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ÖZ 

Giriş: Bu çalışmada, böbrek taşlarında, obezitenin prone-perkütan nefrolitotominin (prone-PNL) başarı ve 
komplikasyonları üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: 2012 ile 2017 yılları arasında böbrek taşı nedeniyle prone-PNL uygulanan 762 hastanın 
dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalar vucüt kitle endekslerine (VKİ) göre iki gruba ayrıldı. VKİ<30 
kg/mm2 olan hastalar Grup-1, >30 kg/mm2 olan hastalar ise Grup-2 olarak tanımlandı. Bu iki grup arasında 
hastaların demografik özellikleri, perioperatif ve postoperatif sonuçları karşılaştırıldı. Operasyon sonrası >4 mm 
taş saptanması rezidü olarak tanımlandı. Komplikasyonlar Clavien skorlama sistemine göre sınıflandırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 762 böbrek taşı olan hastanın 629’u Grup-1’de, 133’ü ise Grup-2deydi. 
Hastaların ortalama VKİ’leri Grup-1 ve Grup-2 de sırasıyla 25.0±3.0 kg/mm2 ve 33.8±3.2 kg/m² idi (p=0.001). 
Metabolik sendrom saptanan hasta sayısı istatiksel olarak anlamlı olarak Grup-2 de daha fazlaydı (p=0.001). 
Grup-1 ve Grup-2 deki ortalama taş büyüklüğü sırasıyla 656.9±666.2 mm2 ve 683.2±665.0 mm2’ydi( 
p=0.680).Peroperatif ve postoperatif sonuçları değerlendirdiğimizde, her iki grup arasında operasyon süreleri 
benzerdi (p=0.263). Gruplar arasındaki flouroskopi süreleri istatistiksel olarak anlamlı olarak Grup-2 de daha uzun 
saptandı (p=0.047). Grup-1 ve Grup-2’deki hastaların hastanede ortalama yatış süreleri sırasıyla3.8±2.1 gün ve 
4.2±4.2 gündü(p=0.072). Gruplar arasında ortalama hemoglobin düşüş değerleri benzer olarak saptandı 
(p=0.534).Postoperatif sonuçları değerlendirdiğimizde, Grup-1 de taşsızlık % 72.0 olarak saptanırken, Grup-2 de 
bu oran % 76.7 idi (p=0.069). Total komplikasyon oranlarına baktığımızda ise Grup-1 de % 26.2 hastada 
komplikasyon saptanırken, Grup-2’de % 30.1 hastada komplikasyon saptanmıştı (p=0.364). Clavien skorlama 
sistemine göre komplikasyonların alt grupları incelendiğinde ise, gruplar arasında fark olmadığı saptandı. 

Sonuç: Obez hastalarda da böbrek taşların tedavisinde prone-PNL etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemi olarak 
kullanılabilir.  
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SUMMARY 

Introduction:In this study, we aimed to compare the success and complication rates of prone-percutaneous 
nephrolithotomy (prone-PNL) according to obesity of patients for renal stones. 

Material and Method: Between January 2012 andDecember 2017, 762 patients who performed prone-PNL for 
renalc alculi were evaluated retrospectively. Patients were divided into two groups according to body mass index 
(BMI). The patients with BMI < 30 kg/mm2 and>30 kg/mm2 were defined Group-1 and Group-2, respectively. 
Among groups, we compared demographic characteristics, perioperative and postoperative datas. 
Postoperatively , >4 mm Stone was identified as residual fragment. Complications were classified according to the 
Clavien scoring system. 

Results:In our study, there were 127 and 56 patients with staghorn renal calculi in the Group-1 and Group-2, 
respectively. The mean body mass index (BMI) were24.5±2.7 kg/mm2 and 32.3±2.2 kg/mm2 in the Group-1 and 
Group-2, respectively (p=0.001). The number of patients with metabolic syndrome was also statistically 
significantly higher in group-2 ( p=0.001). The mean stone size were 848±302 mm2 and 1020±197 mm2 in the 
Group-1 and Group-2, respectively ( p=0.535). When we evaluated the peroperative and postoperative results, 
the operation times were similar between the two groups (p = 0.263). Duration of fluoroscopy was statistically 
significantlyl onger in Group-2 between the groups (p = 0.047).The mean  hospitalization time of the patients 
was3.8 ± 2.1 days and 4.2 ± 4.2 days in Group-1 and Group-2, respectively (p = 0.072).Mean decrease of 
hemoglobin values were found to be similar between the groups (p = 0.534).When we evaluated the 
postoperative results, stone-free rates were72.0% in Group-1, while this rate was 76.7% in Group-2 (p = 0.069). 
When we look at the total complication rates, complications were detected in 26.2% of patients in Group-1 and 
30.1% of patients in group-2 (p = 0.364).When the subgroups of complications were examined according to the 
Clavien scoring system, it was found that the complication subgroups were similar between the groups. 

