherapy,chemotherapy and targeted agents are included in the treatment of metastatic and inoperable patients.¹This rare benign
lesion can be observed more frequently in organs such as the lung,liver,eye,spleen,lymph node and bladder and it is difficult to distinguish from malignancy.Histologically,significant proliferation is observed in myofibroblasts, fibroblasts,histiocytes and plasma
cells².In the literature, there is an inflammatory myofibroblastic tumor with few case reports.In our case report;imagining,surgery
and pathology result will be explained of the patient admitted with pelvic pain and dysuria.
CASE: A 55-year-old female patient applied to us with suprapubic pain,tenderness,dysuria and hematuria.In the physical examination of the patient performed in the outpatient clinic,she had severe pain at the slightest palpation of the suprapubic region.The
ultrasonography report:The bladder filling is insufficient and there is a heterogeneous hypoechoic mass in the lumen,58x53 mm in
size,showing increased vascularity in CDUS examination,extending from the bladder floor to the lumen.The bladder wall thickness
was measured 1 cm at the right lateral level and increased.Upon interpretation of the USG report in this way,cystoscopy was planned
for the patient under anesthesia.In the cystoscopy performed under anesthesia an approximately 8 cm solid-based mass appearance was observed at the junction of the right side wall of the bladder and the opposite wall.It was observed that the mass was
distant from the bilateral ureteral orifices.Then, complete resection of the mass was performed.As a result of the post-operative
pathology,the fascicular pattern, which is not particularly close to the surface and progresses in different directions is observed in
many areas with spindle and large nuclei,nucleoli selected and occasionally oval bland with large and hyperchromatic nuclei with
prominent large eosinophilic nucleoli.Proliferating capillaries which are clearly observed in many areas and leukocytes with polymorphous nuclei and aggregated lymphocytes were observed more prominently in areas with open vascular structures and close
to ulceration.In the immunohistochemical examination,a staining pattern was observed with ALK1,Actin,Desmin,S100 and CK7.The
diagnosis was made as an inflammatory myofibroblastic tumor after other examinations were also negative.When the patient came
to the follow-up with the postoperative pathology result,it was observed that the initial complaints were gone and there was no
suprapubic pain in the physical examination.In the control cystoscopy of the patient at the 3rd,6th and 12th months,no new tumor
formation was observed in the bladder.
DISCUSSION: Inflammatory myofibroblastic tumor can be seen in the lung,abdominopelvic organs,mediastinum and retroperitoneum but it can also be seen in the genitourinary system,bladder,kidney,prostate and spermatic cord.Often; hematuria,lower urinary
tract symptoms and pelvic pain may also be seen together with the complaint.A palpable mass may rarely be detected on physical
examination.³In the diagnosis of inflammatory myofibroblastic tumor,imaging, USG,CT or MRI can be used.Demonstration of ALK-1
gene mutation in pathology and presence of inflammation are the main methods used in diagnosis.Transurethral resections,partial
cystectomy and combined treatments have been reported in the literature and transurethral resection was also performed in our
case.
Keywords: Inflammatory Myofibroblastic Tumor, Bladder tumor, Hematuria
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37 yaşında görülen dev mesane tümörü
Mehmet Duvarcı, İsa Dağlı, Erdem Öztürk, Halil Başar, Nurullah Hamidi
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
GİRİŞ: Mesane kanseri, doğru tedavi edilmediğinde yüksek morbidite ve mortalite oranına sahip karmaşık bir hastalıktır. Genel başvuru semptomu hematüridir ve farkındalığı çok önemlidir.Ancak kişiselleştirilmiş tedavi ve takip ile erken tanı başarılı bir sonucun
anahtarıdır.¹
Mesane kanseri; dünya çapında erkek popülasyonunda en sık teşhis edilen yedinci kanser iken, her iki cinsiyet de düşünüldüğünde
on birinci sıraya düşmektedir. Dünya çapında yaşa göre standardize edilmiş insidans oranı (100.000 kişi/yıl başına) erkekler için 9.0
ve kadınlar için 2.2’dir. Avrupa Birliği Ülkelerinde insidans oranı erkeklerde 19.1 ve kadınlarda 4.0’dır. ²
Mesanenin urotelyal hucreli kanserinin 40 yaşın altında nadir olduğu bilinmektedir fakat semptomu olan, sigara icimi ve riskli
meslek gruplarında calışma oykusu olan hastalar yaşa bakılmaksızın mesane tümörü açısıdan ileri tanı ve tedaviyi haketmektedir.
OLGU SUNUMU: 37 yaşında 30 paket/yıl sigara öyküsü olan hasta pıhtılı hematüri şikayeti ile başvurmuş, tam idrar tahlilinde 290 eritrosit görülmüş olup hastaya ultrasonografi ve sistoskopi planlanmıştır. Ultrasonografi: Mesane sağ yan duvarından lümene protrüde görünümde, santralinde vasküler pedikül seçilen, 7*8*8 cm boyutlarında hafif lobüle konturlu hipoekoik kitle lezyonu dikkati çekmiştir. Mesane tümörü ile uyumludur. Sistoskopi: Mesane tama yakın tümör ile dolu olarak
izlenmiştir. Ameliyat raporu: Yapılan sistoskopide sağ orifis görülmedi. Sol orifis intakttı. Mesane sağ yan duvarda yaklaşık
8 cm’lik tümöral oluşum görüldü. Tümör komplet rezeke edildi. Derin rezeksiyon yapıldı. Sonrasında sağ orifis görüldü. Evreleme amaçlı yapılan tetkiklerinde; Bilateral akciğerlerde büyüğü sağ akciğer orta lob düzeyinde horizantal fissür tabanlı 9.5 mm
çapında olmak üzere parankimal-subplevral bir kaç adet nodül izlenmiştir. Mesane duvar kalınlığı sağ yarıda diffüz plak şeklinde kalınlaşmış olup (11.5 mm) sağ posterolateral duvardan lümene protrüze periferinde kalsifikasyonlar barındıran, duvarda
çekintiye neden olan 74x45 mm boyutlarında kitlesel lezyon saptanmıştır. Görünüm malignite lehine değerlendirilmiştir. Kitle ve prostat ara yağlı planlar silinmiştir. Perivezikal yağlı planlarda sağ lateral kesimde vaskülerite artışı dikkati çekmiştir.
TUR-M Patolojisi; tanı invaziv papiller ürotelyal karsinom olup muskularis propria invazyonu mevcuttur.
TARTIŞMA: 37 yaşındaki erkek hastamızdaki dev mesane tümörü tek seansta komplet rezeke edilmiş ve derin doku invazyonu
gösterilmiş olup operasyon sonrası sağ orifis görülmüştür. Hastaya evreleme sonrası sistektomi planı yapıldı.Mesane kanserinde
erken tedavi hastalıksız sağkalımı arttırğı için, tek seansta komplet TUR-M yapılması ve erken dönemde tedavi planlanması ve tamamlanması hayat kurtarıcı olmaktadır.
Mikroskopik ve makroskopik hematüri mesane tümörünü öngörmede önemli bir bulgu olup bu olguda da olduğu gibi erken teşhis ve
müdehale için hayati önem arz etmektedir.
KAYNAKLAR
1) Ashish M Kamat Prof Noah M Hahn MDJason A Efstathiou MDSeth P Lerner ProfPer-Uno Malmström Prof Woonyoung Choi
PhD Charles C Guo MD Yair Lotan Prof and Wassim Kassouf MD
Lancet, The, 2016-12-03, Volume 388, Issue 10061, Pages 2796-2810, Copyright © 2016 Elsevier Ltd
2) Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. 2013. 2015.
Accessed December 2019. http://publications.iarc.fr/Databases/Iarc-Cancerbases/GLOBOCAN-2012-Estimated-CancerIncidence-Mortality-And-Prevalence-Worldwide-In-2012-V1.0-2012
Anahtar Kelimeler: mesane kanseri, genç yaş, dev tümör
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Giant bladder tumor seen at age of 37
Mehmet Duvarcı, İsa Dağlı, Erdem Öztürk, Halil Başar, Nurullah Hamidi
department of urology, dr. abdurrahman yurtaslan ankara oncology training and tesearch hospital, ankara, turkey
INTRODUCTİON: Bladder cancer is a complex disease with high morbidity and mortality if not treated properly. The general presenting symptom is hematuria and its awareness is very important.However, early diagnosis with personalized treatment and follow-up
is the key to a successful outcome.¹Bladder cancers is the seventh most frequently diagnosed cancers in the male population
worldwide, it falls to the eleventh place when both genders are considered. The worldwide age-standardized incidence rate(per
100,000 persons/year) is 9.0 for men and 2.2 for women.The incidence rate in European Union countries is 19.1 in men and 4.0 in
women. ² It is known that urothelial cell cancer of the bladder is rare under the age of 40, but patients with symptoms, smoking and
working history in risky occupational groups deserve further diagnosis and treatment in terms of bladder tumor regardless of age.
CASE REPORT: A 37-year-old patient with a 30 pack/year smoking history applied with the complaint of clotted hematuria, 290
erythrocytes were observed in the urinalysis,ultrasonography and cystoscopy were planned for the patient. Ultrasonography: A hypoechoic mass lesion with a size of 7*8*8 cm with a slightly lobulated contour, with a vascular pedicle in the central part, protruding
from the right lateral wall of the bladder to the lumen was noted. It is compatible with bladder tumor.Cystoscopy: The bladder was
observed to be almost completely filled with tumor. Surgery report: The right orifice was not seen in the cystoscopy. The left orifice
was intact.A tumoral formation of approximately 8 cm was seen on the right lateral wall of the bladder. The tumor was completely
resected.Deep resection was done. Then the right orifice was seen.In the examinations made for staging; Several parenchymal-subpleural nodules were observed in the bilateral lungs, the largest of which was 9.5 mm in diameter, based on a horizontal fissure
at the level of the right lung middle lobe.The bladder wall thickness was thickened in the form of a diffuse plaque (11.5 mm) in the
right half and a mass lesion measuring 74x45 mm was detected, which had calcifications in its periphery protruding from the right
posterolateral wall to the lumen, causing recession in the wall.The outlook was evaluated in favor of malignancy. Mass and prostate
interstitial fat planes were fade out. An increase in vascularity in the right lateral part of the perivesical fatty planes was noted.
TUR-M Pathology; The diagnosis is invasive papillary urothelial carcinoma with muscularis propria invasion.
DISCUSSION: The giant bladder tumor in our 37-year-old male patient was completely resected in a single session, deep tissue
invasion was demonstrated, and the right orifice was observed after the operation.Early treatment in bladder cancer increases
disease-free survival. Because of this performing a complete TUR-M in a single session and planning and completing the treatment
in the early period is important for life-saving. Microscopic and macroscopic hematuria is an important finding in predicting bladder
tumor, and as in this case, it is essential for early diagnosis and intervention.
Keywords: bladder cancer, early age, gıant tumor

a)Pre-op BT Görüntüsü b)TUR-M Rezeksiyonu sonrası sağ üreter orifis görüntüsü
a)Pre-op BT image b)Right orifice after TUR-M Rezection

619

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

PP-45

Olgu Sunumu: Skrotal sistosel tanısında fleksible sistoskopinin yeri
Burak Karabacakoğlu, Barış Karademir, Mehmet Yoldaş, Yusuf Özlem İlbey
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
Skrotal mesane hernisi 50 yaş üzeri nadir görülen bir durumdur ve mesane tümörü insidansı normal toplumla aynıdır. Hastalar
genellikle başka hastalıklar nedeniyle çekilen görüntülemelerde insidental olarak tanı alır. Sistoskopi veya sistografi ile kesin tanı
konulur. Kliniğimize başvuran 86 yaşındaki erkek hastanın hematüri nedenli yapılan BT ürografi ve fleksible sistoskop ile gerçekleştirilen sistoskopi işlemi ile insidental olarak skrotal hernisi saptanmıştır. Yapılan sistoskopi işlemi video eşliğinde sunulmaktadır.
GİRİŞ: Mesanenin skrotuma fıtıklaşması ilk kez 1951 yılında Levine tarafından tanımlanmış olup skrotal sistosel terimi literature
girmiştir. Skrotal mesane herniasyonu çok nadir görülen bir durum olup 50 yaş üstü erkeklerde inguinal fıtıkların sadece %1-3’ünü
oluşturmaktadır. İnsidental olarak veya alt üriner sistem etiyolojisi araştırılırken saptanan skrotal sistosel asemptomatik olabildigi
gibi çift fazlı işeme, geçici veya kalıcı skrotal şişlik, üriner obstruksiyon gibi bulgularla da karşımıza çıkabilir. Tekrarlayan idrar yolu
enfeksiyonuna da sebep olabilir. Tanıda anamnez, fizik muayene ve ardından USG, sistografi, BT ürografi ve sistoskopiden faydalanılır. Bu vakada skrotal şişlik ve hematüri şikayeti olan 86 yaşında erkek hastanın sistoskopi görüntüsü sunulacaktır.
OLGU: 86 yaşındaki erkek hasta hematüri nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın daha önceden alınan multiple idrar kültürlerinde üremeleri mevcuttu fakat dizüri veya alt üriner sistem şikayetleri tariflemiyordu. Fizik muayenede sağ skrotumda yıllardır
devam eden ele gelen sert olmayan şişliği mevcut idi. Hematüri nedeni ile hastaya BT ürografi çekilmesine ve sistoskopi işlemi
yapılmasına karar verildi. BT ürografide prostatın mesaneye indante olduğu, mesanenin %70’nin sağ inguinal kanaldan skrotuma
hernie olduğu görüldü. Sistoskopi işlemi fleksible sistoskopi ile sağ skrotal bölgeye manuel bası ile gerçekleştirildi. Yapılan sistoskopisinde mesanenin 2 odacık şeklinde olduğu bilateral orifislerin hernie olan sağ skrotuma lateralize olduğu görüldü. Hematüriyi
açıklayan malign etiyolojiye rastlanılmadı (Video 1.). Hastanın aktif şikayeti olmaması ve yaş-komorbiditeye bağlı ameliyat riski
nedeniyle herhangi bir cerrahi işlem planlanmadı.
TARTIŞMA: Mesanenin inguinal kanal üzerinden skrotuma herniasyonu nadir görülür. Hematüri ve mesane tümörü insidansı bu hastalarda toplum ile aynı insidansa sahiptir. Genelde asemptomatik seyretse de tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına, alt üriner sistem şikayetlerine sebep olurlar. İşeme sonrası skrotum şişliğinin azalması, çift aşamalı işeme, noktüri görülebilmektedir. Patofizyolojisinde abdominal duvar ve pelvik kasların yaşlanmayla güçsüzlüğe uğraması ve mesane tonusunun kaybolması gösterilmektedir.
Skrotal sistosel; hidrosel, spermatosel ve kordon lipomu ile ayırıcı tanıda karışabilir. Tanıda ilk kullanılacak yöntem USG olup retrograd sistografi altın standarttır. Bunun yanında abdominal BT ürografi, MR ürografi tanıda diğer yardımcı ileri görüntüleme yöntemleridir. Özellikle fleksible sistoskop yardımı ile sistoskopi ile mesane içi bakı yapılıp tanı konulabilir. Olgumuzda da BT ürografi ve
fleksible sistoskop ile yapılan sistoskopi işlemi tanıda yardımcı olmuştur. Özellikle skrotal sistoseli olan hastalarda hematüri ya da
mesane tümörü nedeniyle sistoskopi planlanmışsa bu işlemin herni kesesinin doğru ve dikkatli bir şekilde gözlenebilmesi için rigid
yerine fleksible sistoskop kullanmak yerinde olacaktır.
SONUÇ: Skrotal şişliği mevcut olan hematüri veya başka bir nedenle sistoskopi planlanan hastalarda skrotal sistosel akla gelmeli
ve bu işlem için fleksible sistoskopi hazır bulundurulmalıdır. Sistoskopisinde skrotal manuel bası gibi bazı manevralar yardımcı
olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: sistosel, mesane hernisi, hematüri, sistoskopi
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Case Report: Role of flexible cystoscopy in the diagnosis of scrotal cystocele
Burak Karabacakoğlu, Barış Karademir, Mehmet Yoldaş, Yusuf Özlem İlbey
Department of Urology, University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
SUMMARY: Scrotal bladder hernia is rare condition over 50 years of age and the incidence of bladder tumor is the same as in the
normal population. Patients are usually diagnosed incidentally. Definitive diagnosis is made by cystoscopy or cystography. Scrotal
hernia was detected incidentally in 86-year-old male patient by CT urography and cystoscopy performed with flexible cystoscope
due to hematuria. The cystoscopy procedure is presented with video.
INTRODUCTION: Herniation of bladder into the scrotum was first described by Levine in 1951 and scrotal cystocele term has entered the literature. Scrotal bladder herniation is very rare condition, accounting for only 1-3% of inguinal hernias in men over 50 years
of age. Scrotal cystocele detected incidentally but may present with findings such as biphasic voiding, temporary or permanent
scrotal swelling and urinary obstruction. It can also cause recurrent urinary tract infections. Anamnesis, physical examination
followed by USG, cystography, CT urography or cystoscopy are used for diagnosis. In this case, cystoscopy video of an 86-year-old
male patient with complaints of scrotal swelling and hematuria will be presented.
CASE: An 86-year-old male patient was admitted to our outpatient clinic due to hematuria. The patient had no dysuria or lower urinary tract complaints. On physical examination, there was palpable non-hard swelling in the right scrotum. Due to hematuria, it was
decided to get CT urography and cystoscopy. On CT urography, prostate was indented to bladder and 70% of bladder was herniated
from the right inguinal canal to scrotum. Cystoscopy was performed with manual compression on right scrotal region with flexible
cystoscopy. Cystoscopy revealed that bladder was in form of two chambers and bilateral orifices were lateralized to herniated right
scrotum. No malignant etiology of hematuria was found (Video 1). No surgical procedure was planned due to patient’s lack of active
complaints and risk of surgery due to age-comorbidity.
DISCUSSION: Herniation of the bladder over the inguinal canal into the scrotum is rare. Although they are generally asymptomatic,
they cause recurrent urinary tract infections and lower urinary system complaints. Reduction of scrotal swelling after voiding, double-stage voiding, and nocturia can be seen. Its pathophysiology shows weakness of the abdominal wall and pelvic muscles with
aging and loss of bladder tone. Scrotal cystocele can be confused with hydrocele, spermatocele and cord lipoma in the differential
diagnosis. The first method to be used in the diagnosis is USG. Retrograde cystography is gold standard. In addition, abdominal CT
urography and MR urography are other helpful advanced imaging methods in diagnosis. Especially with help of flexible cystoscope,
diagnosis can be made by examining the bladder. Especially in patients with scrotal cystocele, if cystoscopy is planned due to
hematuria or bladder tumor, it would be appropriate to use a flexible cystoscope instead of rigid one so that the hernia sac can be
observed accurately and carefully.
CONCLUSION: Scrotal cystocele should be considered in patients with scrotal swelling and flexible cystoscopy should be kept in
mind for procedure. Some maneuvers such as scrotal manual compression may be helpful in cystoscopy.
Keywords: cystocele, bladder hernia, hematuria, cystoscopy

