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ÖZ 

Giriş: Biz bu çalışmada daha önce taş cerrahisi geçirmiş olmanın PNL sonuçları ve komplikasyonları üzerine 
etkisini değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: 2012-2017 yılları arasında Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde böbrek 
taşına yönelik PNL yapılan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Daha önce böbrek taşı nedeniyle aynı 
taraf böbrekten taş cerrahisi öyküsü olmayan hastalar (primer PNL) grup-1 ve aynı taraf böbrek için PNL veya 
açık taş cerrahisi öyküsü olan hastalar (sekonder PNL) grup-2 olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik ve 
preoperatif özellikleri kaydedildi. Ayrıca intraoperatif ve postoperatif sonuçlar (ameliyat ve floroskopi süresi, 
hastane yatış süresi, komplikasyonlar ve taşsızlık durumu) incelendi. 

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların 535'i grup-1, 227’si ise grup-2’deydi. Grup 1’deki hastaların yaş 
ortalaması 47.9±13.1, grup 2’deki hastaların yaş ortalaması 47.7±12.8 idi (p=0.832).Taş boyutu grup 1’de 
23.4±11.4 mm, grup 2’de 24.2±9.8 mm idi (p=0.476). Grup-1’ de operasyon süresi 99.9±37.3 dk, grup-2’de ise 
109.4±45.3 dk idi (p=0.003). Taşsızlık durumunda iki grup arasında anlamlı derecede farklılık saptandı. Grup 1' 
de taşsızlık oranı %90.3, grup 2'de %79.3 olarak gözlendi (p=0.003). Her iki grupta komplikasyon görülme 
oranında anlamlı farklılık saptanmadı, grup-1’de %25.9, grup 2'de %30.3 olarak gözlendi (p=0.211) 

Sonuç: Sonuçlarımız PNL’nin daha önce taş cerrahisi geçirmiş hastalarda güvenli bir şekilde fakat daha uzun 
operasyon süresi ve daha düşük başarı oranı ile uygulanabilirliğini göstermiştir.   

 
SUMMARY 

Introduction: In this study, we aimed to evaluate the effect of being had stone surgery’s PNL results and 
complications. 

Material and Method: The data of patients who underwent PNL for kidney stones in the Urology Clinic of 
Bozyaka Education and Research Hospital between 2012 and 2017 were analyzed retrospectively. Patients who 
have underwented open stone surgery (Secondary PNL) as group-2 and have not underwented open stone 
surgery yet (Primary PNL) as group-1 were divided into two groups. Demographic and postoperative 
characteristics of the patients were recorded. In addition, intraoperative and postoperative results (duration of 
surgery and fluoroscopy, duration of hospital stay, complications and stone-free status) were examined. 
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Results: Of the patients participating in the study, number of 535 were in group-1 and 227 were in group-2. The 
mean age of the patients in group 1 was 47.9±13.1, and the mean age of the patients in group 2 was 47.7±12.8 
(p=0.832). The stone size was 23.4±11.4 mm in group 1 and 24.2±9.8 mm in group 2 (p=0.832). =0.476). The 
operation time was 99.9±37.3 minutes in group-1 and 109.4±45.3 minutes in group-2 (p=0.003). There was a 
significant difference between the two groups in terms of stone-free status. Stone-free rate was 90.3% in group 1 
and 79.3% in group 2 (p=0.003). There was no significant difference in the incidence of complications in both 
groups, 25.9% in group-1 and 30.3% in group 2 (p=0.211) 

Conclusion: Our results showed that PNL can be performed safely but with a longer operation time and lower 
success rate in patients who have undergone previous stone surgery. 
 
 
 
 
 

 

GİRİŞ 

Üriner sistem taş hastalığı prevalansı ve tekrar-
laması nedeniyle önemli bir sağlık sorunu olarak 
kabul edilmektedir. Teknolojideki gelişmeler ile 
günümüzde böbrek taşı tedavisi daha düşük 
morbidite, daha kısa ameliyat süresi ve daha 
düşük postoperatif komplikasyon nedeniyle yerini 
açık cerrahiden minimal invaziv cerrahi prose-
dürlere önemli ölçüde bırakmıştır (1,2). Perkütan 
nefrolitotomi (PNL) büyük böbrek taşları için altın 
standart tedavi yöntemidir. Açık taş ameliyatı 
veya PNL öyküsü olan hastalarda taş rekürrensi 
nedeniyle tekrarlayan PNL operasyonları gereke-
bilir (3,4). Taş hastalığı görülen hastalarda 5-7 yıl 
içerisinde taşın tekrarlama ihtimali %50'ye kadar 
çıkmaktadır (5). PNL veya açık taş cerrahisi böb-
rekte skar dokusuna ve anatomik değişikliklere 
neden olur. Bu durumlar sonraki PNL işlemlerini 
etkileyebilir. Bazı çalışmalar geçirilmiş açık taş 
cerrahisinin PNL başarısını düşürdüğü yönündey-
ken (6), bazı çalışmalar PNL başarısını etkileme-
diğini göstermiştir (7,8). 