Conclusion: Prone-PNL can be used as an effective and safe treatment method for renal stones in obese 
patients. 

 
 

 

GİRİŞ 

Obezite ve kilo alımının hem nefrolitiyazis riskini 
hem de taş yükünü arttırdığı gösterilmiştir (1,2). 
Kılavuzlar, >2 cm böbrek taşları için altın standart 
tedavi yöntemi olarak perkutan nefrolitotomiyi 
(PNL) önermektedirler (3). Şok dalga litotripsi 
(SWL), noninvaziv yapısı nedeniyle küçük ile orta 
büyüklükteki böbrek taşlarının tedavisinde ön-
celikli önerilen tedavi seçeneği olmasına rağmen, 
obez hastalarda SWL tedavisi, cihaz üzerindeki 
ağırlık sınırı, taşı ultrason veya floroskopi ile 
görselleştirmenin zorluğu ve artan cilt ile taş 
arasındaki mesafe nedeniyle başarısız sonuçlar 
vermektedir. Sonuç olarak bu taşlarda da (< 2cm) 
fleksible üreterorenoskopi ile PNL öncelikli tedavi 
seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır (4). PNL 
yapılan hastalarda genel taşsızlık oranları 
%96.1’e kadar ulaşmaktadır (5). Bunun yanı sıra 
komplikasyon oranının da % 83 lere kadar 
ulaşabildiğini belirten çalışmalar mevcuttur (6) 

Vücut kitle indeksi (VKİ) yüksek olan bireyler 
kardiyovasküle rkomplikasyonlar, maligniteler, 
metabolik bozukluklar ve erken ölüm açısından 
yüksek risk altındadırlar (7). İlaveten birçok 
çalışmada obezitenin, tromboembolik olaylar, 

atelektazi ve yara enfeksiyonları dahil olmak 
üzere cerrahi ve anestezik komplikasyonlar için 
bağımsız bir risk faktörü olduğunu gösterilmiştir 
(8-11). Ayrıca hastada obezite varlığı prone 
perkutan nefrolitotomi (prone-PNL) esnasında 
çeşitli tedavi zorluklarını da ortaya çıkarır çünkü 
bu hastalar yüzüstü pozisyonda uzun süre 
kalmayı kolayca tolere edemezler ve bu 
hastalarda daha kalın subkutan yağ tabakası 
olması  nedeniyle nefroskopların manipulasyonu 
yetersiz kalabilir (12).  

Bu nedenlerden dolayı pek çok ürolog vücut kitle 
indeksi yüksek olan hastalar üzerinde işlem 
yapma konusunda isteksizdir. Biz bu çalışmamız-
da, prone-PNL nin obez hastalardaki güvenirliğini 
ve başarısını belirlemek için çeşitli vücut kitle 
indeksine sahip hastalarda PNL'nin sonuçlarını 
ve komplikasyonlarını karşılaştırmayı amaçladık. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada,  Nisan 2012 - Ocak 2017 tarihleri 
arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 
böbrek taşı nedeniyle prone-PNL uygulanan has-
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taların verileri retrospektif olarak incelendi. Hasta-
ların tüm verileri elektronik tıbbi kayıtlarından 
alınmıştır. Çalışmanın etik kurul onayı 28/07/ 
2021 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu’ndan Karar No:2021/125 
ile alınmıştır. 

Nöromüsküler hastalık öyküsü, doğuştan böbrek 
anomalileri, koagülopati, iskelet deformitesi, so-
liter böbrek ve <18 yaş olan hastalar çalışma dışı 
bırakıldı. Toplam 762 tane böbrek taşı nedeniyle 
pnl olan hasta, VKİ ne göre iki gruba ayrıldı. <30 
kg/m2 olan hastalar grup-1, >30 kg/m2 hastalar 
grup-2 olarak tanımlandı. VKİ, hastanın kilogram 
cinsinden vucut ağırlığının, santimetre cinsinden 
olan boy uzunluğuna iki kere bölünerek 
hesaplandı. Bu iki grup arasında demografik, 
perioperatif ve postoperatif veriler karşılaştırıldı. 