621

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

PP-46

Mesanenin sarkomatoid karsinomu
Ömer Batuhan Akıncı, Mehmet Duvarcı, İsa Dağlı, Ali İhsan Arık, Halil Başar
dr.abdurrahman yurtaslan ankara onkoloji hastanesi, üroloji kliniği, ankara
GİRİŞ: Mesane kanserlerinin büyük bir kısmı (%95-98) ürotelyal hücreli kanserdir. Sarkomatoid mesane kanserleri oldukça nadir olup
tüm mesane kanserlerinin yaklaşık % 0,3’ ünü oluşturmaktadır. Mesanenin sarkomatoid karsinomu malign epitelyal ve sarkomatöz
komponentler içerir, konvansiyonel mesane tümörlerine göre daha invaziv seyirli ve agresif davranışlıdır. ¹
Metaplastik karsinom, iğsi ve dev hücreli karsinom, karsinosarkom gibi birçok isimle rapor edilmiştir. Tanıda heterolog elemanların
varlığı ve yokluğu belirtilmelidir. En yaygın heterolog eleman osteosarkom olup; kondrosarkom, rabdomyosarkom, leiomyosarkom,
liposarkom ve anjiosarkom saptanabilir.
OLGU: 83 yaşında erkek hasta son 2 aydır süren makroskopik hematüri şikayetiyle üroloji kliniğine başvurdu. Yapılan ultrasonografik
görüntülemede mesane lümeni içersinde yaklaşık 8x9x8 cm boyutlarında kitle lezyonu görüldü. Sistoskopide mesane boynunu tüme
yakın kapatan tabanı trigon yerleşimli olduğu düşünülen küre şeklinde sert yapıda yaklaşık 9-10 cm çapında kitle lezyonu görüldü.
Sağ üreter orfisi intakt izlenen hastanın sol orifisi görülemedi. İlk seans TUR-M patoloji; tümör atipik osteoid materyal ve atipik kartilajinöz dokudan oluşan heterolog elemanlar içermektedir. Muskularis propriada yaygın tümör infiltrasyonu gözlenmiştir. Bir alanda
high grade papiller ürotelyal karsinom izlenmiştir. Yapılan immünohistokimyasal çalışmalar sonucunda olguya heterolog eleman
içeren sarkomatoid ürotelyal karsinom, high grade tanısı verildi. Hastaya 1 ay sonra uygulanan komplet transüretral rezeksiyonun
patolojisi de aynı şekilde olup spesmenlerde rabdomyosarkom alanları da görülmüştür. Hastaya tedavi planı olarak definitif kemoradyoterapi planı mevcuttur.
TARTIŞMA: Sarkomatoid karsinomlar sıklıkla kadın genital sisteminde görülmek ile birlikte erkek genital sistemi, üriner sistem,
solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve hepatobiliyer sistem gibi birçok organda görüldüğü bildirilmektedir. Mesanede oldukça
nadir görülmektedir. Mesanenin ürotelyal karsinomlarına benzer olarak sarkomatoid tümörlerin görülme yaşları ve ortaya çıkan
yakınmaları benzerdir. En sık yakınma bizim hastamızda da olduğu gibi makroskopik hematüridir. Sarkomatoid tümörlerin etiyolojisi
tam olarak bilinmemekle birlikte daha önce geçirilmiş radyoterapi ya da kemoterapi öyküsünün neden olabileceği düşünülmektedir. Sarkomatoik karsinomlar malign mezenkimal ve epitelyal komponentlerin bir arada görüldüğü bifazik tümörlerdir. Sarkomatöz
tümörlerde görülen epitelyal komponent genellikle yüksek derecelidir, bu tümörler genelde ileri evrededir ve hastalık seyirleri de
kötüdür. Bizim olgumuzda epitelyal alanlar yüksek dereceli ürotelyal karsinom alanlarından, mezenkimal alanlar ise rabdomyosarkom ve ağırlıklı olarak osteosarkom alanlarından oluşmaktaydı. Bu tümörlerde karsinomatöz komponent sadece epiteliyal bileşeni
destekleyen Pansitokeratin, EMA gibi boyalar ile pozitif boyanırken, sarkomatoid komponent de fokal olarak epiteliyal işaretleyicilerle pozitif boyanabilir. 2-3
Tedavide transüretral rezeksiyon, radikal sistektomi, radikal sistektomiyle birlikte radyoterapi şeklinde yöntemler uygulanmaktadır.
4
Sonuç olarak, mesanenin sarkomatoid karsinomu nadir ve agresif bir tümör olup bifazik tümörlerin ayırıcı tanısında mutlaka akılda
tutulması gerekmektedir.
KAYNAKÇA:
1) Tan A, Ünal E, Özdemir NÖ, Çelen İ. Sarcomatoid carcinoma of the urinary bladder:case report. J of Clin and AnalMed
2012;1401: 1-3
2) Torenbeek R,Blomjous CE, de Bruin PC,Newling DW, Meijer CJ.Sarcomato-id carcinoma of the urinary bladder. Clinicopathologic
analysis of 18 cases with immunohistochemical and electron microscopic findings. Am J Surg Pathol.1994;18(3):241-49.
3) 7.Wick MR,Brown BA, Young RH,Mills SE. Spindle-cell proliferations of the uri-nary tract.An immunhistochemical study.Am J
Surg Pathol.1988;12(5):379-89.
4) Zachariadis C, Efthimiou I,Giannakopoulos S, Bantis A, Giatromanolaki A,Sivri-dis E,et al. A case report of urinary bladder carcinosarcoma and review of the literature. Case Rep Urol. 2011;2011:415675.Epub 2011 Jun 30.
Anahtar Kelimeler: Sarkomatoid Karsinom, Mesane Tümörü, Hematüri
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Sarcomatoıd carcınoma of the bladder
Ömer Batuhan Akıncı, Mehmet Duvarcı, İsa Dağlı, Ali İhsan Arık, Halil Başar
department of urology, dr. abdurrahman yurtaslan ankara oncology training and research hospital, ankara, turkey
INTRODUCTION: The majority of bladder cancers (95-98%) are urothelial cell carcinomas. Sarcomatoid bladder cancers are very
rare and constitute approximately 0.3% of all bladder cancers.
Sarcomatoid carcinoma of the bladder contains malignant epithelial and sarcomatous components, has a more invasive course and
aggressive behavior compared to conventional bladder tumors.¹
It has been reported with many names such as metaplastic carcinoma, spindle and giant cell carcinoma, carcinosarcoma. Presence
and absence of heterologous elements should be noted in the diagnosis. The most common heterologous element is osteosarcoma. Also chondrosarcoma, rhabdomyosarcoma, leiomyosarcoma, liposarcoma and angiosarcoma can be detected.
CASE REPORT: An 83-year-old male patient was admitted to the urology clinic with the complaint of macroscopic hematuria lasting
for the last 2 months. In the ultrasonographic imaging, a mass lesion of approximately 8x9x8 cm was observed in the bladder lumen.
On cystoscopy, a spherical solid mass lesion of approximately 9-10 cm in diameter, which almost completely covered the bladder
neck, was observed with the base thought to be located in trigon.Left orifice could not be seen but right ureteral orifice was intact.
First session TUR-M pathology;The tumor contains heterologous elements consisting of atypical osteoid material and atypical
cartilagenous tissue
Diffuse tumor infiltration was observed in the muscularis propria.High grade papillary urothelial carcinoma was observed in one
area.As a result of the immunohistochemical studies, the case was diagnosed as sarcomatoid urothelial carcinoma with heterologous element,high grade.The pathology of the complete transurethral resection applied to the patient 1 month later was the same,
and rhabdomyosarcoma areas were also observed in the specimens.A definitive chemoradiotherapy plan is available for the patient
as a treatment plan.
DISCUSSION: Although sarcomatoid carcinomas are frequently seen in the female genital system, it has been reported that they are
seen in many organs such as the male genital system, urinary system, respiratory system, gastrointestinal system and hepatobiliary
system.It is very rare in the bladder.Similar to urothelial carcinomas of the bladder, sarcomatoid tumors have a similar incidence
and presenting symptoms.The most common complaint is macroscopic hematuria, as in our patient.Although the etiology of sarcomatoid tumors is not known exactly, it is thought that a history of previous radiotherapy or chemotherapy may be the cause.
Sarcomatoic carcinomas are biphasic tumors with a combination of malignant mesenchymal and epithelial components.The epithelial component seen in sarcomatous tumors is usually high grade, these tumors are usually in advanced stage and the disease
course is poor. In our case, epithelial areas consisted of high-grade urothelial carcinoma areas, and mesenchymal areas consisted
of rhabdomyosarcoma and predominantly osteosarcoma areas.In these tumors, the carcinomatous component can only be stained
positively with stains that support the epithelial component, such as Pancytokeratin and EMA, while the sarcomatoid component
can also be stained focally positive with epithelial markers.2-3
In the treatment, methods such as transurethral resection, radical cystectomy, radical cystectomy and radiotherapy are applied.4
In conclusion, sarcomatoid carcinoma of the bladder is a rare and aggressive tumor and should be kept in mind in the differential
diagnosis of biphasic tumors.
Keywords: Sarcomatoid Carcinoma, Bladder Tumor, Hematuria

623

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

PP-47

Hematürinin gençlerdeki nadir sebeplerinden biri:Ürotelyal karsinom
Özgür Deyirmenci1, İsmail Basmacı2, İbrahim Halil Bozkurt1, Serdar Çelik1, Ertuğrul Şefik1, Tansu Değirmenci1, Bülent Günlüsoy1,
Gürkan Cesur1, Onur Erdemoğlu1
1
SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Üroloji Anabilim Dalı,İzmir
2
Mardin Devlet Hastanesi,Üroloji Anabilim Dalı,Mardin
Mesane kanseri dünya genelinde tüm kanserler içinde 9. sırada ve kansere bağlı ölümler içinde 13. sırada yer almaktadır.Yeni tanı
konulan hastaların %90’ı 60 yaş ve üstündedir.18 yaş altı popülasyonda ise oldukça nadirdir.Şu ana kadar bildirilen yaklaşık 150 olgu
mevcuttur.Olgumuz makroskopik hematüri ve alt üriner sistem semptomlarıyla başvurdu.Transüretral rezeksiyon ile histopatolojik
tanısı kondu.Hasta multidisipliner üroloji konseyinde değerlendirilerek intravezikal bcg tedavisi verilmesi kararlaştırıldı..
Anahtar Kelimeler: genç,hematüri,kanser,tümör,ürotelyal

624

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

A rare cause of hematuria in young:Urothelial carcinoma
Özgür Deyirmenci1, İsmail Basmacı2, İbrahim Halil Bozkurt1, Serdar Çelik1, Ertuğrul Şefik1, Tansu Değirmenci1, Bülent Günlüsoy1,
Gürkan Cesur1, Onur Erdemoğlu1
1
University of Health Sciences İzmir Bozyaka Research and Training Hospital,Department of Urology,İzmir
2
Mardin State Hospital,Department of Urology,Mardin
Bladder cancer ranks 9th in all cancers worldwide and 13th in cancer-related deaths.90 percent of the newly diagnosed patients are
aged over 60.It is very uncommon in the population under 18.Approximately 150 cases were reported so far.Our patient presented
with macroscopic hematuria and lower urinary tract symptoms.Histopathological diagnose was made following transurethral resection.The patient has been evaluated in multidiciplinary urology council.Council decided intravesical bcg treatment.
Keywords: cancer,haematuria,tumour,urothelial,young

Mesane boynunda Ürotelyal karsinom lezyonu
Urothelial carcinoma lesion in bladder neck