Biz bu çalışmada daha önce taş cerrahisi geçir-
miş olmanın PNL sonuçları ve komplikasyonları 
üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

2012-2017 yılları arasında Bozyaka Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde böbrek 
taşına yönelik PNL yapılan hastaların verileri 
retrospektif olarak incelendi. Bu çalışma için etik 
kurulu onayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 
alınmıştır. (Karar No:2021/175 Tarih:13.10.2021). 
İskelet deformitesi, konjenital böbrek anomalisi, 
koagülopati ve soliter böbreği olan hastalar 
çalışma dışı bırakıldı. Daha önce böbrek taşı 
nedeniyle aynı taraf böbrekten taş cerrahisi 
öyküsü olmayan hastalar (primer PNL) grup-1 ve 

aynı taraf böbrek için PNL veya açık taş cerrahisi 
öyküsü olan hastalar (sekonder PNL) grup-2 
olarak iki gruba ayrıldı.  

Tüm hastalar operasyon öncesi ayrıntılı bir 
anamnez formu ile değerlendirildi. Hastalar 
operasyon öncesinde bilgisayarlı tomografi (BT), 
tam kan sayımı, serum kreatinin, kanama ve pıh-
tılaşma zamanı ve idrar kültürü ile değerlendirildi. 
İdrar kültüründe üreme olan hastalar yeterli süre 
antibioterapi uygulandıktan sonra kontrol idrar 
kültürlerinde üreme saptanmaması üzerine ope-
rasyona alındı. Hastaların operasyon tarafı ve 
öyküsü, yaş, cinsiyet, taş boyutu, vücut kitle 
indeksi (VKİ) ve taş yoğunluğu gibi demografik ve 
preoperatif özellikleri kaydedildi. Ayrıca intrao-
peratif ve postoperatif sonuçlar (ameliyat ve flo-
roskopi süresi, hastane yatış süresi, komplikas-
yonlar ve taşsızlık durumu) incelendi. Komplikas-
yonlar Clavien skorlama sistemine göre detaylan-
dırıldı. Taş boyutu tayin edilirken taşın uzun aksı 
ölçülerek kullanıldı.  

Tüm operasyonlar genel anestezi altında önce 
litotomi pozisyonunda üretere sistoskop eşliğinde 
6 French (F) üreter kateteri takılarak başlandı. 
Sonrasında hastalar prone pozisyona dikkatlice 
alınarak devam edildi. Üreter kateterinden opak 
madde verilerek skopi altında uygun kaliks girişi 
yapıldı. Toplayıcı sisteme girildikten sonra giriş 
iğnesinin içinden kılavuz tel gönderilerek üzerin-
den trakt 30 F ‘e kadar dilate edildi ve 30 F 
amplatz kılıf yerleştirildi. Nefroskopi yapılmasını 
takiben taşlar pnömotik litotriptör ile kırılarak 
oluşan parçalar forseps ile çıkarıldı. Nefroskopi 
esnasında salin kullanılarak devamlı yıkama 
yapıldı. Rezidü taş varlığı skopi ile kontrol edildi. 
Gerektiğinde opak madde verilerek toplayıcı 
sistem kontrol edildi. Rezidü taş varlığında ek 
girişler planlandı. Gerekli vakalarda antegrad ola-
rak double j stent (DJS) konuldu ve işlem nefros-
tomi katateri konulmasını takiben sonlandırıldı. 
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Başarı, ameliyat sonrası 1. ay BT kontrolünde 
tam taşsızlık veya <4 mm parçalar saptanması 
olarak kabul edildi.  