Tüm hastalar ameliyat öncesi standart olarak 
kontrastsız tüm batın bilgisayarlı tomografi (BT) 
ile değerlendirildi. Aşağıdaki belirtilen veriler 
ameliyattan hemen sonra kayıt altına alındı: 
hasta demografisi (yaş, cinsiyet, vücut kitle 
indeksi, ASA skoru, operasyon öyküsü, preope-
ratif hidronefroz varlığı, Metabolik Sendrom: en 
az iki hastalık varlığı (diyabet mellitus, hipertan-
siyon, hiperlipidemi ve obezite) ve taşın özellikleri 
( taşın lokalizasyonu, taşın yoğunluğu, taş yükü). 
Operasyon verileri ise ameliyat süresi, floroskopi 
süresi, giriş sayısı ve lokalizasyonu ile giriş 
yapılan kaliksti. Postoperatif komplikasyonlar 
Clavien skorlama sistemine göre incelendi (13).  

Hastalar steril idrar kültürü tespit edilmeden 
operasyona alınmadı. Hastalar operasyon öncesi 
profilaksi olarak seftriakson verildi ve nefrostomi 
tüpü çıkarılana kadar seftriaksona devam edildi. 
Hiçbir hastada operasyon öncesinde, sırasında 
ve sonrasında nefrotoksik ilaç kullanılmadı. 

Taş yükü, tüm hastalarda milimetre kare cinsin-
den aşağıdaki gibi hesaplandı: uzunluk x genişlik 
x π x 0.25, burada π matematiksel bir sabit 
olarak 3.14 alındı (14). Multipl taşlar için bu he-
saplama her bir kaliksteki taş için ayrı ayrı yapılıp 
hepsinin toplamı sonuç olarak kabul edildi. Bütün 
PNL operasyonları deneyimli üroloji uzmanları 
tarafından gerçekleştirildi. "Taşsızlık" durumu, 
ameliyat sonrası birinci aydaki kontrol BT'de 4 
mm'den küçük taş saptanması veya hiç taş 
saptanmaması olarak tanımlandı. Aynı zamanda 
taşsızlık durumu başarı olarak değerlendirildi. 
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PNL prosedürü 

Operasyon genel anestezi sonrası litotomi pozis-
yonunda renalpelvise 5 veya 6 F üreter katateri 
yerleştirilmesi ile başladı. Sonrasında tüm has-
talara prone pozisyonda skopi altında 18-gauge 
iğne ile taşın yerleşimine ve böbrek anatomisine 
göre subkostal veya interkostal giriş uygulandı. 
Giriş yeri  Amplatz dilatatörlerle 30 fr’e kadar 
dilate edilerek nefroskop ile toplayıcı sisteme 
girildi.Taşlar pnömotik litotriptor (Vibrolith; Elmed, 
Ankara, Turkey) yardımı ile kırıldı. Tüm hastalara 
operasyon sonrası 14 F nefrostomi katateri ta-
kılıp, antegradpiyelografi çekildi. Ateş veya 
belirgin hematürisi olmaması durumunda posto-
peratif 1. veya 2. günde nefrostomi klemplendi ve 
çıkarıldı. 

İstatistiksel Analiz 

Veriler Statistical Package for Social Sciences, 
versiyon 22.0 (SPSS IBM Corp.;Armonk, NY, 
USA) programı kullanılarak analiz edildi. Grupları 
karşılaştırmak için Independent t test, Chi-Square 
ve FisherExact test uygulandı. Nicel veriler, 
tablolarda ortalama ± standart sapma değerleri 
olarak ifade edilmiştir. Kategorik veriler n 
(frekans) ve yüzde (%) olarak yazılmıştır. Veriler 
% 95 güven seviyesinde analiz edildi ve p değeri 
0.05'ten düşükse anlamlı olarak kabul edildi. 