Makroskopik hematüri ile başvuran 17 yaşındaki olguda mesane boynunda görülen papiller tümöral oluşum
Papillary tumour lesion located on bladder neck in a 17 years old patient presented with macrosopic haematuria
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Monosit-HDL Oranının Erektil Disfonksiyon Üzerine Etkisi
Ahmet Emin Doğan, Berk Yasin Ekenci, Tarık Küçük, Hilmi Sarı, Osman Raif Karabacak, Muhammet Abdurrahim İmamoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Çalışmamızda monosit ile yüksek yoğunluklu lipoporetin kolestrol (HDL-K) oranının (MHO) erektil disfonksiyonla (ED) arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya yerel etik kurul onayı alınarak başlandı. Ocak 2021-eylül 2021 tarihleri arasında organik ED teşhisi
konan 143 hasta ve herhangi bir sistemik hastalığı ve ED’si olmayan 140 hasta kontrol grubu olarak çalışmamıza dahil edildi. Tüm
hastalardan 8 saatlik açlık sonrası, hemogram, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolestrol (HDL-K), düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-K), total kolesterol (TK), ve trigliseritler (TG), standart analizler kullanılarak ölçüldü. Hormon parametrelerinden folikül
uyarıcı hormon (FSH), lüteinizan hormon (LH) ve total testosteron seviyeleri ölçüldü. ED’nin varlığı Uluslararası Erektil Fonksiyon
İndeksi (IIEF) anketinin beş maddelik versiyonu ile değerlendirildi. MHO, monositlerin HDL-C seviyelerine bölünmesiyle hesaplandı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 59,6 ± 6.1 (yıl) iken, kontrol grubunun 59.7 ± 7.4 (yıl) olarak hesaplandı
ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.49). Boyları açısından da iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu
(p=0.45); ancak vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandığında, hasta grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark olduğu görüldü (27.6 ±
4.1’ye karşı 25.7 ± 4.7 kg/m2; p=0.001). Kilo açısından da iki grup arasında anlamlı fark bulundu (82.2 ± 12.2’ye karşı 77.3 ± 14.3 kg;
p=0.002). Hasta grubu ile kontrol grubu arasında total testosteron, FSH ve LH açısından istatistiksel fark saptanmadı (p değerleri
sırasıyla 0.802, 0.086 ve 0.164) (Tablo 1).
Hemogram parametreleri, kan lipid değerleri ve MHO ile ED arasındaki ilişki Tablo 1’de özetlenmiştir. IIEF-5 skorları değerlendirildiğinde, hasta grubunun ortalama kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olarak hesaplandı (9.8 ± 3.2’ye karşı 23.2 ± 1;
p<0,001). Sonuçlar karşılaştırıldığında ED grubu ile kontrol grubu arasında trigliserit açısından anlamlı bir fark gözlenmedi (p=0.81).
Nötrofil lenfosit oranı (NLO) (2.08 ± 1.14’e karşı 1.28 ± 0.62; p<0.001), total kolesterol (183 ± 37’ye karşı 170 ± 37 mg/dl; p=0.003),
HDL-K (41.9 ± 9.9’a karşı 54.3 ± 11.7 mg/dl; p<0.001), LDL-K (119.5 ± 32.1’e karşı 106 ± 34.4 mg/dl; p=0.004) ve monosit (0.74 ±
0.17’ye karşı 0.55 ± 0.22 103/cm3; p<0.001) açısından iki grup arasında anlamlı fark saptandı. ED grubunda MHO 0.02 ± 0.006,
kontrol grubunda ise 0.01 ± 0.006 olarak hesaplandı ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0,001).
SONUÇ: MHO özellikle endotel disfonksiyonunu gösteren yeni bir inflamatuar belirteçtir. Çalışmamız, ED’li hastaların MHO değerlerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. ED ve MHO arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek için daha fazla klinik
araştırma çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Endotelyal disfonksiyon, Erektil Disfonksiyon, Monosit HDL Oranı
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Effect of Monocyte-HDL Ratio on Erectile Dysfunction
Ahmet Emin Doğan, Berk Yasin Ekenci, Tarık Küçük, Hilmi Sarı, Osman Raif Karabacak, Muhammet Abdurrahim İmamoğlu
Department of Urology, Health Sciences University Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
OBJECTIVE: In our study, we aimed to investigate the relationship between monocytes and high-density lipoprotein cholesterol
(HDL-C) ratio (MHR) and erectile dysfunction (ED).
MATERIALS-METHODS: The study was initiated with the approval of the local ethics committee. Between January 2021 and September 2021, 143 patients diagnosed with organic ED and 140 patients without any systemic disease and ED were included in our
study as the control group. After 8 hours of fasting, hemogram, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low-density lipoprotein
cholesterol (LDL-C), total cholesterol (TC), and triglycerides (TG) were measured from all patients using standard assays. Among
the hormone parameters, follicle stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH) and total testosterone levels were measured.
Presence of ED was assessed with the five-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF) questionnaire. MHR
was calculated by dividing monocytes by HDL-C levels.
RESULTS: The mean age of the patients included in the study was 59.6 ± 6.1 (years), while the control group was calculated as 59.7 ± 7.4
(years), and there was no statistically significant difference between the two groups (p=0.49).There was no significant difference between
the two groups in terms of height (p=0.45); however, when the body mass index (BMI) was calculated, there was a significant difference
between the patient group and the control group (27.6 ± 4.1 versus 25.7 ± 4.7 kg/m2; p=0.001). There was also a significant difference
between the two groups in terms of weight (82.2 ± 12.2 versus 77.3 ± 14.3 kg; p=0.002). There was no statistical difference between the
patient group and the control group in terms of total testosterone, FSH and LH (p values 0.802, 0.086 and 0.164, respectively) (Table 1).
Hemogram parameters, blood lipid values, and the relationship between MHR and ED are summarized in Table 1. When IIEF-5 scores
were evaluated, the mean of the patient group was calculated to be significantly lower than the control group (9.8 ± 3.2 versus 23.2
± 1; p<0.001). When the results were compared, no significant difference was observed between the ED group and the control group
in terms of triglycerides (p=0.81). There was a significant difference between the two groups in terms of Neutrophil lymphocyte
ratio (NLR) (2.08 ± 1.14 versus 1.28 ± 0.62; p<0.001), total cholesterol (183 ± 37 versus 170 ± 37 mg/dl; p=0.003), HDL-C (41.9 ±
9.9 versus 54.3 ± 11.7 mg/dl; p<0.001), LDL-C (119.5 ± 32.1 versus 106 ± 34.4 mg/dl; p=0.004) and monocytes (0.74 ± 0.17 versus
0.55 ± 0.22 103/cm3; p<0.001). MHR was calculated as 0.02 ± 0.006 in the ED group and 0.01 ± 0.006 in the control group, and a
statistically significant difference was found between the two groups (p<0.001).
CONCLUSION: MHR is a new inflammatory marker that specifically indicates endothelial dysfunction. In our study, MHR values of
patients with ED were found to be higher than the control group. More clinical research studies are needed to strengthen the relationship between ED and MHR.
Keywords: Endothelial dysfunction, Erectile Dysfunction, Monocyte HDL Ratio
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Erektil Disfonksiyon ile İlgili Demografik Verilerin, Klinik Özelliklerin ve Laboratuvar Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Hasta(n=143)

Kontrol(n=140)

p

Yaş (yıl)

59.6 ± 6.1 (41 – 76)

59.7 ± 7.4 (40 – 76)

0.49*

Boy (cm)

172.5 ± 5.8

173.3 ± 5.7

0.45*

Kilo (kg)

82.2 ± 12.2

77.3 ± 14.3

0.002*

VKİ(kg/m2)

27.6 ± 4.1

25.7 ± 4.7

0.001*

FSH (mIU/ml)

6.21 (0.89–44.90)

5.78 (1.60–23.10)

0.086*

LH (mIU/ml)

6.52 (1.40–52.30)

6.79 (2.63–14.00)

0.164*

Total Testosteron (ng/ml)

429.6 ± 160.1 (116 – 1084)

433 ± 129.8 (200 – 765)

0.802*

IIEF-5 (Ort ± SS)

9.8 ± 3.2 (5 –15)

23.2 ± 1 (22 –25)

<0.001*

NLO (Ort ± SS)

2.08 ± 1.14 (0.47 – 9.39)

1.28 ± 0.62 (0.39 – 3.88)

<0.001*

TG (mg/dl)

181 ± 115 (35 – 770)

169 ± 85 (33 – 444)

0.81*

TK (mg/dl)

183 ± 37 (108 – 290)

170 ± 37 (67 – 236)

0.003**

HDL-K (mg/dl)

41.9 ± 9.9 (23.9 – 76.2)

54.3 ± 11.7 (27.6 – 76.6)

<0.001*

LDL-K (mg/dl)

119.5 ± 32.1 (52 – 205)

106 ± 34.4 (11 – 160)

0.004*

Monosit (103/cm3)

0.74 ± 0.17 (0.35 – 1.18)

0.55 ± 0.22 (0.22 – 1.51)

<0.001*

MHO (/ng. HDL, Ort ± SD)

0.02 ± 0.006 (0.01 – 0.04)

0.01 ± 0.006 (0.00 – 0.05)

<0.001*

VKİ: Vücut Kitle İndeksi FSH: Folikül Stimülan Hormon LH: Lüteinleştirici Hormon IIEF-5: Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi NLO:
Nötrofil / Lenfosit Oranı TG: Trigliserit TK: Total Kolestrol HDL-K: Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Kolestrol LDL-K: Düşük Yoğunluklu
Lipoprotein Kolestrol MHO: Monosit/hdl oranı *: Mann-Whitney U testi **: Student t testi
Evaluation of Demographic Data, Clinical Characteristics and Laboratory Results Related to Erectile Dysfunction
Patient (n=143)

Control (n=140)

p

Age (year)

59.6 ± 6.1 (41 – 76)

59.7 ± 7.4 (40 – 76)

0.49*

Height (cm)

172.5 ± 5.8

173.3 ± 5.7

0.45*

Weight (kg)

82.2 ± 12.2

77.3 ± 14.3

0.002*

BMI (kg/m2)

27.6 ± 4.1

25.7 ± 4.7

0.001*

FSH (mIU/ml)

6.21 (0.89–44.90)

5.78 (1.60–23.10)

0.086*

LH (mIU/ml)

6.52 (1.40–52.30)

6.79 (2.63–14.00)

0.164*

Total Testosterone (ng/ml)

429.6 ± 160.1 (116 – 1084)

433 ± 129.8 (200 – 765)

0.802*

IIEF-5 (mean ± SD)

9.8 ± 3.2 (5 –15)

23.2 ± 1 (22 –25)

<0.001*

NLR (mean ± SD)

2.08 ± 1.14 (0.47 – 9.39)

1.28 ± 0.62 (0.39 – 3.88)

<0.001*

TG (mg/dl)

181 ± 115 (35 – 770)

169 ± 85 (33 – 444)

0.81*

TC (mg/dl)

183 ± 37 (108 – 290)

170 ± 37 (67 – 236)

0.003*

HDL-C (mg/dl)

41.9 ± 9.9 (23.9 – 76.2)

54.3 ± 11.7 (27.6 – 76.6)

<0.001*

LDL-C (mg/dl)

119.5 ± 32.1 (52 – 205)

106 ± 34.4 (11 – 160)

0.004*

Monocytes (103/cm3)

0.74 ± 0.17 (0.35 – 1.18)

0.55 ± 0.22 (0.22 – 1.51)

<0.001*

MHR (/ng. HDL, mean ± SD)

0.02 ± 0.006 (0.01 – 0.04)

0.01 ± 0.006 (0.00 – 0.05)

<0.001*

BMI: Body Mass Index FSH: Follicle-stimulating hormone LH: Luteinizing hormone IIEF-5: International Index of Erectile Function
NLR: Neutrophil/lymphocyte ratio TG: Triglyceride TC: Total cholesterol HDL-C: High-density lipoprotein cholesterol LDL-C: Low-density lipoprotein cholesterol MHR: Monocyte/high density lipoprotein cholesterol ratio *: Mann-Whitney U test **: Student t test
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Vaskulojenik erektil disfonksiyonu olan hastalarda prediktif faktör olarak trombosit sayısı,
ortalama trombosit hacmi ve eozinofil sayısı
Ahmet Emin Doğan, Görkem Özenç, Tarık Küçük, Hilmi Sarı, Ufuk Öztürk, Muhammet Abdurrahim İmamoğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
AMAÇ: Bu çalışmada vaskuler patolojilerle ilişkisi ortaya konulan trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi (MPV) ve eozinofil
sayısı (EC) gibi hematolojik parametrelerin ED’li hastalarda araştırılması amaçlanmıştır.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya 283 hasta dahil edildi.. Hastalar vaskulojenik ED olanlar (n143) ve kontrol grubu (n:140) olarak 2
gruba ayrıldı. Ayrıntılı anamnez alındı, genital ve nörolojik muayeneler dahil olmak üzere fizik muayene yapıldı, gerekli kan tetkikleri
alındı. Erektil fonksiyon International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5) anketi kullanılarak değerlendirildi. Ortalama trombosit
hacmi, platelet sayısı ve eozinofil seviyeleri iki grup arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta grubunda MPV ve plateler sayıları daha yüksekti ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. (
Sırasıyla 10.14±0.67 fL ve 9,78±0.6 fL; 255.22±53.2 hücre/µL ve 241.53±52.13 hücre/µL)(P <.05). Eozinofil sayıları açısından ise iki
grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. (0.20±0.14 hücre/µL ve 0.21±0.119 hücre/µL) (p:0.095).
SONUÇ: Yüksek MPV ve trombosit sayısı vaskulojenik ED için önemli bir prediktif faktödür ve ED etyolojisinin değerlendirilmesine
yardımcı olabilir. Yeni çalışmalarla vaskülojenik ED’de antitrombosit tedavinin etkinliği de incelenmelidir.. Yüksek MPV ve trombosit
sayısı olan ED hastalarında, ED’nin vaskuler hastalıkların ilk klinik belirtisi olabileceği unutulmamalı ve hastalar kardiyovaskuler
sistem ve serebrovaskuler hastalıklar açısından da değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: erektil disfonksiyon, ortalama trombosit hacmi, trombosit sayısı, eozinofil, vaskulojenik
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Platelet count, mean platelet volume and eosinophil count as a predictive factor in patients
with vasculogenic erectile dysfunction
Ahmet Emin Doğan, Görkem Özenç, Tarık Küçük, Hilmi Sarı, Ufuk Öztürk, Muhammet Abdurrahim İmamoğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
OBJECTIVE: In this study, it was aimed to investigate hematological parameters such as platelet count, mean platelet volume
(MPV), and eosinophil count (EC), which were associated with vascular pathologies, in patients with ED.
MATERIALS-METHODS: 283 patients were included in this study. The patients were divided into 2 groups as those with vasculogenic
ED (n143) and the control group (n:140). A detailed anamnesis was taken, physical examination including genital and neurological
examinations was performed, and necessary blood tests were taken. Erectile function was evaluated using the International Index
of Erectile Function-5 (IIEF-5) questionnaire. Mean platelet volume, platelet count and eosinophil levels were compared between
the two groups.
RESULTS: MPV and platelet counts were higher in the patient group, and there was a statistically significant difference between
the two groups. (10.14±0.67 fL and 9.78±0.6 fL, respectively; 255.22±53.2 cells/µL and 241.53±52.13 cells/µL)(P <.05). There
was no significant difference between the two groups in terms of eosinophil counts. (0.20±0.14 cells/µL and 0.21±0.119 cells/µL)
(p:0.095).
CONCLUSION: Higher MPV and platelet count is an important predictive factor for vasculogenic ED and may help to evaluate the etiology of ED. The effectiveness of anti-platelet therapy in vasculogenic ED should also be examined with new studies. In ED patients
with high MPV and platelet count, it should be kept in mind that ED may be the first clinical manifestation of vascular diseases, and
patients should also be evaluated in terms of cardiovascular system and cerebrovascular disease.
Keywords: erectile dysfunction, mean platelet volume, platelet count, eosinophil, vasculogenic
Hasta Bulgularu ve Hemogram Parametreleri
Sayı
Yaş
IIEF-5
MPV (fL)
EC (10 3 /µL)
PLT (10 3 /µL)