İstatistiksel analiz 

Verilerin analizinde Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS IBM Corp.; Armonk, NY, 
ABD) versiyon 22 yazılım paketi kullanıldı. İki 
grubu karşılaştırmak için bağımsız örneklem t 
testi, ki-kare testi ve Fisher’s exact testi kullanıldı. 
Kantitatif veriler tablolarda ortalama ± standart 
sapma değerleri olarak ifade edildi. Kategorik 
veriler sayı (frekans) ve yüzde (%) olarak sunul-
du. Veriler %95 güven düzeyinde analiz edildi ve 
p değeri 0,05'ten küçükse anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR  

Çalışmada 762 (508 erkek, 254 kadın) hastanın 
medikal kayıtları incelendi. Bu hastalardan 535'i 
grup-1, 227’si ise grup-2’deydi. Grup 1’deki 
hastaların yaş ortalaması 47.9±13.1, grup 2’deki 
hastaların yaş ortalaması 47.7±12.8 idi 

(p=0.832). Taş boyutu grup 1’de 23.4±11.4 mm, 
grup 2’de 24.2±9.8 mm idi (p=0.476).  Vücut Kitle 
İndeksi grup 1’de 26.5±4.4, grup 2’de 26.7±4.9 
olarak saptandı (p=0.524). Grup 1’deki hastaların 
ortalama Hounsfield Unit değeri 1025.3±313.1, 
grup 2’deki hastaların ise 1051.3±344.3 idi.  
Hastaların demografik özellikleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Grup-1’ de operasyon süresi 99.9±37.3 dk, grup-
2’de ise 109.4±45.3 dk idi (p=0.003). Operasyon 
süresi anlamlı olarak grup 2’de daha uzun 
saptandı. Floroskopi süresi grup 1’de 80.8±63.3 
sn, grup 2’de 89.2±64.4 sn idi (p=0.096). Has-
tane yatış süresi her iki grup arasında benzerdi 
(p=0.607). Hemoglobin düşüşü karşılaştırıldığın-
da ise grup 1'de 1.2±1.1 g/dl, grup 2'de 1.3±1.2 
g/dl olarak belirlendi (p=0.366). Taşsızlık duru-
munda iki grup arasında anlamlı derecede fark-
lılık saptandı. Grup 1'de taşsızlık oranı %90.3, 
grup 2'de %79.3 olarak gözlendi (p=0.003). Her 
iki grupta komplikasyon görülme oranında an-
lamlı farklılık saptanmadı, grup-1’de %25.9, grup 
2'de %30.3 olarak gözlendi (p=0.211) (Tablo 2).  

 
 
 
 

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri 

 Primer (n=535) Sekonder (n=227) P değeri 
Yaş (yıl)* 47.9±13.1 47.7±12.8 0.832 
Cinsiyet 
 Erkek 
 Kadın 

 
359 
176 

 
149 
78 

0.695 

VKİ (kg/m2)* 26.5±4.4 26.7±4.9 0.524 
ASA skoru 1.2±0.3 1.3±0.4 0.687 
Taş boyutu (mm)* 23.4±11.4 24.2±9.8 0.476 
HU   1025.3±313.1 1051.3±344.3 0.310 
Taş yerleşimi   0.102 

Üst 86 38  
Alt 159 69  
Pelvis 204 98  
Multiple 86 22  

Taraf   0.889 
Sağ 274 112  
Sol 261 115  

*ortalama±standart sapma VKİ: Beden Kitle indeksi, ASA: American Society of Anesthesiologists, HU:Hounsfield Unit 
 

Tablo 2. Gruplar arası postoperatif verilerin karşılaştırılması 

 Primer (n=535) Sekonder (n=227) P  değeri 
Operasyon süresi (dk)* 99.9±37.3 109.4±45.3 0.003 
Floroskopi süresi (sn)* 80.8±63.3 89.2±64.4 0.096 
Hastane yatış 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 
Taşsızlık durumu  483 (%90.3) 180 (%79.3) 0.003 
Komplikasyon 
 Grade 1-2 
 Grade 3-5  

139 
104 
35 

69 
50 
19 

0.211 
0.416 
0.368 

* ortalama±standart sapma 
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TARTIŞMA 

Perkütan nefrolitotomi (PNL) büyük böbrek taşları 
için standart tedavi yöntemidir. Yüksek taşsızlık 
oranları ve daha az invaziv olması nedeniyle açık 
böbrek taşı cerrahisinin yerini almıştır. Taş hastalığı 
görülen hastalarda taşın tekrarlama ihtimalinin 
yüksek oranlara çıkması bu hastaların tekrar 
tekrar taş cerrahisi geçirmesine neden olmakta-
dır. Literatürde geçirilmiş taş cerrahisinin PNL 
başarını etkilediğini ve etkilemediğini bildiren 
çalışmalar mevcuttur. Bizim çalışmamız primer 
ve sekonder prosedür olarak uygulanan PNL’nin 
sonuç ve komplikasyonlarını inceleyen geniş 
hasta volümlü bir çalışmadır.  