BULGULAR 

Grup-1 de 629, Grup-2 de ise 133 hasta 
mevcuttu. Hastaların ortalama VKİ’leri Grup-1 ve 
Grup-2 de sırasıyla 25.0±3.0 kg/mm2 ve 33.8±3.2 
kg/m² idi (p=0.001). Metabolik sendrom saptanan 
hasta sayısı da istatiksel olarak anlamlı olarak 
Grup-2 de daha fazlaydı (p=0.001). Hastaların 
ortalama yaşları Grup-1 ve Grup-2 de sırasıyla 
46.9±13.2 ve 49.2±10.5 idi (p=0.137). Grup-1 
deki ortalama taş boyutu 656.9±666.2 mm2 iken 
Grup-2 de 683.2±665.0 mm2 idi (p=0.680). 
Gruplar hasta ve taş özellikleri (ASA, hidronefroz 
varlığı, operasyon geçmişi ve taş yoğunluğu) 
açısından benzerdi. Demografik veriler ve taşın 
özellikleri Tablo 1'de detaylı olarak gösterilmiştir. 

Peroperatif ve postoperatif sonuçlar incelen-
diğinde, her iki grup arasında operasyon süreleri 
benzerdi (p=0.263). Gruplar arasındaki fluroskopi 
süreleri istatistiksel olarak anlamlı olarak Grup-2 
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de daha uzun saptandı (p=0.047). Giriş yapılan 
kaliks ve giriş sayıları da gruplar arasında ben-
zerdi (sırasıyla p=0.361, p=0.666). Operasyon 
esnasında Dj stent yerleştirilen hasta sayıları her 
iki gupta benzerdi (p=0.533). Grup-1 ve Grup-2 
deki hastaların hastanede ortalama yatış süreleri 

sırasıyla 3.8±2.1 ve 4.2±4.2 gündü(p=0.072). 
Gruplar arasında ortalama hemoglobin düşüş 
değerleri benzer olarak saptandı (p=0.534). Pero-
peratif ve postoperatif veriler detaylı olarak Tablo-
2 de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1.Gruplara göre hasta demografik verileri, preoperative bulgular ve taş özelliklerinin karşılaştırılması 

 VKİ ≤ 30 (n:629) VKİ >30 (n:133) P  

Yaş (yıl)* 46.9±13.2 49.2±10.5 0.137 

Cinsiyet 
 Kadın 
 Erkek 

 
169 (26.9%) 
460 (73.1%) 

 
85 (63.9%) 
48 (36.1%) 

 
0.001 

VKİ (kg/m²)* 25.0±3.0 33.8±3.2 0.001 

ASA skoru* 1.6±0.7 1.7±0.6 0.170 

Metabolik Sendrom 11 (1.8%) 52 (39.1%) 0.001 

Taş cerrahisi öyküsü 180 (28.6%) 47 (35.3%) 0.124 

Preoperatif hidronefroz 250 (39.7%)  98 (73.7%) 0.811 

Operasyon tarafı 
 Sağ 
 Sol 

 
312 (49.6%) 
317 (50.4%) 

 
61 (45.9%) 
72 (54.1%) 

 
0.433 

Taşın yeri 
 Pelvis 
 Alt pol 
 Üst pol 
 Pelvis ve tek kaliks 
 Multipl kaliks 
 Parsiyel staghorn 
 Staghorn 

 
167 (26.5%) 
60 (9.5%) 
13 (2.1%) 
181 (28.8%) 
27 (4.3%) 
93 (13.8%) 
88 (13.9%) 

 
39 (29.3%) 
13 (9.8%) 
2 (1.5%) 
38 (28.6%) 
4 (30.0%) 
21 (15.8%) 
16 (12.0%) 

 
 
 
0.970 

Taş boyutu  (mm²)* 656.9±666.2 683.2±665.0 0.680 

Taşın Hounsfield  skoru* 1049.4±324.9 1055.8±301.3 0.542 

*ortalama ve standart sapmalar  ASA:American society of anesthesiologists,  VKİ: Vücut kitle indeksi  
 
 

Tablo 2.Operasyon verileri ve operasyon sonrası takiplerin karşılaştırılması 

 VKİ ≤30 (n:629) VKİ >30 (n:133) P  

Operasyon süresi (dakika)* 101.9±40.4 106.2±38.3 0.263 

Floroskopi süresi (saniye)* 81.2±64.0 93.3±63.4 0.047 

Giriş yeri  
 Alt kaliks 
 Orta kaliks 
 Üst kaliks 

 
346 (55.0%) 
201 (31.9%) 
38 (6.1%) 

 
80 (60.1%) 
42 (31.6%) 
4 (3.0%) 

 
 
0.361 

Giriş sayısı 
 1 
 2 
 3 

 
567 (90.1%) 
59 (9.4%) 
3 (0.4%)  