ED grubu

Kontrol grubu

p

143 (% 50,5)
59.6 ± 6.1 (41 – 76)
9.8 ± 3.2 (5 –15)
10.14±0.67 (8.6-14.1)
0.20±0.14 ( 0.01-0.67)
255.22±53.2( 156-421)

140 (%49,5)
59.7 ± 7.4 (40 – 76)
23.2 ± 1 (22 –25)
9,78±0.6 (9.1-12.2)
0.21±0.11 (0.04-0.51)
241.53±52.13 ( 151-368)

0.494*
<0.001*
<0.001*
0.095*
0.012*

*: Mann Whitney-U MPV: Ortalama trombosit hacmi EC: Eozinofil sayısı PLT: Platelet sayısı IIEF-5: International Index of Erectile
Function-5
Patient Findings and Hemogram Parameters
Number
Age
IIEF-5
MPV (fL)
EC (10 3 /µL)
PLT (10 3 /µL)

ED Group

Control Group

p

143 (% 50,5)
59.6 ± 6.1 (41 – 76)
9.8 ± 3.2 (5 –15)
10.14±0.67 (8.6-14.1)
0.20±0.14 ( 0.01-0.67)
255.22±53.2( 156-421)

140 (%49,5)
59.7 ± 7.4 (40 – 76)
23.2 ± 1 (22 –25)
9,78±0.6 (9.1-12.2)
0.21±0.11 (0.04-0.51)
241.53±52.13 ( 151-368)