Margel ve arkadaşlarının 167 hasta ile yaptığı 
çalışmada primer PNL ve sekonder PNL yapılan 
hastaların operasyon süreleri karşılaştırılmış olup 
açık cerrahi öyküsü olan hastalarda operasyon 
süresinde anlamlı derecede uzama görülmüştür 
(9). Tuğcu ve arkadaşlarının 105 primer PNL 
hastası ile 55 sekonder PNL hastasını karşılaştır-
dığı çalışmada sekonder PNL yapılan grupta 
operasyon süresinde anlamlı derecede artış 
görülmüştür (10). Çalışmamızda da operasyon 
süresi sekonder PNL yapılan hastalarda, primer 
PNL yapılan hastalara göre anlamlı derecede 
artış görülmüştür. Operasyon süresinde uzamaya 
böbrek anatomisindeki değişikliğin ve gelişen 
skar dokusunun, akses ve dilatasyonda güçlük 
yaratmasından dolayı olduğu düşünülmektedir. 
Her iki grup arasında floroskopi süresi karşılaştır-
dığımızda anlamlı derecede farklılık saptanmadı. 

Yapılan bir araştırmada 89 PNL (62 primer PNL 
ve 27 sekonder PNL) uygulanan hasta karşılaştı-
rılmış olup, hastane yatış sürelerinde gruplar 
arası fark saptanmamıştır (8). Aynı şekilde 175 
primer PNL ve 175 sekonder PNL yapılan hasta 
incelenmiş olup hastane yatış sürelerinde farklılık 
saptanmamıştır (11). Çalışmamızda da iki grup 
arasında hastane yatış süreleri arasında farklılık 
saptanmamıştır. 

Sofikerim ve arkadaşlarının çalışmasında primer 
PNL yapılan grupta transfüzyon ihtiyacı %3.7, 
sekonder PNL yapılan grupta %8.1 olarak sap-
tanmıştır (8). Transfüzyon ihtiyacı Tuğcu ve 
arkadaşlarının çalışmasında primer PNL yapılan 
grupta %12.3, sekonder PNL yapılan grupta %14 
olarak bulunmuştur ve ortalama transfüzyon 
miktarı 1 ünite olarak saptanmıştır. Gruplar arası 
anlamlı farklılık saptanmamıştır (10). Çalışma-
mızda da literatüre benzer olarak gruplar arası 
hemoglobin düşüş miktarı ve transfüzyon ihtiyacı 
benzer olarak saptandı.  

Basiri ve arkadaşlarının 117 primer PNL yapılan 
hasta ile 65 sekonder PNL yapılan hastayı 
karşılaştırdığı çalışmada taşsızlık oranlarında her 
iki grup arasında fark saptanmamıştır (12). 367 
PNL yapılan hastanın yer aldığı çalışmada primer 
PNL hastaları grup 1, açık taş cerrahisi geçiren 
hastalar grup 2 ve PNL öyküsü olanlar grup 3 
olacak şekilde ayrılarak incelenmiş ve gruplar 
arası taşsızlık oranları benzer bulunmuştur (13). 
Açık taş cerrahisi sonrası infindibulum stenozu, 
perinefrik fibrozis, bağırsaklarda yer değişikliği ve 
insizyonel herni nedeniyle PNL başarısında 
düşme ve komplikasyon oranlarında artış olabile-
ceği yayınlanmıştır (9,14,15). Çalışmamızda ise 
her iki grupta benzer komplikasyon oranları 
görülürken, grup-1 de taşsızlık oranı anlamlı 
olarak daha yüksek saptandı. Bu oran grup 1'de 
%90.3 iken grup 2'de %79.3 idi.  

Çalışmamızda bazı limitasyonlar bulunmaktadır. 
İlk olarak, retrospektif bir tasarıma sahiptir. İkin-
cisi, cerrahi komplikasyonların uzun vadeli karşı-
laştırması yoktur ve taş cerrahisi geçiren hastalar 
daha spesifik gruplara ayrılarak karşılaştırılabilir. 
Son olarak, daha geniş bir seri ile ileriye dönük 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 

SONUÇ 

Sonuçlarımız PNL’nin daha önce taş cerrahisi 
geçirmiş hastalarda güvenli bir şekilde fakat daha 
uzun operasyon süresi ve daha düşük başarı 
oranı ile uygulanabilirliğini göstermiştir. 
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