 
122 (91.7%) 
11 (8.3%) 
0 (0%) 

 
 
0.666 

İnterkostal giriş 238 (37.8%) 50 (37.6%) 0.958 

İntraoperatif dj stent yerleştirilmesi 73 (11.6%) 18 (13.5%) 0.533 

Hastane yatış süresi  (gün)* 3.8±2.1 4.2±4.2 0.072 

Nefrostomi alınma süresi (gün)* 2.2±0.9 2.7±3.8 0.323 

Hgb düşüşü (g/dl) 1.6±1.2 1.5±1.1 0.534 

Başarı  453 (72.0%) 106 (76.7%) 0.069 

*ortalama ve standart sapmalar 
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Grup-1 de operasyon başarısı % 72.0 olarak 
saptanırken, Grup-2 de bu oran % 76.7 olarak 
saptandı. Gruplar arasında operasyon başarısı 
olarak istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar yoktu 
(p=0.069). Total komplikasyon saptanma oranları 
ise Grup-1 ve Grup-2 de sırasıyla % 26.2 ve       
% 30.1 olarak saptandı. Gruplar arasında kompli-
kasyon oranları arasında da istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıklar yoktu (p=0.364). Clavien skor-
lama sistemine göre komplikasyonların alt 
grupları incelendiğinde ise, gruplar arasında fark 
olmadığı saptandı. Clavien skorlama sistemine 
göre komplikasyonların detayları Tablo 3'de 
gösterilmiştir. 

TARTIŞMA 

Obezite, vücuda besinler ile alınan enerjinin, 
harcanan enerjiden fazla olmasından kaynakla-
nan, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu 
ortaya çıkan kronik bir hastalıktır (15). Son otuz 
yılda özellikle yüksek gelirli ülkelerde olmak 
üzere dünya çapında obezite insidansında bir 
artış gözlemlenmiştir ve obezite; metabolik 

sendrom, maligniteler, kardiyovasküler hastalık-
lardan sorumlu önemli bir etiyolojik faktör olmakla 
birlikte üriner sistem taş hastalığı oluşumu ile 
kuvvetli bir ilişkisi olduğu çeşitli çalışmalarda 
ortaya konulmuştur (16,17).  

Obezite cerrahide çeşitli zorluklara yol açabil-
mektedir. Önceki çalışmalarda obez hastalarda 
cerrahi sonrası morbiditenin yüksek olduğu 
gösterilmiştir ve obezite çeşitli cerrahi prosedür-
lerde komplikasyonların sıklığı ve ciddiyetindeki 
artışla ilişkilendirilmiştir, aynı zamanda tüm 
nedenlere bağlı mortaliteye de önemli ölçüde yol 
açmaktadır (8,18). Perioperatif yara komplikas-
yonları, venöz tromboembolizm, artan transfüz-
yon gereksinimi ve kardiyopulmoner olaylar 
obezite ile ilişkili olarak sık görülebilmektedir (8). 
Böbrek taşlarının tedavisi, enstrümantasyon ve 
teknolojideki ilerlemelere rağmen çeşitli sorunlara 
yol açabilmektedir. Böbrek taşlarında PNL, etkili 
ve güvenli bir yöntem olmasına rağmen majör 
komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu cerrahi 
prosedürün zorluğuna obezitenin de eklenmesi 
nedeniyle ürologlar bu hastaların yönetiminde 
bazı çekinceler yaşamaktadır.

Tablo 3. Clavien-Dindo sınıflamasına göre komplikasyon gelişen grupların karşılaştırılması 

VKİ ≤30 (n:629) VKİ>30(n:133) P 

Toplam  165 (26.2%) 40 (30.1%) 0.364 

Clavien 1 

Ateş  

İdrar kaçağı (bekle ve gör) 

 Toplam 

18 (2.9%) 

30 (4.8%) 

48 (7.6%) 

3 (2.3%) 

6 (4.5%) 

9 (6.8%) 

0.731 

Clavien 2 

Transfüzyon

Ateş nedenli antibiyoterapi verilen 

  Toplam  

36 (5.7%) 

32 (5.1%) 

68 (10.8%) 

10 (7.6%) 

6 (4.5%) 

16 (12.0%) 

0.683 

Clavien 3 

Dj stent takılması gereken Anjioembolizasyon 

Pelvis perforasyonu

Toraks tüpü ihtiyacı 

  Toplam  

29 (4.6%) 

1 (0.2%) 