0.494*
<0.001*
<0.001*
0.095*
0.012*

*: Mann Whitney-U MPV: Mean trombosit volume EC: Eozinofil count PLT: Platelet count IIEF-5: International Index of Erectile Function-5
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“Harvesting” Cerrahisinin Bir Parçası olarak Kadavra Donör Nefrektomi
Erkan Olcucuoglu, Muhammed Emin Polat, Sedat Tastemur, Yusuf Kasap, Kazım Ceviz, Mecit Celik
Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
Organ nakli, böbrek yetmezliği, siroz gibi kronik hastalıkların tedavisinde hayati öneme sahiptir. Özellikle son dönem böbrek yetmezliğinin en optimal tedavisi böbrek nakli olup, nakledilecek organlar canlı ya da kadavradan temin edilebilmektedir. Kadavradan
yapılacak nakiller her zaman ön planda tercih edilir çünkü; tek bir donör birden fazla organ bağışında bulunabilir, yaşayan bir insanın
vücudundaki bütünlük korunmuş, ayrıca operasyonun getirdiği risklerden de sakınılmış olur. Ancak kadavradan yapılacak nakillerde
zamanlama önemli olduğu için her organ nakli ile ilgilenen cerrahın bu duruma aşina olması gerekmektedir. Çoklu organ nakillerinin
yapıldığı “harvesting” prosedüründe organlar belli bir sırayla donörden çıkartılır. Genellikle kalp ve akciğerler ilk sırada, karaciğer
bunların ardından, böbrekler ise iskemiye olan nispi direncinden ötürü en son çıkartılır. Organlar operasyon esnasında metabolizmayı yavaşlatmak ve hücresel hasarı azaltmak için soğuk solüsyonlarla perfüze edilir. Biz de bu videoda “harvesting” cerrahisi
sırasında kaydedilmiş bir videoyu sunacağız.
31 yaşında kadın hasta, 3. Kattan düşme sonrası başvurdu. Hipertansiyon ve depresyon öyküsü bulunmakta olup daha önce geçirilmiş cerrahi öyküsü yoktu. Hastanede yapılan tetkiklerde subaraknoid kanama saptanmış olup takip için yoğun bakım ünitesine
yatışı yapıldı. 4 günlük yatışı esnasında solunum arresti olan hasta entübe edildi. Entübasyon sonrasında yapılan muayenelerinde
Glaskow koma skoru 3 olarak saptanmış, pupil refleksleri kaybolmuş olup, bilateral pupiller fiks ve dilate olarak izlendi. BT anjiografi
tetkikinde beyin ölümü ile uyumlu bulgular saptandı. Kornea, öğürme ve öksürme refleksleri alınamayan hastaya okülovestibüler ve
okülosefalik testler yapıldı ve tüm bulgular beyin ölümünü destekliyordu.
Yaklaşık 103 dakika süren operasyon sonunda uygun olan tüm organlar çıkartılarak nakledildi. Tüm greftler yeterli çalışma sağlamış olup, böbrekler 48 ve 72 yaşında, kronik böbrek hastalığı olan 2 kadın hastaya nakledildi. Nakil yapılan hastaların kreatinin, üre
seviyeleri ve glomerüler filtrasyon oranları 1 hafta sonra normal aralığa döndü. 10 aylık takip sonrasında hastalarda rejeksiyon veya
diyaliz ihtiyacı olmadı.
Sonuç olarak, kadavra donör nefrektomisi “harvesting” prosedürünün önemli bir parçasıdır. Bu operasyonun en önemli basamakları; pre-operative hasta değerlendirmesinin “kidney donor profile index”’e göre doğru yapılması ve hastanın öyküsünün iyi analiz
edilmesidir. Ayrıca hastanın operasyon sırasında inspeksiyon ve palpasyonla organlarının değerlendirilmesi, organların iskemiye
dayanıklılık süresine göre belili bir sırada çıkartılması, bu sırada organların anatomik bütünlüğünün sağlanması bu basmakların başlıcalarıdır. Multidisipliner çalışmanın önemi tartışılmazdır. Bu videoda “harvesting” prosedürünün önemli adımlarından bahsettik.
Cerrah eğitiminin çok önemli olduğu bu konuya katkı sağlamayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Kadavra, Donör, Nefrektomi, Harvesting
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Cadaveric Donor Nephrectomy as a Part of “Harvesting” Surgery
Erkan Olcucuoglu, Muhammed Emin Polat, Sedat Tastemur, Yusuf Kasap, Kazım Ceviz, Mecit Celik
Department of Urology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
Organ transplantation has a crucial role in administering chronic diseases like cirrhosis, chronic renal failure. The best treatment
option for end-stage renal disease is renal transplantation (RTx), and the organs for transplantation are supplied from living or
deceased donors. Cadaveric donors are always more desirable because a single donor can provide more than one organ and also
we do not harm a living person by giving anesthesia or removing one part of his/her body with surgery. Every solid organ transplant
surgeon must know how to remove the organs from a cadaveric donor due to the importance of organ extraction time.In the multiorgan harvesting procedure, the organs are retrieving from the donor in a particular order.Usually, the heart and lungs are retrieved
firstly, the liver retrieved after them, and kidneys are the last organs because they are more resistant to ischemia than other organs.
Organs are perfused with cold solutions to slow down the metabolism and decrease cellular damage during surgery.We are going
to present a video-case that was recorded during a multiorgan harvesting surgery.
The patient was a 31-year-old female with a history of hypertension and depression. She had no operation before. She was admitted to the hospital after falling from the 3rd floor of the building. She was found to have a subarachnoid hemorrhage on computed
tomography (CT) and hospitalized in the intensive care unit. Her respiration arrested four days later, and she was intubated. Five
days after the intubation, in her examination, Glasgow coma score (GCS) was 3. The pupillary response to the light was absent in
both eyes, and pupils were fixed and dilated. On the brain CT angiography, brain death findings were revealed. The cornea, pharyngeal gag, and tracheal cough reflex were also absent, oculocephalic and oculovestibular test results were compatible with the brain
death diagnosis.
Approximately 103 minutes later, all suitable organs were extracted from the body and transported correctly. The whole grafts were
working adequately, and kidneys were not affected negatively by this procedure. We have transplanted the kidneys to the 48 and
72 years-old female, end-stage chronic kidney disease patients, who were already on the transplantation list. Their creatinine, urea
levels, and glomerular filtration rates (GFR) have become normal within one week after the operation. In the ten-month follow-up,
they did not need hemodialysis, and no rejection occurred during this period.
In conclusion,cadaveric donor nephrectomy is an important part of the harvesting procedure. The essential steps of this procedure
are; preoperative evaluation with the kidney donor profile index (KDPI) and history of the patients, intraoperative evaluation with inspection and palpation, removing organs one by one according to their resistance time to ischemia and preserving their anatomical
integrity, the quality of multidisciplinary work.In this video, we presented a harvesting case to show this procedure’s steps one by
one. We aimed to contribute to the surgeon training, which is the most important part of this procedure.
Keywords: Cadever, Donor, Nephrectomy, Harvesting
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Retzius Koruyucu Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi
Ali İhsan Taşçı, İsmail Evren, Taner Kargı, Ekrem Güner, Yusuf Arıkan, Deniz Noyan Özlü, Ali Ayten, Azad Akdağ, Selçuk Şahin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Radikal prostatektomide robotik sistemlerin kullanılması, ergonomiyi arttırıp, üstün kalite 3D görüntü sağlayarak, ameliyat
esnasında hassas anatomik düzlemlerin takip edilmesini ve nörovasküler demetin termal veya mekanik hasardan kaçınılmasına
olanak sağlayarak daha iyi fonksiyonel sonuçlar elde edilmesini sağlar. 2010 yılında ilk defa, tamamen intrafasyal ve posteriordan
yaklaşım esasına dayanan Retzius koruyucu robot yardımlı radikal prostatektomi (RS-RARP) tekniği tarif edilmiştir. Bu yeni yaklaşımda, endopelvik fasya, dorsal venöz kompleks, pubovesikal ligamanlar ve aksesuar pudendal arterler gibi anterior yerleşimli
yapılar korunmaktadır. Literatürde pek çok çalışma, bu tekniğin eşdeğer onkolojik sonuçlarla, üriner inkontinans açısından daha iyi
fonksiyonel iyileşme olduğunu göstermektedir. Amacımız bu sunumda kliniğimizde uyguladığımız RS-RALP tekniğini sunmaktır.
OLGU: Meduller Tiroid Karsinomu nedenli tiroidektomi öyküsü olan 50 yaşında hastanın, rutin kontrolleri esnasında PSA: 7,6 ng/
dl olarak saptandı. Rektal muayenede benign bulguları olan hastanın PSA: 7,6 gelmesi üzerine çekilen multiparametrik manyetik
rezonans görüntülemede prostat volümü 25 cc ölçüldü, iki adet PİRADS 3 lezyon saptandı. Yapılan TRUSbx sonucunda 3/10 odakta
Gleason 3+3, 1/10 odakta Gleason 3+4 saptanması üzerine hastaya radikal prostatektomi planlandı.
YÖNTEM: Genel anestezi altında supin Trandelenburg pozisyonda dört adet 8mmlik robotik ve bir adet 12mmlik asistan portu batına
yerleştirildi. Posteriorda rektum ve mesane arasındaki yağlı dokular diseke edilerek duktus deferens ve seminal veziküllere ulaşıldı. Seminal veziküller serbestlendi ve duktuslar bilateral olarak kesildi. Prostat posteriorunda denonvilier fasyası kılavuzluğunda
prostat rektumdan ayrıldı. Lateral pediküller hem-o-lok klipler konularak bilateral kesildi. Posteriorda apekse kadar ulaşıldıktan
sonra, prostatın anterioruna geçildi ve prostat mesane boynundan ayrıldı. Ardından üretra posterior yarımından başlanarak kesildi
ve prostat çıkarıldı. 4/0 vicryl sütürler ile kanama kontrolü sağlandı, uretrovezikal anastamoz v-lock sütürler kullanılarak van Velthoven tekniğiyle gerçekleştirildi. Hasta postoperatif 2. gün dreni çekilerek taburcu edildi. Postoperatif 2. hafta kontinans sağlandı.
Patoloji incelemesi; asiner tip adenokarsinom, Gleason 3+4, ekstaprostatik yayılım ve seminal vezikül invazyonu negatif, cerrahi
sınırlar tumör negatif olarak sonuçlandı.
SONUÇ: Robotik cerrahide tecrübeli merkezlerde prostat kanseri tedavisinde RS-RARP başarıyla uygulabilen bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Prostat Kanseri, Robotik Cerrahi, Radikal Prostatektomi, Retzius Koruyucu
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Retzius-sparing Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy
Ali İhsan Taşçı, İsmail Evren, Taner Kargı, Ekrem Güner, Yusuf Arıkan, Deniz Noyan Özlü, Ali Ayten, Azad Akdağ, Selçuk Şahin
University of Health Sciences Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Urology, İstanbul, Turkey
OBJECTIVE: The use of robotic systems in radical prostatectomy provides better functional results by increasing ergonomics, providing superior quality 3D images, allowing sensitive anatomical planes to be followed during surgery and avoiding thermal or mechanical damage to the neurovascular bundle. In 2010, the Retzius-sparing robot-assisted radical prostatectomy (RS-RARP) technique
which is based on a purely intrafascial and posterior approach, is described for he first time. In this new approach, anteriorly located
structures such as the endopelvic fascia, dorsal venous complex, pubovesical ligaments, and accessory pudendal arteries are preserved. Many studies in the literature show that this technique provides better functional recovery in terms of urinary incontinence
with equivalent oncological results. Our aim in this presentation is to present the RS-RALP technique that we used in our clinic.
CASE: 50-year-old patient, who had a history of thyroidectomy due to Medullary Thyroid Carcinoma, PSA was 7.6 ng/dl during routine controls. In the multiparametric magnetic resonance imaging of the patient with benign findings on the rectal examination, the
prostate volume was measured as 25 cc, and two PIRADS 3 lesions were detected. As a result of TRUSbx, Gleason 3+3 in 3/10 focus
and Gleason 3+4 in 1/10 focus were detected, radical prostatectomy was planned for the patient.
METHODS: Four 8mm robotic and one 12mm assistant port were placed in the abdomen in the supine Trendelenburg position under
general anesthesia. The ductus deferens and seminal vesicles were reached by dissecting the fatty tissues between the rectum
and bladder posteriorly. The seminal vesicles were released and the ducts were cut bilaterally. The prostate was separated from
the rectum with the guidance of Denonvilier’s fascia posterior to the prostate. Lateral pedicles were cut bilaterally with hem-o-lok
clips. After reaching the apex posteriorly, the prostate was passed anteriorly and the prostate was separated from the bladder neck.
Then, the urethra was cut starting from its posterior half and the prostate was removed. Bleeding control was achieved with 4/0
vicryl sutures, uretrovesical anastomosis was performed with the van Velthoven technique using v-lock sutures. The patient was
discharged on the 2nd postoperative day with the drain removed. Continence was achieved in the 2nd postoperative week. Pathology examination; acinar type adenocarcinoma, Gleason 3+4, extraprostatic extension and seminal vesicle invasion were negative,
surgical margins were tumor negative.
CONCLUSION: RS-RARP is a method that can be successfully applied in the treatment of prostate cancer in centers experienced in
robotic surgery.
Keywords: Prostate Cancer, Robotic Surgery, Radical Prostatectomy, Retzius-sparing
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Zorlu Bir Vaka: Mükerrer Operasyon Öyküsü Olan Hastada Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi
Ahmet Şahan1, Erdinç Dinçer1, Orkunt Özkaptan1, Alkan Çubuk2
1
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
2
Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi
AMAÇ: Bu videoda, laparoskopik pyelolitotomi, perkütan nefrolitotomi ve kolesistektomi öyküsü olan, sağ böbrek alt 3 cm kitle
tespit edilen edilen renal kitlesi olan hastada uyguladığımız laparoskopik parsiyel nefrektomi deneyimimizi sunmayı amaçladık.
METOD: Laparoskopik Pyelolitotomi, perkütan nefrolitotomi, kolesistektomi öyküsü olan 64 yaşındaki erkek hastanın hematüri şikayeti mevcuttu. Görüntülemelerde böbrek alt polde toplayıcı sisteme yakın noktada 34 mm kitle olduğu tespit edildi. Ayrıca proksimal
üreterin böbrek alt polüne yapışık olduğu ve 8 mm kalkül olduğu tespit edildi. Hastaya URS ve Sağ laparoskopik parsiyel nefrektomi
planlandı. Genel anestezi altında, litotomi pozisyonunda üreterorenoskopi uygulandı ve proksimal üreterde lümeni parsiyel kapatan
enkrüste olmuş hemolock klips tespit edildi. Ho:YAG laser ile taşın fragmantasyonu sonrasında klipsin laparoskopik olarak parsiyel
nefrektomi ile eş zamanlı çıkarılması planlandı. Hematüri olması ve kitlenin toplayıcı sisteme yakın olması nedeniyle fleksible URS
ile böbrek kaliksleri incelendi ve rezidü taş ya da tümör olmadığı görüldü. D-j kateter yerleştirildi. Ardından sağ flank pozisyonda sağ
rektus kası lateralinde fingertip yöntemi ile 12 mm’lik trokar yerleştirildi ve pnömoperitonium oluşturuldu. Ardından sağ ve sola 10
mm’lik trokar pararektal, ve son olarak ekartasyon için ksifoid altından orta hattan 5 mm trokar yerleştirildi. Geçirilmiş operasyonlara sekonder yapışıklıklar açıldıktan sonra, Çıkan kolon mediale deviye edildikten sonra Sağ üreter bulundu ve takip edilerek hilusa
kadar ulaşıldı. Üreter diseksiyon esnasında, üreter hemolock klipsin olduğu seviyeden açıldı ve klips dışarı alınarak üreter suture
edildi. Renal arter ve ven ayrı ayrı disseke edilerek ve askıya alındı. Böbrek çevre dokular ileri derece yapışıktı ve zorlukla disseke
edildi. Böbrek alt polünün geçirilmiş operasyonlara sekonder medialize olduğu görüldü. Yaklaşık 4 cm’lik kitleye hook koter eşliğinde işaretler konuldu. Renal arter ve ven endo-bulldog klempler ile tutularak sıcak iskemi oluşturuldu. Kitle eksizyonu soğuk makas
yardımı ile gerçekleştirilirken görülebilen vasküler yapılar klipler kontrol edildi. Parankim 1 vicryl ile kapatıldı. Bulldog klempler alındı ve kanama kontrolü sonrası trokar insizyonu 1 cm genişletilerek tümör vücut dışına alındı. Operasyon süresi 85 dk, sıcak iskemi
süresi 16 dk, tahmini kan kaybı 250 cc idi. Postoperatif 2. Günde gaz deşarjı olan hastanın dreni postoperatif 3. Günde çıkarılarak
komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Patolojik incelemede 3.1x3x2.6 cm çapında papiller renal hücreli karsinom saptandı, cerrahi
sınırlar negatif olarak raporlandı.
SONUÇ: Daha önce çok sayıda operasyon öyküsü olan hastalarda böbreğin çevre dokulara yapışık olması nedeniyle laparoskopik
cerrahi uygulanması zorlaşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, Renal Hücreli Karsinom, Parsiyel Nefrektomi
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A Challenging Case: Laparoscopic Partial Nephrectomy in a Patient with the History of Repeated Operations
Ahmet Şahan1, Erdinç Dinçer1, Orkunt Özkaptan1, Alkan Çubuk2
1
Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital
2
Kirklareli University, Faculty of Medicine
AIM: In this presentation, we aimed to present our right laparoscopic partial nephrectomy experience for 3 cm lower pole mass in a
patient with a history of laparoscopic pyelolithotomy, percutaneous nephrolithotomy and cholecystectomy
METHOD: A 64-year-old male patient with a history of laparoscopic pyelolithotomy, percutaneous nephrolithotomy, and cholecystectomy had a complaint of hematuria. In the imaging, a 34 mm mass was detected in the lower pole of the kidney, close to the
collecting system. In addition, it was determined that the proximal ureter was adhered to the lower pole of the kidney and had 8 mm
calculi at the level of the proximal ureter. URS and Right laparoscopic partial nephrectomy was planned. Under general anesthesia,
ureterorenoscopy was performed in the lithotomy position and a encrusted hemolock clip that partially closing the lumen was detected in the proximal ureter. After fragmentation the stone with Ho:YAG laser, laparoscopic removal of the clip was planned with
partial nephrectomy. Due to the presence of hematuria and the closing of the mass to the collecting system, the renal calyces were
examined with flexible URS and no residual stone or tumor was found. D-J catheter was placed. With the right flank position, a 12
mm trocar was placed lateral to the right rectus muscle using the fingertip method and pneumoperitoneum was created in the right
flank position. Then, two 10 mm trocars were placed pararectally, one into the right and the other one into the left. A 5 mm trocar
was inserted from the midline under the xiphoid for retraction. After the adhesions secondary to the previous operation history
were dissected, the ascending colon medially. The right ureter was found. During ureter dissection, the ureter was opened at the
level of the hemolock clip and the clip was taken out, then ureter sutured. Renal artery and vein were dissected separately. The surrounding tissues of the kidney were highly adherent and dissected with difficulty. It was observed that the lower pole of the kidney
was medialized secondary to previous operations.Marks were made with hook cautery to the endophytic mass at the level lower
pole of the kidney. Warm ischemia was created by holding the renal artery and vein with endo-bulldog clamps. After excision of the
mass with the help of cold scissors, bleeding control was applied. Renal parenchym was sutured with 1 vicryl. After takin clamps,
the trocar incision was widened and the tumor was taken out of the body. Operation time was 85 min, warm ischemia time was 16
min and estimated blood loss was 250 cc. A drain was placed into the abdomen and operation was terminated. Gas discharged at
the 2. day and drain was removed at the po3. day. The patient was discharged uneventfully. Histopathologic examination revealed
a well-circumscribed 3.1x3x2.6 cm papillary RCC with negative surgical margins.
RESULT: Laparoscopic surgery is difficult in patients with a history of many previous operations because the kidney is attached to
the surrounding tissues.
Keywords: Laparoscopy, Renal Cell Carcinoma, Partial Nephrectomy
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Robotik Retroperitoneal İskemisiz Parsiyel Nefrektomi
Eren Erdi Aksaray, Serdar Çakır, Çağatay Özsoy, Yiğit
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Antalya
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Bu videoda; böbrek tümörü tedavisinde sıkça kullanılan partsiyel nefrektomi cerrahisinin, robotik yöntem ile retroperitoneal ve iskemisiz olarak yaptığımız bir olgumuzu sunacağız. Hastamız 67 yaşında ve kadın idi. Bilinen koroner arter hastalığı ve hipertansiyonu
mevcut idi.Hasta yan ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvuruyor.Yapılan üriner ultrasonografisinde sağ böbrek de 3 cm solid lezyon
tespit edilmesi üzerine hastaya kontrastlı torakoabdominal ct çekiliyor ve sağ böbrek alt pol posteriorunda 3*3 cm böbrek hücreli
kanser lehine kitle olduğu raporlanıyor. Bunun üzerine hastaya robotik yöntem ile retroperitoneal ve iskemisiz parsiyel nefrektomi
yapılması planlanıyor.
Anahtar Kelimeler: İskemisiz Parsiyel Nefrektomi,Retroperitoneal, Robotik
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Robotic Retroperitoneal Non-Ischemia Partial Nephrectomy
Eren Erdi Aksaray, Serdar Çakır, Çağatay Özsoy, Yiğit Demir, Reşat İnal, Şahin Kılıç, Mutlu Ateş
Department of Urloji, Antalya Training and Research Hospital
In this video; We will present a case of partial nephrectomy surgery, which is frequently used in the treatment of kidney tumors,
using the robotic method retroperitoneally and without ischemia. Our patient was 67 years old and female. As a chronic disease;
He had coronary artery disease and hypertension. The patient applied to our clinic with complaints of flank pain. When a 3 cm solid
lesion was detected in the right kidney in the urinary ultrasonography, the patient was performed a contrast-enhanced thoracoabdominal CT and a 3*3 cm mass in favor of renal cell carcinoma was found in the lower pole of the right kidney. being reported.
Thereupon, it is planned to perform retroperitoneal and ischemia-free partial nephrectomy with robotic method.
Keywords: Ischemialess Partial Nephrectomy, Retroperitoneal, Robotic
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Laparoskopik Divertikülektomi ve Eş Zamanlı TUR Prostatektomi
Osman Can, Muammer Bozkurt
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Benign Prostat Hiperplazisi yaş ilerledikçe sıklığı artan ve alt üriner sistem semptomlarının en sık nedenlerinden birisidir. Mesane
mukozasının mesane çıkım tıkanıklığına bağlı olarak zayıf detrusor kası bulunan alanlardan herniasyonu sebebiyle divertikül gelişebilir. Küçük, asemptomatik divertiküllerde takip yeterlidir ancak geniş, staza ve üriner sistem enfeksiyonuna sebep olan hastalarda
divertikülektomi endikasyonu mevcuttur.
Alt üriner sistem semptomları ile başvuran 59 yaşındaki erkek hastamızda benign prostat hiperplazisi ve mesane sol yan duvarda
yaklaşık 9 cm lik dar boyunlu bir mesane divertikülü saptandı. Hastaya eş zamanlı olarak Laparoskopik mesane divertikülektomi
ve TUR prostatektomi operasyonu yapıldı. Hastanın rezidüel idrar miktarı, Q max değeri ve diğer alt üriner sistem semptomlarında
(IPSS) belirgin şekilde düzelme kaydedildi. Genellikle farklı seanslarda ya da açık teknikle gerçekleştirilen bu operasyonların aynı
seansta ve minimal invaziv teknik ile gerçekleştirilebileceğini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Divertikülektomi, Laparoskopi, Prostatektomi, Minimal invaziv
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Laparoscopic Diverticulectomy and Simultaneous TUR Prostate Surgery
Osman Can, Muammer Bozkurt
Department of Urology, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey
Benign Prostatic Hyperplasia is one of the most common causes of lower urinary tract symptoms and the frequency of disease increases with age. Bladder diverticulum may develop due to herniation of the bladder mucosa from areas with
weak detrusor muscle in consequence of bladder outlet obstruction. Follow-up is sufficient in small, asymptomatic diverticulum; however, diverticulectomy is indicated in patients with large diverticulum, stasis and urinary tract infections.
Benign prostate hyperplasia and 9 cm bladder diverticulum with narrow orifice was diagnosed in 59 years-old male patient who
applied with lower urinary tract symptoms. Simultaneously laparoscopic bladder diverticulectomy and TUR prostatectomy was performed. Residual urine, Qmax value and lower urinary tract symptoms (IPSS) improved significantly after the surgery. We desired to
emphasize that these operations, which are usually performed in different sessions or with the open technique, may be performed
in the same session and with a minimally invasive technique.
Keywords: Diverticulectomy, Laparoscopy, Prostatectomy, Minimal invasive
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Robotik Parsiyel Nefrektomi de Renal Ven Rüptürü Sonrası Radikal Nefrektomi ve Komplikasyon Yönetimi
Eren Erdi Aksaray, Serdar Çakır, Çağatay Özsoy, Yiğit Demir, Şahin Kılıç, Mutlu Ateş
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Antalya
Biz bu video sunumunda; Robotik Parsiyel Nefrektomi de renal hilus diseksiyonu esnasında renal venin, vena kava birleşkesi düzeyinden rüptüre olması ve onarılamaması sonrası komplikasyon yönetimi olarak radikal nefrektomi yapılmasını anlatacağız. Hastamız; 63 yaşında kadın hasta, 2 yıl önce kolon kanserine bağlı ileus nedeni ile hartman prosedürü uygulanmış.8 ay önce kolostomi
kapatılması operasyonu yapılmış. Bilinen başka ek hastalık ve operasyon öyküsü yok.Onkoloji takiplerinde sağ böbrekte kitle tespit
ediliyor. Kolon kanseri açısından remisyonda olan hasta cerrahi tedavi amacı ile tarafımıza yönlendirilmiş.Hastaya tarafımızca yapılan kontrastlı abdomen ct görüntülemesinde sağ böbrek orta kısım anteriorda 2.5*2.7 cm solid lezyon tespit edilmesi ve radyolojik
olarak Renal Hücreli KarsinomRCC ile uyumlu raporlanması üzerine parsiyel nefrektomi kararı alındı.
Anahtar Kelimeler: Parsiyel Nefrektomi, Renal Ven Rüptürü, Robotik Cerrahi
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Radical Nephrectomy and Complication Management after Renal Vein Rupture in Robotic
Partial Nephrectomy
Eren Erdi Aksaray, Serdar Çakır, Çağatay Özsoy, Yiğit Demir, Şahin Kılıç, Mutlu Ateş
Department of Urloji, Antalya Training and Research Hospital
In this video presentation; In Robotic Partial Nephrectomy, we will describe radical nephrectomy as a complication management
after the renal vein is ruptured at the level of the vena cava junction and cannot be repaired during renal hilus dissection. Our
patient; A 63-year-old female patient underwent the Hartman procedure for ileus due to colon ca 2 years ago. Colostomy closure
operation was performed 8 months ago. There is no other known history of additional disease or operation. A mass is detected
in the right kidney in oncology follow-ups. The patient, who was in remission in terms of colon ca, was referred to us for surgical treatment. A 2.5*2.7 cm solid lesion was detected in the right kidney mid-portion anterior in the contrast-enhanced abdominal CT imaging performed by us and it was reported radiologically compatible with RCC, that partial nephrectomy was decided.
Keywords: Partial Nephrectomi, Renal Vein Ruptured, Robotic Surgery
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4 kadran eksizyon tekniği ile üretral prolapsus onarımı
Fatih Bıçaklıoğlu1, Hasan Rıza Aydın1, Deniz Kulaksız2, Mehmet Akif Ramazanoğlu1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Trabzon
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Trabzon
AMAÇ: Üroloji pratiğinde sık görmediğimiz üretral prolapsusun cerrahi onarımı ile ilgili tek vakalık deneyimimizi paylaşmak istedik.
OLGU: 66 yaşında kadın hasta tarafımıza kadın hastalıkları ve doğum bölümünce ‘’idrar yaparken ağrı ve perinede kitlesel lezyon’’
nedeniyle konsülte edildi. Yaptığımız fizik muayenede üretral prolapsus düşünüldü ve lezyonun ortasından üretral foley sonda takılarak cerrahi tedavi planlandı.
YÖNTEM: Hastaya litotomi pozisyonunda sistoskopi yapılarak mesanenin doğal olduğu gözlendi. Hastaya üretral foley sonda takıldı
ve 2/0 ipek sütür kullanılarak prolabe olan üretral mukoza 4 kadrandan asıldı. Prolabe olan üretral mukoza saat 3,6,9,12 hizalarından kesildi ve 4 kadrana bölündü. Önce bir kadran makasla kesilerek çıkarıldı ve mukoza-mukoza dikildi. Takiben aynı işlem diğer 3
kadrana uygulanarak cerrahi işlem sonlandırıldı.
SONUÇ: Nadir gördüğümüz bir patoloji olmasına rağmen klinik pratikte karşımıza geldiğinde bu teknik olarak zor olmayan cerrahi
onarımın tüm üroloji uzmanlarınca yapılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: üretral prolapsus, pelvik organ prolapsusu, kadın ürolojisi
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Urethral prolapse repair with 4-quadrant excision technique
Fatih Bıçaklıoğlu1, Hasan Rıza Aydın1, Deniz Kulaksız2, Mehmet Akif Ramazanoğlu1
1
Department of Urology, Health Sciences University, Trabzon Kanuni Training and Teaching Hospital,Trabzon, Turkey
2
Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University, Trabzon Kanuni Training and Teaching Hospital,Trabzon,
Turkey
OBJECTIVE: We wanted to share our single case experience with surgical repair of urethral prolapse, which we do not see frequently
in urology practice.
CASE: A 66-year-old female patient was consulted by the obstetrics and gynecology department due to “pain on urination and a
mass lesion in the perineum”. Urethral prolapse was considered in our physical examination and surgical treatment was planned by
inserting a urethral foley catheter in the middle of the lesion.
METHODS: Cystoscopy was performed on the patient in the lithotomy position, and the bladder was observed to be normal. Urethral
foley catheter was inserted and prolapsed urethral mucosa was suspended from 4 quadrants using 2/0 silk sutures. Prolapsed
urethral mucosa was cut at 3, 6, 9, 12 o’clock and divided into 4 quadrants. First, one quadrant was cut with scissors and the mucosa-mucosa was sutured. Subsequently, the same procedure was applied to the other 3 quadrants and the surgical procedure was
terminated.
CONCLUSION: Although it is a rare pathology, we think that this surgical repair, which is technically not difficult, can be performed
by all urology specialists when we encounter in clinical practice.
Keywords: urethral prolapse, pelvic organ prolapse, female urology
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Mesane tümörünü taklit eden nadir bir olgu: Mesane endometriozisi
Mehmet Erhan Aydin1, Aykut Aykaç1, Coşkun Kaya1, Mustafa Sungur1, Zeliha Burcu Sarı2
1
Eskişehir Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği
2
Eskişehir Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği
Giriş: Endometrial stroma ve/veya glandüler epitelin uterus dışındaki organlarda görülmesine endometriozis denir. Overiyan, yüzeyel
peritoneal ve derin infiltratif endometriozis olmak üzere üç tipi bulunmaktadır. Derin infiltratif endometriozis özellikle üreme çağındaki kadınlarda gözlenmekte olup, 5 mm’den fazla endometrial infiltrasyon olmasıdır. Üriner sistem endometriozisi, endometriosisli
kadınlarda yaklaşık %1 oranında gözlenir [1].
Olgu: 27 yaşında kadın hasta yaklaşık 1 yıldır olan, her ay menstrüel döneminin yaklaşması ile birlikte başlayan ağrılı idrar yapma,
sık idrara çıkma şikayetleri ile üroloji polikliniğine başvurdu. Özgeçmişinde ek hastalık ve operasyon öyküsü yoktu. Jinekolojik öyküsünde 3 gebelik, 2 doğum, 1 abortus olduğu öğrenildi. Hastanın sigara ve alkol alışkanlığı olmadığı öğrenildi. Hastanın laboratuvar
tetkiklerinde herhangi bir anormallik yoktu, tam idrar tetkikinde eritrositüri veya lökositüri izlenmedi. İdrar kültüründe üreme olmadı.
Yapılan üriner sistem ultrasonografide üst üriner sistem normaldi, mesane sol yan duvar lokalizasyonunda yaklaşık 15x10 mm lümene uzanan lezyon görüldü. Hastaya anestezi altında sistoskopi ve gerekli girişim planlandı. Yapılan sistoskopide mesane sol yan
duvar-karşı duvar birleşim yerinde yaklaşık 15 mm mukozadan kabarık, düzensiz sınırlı şüpheli alan görüldü ve TUR işlemi uygulandı. Rezeksiyon işlemi sırasında tipik endometriozis görünümü olan kahverengi jelatinöz materyal görüldü. Hasta postoperatif 1.gün
sondası alınarak taburcu edildi. Hastanın patoloji sonucu mesane endometriozisi olarak raporlandı. Hastaya yapılan jinekolojik değerlendirmede başka bir patoloji saptanmadı. Hasta, primer mesane endometriozisi olarak değerlendirildi. Hastaya GnRH analoğu
başlandı. Hastanın ameliyat sonrası 3 aylık takibinde herhangi bir semptomu yoktu. Hastanın takibi devam etmektedir.
Tartışma: Mesane endometriozisi (ME) üreme çağındaki kadınlarda ve genellikle ortalama 35 yaş civarında gözlenir. Primer olarak
kabul edilen ve oluşum tipine göre spontan olarak gelişen vakalar %11 oranında bulunur iken, sekonder olgular daha çok sezeryan
veya geçirilmiş pelvik cerrahi gibi bir nedene bağlı saptanır. Üriner sistemde endometriozisin tutulum sıklığı sırasıyla mesane %85,
üreter %9, böbrek %4 ve üretra %2 şeklindedir [2].
ME hastaları polikliniğe daha çok dizüri, sık idrara çıkma, mesane ağrısı ve daha az sıklıkla hematüri, sıkışma ve idrar kaçırma
şikayetleri ile başvururlar. Dizüri hastaların %21-69’unda bildirilmiştir. Hematüri, vakaların %0-35’inde bildirilen daha az sıklıkta
bir semptomdur ve mesane lezyonunun nadiren mukozal tabakayı infiltre etmesiyle oluşur. Radyolojik görüntülemede ilk tercih
ultrasonografi olsa da özellikle üreter tutulumundan şüphelenilen olgularda manyetik rezonans görüntüleme yol gösterici olabilir
[1]. Sistoskopi planlanan hastalarda menstrüel siklus göz önüne alınarak lezyonların değerlendirilmesi daha uygun olacaktır [3].
Tedavi hastanın yaşı, gebelik isteği, hastalığın yayılımı gibi durumlar göz önüne alınarak planlanmalıdır. Medikal tedavi için özellikle
5 mm’den küçük mesane lezyonu olan postmenopozal kadınlar ideal adaylardır ve GnRH analoglarının en az 6 ay süre ile kullanımı
önerilmektedir [2,4]. Tam kat mesane tutulumu olmayan hastalarda TUR uygulanabilir. Yüksek nüks oranları (%25-35) nedeniyle
medikal tedavi ile birlikte TUR uygulanabilir. Yaygın tutulum izlenen hastalarda açık, laparoskopik veya robotik parsiyel sistektomi
düşünülmelidir.
Sonuç: Nadir olmasına rağmen, özellikle siklik döngüde pelvik ağrısı olan ve mesanede kitle görülen üreme çağındaki kadınlarda
ayırıcı tanıda mesane endometriozisi akılda tutulmalıdır.
Kaynaklar
1..Leone.Roberti.Maggiore.U,Ferrero.S,Candiani.M,Somigliana.E,Vigano.P,Vercellini.P.(2017).Bladder.Endometriosis:.A.Systematic.Review.of.Pathogenesis,Diagnosis,Treatment,Impact.on.Fertility,and.Risk.of.Malignant.Transformation..Eur.Urol.71.(5):790807..doi:10.1016/j.eururo.2016.12.015
2..Maccagnano.C,Pellucchi.F,Rocchini.L,Ghezzi.M,Scattoni.V,Montorsi.F,Rigatti.P,Colombo.R.(2012).Diagnosis.and.treatment.
of.bladder.endometriosis:.state.of.the.art..Urol.Int.89.(3):249-258..doi:10.1159/000339519
3..Deger.M,Ok.F,Izol.V.(2020).ÜRİNER.SİSTEM.ENDOMETRİOZİSİ..
4..Ker.CR,Lin.KL,Long.CY.(2016).Intravesical.endometriosis.mimicking.bladder.cancer..Int.Urogynecol.J.27.(10):1605-1606..
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A rare case mimicking bladder tumor: Bladder endometriosis
Mehmet Erhan Aydin1, Aykut Aykaç1, Coşkun Kaya1, Mustafa Sungur1, Zeliha Burcu Sarı2
1
Eskisehir City Hospital, Department of Urology
2
Eskisehir City Hospital, Department of Pathology
Introduction: The presence of endometrial stroma and/or glandular epithelium in organs other than the uterus is called endometriosis.There are three types: ovarian, superficial peritoneal, and deep infiltrative.Deep infiltrative endometriosis is observed especially
in women of reproductive-age and is an endometrial infiltration of more than 5mm.Urinary system endometriosis is observed in
approximately 1% of women with endometriosis[1].
Case: A 27-year-old female patient was admitted to the urology clinic with complaints of painful urination and frequent urination,
which started every month with her menstrual period, for about 1 year.There were no disease and operation history in medical
history.In gynecological history, she had 3 pregnancies, 2 deliveries, and 1 abortion.No erythrocyturia or leukocyturia was observed
in the complete urinalysis.In the ultrasonography, a lesion extending to the lumen of approximately 15x10mm was seen in the left
side wall of the bladder On cystoscopy, a suspicious area with irregular borders was seen, approximately 15mm, at the left-posterior
lateral wall of the bladder, and TUR was performed.During the resection, brown gelatinous material was seen.The pathology result
of the patient was reported as bladder endometriosis.No pathology was found in the gynecological evaluation of the patient.The
case was evaluated as primary bladder endometriosis.GnRH analogue was started as additional treatment.The patient did not have
any symptoms in the 3-month follow-up after surgery.The follow-up of the patient continues.
Discussion: Bladder endometriosis (BM) is observed in women of reproductive-age and usually around 35 years of age.While the cases that are accepted as primary are found at a rate of 11%, secondary cases are mostly detected due to a reason such as cesarean section or previous pelvic surgery.The frequency of involvement of endometriosis in the urinary system is 85% in the bladder, 9% in the ureter, 4% in the kidney and 2% in the urethra [2].
Patients with BM present to the clinic with dysuria, frequent urination, bladder pain and less frequently hematuria, urgency
and urinary incontinence.Dysuria has been reported in 21-69% of patients.Hematuria is a less frequent symptom reported in
0-35% of cases and occurs when the bladder lesion infiltrates the mucosa.Although ultrasonography is the first choice at diagnosis, magnetic resonance imaging may be helpful especially in cases with suspected ureteral involvement [1].In patients
who are planned for cystoscopy, it would be more appropriate to evaluate the lesions by considering the menstrual cycle [3].
The treatment should be planned by considering the patient’s age, pregnancy desire, and the spread of the disease.Postmenopausal
women with bladder lesions smaller than 5mm are ideal candidates for medical treatment, and GnRH analogues are recommended
to be used for at least 6 months[2,4].TUR can be applied in patients without full-thickness bladder involvement.Due to the high
recurrence rates(25-35%), TUR can be performed together with medical treatment.Open, laparoscopic or robotic partial cystectomy
should be considered in patients with extensive involvement.
Conclusion: Although rare, bladder endometriosis should be kept in mind in the differential diagnosis, especially in women of reproductive-age who have pelvic pain in the cyclical cycle and a mass in the bladder.
References
1..Leone.Roberti.Maggiore.U,Ferrero.S,Candiani.M,Somigliana.E,Vigano.P,Vercellini.P.(2017).Bladder.Endometriosis:.A.Systematic.Review.of.Pathogenesis,Diagnosis,Treatment,Impact.on.Fertility,and.Risk.of.Malignant.Transformation..Eur.Urol.71.(5):790807..doi:10.1016/j.eururo.2016.12.015
2..Maccagnano.C,Pellucchi.F,Rocchini.L,Ghezzi.M,Scattoni.V,Montorsi.F,Rigatti.P,Colombo.R.(2012).Diagnosis.and.treatment.
of.bladder.endometriosis:.state.of.the.art..Urol.Int.89.(3):249-258..doi:10.1159/000339519
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doi:10.1007/s00192-016-3060-2
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Sol rotasyon anomalisi olan sol üreteropelvik bileşke darlıklı hastaya laparaskopik transmezokolik piyeloplasti
İbrahim Erol
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Aksaray,Turkey
İlerleyen hidronefroz ve böbrek fonksiyonunda kayba neden olabilen üreteropelvik bileşke darlığı (ÜPBD) üreterin en sık görülen hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar günümüzde antenatal dönemde saptanan infant ve çocukluk çağı
hastalığı olarak bilinsede, nadiren yetişkin dönemde de görülebilmektedir. Anderson-Hynes tarafından tanımlanan açık piyeloplasti günümüzde üreteropelvik bileşke darlığının cerrahi tedavisinde en sık başvurulan yöntemdir. Uzun süreli takiplerinde açık piyeloplastinin başarı oranları %98’lerin üzerinde olarak bildirilmektedir. Laparoskopik cerrahi yaklaşımların
ürolojik cerrahi alanına girmesinin ardından, piyeloplastinin laparoskopik yaklaşımla tedavisi de giderek artan bir ilgi ile karşılaşmıştır. Laparoskopik piyeloplasti başarı oranları açık piyeloplasti ile rekabet edebilecek düzeyde olan minimal invaziv bir alternatif olarak kullanılmaya başlamıştır. Orijinal Anderson Hynez(dismembered) uygulanan olgularda komplikasyon riski belirgin azalır. Darlık bölgesi, bir miktar pelvis ve az miktarda normal üreter ile beraber tam kesilip çıkarılır. Daha sonra, üreter
pelvise anastomoz edilir. Dismembered pyeloplastinin önemli avantajları; anormal damarların korunmasını içeren yaygın
uygulanabilirliği, patolojik üreteropelvik bileşkenin(UPB) eksizyonu ve uygun repozisyonu ve renal pelvisin küçültülebilmesidir.
OLGU: 43 yaşında erkek hasta 1 yıldır süren sol yan ağrısı şikayeti ile geldi. Yapılan abdominal bilgisayarlı tomografi(BT)’ de sol
böbrekte grade 3 hidronefroz, alt polde 5 mm taş saptandı. Görüntüleme ekstrarenal pelvis görünüme sahipti ve sol üreter normal
görünümde olup sol böbrek rotasyon anomalisi ile birlikte ÜPBD görünümü mevcuttu. Diüretikli DTPA sintigrafisinde diüretiğe geç
yanıt veren UPBD ile uyumlu görünüm saptadık. Hastaya sol laparaskopik transperitoneal transmezoklik dismembred pyeloplasti
gerçekleştirdik. Genel anestezi altında 45° sağ modifiye lombotomi pozisyonunda, veres iğnesi ile pnömoperitonium oluşturuldu.
Batına toplam 4 trokar yerleştirildi. Kamera portu umblikus madialine 10 mm’lik, kamera portuyla eşkenar üçgen oluşturacak şekilde midklavikuler hatta sağ el 10 mm ve sol el portu 5 mm koyuldu. Sias medialine ekstra 1 adet 5 mm lik asistan portu koyuldu.
Mezenter küçük insizyonla açilarak UPB bulundu. UPB askıya alınarak dar kısım eksize edilerek çıkarıldı. Üreter spatilüze edilerek
2 ayrı 4.0 vycril ile pelvise yaklaştırıldı. Pelvis arka duvar anastamozu sağlandıktan sonra intrakorporial 6F dj stent yerleştirildi.
Sonrasında anastomozun ön duvar da dikildi. Peritonun arka yaprağı ve mezenter kapatıldı. Loja dren konuldu. Operasyon 125 dakika sürdü. Hastamızın dreni cerrahi sırasında 120 cc cerrahi sonrası 200 cc serohemorajik vasıfta çalıştı. Post op 1. gün mobilize
edilen hastamızın sondası post op 2. gün çekildi. Pos op 3. gün dreninden geleni olmayan hastamızın dreni de çekilerek taburcu
edildi. Hastamızın dj stenti 6 hafta sonra randevu verilerek çekildi. Hastamızın 3. Ay kontrolünde ağrıları tamamen geçmişti. Üriner
ultrasonografide grade 1-2 dilatasyon mevcuttu. 6. Ay DTPA sintigrafisinde diüretiğe tam yanıt verdiği görüldü.
Anahtar Kelimeler: laparoskopi, pyeloplasti,üreteropelvik bileşke darlığı
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Laparoscopic transmesocolic pyeloplasty in a patient with left ureteropelvic junction stenosis with left rotation anomaly
İbrahim Erol
Aksaray Training and Research Hospital, Department of Urology, Aksaray,Turkey
Ureteropelvic junction stenosis (UPJ), which can cause progressive hydronephrosis and loss of kidney function, is the most
common disease of the ureter.Open pyeloplasty, defined by Anderson-Hynes, is currently the most commonly used method in
the surgical treatment of ureteropelvic junction stenosis. The success rates of open pyeloplasty in long-term follow-ups are
reported to be over 98%. After laparoscopic surgical approaches entered the field of urological surgery, the treatment of pyeloplasty with the laparoscopic approach has also met with increasing interest. Laparoscopic pyeloplasty has started to be
used as a minimally invasive alternative with success rates that can compete with open pyeloplasty. The risk of complications is significantly reduced in cases where the original Anderson Hynez(dismembered) is applied. The area of stenosis is
completely excised, along with some pelvis and a small amount of normal ureter. Next, the ureter is anastomosed to the pelvis. Important advantages of dismembered pyeloplasty; Its widespread applicability, including preservation of abnormal vessels, is excision and appropriate reposition of the pathological ureteropelvic junction (UPB), and reduction of the renal pelvis.
CASE: A 43-year-old male patient presented with the complaint of left flank pain lasting for 1 year. Abdominal computed tomography
(CT) revealed grade 3 hydronephrosis in the left kidney and a 5 mm stone in the lower pole. The imaging showed an extrarenal pelvis
appearance, and the left ureter was normal, with left kidney rotation anomaly and UPBD appearance. In the DTPA scintigraphy with
diuretics, we found an appearance consistent with UPBD, which responds late to diuretics. We performed left laparoscopic transperitoneal transmesolic dismembred pyeloplasty to the patient. Under general anesthesia, pneumoperitoneum was created with a
veres needle in the 45° right modified lumbotomy position. A total of 4 trocars were placed in the abdomen. The camera port was
placed on the medial umbilicus of 10 mm, the right hand 10 mm and the left hand port 5 mm on the midclavicular line, forming an
equilateral triangle with the camera port. The mesentery was opened with a small incision and the UPB was found. The UPB was
suspended and the narrow part was excised and removed. The ureter was spatilized and brought closer to the pelvis with 2 separate
4.0 vycrils. After pelvic posterior wall anastomosis was achieved, an intracorporeal 6F dj stent was placed. The anterior wall of the
anastomosis was then sutured. A drain was placed. The operation took 125 minutes. Our patient’s drain was 120 cc during surgery
and 200 cc serohemorrhagic after surgery. The catheter of our patient who was mobilized on post op day 1 was removed on post op
day 2. The drain of our patient who had no drainage on post op day 3 was also removed and discharged.Our patient’s DJ stent was
removed 6 weeks later by appointment. In our patient’s 3rd month follow-up, her pain was completely gone.In the 6th month DTPA
scintigraphy, it was observed that he had a complete response to the diuretic.
Keywords: laparoscopy, pyeloplasty,ureteropelvic junction stenosis
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Endofitik Hiler Bölge Yerleşimli Tümörde Robotik Parsiyel Nefrektomi
Doğukan Sökmen1, Yusuf İlker Çömez2, Kamil Gökhan Şeker1, Volkan Tuğcu1
1
Liv Hospital Vadistanbul Hastanesi, Üroloji Kliniği,İstanbul, Türkiye
2
Memorial Bahçelievler Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: Tam endofitik hiler bölge yerleşimli tümörde robotik parsiyel nefrektomi tekniğinin sunulması.
MATERYAL-METOD: İnsidental olarak sağ böbrek hiler bölgede endofitik yerleşimli tümör saptanan erkek hastaya transperitoneal
robotik parsiyel nefrektomi operasyonu uygulandı. Peroperatif ve postoperatif bir komplikasyon saptanmadı.Patoloji sonucu pT1b,
renal hücreli Karsinom, berrak hücreli tip olarak geldi. Cerrahi sınırlar negatif saptandı.
SONUÇ: Tam endofitik hiler bölge yerleşimli tümörlerde robotik parsiyel nefrektomi ile başarılı sonuçlar alınabilir.
Anahtar Kelimeler: Parsiyel nefrektomi,robotik cerrahi, endofitik, hiler