4 (0.6%) 

4 (0.6%) 

38 (6.0%) 

8 (6.0%) 

0 (0%) 

1 (0.7%) 

1 (0.7%) 

10 (7.6%) 

0.524 

Clavien4a 

Barsak yaralanması  

Ürosepsis

 Toplam  

1 (0.2%) 

10 (1.6%) 

11 (1.7%) 

0 (0%) 

5 (3.8%) 

5 (3.8%) 

0.175 



360 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 

VKİ çeşitli ürolojik prosedürlerin sonuçları üzerin-
deki etkisi önceki çalışmalarda araştırılmıştır ve 
yüksek VKİ'ye sahip hastalarda daha uzun 
ameliyat süreleri ve artmış kan kaybı bildirilmiştir 
(19,20). Buna karşın, Carson ve ark. PNL sonrası 
obez hastalarda ameliyat süresi, ikincil prose-
dürler, hastanede kalış süresi, komplikasyon 
oranları ve taşsızlık oranlarının obez olmayan 
hastalarla benzer olduğunu göstermiştir (21). 
Benzer şekilde, El-Assmy ve meslektaşlarının, 
PNL uygulanan, 270 normal kilolu hastayı 325 
fazla kilolu, 468 obez ve 92 morbid obez hastayla 
karşılaştırdığı çalışmasında, taşsızlık oranları, 
hastanede kalış süresi, kan kaybı veya kompli-
kasyon oranları arasında farklılık olmadığını 
göstermişlerdir (22). Bizim çalışmamızda da 
operasyon süresi, hastanede kalış süresi, kan 
kaybı, taşsızlık ve komplikasyon oranları her iki 
grupta benzerdi. 

Önceki çalışmalarda, PNL yapılan hastalarda 
genel taşsızlık oranlarının %96.1’e kadar ulaştığı 
belirtilmektedir (5). VKİ 30 kg/m2‘nin altı ve 
üstünün karşılaştırıldığı bu çalışmada başarı 
oranları sırasıyla % 72.0 ve % 76.7 saptandı. 
Başarıdaki bu düşük oran her hastaya tek akses 
yapılmış olması, litotripsinin sadece pnömatik 
litotriptör ile yapılması ve fleksibl nefroskobun 
kullanılamaması gibi teknik kısıtlamalarla 
açıklanabilir. Ayrıca VKİ 30 kg/m2 üzeri olan 
hastalarda subkutan yağ dokusunun kalın olması, 
nefroskop veya amplatz kılıf uzunluğunun 
yetersiz kalmasına ve manevra kabiliyetinin 

kısıtlanması yol açabilmektedir. Bu da renal 
toplayıcı sisteme veya taş ulaşımına zorluk 
çıkararak başarıyı etkileyebilir. 

Önceki çalışmalara benzer olarak bulgularımızda, 
VKİ'nin PNL sonuçları üzerinde olumsuz bir etkisi 
olmadığını göstermektedir. Bagrodia ve ark. 
VKİ<30 kg/m2 70 hasta (29 ‘u staghorn taş), 
VKİ≥30 kg/m2 80 hastada gerçekleştirdikleri PNL 
sonrası sonuçlarını açıkladılar; transfüzyon, 
komplikasyon ve rezidü taş oranlarını benzer 
saptadılar (23). VKİ’nin PNL başarısı üzerine 
etkisinin değerlendirildiği Şimşek ve ark. 
çalışmasında, gruplar (VKİ<25 kg/m2, 25-29.9 
kg/m2, 30-39.9 kg/m2 ve >40 kg/m2) arasında 
başarı, hastanede kalış süresi, operasyon süresi, 
komplikasyon açısından anlamlı fark saptama-
dılar (24). Bizim çalışmamızda bu yapılan 
çalışmalar ile tutarlılık sağlamaktadır. 

Çalışmamızda bazı kısıtlamalar mevcuttur. İlk 
olarak, sınırlı sayıda hasta ile yapılmış retros-
pektif olarak dizayn edilmiş bir çalışmadır. İkin-
cisi, hastaların uzun dönem takip verileri yoktur. 
Son olarak, geniş bir hasta serisi ile yapılacak 
prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 
SONUÇ 

Sonuç olarak, prone-PNL’nin obez hastalarda 
böbrek taşı tedavisinde yüksek başarı ve kabul 
edilebilir komplikasyon oranları ile etkili ve 
güvenilir bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.  
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