650

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Robotic Partial Nephrectomy in Endophytic Hilar Region Tumor
Doğukan Sökmen1, Yusuf İlker Çömez2, Kamil Gökhan Şeker1, Volkan Tuğcu1
1
Liv Hospital Vadistanbul, Urology Clinic, İstanbul, Turkey
2
Memorial Bahcelievler Hospital, Urology Clinic, Istanbul, Turkey
OBJECTIVE: To present the robotic partial nephrectomy technique for tumor located in the fully endophytic hilar region.
MATERIAL METHODS: Transperitoneal robotic partial nephrectomy operation was performed on a male patient with an incidental
endophytic tumor located in the right kidney hilar region. No peroperative and postoperative complications were detected. Pathology result was pT1b, renal cell carcinoma, clear cell type. Surgical margins were negative.
CONCLUSION: Successful results can be obtained with robotic partial nephrectomy in tumors located in the fully endophytic hilar
region.
Keywords: Partial nephrectomy, robotic surgery, endophytic, hilar
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Robotik parsiyel nefrektomide tümör tabanı kanama kontrolü
Muhammed Yusuf Demir, Ali İhsan Taşcı, Alper Bitkin, Serdar Karadağ, Hakan Polat, Selçuk Şahin, Ali Ayten, Ali Emre Fakir, Ubeyd Sungur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
43y kadın hasta
Ek hastalık yok
Geçirdiği operasyon: 2*C/S
İnsidental çekilen batın MR’da sağ üst orta zon anteriorda renal sinüsü yaylandıran, parankim içine egzofitik uzanım gösteren 4cm
çapında Bosniak tip 4 kitle izlendi.
Hastaya Robotik Sağ Parsiyel Nefrektomi planlandı.
Preop Hgb:11.8
Postop Hgb:9,6
Perop kanama 1000cc
Postop dönemde dreni anlamlı miktarda çalışmadı ve postop 3.gün çekildi.
Hastaya yatış sırasında kan replasmanı yapılmadı.
Postop 3.günde taburcu edildi.
Patoloji: Berrak hücreli RCC, ISUP 2, pT1a, cerrahi sınırlar(-)
Anahtar Kelimeler: robotik, parsiyel nefrektomi, kanama kontrolü
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Tumor base bleeding control in robotic partial nephrectomy
Muhammed Yusuf Demir, Ali İhsan Taşcı, Alper Bitkin, Serdar Karadağ, Hakan Polat, Selçuk Şahin, Ali Ayten, Ali Emre Fakir, Ubeyd Sungur
University of Health Sciences, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital,Department of Urology
43 years old female patient
no additional disease
her operation: cesarean section
Incidentally, a Bosniak type 4 mass of 4 cm in diameter was observed in the right upper middle zone anterior, arching the renal
sinus and showing exophytic extension into the parenchyma.
Robotic right partial nephrectomy was planned for the patient
Preop Hgb:11.8
Postop Hgb:9,6
Perop bleeding 1000cc
The drain did not work significantly in the postoperative period and was removed on the 3rd postoperative day.
No blood replacement was performed during hospitalization.
He was discharged on the 3rd postoperative day.
pathology:clear cell carcinoma, ISUP 2, pT1a, surgical margin (-)
Keywords: robotic, partial nephrectomy, bleeding control
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Robotik Radikal Prostatektomi Operasyonunda Aksesuar Pudental Arterin Korunması
Doğukan Sökmen1, Yusuf İlker Çömez2, Kamil Gökhan Şeker1, Volkan Tuğcu1
1
Liv Hospital Vadistanbul Hastanesi, Üroloji Kliniği,İstanbul, Türkiye
2
Memorial Bahçelievler Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: Robotik radikal prostatektomi operasyonu sırasında aksesuar pudental arterin korunmasının gösterilmesi amaçlandı.
MATERYAL-METOD: Transperitoneal sinir koruyucu robotik radikal prostatektomi operasyonu yapılan iki hastanın peroperatif tespit
edilen aksesuar pudental arterleri korunarak operasyon tamamlandı. Bir hastada unilateral diğer hastada ise bilateral aksesuar
pudental arter korundu.Hastaların potenslerinin postoperatif erken dönemde kazanıldığı görüldü.
SONUÇ: Robotik cerrahi sisteminin sağladığı üç boyutlu yüksek görüntü kalitesi ve hareket kabiliyeti aksesuar pudental arterin
tanınması ve korunmasına katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aksesuar pudental arter,prostatektomi,potens

654

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

Preservation of Accessory Pudental Artery in Robotic Radical Prostatectomy Operation
Doğukan Sökmen1, Yusuf İlker Çömez2, Kamil Gökhan Şeker1, Volkan Tuğcu1
1
Liv Hospital Vadistanbul, Urology Clinic, İstanbul, Turkey
2
Memorial Bahcelievler Hospital, Urology Clinic, Istanbul, Turkey
OBJECTIVE: It was aimed to demonstrate the preservation of the accessory pudendal artery during robotic radical prostatectomy
operation.
MATERIAL METHODS: The operation was completed by preserving the accessory pudental arteries detected peroperatively in two
patients who underwent transperitoneal nerve-sparing robotic radical prostatectomy. Unilateral in one patient and bilateral accessory pudental artery in the other patient were preserved. It was observed that the potency of the patients was regained in the early
postoperative period.
CONCLUSION: The high three-dimensional image quality and mobility provided by the robotic surgery system contribute to the
recognition and preservation of the accessory pudendal artery.
Keywords: Accessory pudendal artery,prostatectomy,potency

655

30. Ulusal Üroloji Kongresi
19-24 Ekim 2021 | Antalya

VS-13

Laparoskopik nefrektomide “Endovascular stapler” ne kadar güvenli?
Ural Oğuz1, Mehmet Karadayı1, Özay Demiray2, Doğan Sabri Tok1, Erhan Demirelli1, Safa Akyol1, Ercan Öğreden1
1
Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Giresun
2
Giresun Üniversitesi, Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi, Giresun
AMAÇ: Renal pedikül kontrolünde endovasküler stapler kullanımı sırasında renal arterin kapanmadığı bir olgu üzerinden bu yaklaşımın güvenilirliğini irdelemeyi amaçladık.
GEREÇ YÖNTEM: 65 yaşında erkek hastada incidental saptanan ve sağ böbrek üst polden kaynaklanan 8x6 cm boyutunda kitle nedeniyle sağ laparoskopik radikal nefrektomi planlandı. Laparoskopik nefrektomi için sağ modifiye flank pozisyon verildi. Umblikusun
yaklaşık 5 cm lateralinden 11 mm kamera port u yerleştirildi. Takiben yine 11 mm iki adet port yerleştirilerek batın içine girildi. Told
hattı üzerinden barsaklar düşülerek ureter bulundu. Üreter asılarak ve alt polden böbrek serbestlenerek pediküle doğru ilerlendi. Bu
aşamada 5 mm dördüncü bir port yerleştirildi ve karaciğer ekarte edildi. Renal pediküldeki tüm vasküler yapılar çevre dokulardan
izole edildi. Pedikül kontrolü için endovasküler stapler tüm arter ve venöz yapıları içine alacak şekilde yerleştirildi. Staplerın kapatma ve kesme işlemini takiben renal arterin kısmi olarak kapanmadığı ve kanadığı görüldü. Kanama alanına yerleştirilen ilk klipsin
kilitlenmemesi ile renal arter tamamen açıldı ve kanamanın siddeti arttı. Bu aşamada kanamanın proksimaline yerleştirilen 2 adet
klips ile kanama kontrol altına alındı. Takiben böbrek çevre dokulardan tamamen serbestlenerek nefrektomi işlemi tamamlandı ve
endo-bag yardımı ile spesmen dışarı alındı.
BULGULAR: Kanama açık cerrahiye geçilmeksizin klips yardımıyla kontrol altına alındı. Postoperatif dönemde hastaya kan transfüzyonu gerektirecek bir hemoglobin düşüklüğü yaşanmadı. Hasta postoperatif 2. günde taburcu edildi
SONUÇ: Renal pedikül kontrolünde endovasküler stapler kullanımına bağlı komplikasyonlar literatürde paylaşılmış olup bu komplikasyonların %5,7 sinin ölümle sonuçlandığı bildirilmiştir. (1) Endovasküler stapler kullanımının güvenilirliği irdelenmeli, güven aralığı
belirlenmeli, varsa hata payının “0” a inmesi için bu teknoloji tekrar gözden geçirilmeli ya da geliştirilmelidir.
Kaynaklar:
1) Gopal N et al. Urology. 2021 Jul;153:181-184.
Anahtar Kelimeler: Laparoskopik nefrektomi, endovascular stapler, komplikasyon
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How safe is the “Endovascular stapler” in laparoscopic nephrectomy?
Ural Oğuz1, Mehmet Karadayı1, Özay Demiray2, Doğan Sabri Tok1, Erhan Demirelli1, Safa Akyol1, Ercan Öğreden1
1
Department of Urology, School of Medicine, Giresun University, Giresun, Turkey
2
Giresun University, Giresun Training and Research Hospital, Giresun, Turkey
AIM: We aimed to investigate the safety of endovascular stapler through a case where the renal artery was not closed during the
use of endovascular stapler in renal pedicle control.
MATERİAL METHODS: Right laparoscopic radical nephrectomy was planned in a 65-year-old male patient due to an incidental mass
of 8x6 cm originating from the upper pole of the right kidney. Right modified flank position was given for laparoscopic nephrectomy.
An 11 mm camera port was placed approximately 5 cm lateral to the umbilicus. Afterwards, two 11 mm ports were placed and the
abdomen was entered. The ureter was found by deducting the intestines over the Told line. By hanging the ureter, the kidney was
released from the lower pole. At this stage, a fourth 5 mm port was placed and the liver was elevated. All vascular structures in the
renal pedicle were isolated from the surrounding tissues. Endovascular stapler was placed to cover all arterial and venous structures for pedicle control. Following the closure and cutting of the stapler, it was observed that the renal artery was not completely
close and was bleeding. When the first clip placed in the bleeding area did not lock, the renal artery was completely opened and
the severity of the bleeding increased. At this stage, the bleeding was controlled with 2 clips placed proximal to the hemorrhage.
Subsequently, the kidney was completely dissected from the surrounding tissues and the nephrectomy procedure was completed
and the specimen was taken out with the help of an endo-bag.
RESULTS: Bleeding was controlled with the help of clips without requiring an open conversion. In the postoperative period, the
patient did not experience the drop of hemoglobin that required blood transfusion. The patient was discharged on the 2nd postoperative day.
CONCLUSION: Complications related to the use of endovascular staplers in renal pedicle control have been reported in the literature, and it has been reported that 5.7% of these complications result in death. (1) The reliability of endovascular stapler use should
be investigated, the confidence interval should be determined, and this technology should be revised or developed to reduce the
margin of error to “0”.
Reference:
1) Gopal N et al. Urology. 2021 Jul;153:181-184.
Keywords: Laparoscopic nephrectomy, endovascular stapler, complication
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4K Görüntüleme sistemi ile ilk sinir koruyucu laparoskopik radikal prostatektomi
Hüseyin Çelik, İlhan Geçit
İnönü Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya
Endovizyon görüntüleme sistemi üroloji branşında özellikle de prostat ve mesane hastalıklarının tanı ve tedavisi için kullanılmaktadır. Son dönemde endovizyon sisteminde bulunan dar bant görüntüleme tekniği, prostat ve mesane hastalıklarının erken teşhis,
doğru tanı ve uygun cerrahi tedavi yönteminin belirlenmesi adına çok büyük gelişmeler sağlamıştır. Bu çalışmada kliğimize yeni
kazandırılan 4K endovizyon sistemi ile yapılan ilk laparoskopik sinir koruyucu radikal prostatektomi vakasını paylaştık.
Atmışbir yaşında hasta idrar yapmada zorlanma yakınması ile başvurdu. Yapılan dijital rektal mueyenesinde prostat sağ tarafında
nodül ve sertlik saptandı. PSA:3,4 ng/dl olan hastaya yapılan transrektal USG eşliğindeki biyopsi sonucu Gleason 3+4 adenokarsinom olarak raporlandı. Hastaya laparoskopik sinir koruyucu radikal prostatektomi yapıldı. Operasyon 185 dk sürdü ve iki taraflı sinir
koruyucu cerrahi uygulandı. Postoperatif 2.gün direni çekilen hasta 3. gün taburcu edildi.Laparoskopik cerrahide cerrahın deneyimi
yanında 4K görünütüleme teknolojisi ile yüksek görüntü parlaklığı, etkileyici renk ayrımı ve detaylardaki keskinlik ile artan derinlik
efekti sayesinde yüksek onkolojik ve fonksiyonel başarı sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, Prostat kanseri, Radikal prostatektomi.
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First nerve-sparing laparoscopic radical prostatectomy with 4K Imaging system
Hüseyin Çelik, İlhan Geçit
Deparment of Urology, Inonu University, Mlatya, Turkey
Endovision imaging system is used for diagnosis and treatment of diseases of prostate, bladder especially in urology branch.
Recently, the narrow band imaging technique in the endovision system has made great advances in early diagnosis, accurate diagnosis and appropriate surgical treatment of bladder cancers. In this study, we shared the first case of laparoscopic nerve-sparing
radical prostatectomy performed with the 4k endovision system, which was newly recruited to our clinic.
A 61-year-old patient presented with the complaint of difficulty in urination. A digital rectal examination revealed nodules and
stiffness on the right side of the prostate. PSA:3.4 ng/dl and biopsy with transrectal USG was reported as Gleason 3+4 adenocarcinoma. The patient underwent laparoscopic nerve-sparing radical prostatectomy. The operation lasted 185 minutes and bilateral
nerve-sparing surgery was performed. The patient, whose drain was removed on the 2nd postoperative day, was discharged on the
3rd day.
In addition to the surgeon’s experience in laparoscopic surgery, it can provide high oncological and functional success thanks to
4K imaging technology, high image brightness, impressive color separation, and increased depth effect with sharpness in details.
Keywords: Laparoscopy, Prostate cancer, Radical prostatectomy.
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Oligometastatik Prostat Kanserinde Robotik Radikal Prostatektomi ve Pelvik Lenf Nodu Diseksiyonu
Kamil Gökhan Şeker1, Doğukan Sökmen1, Yusuf İlker Çömez2, Volkan Tuğcu1
1
Liv Hospital Vadistanbul Hastanesi, Üroloji Kliniği,İstanbul, Türkiye
2
Memorial Bahçelievler Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: Oligometastatik prostat kanseri olgusunda robotik radikal prostatektomi operasyonunun gösterilmesi.
MATERYAL-METOD: Transperitoneal robotik radikal prostatektomi operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun ilk aşamasında bilateral ilik lenf nodu diseksiyonu, ikinci aşamasında robotik radikal prostatektomi,üçüncü aşamasında obturator lenf nodu diseksiyonu
ve son olarak anostomoz yapıldı. Peroperatif ve postoperatif bir komplikasyon saptanmadı.
SONUÇ: Oligometastatik prostat kanserinde robotik radikal prostatektomi ve pelvik lenfadenektomi, deneyimli ve ileri merkezlerde
başarı ile uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Oligometastaz, Lenf nodu, lokal ileri evre, prostat kanseri, radikal prostatektomi, metastaz
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Robotic Radical Prostatectomy and Pelvic Lymph Node Dissection in Oligometastatic Prostate Cancer
Kamil Gökhan Şeker1, Doğukan Sökmen1, Yusuf İlker Çömez2, Volkan Tuğcu1
1
Liv Hospital Vadistanbul, Urology Clinic, İstanbul, Turkey
2
Memorial Bahcelievler Hospital, Urology Clinic, Istanbul, Turkey
OBJECTIVE: To demonstrate robotic radical prostatectomy in a case of oligometastatic prostate cancer.
MATERIAL METHOD: Transperitoneal robotic radical prostatectomy operation was performed. Bilateral pelvic lymph node dissection was performed in the first stage of the operation, robotic radical prostatectomy in the second stage, obturator lymph node
dissection in the third stage, and finally anastomosis. No perioperative and postoperative complications were detected.
CONCLUSION: Robotic radical prostatectomy and pelvic lymphadenectomy can be successfully performed in experienced and advanced centers in oligometastatic prostate cancer.
Keywords: Oligometastasis, Lymph node, locally advanced stage, prostate cancer, radical prostatectomy, metastasis
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Retroperitoneoskopik Pyelolitotomi
Erdinç Dinçer, Cengiz Çanakçı, Orkunt Özkaptan, Ahmet Şahan, Bilal Eryıldırım
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
AMAÇ: Bu videoda sağ böbrek pelviste yaklaşık 50 mm taşı olan hastaya uyguladığımız Retroperitoneoskopik Piyelolitotomi ameliyatını sunmayı amaçladık.
YÖNTEM: Sağ yan ağrısı ile başvuran ve ek hastalığı olmayan 55 yaşındaki erkek hastanın görüntülemelerinde sağ böbrek pelvisten
alt pole uzanan 49x32 mm ebatında böbrek taşı saptandı. Bilinen ek hastalık ya da geçirilmiş cerrahi öyküsü bulunmamaktaydı.
Hastaya sağ retroperitoneoskopik pyelolitotomi operasyonu uygulandı. Genel anestezi altında sağ lateral dekübit pozisyona alındı.
12. kosta hizasında fintertip yöntemi ile 10 mm’lik trokar yerleştirildikten sonra retroperitondaki yapışıklıklar balon dilatasyonu
uygulanarak açıldı. Ardından biri crista iliaka önüne, diğeri ise 11. kosta hizasında olmak üzere 2 adet 5 mm’lik trokar yerleştirildi.
Çevre dokuların diseksiyonu sonrasında sağ gonadal ven ve üreter bulunarak pelvise ulaşıldı. Kalkülün yeri tespit ve renal pelvis insize edildi. Right angel yardımıyla taş renal pelvisten çıkarıldı. Sağ böbrek toplayıcı sistem içerisinde taşın tamamen çıkarıldığından
emin olunduktan sonra fleksible sistoskop ile toplayıcı sisteme girilerek tüm kalikslere bakıldı, rezidü taş kalmadığı gözlemlendi.
Antegrad d-j kateter yerleştiriltek sonra renal pelvis 4/0 vicryl ile sütüre edildi. Böbrek taşı organ torbası yardımıyla 10 mm trokar
girişi genişletilerek vücut dışına alındı. Kanama kontrolünün ardından 1 adet dren yerleştirilerek işlem sonlandırıldı. Operasyon
süresi yaklaşık 90 dakika idi. Postoperatif 2. günde çekilen düz üriner sistem grafisinde d-j kateterin yerinde olduğu ve rezidü taş
izlenmediği görüldü. Postoperatif 2. günde transüretral sondası çekilen hastanın dreninden geleni olmaması üzerine postoperatif 3.
günde dreni çekildi. Hasta komplikasyonsuz olarak taburcu edilirken postop 1. ayda ise d-j kateter çekilmesi uygulandı.
SONUÇ: Retroperitoneoskopik Pyelolitotomi seçilmiş vakalarda renal pelvis taşlarına uygulanacak bir yöntemdir. Peritonda açıklık
oluşmaması nedeniyle hastalarda postoperatif gaz-gaita deşarjı hızlı gerçekleşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Renal Pelvis Taşı, Laparoskopi, Retroperitoneoskopik Pyelolitotomi
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Retroperitoneoscopic Pyelolithotomy
Erdinç Dinçer, Cengiz Çanakçı, Orkunt Özkaptan, Ahmet Şahan, Bilal Eryıldırım
Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital
AIM: In this presentation, we aimed to present the Retroperitoneoscopic Pyelolithotomy surgery that we performed on a patient with
a stone of approximately 50 mm in the right renal pelvis.
METHOD: A 55 years old male patient with right lateral pain for 2 months was seen to have a 49x32 mm renal pelvis stone which
filled the right renal pelvis. Right Retroperitoneoscopic pyelolithotomy operation with flexible cystoscopy assisted to renal stones
was performed. Under general anesthesia, the patient was operated in the right lateral decubitis position. After placing a 10 mm
trocar at the level of the 12. rib with the fingertip method, the adhesions in the retroperitoneum were removed by baloon dilatation.
Then, two 5 mm trocars were placed, one in front of the crista iliaca, and the other one at the level of the 11. Rib. After dissection
of the surrounding tissue, the ureter and gonadal vein was found and renal pelvis was reached. After renal pelvis insicion was
carried out, stone was extracted. Then, all calyces were examined by entering the collecting system with a flexible cystoscope, and
no residual stone was observed. After inserted a d-j catheter into the ureter, renal pelvis was sutured via 4/0 vicryl and a drain was
placed in the abdomen. Operation time was 90 minutes. On the kidney-ureter-bladder radiography, it was seen that d-j catheter was
in place and no residual stone was observed. Second day of post-operation, urinary catheter was removed. Drain was removed at
the po3. Day as there no flow of liquid from the drain in the follow up. The patient was discharged uneventfully and d-j catheter was
removed at the po1. month.
RESULT: Retroperitoneoscopic Pyelolithotomy is a method to be applied to renal pelvis stones in selected cases. Since there is no
opening in the peritoneum, postoperative gas-stool discharge occurs rapidly in patients.
Keywords: Renal Pelvis Stone, Laparoscopy, Retroperitoneoscopic Pyelolithotomy
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Kadın Hastada Laparoskopik Radikal Sistektomi
Orkunt Özkaptan, Erdinç Dinçer, Ahmet Şahan
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
GİRİŞ: Onkolojik vakalarda minimal invaziv cerrahi hem hastalara hem de cerrahlara önemli avantaj ve konfor sağlamaktadır. Laparoskopik cerrahide batının distansiyonu sayesinde anatomik yapılar daha net seçilmekte ve cerrah konforu artmaktadır. Biz bu
videoda laparoskopik radikal sistektomi yapılan bir kadın hastayı sunmayı planladık.
YÖNTEM: 1 aydır hematüri şikayeti olan 68 yaşındaki kadın hastaya dış merkezde mesane tabandaki yaklaşık 7 cm’lik kitle nedeniyle
inkomplet TUR-Mesane operasyonu uygulanmış. Patoloji sonucu T1HG + squamöz differansiasyon saptanan hasta kliniğimize refere edilmiş. Hastanın Torakoabdominal Manyetik Rezonans Görüntülemesinde mesanede 5 cm’lik kitle tespit edilmiş olup metastaz
tespit edilmemiş. Sadece hipertansiyon tanısı olan hastaya Laparoskopik Radikal Sistektomi kararı alındı. Supin pozisyonda hastaya fingertip yöntemi ile supraumblikal 12 mm trocar yerleştirildikten sonra, sağ rektus lateraline 2 adet, sol rektur lateraline 1 adet 10
mm’lik port yerleştirildi. Uterus ve kolon batın ön duvarına sütur yardımı ile asılarak uygun vizyon sağlandı. Takiben infindibulopelvik
ligamandan başlanarak uterin arter düzeyine kadar diseksiyon uygulandı. Bilateral üreterler bulunarak distalden eksize edildi ve
frozen patoloji sonucu benign geldi. Vajen lateral duvarları insize edildikten sonra mesane üzerinden retziusa ulaşıldı. Üretra bağlanarak kesildi. Vajen anterioru üretra düzeyinden tam kat eksize edildikten sonra mesane lateral pedikülleri eksize edilerek radikal
sistektomi gerçekleştirildi. Bilateral pelvik lenf nodu diseksiyonu uygulandıktan sonra spesimen vücut dışına alındı. İleal konduit
yapıldı. Kanama kontrolünü takiben batın içerisine bir adet soft dren yerleştirilerek operasyon sonlandırıldı. Operasyon süresi 220
dakika ve kanama miktarı 400 mililitre olarak saptandı. Postoperatif 2. Günde gaz deşarjı olan Post-operatif 5. günde alınan herhangi bir komplikasyon olmadan taburcu edildi.
TARTIŞMA: Laparoskopik cerrahi özellikle onkolojik vakalarda gün geçtikçe daha fazla kullanılmaktadır. Daha az insizyon, daha
az kanama ve daha az yatış süresi gibi avantajlar sağlamaktadır. Deneyimli cerrahlar aracılığı ile kadın hastalarda da laparoskopik
sistektomi güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: laparoskopi, radikal sistektomi, invaziv mesane kanseri
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Laparoscopic Radical Cystectomy in Female Patient
Orkunt Özkaptan, Erdinç Dinçer, Ahmet Şahan
Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital
INTRODUCTION: Minimally invasive surgery in oncological cases provides significant advantages and comfort to both patients and
surgeons. With the pneumoperitoneum in laparoscopic surgery, anatomical structures are more clearly selected and surgeon comfort increases. In this video, we aimed to present a female patient who underwent laparoscopic radical cystectomy.
METHOD: A 68 years old female patient, who had been suffering from hematuria for 1 month, underwent an incomplete TUR-Bladder
operation due to a 7 cm mass at the base of the bladder in an external center. Histopathologic examination revealed a T1HG bladder
cancer with squamous differentiation and the patient was referred to our clinic. Thoracoabdominal magnetic resonance imaging of
the patient revealed a 5 cm mass in the bladder with no distant metastasis. Laparoscopic Radical Cystectomy was decided for the
patient who has only hypertension. After the supraumbilical 12 mm trocar was placed with the finterip method in the patient in the
supine position, 2 ports were placed on the right lateral of the rectus muscle and a 10 mm port on left lateral of the rectus muscle.
Exposure was provided by hanging the uterus and colon to the anterior abdominal wall with the help of sutures. Then, dissection
was performed starting from the infindibulopelvic ligament up to the level of the uterine artery. Both ureters were found and excised
from the distal part. and frozen pathology result was benign. After incising the lateral walls of the vagina, the retzius was reached
over the bladder. The urethra was ligated and cut. After excision of the anterior vagina at the level of the urethra, the lateral pedicles
of the bladder were excised, and radical cystectomy was performed. Then, bilateral pelvic lymph node dissection and ileal conduit
was performed. After the bleeding control, a soft drain was placed in the abdomen and the operation was terminated. Operation
time was 220 minutes and estimated blood loss was 400 ml. Gas discharged was occured at the po2. day and drain was removed
at the po5. day. Patient was discharged uneventfully.
DISCUSSION: Laparoscopic surgery is being used more and more, especially in oncological cases. It provides advantages such
as less incisions, less bleeding and less length of stay. Laparoscopic cystectomy can be performed safely in female patients by
experienced surgeons.
Keywords: laparoscopy, radical cystectomy, invasive bladder cancer
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