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ÖZET: İrrigasyon sıvısı olarak izotonik NaCl kullanılan, axipolar elektrokoter sistemi ile 
çalışan plazmakinetik enerjili transüretral prostat rezeksiyonunun %5’lik mannitol ve 
unipolar elektrokoter sistemi kullanılan konvansiyonel transüretral prostat rezeksiyonuna 
alternatif olabilme kabiliyetinin test edilmesi. 
Benign prostat hiperplazisi sonucu kronik üriner retansiyon nedeniyle daimi sondalı ve 
prostat hacimleri 45-100gr arası değişen ve yaş ortalamaları 68,9(55-77) olan 20 hasta 2 
gruba randomize edildi. Birinci grup hastalara Gyrus plazmakinetik axipolar sistemi ile 
irrigasyon sıvısı olarak izotonik NaCl kullanılarak transüretral prostat rezeksiyonu 
uygulandı. İkinci grup hastalara irrigasyon sıvısı olarak %5'lik mannitol solüsyonu ve 
unipolar elektrokoter sistemi kullanılarak konvansiyonel transüretral prostat rezeksiyonu 
uygulandı. Her iki grup hastada da 26 Fr rezektoskop kullanıldı. Gruplar arasında rezeke 
edilen doku miktarı, operasyon süreleri, preoperatif ve postoperatif serum Na ve Cl 
seviyeleri, postoperatif üroflovmetri parametreleri karşılaştırıldı. 
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Her ne kadar 1.grup hastaların prostat volümü ortalamaları 2.grup hastalardan daha 
büyük ve operasyon süreleri daha uzun ise de gruplar arasında rezeke edilen doku 
miktarları, kan kaybı ve postoperatif üroflovmetri parametreleri açısından anlamlı fark 
yoktu. İkinci grup hastalarda birinci gruba göre operasyon sonrası serum Na ve Cl 
seviyelerinde anlamlı düşme gözlendi( Na için 14 mEq/ml, Cl için 8 mEq/ml). 
İrrigasyon sıvısı olarak izotonik NaCl solüsyonu ve axipolar elektrokoter kullanılan, 
plazmakinetik enerji ile yapılan transüretral prostat rezeksiyonu; %5’lik mannitol 
solüsyonu kullanılan, unipolar elektrokoter kullanılan konvansiyonel transüretral prostat 
rezeksiyonuna iyi bir alternatiftir. 
 
Anahtar Kelimeler: Benign prostat hiperplazisi, plazmakinetik rezeksiyon, transüretral 
prostatektomi 
 
 

 
ABSTRACT:  To test whether transurethral prostate resection with saline as the irrigation 
solution and axipolar electrocautery system can be an alternative to conventional 
transurethral prostate resection performed using unipolar electrocautery system and 5% 
mannitol solution as the irrigation solution. 
 20 patients with an average age of 68,9(55-77) and prostate volumes between 45-100 
grams who were on urinary catheter drainage due to chronic urinary retention because of 
benign prostate hyperplasia were sorted in 2 groups randomly. Group 1 had 10 patients 
and undergone transurethral prostate resection with Gyrus plasmakinetic system with 
axipolar electrocautery using saline as the irrigation solution. Group 2 had 10 patients 
and underwent conventional transurethral prostate resection with unipolar electrocautery 
system with 5% mannitol used as the irrigation fluid. Both systems had 26 Fr 
resectoscopes. We compared the volumes of resected tissues, operation times, blood 
loss, preoperative and postoperative serum Na and Cl changes and postoperative 
uroflowmetry parameters between the groups.  
The patients in group 1 had larger prostates and longer operation times. There was no 
statistically significant difference between the groups in terms of blood loss, volumes of 
the resected tissues and postoperative uroflowmetry parameters. There was a 
statistically significant decrease between the preoperative and postoperative serum Na 
and Cl levels in group 2(14 mEq/ml for Na and 8 mEq/ml for Cl). 
TUR-P with saline as the irrigation solution and axipolar electrocautery system can be a 
reasonable alternative to conventional TUR-P using unipolar electrocautery and 5% 
mannitol solution as the irrigation solution. 
 
Key words: Benign prostate hyperplasia, plasmakinetic resection, transurethral 
prostatectomy 
 
 
GİRİŞ 
 
Günümüzde yaşam kalitesi(QoL) ve 
süresindeki beklentiler arttıkça, 
prostatizm yaşlı erkekler için önemli bir 
problem teşkil etmiş, eşlik eden  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
faktörlerin de kavranmasıyla Alt Üriner 
Sistem Semptomları (AÜSS) adı altında 
incelenmeye başlanmıştır. AÜSS, 65 ya- 
şın üzerindeki erkeklerde %30 oranında 
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ileri derecede probleme neden 
olmaktadır(1).  Bu etkiler her ne kadar 
başlangıçta hayatı tehdit edici dere 
celerde olmasa da QoL açısından oldukça 
olumsuz etkileri vardır(2).  
Histolojik olarak benign prostat 
hiperplazisi(BPH), prostatik üretra 
çevresinde selim prostat nodülleri 
oluşumu ile karakterli olup bu konuda ilk 
çalışmalar 1760 yılında Morgagni tara 
fından yapılmıştır(3). Baltimore Longitu 
dinal Yaşlanma Çalışmasında 60 yaşa 
kadar erkeklerin %60’ında bir dereceye 
kadar klinik BPH olduğu, bunun 61-70 
yaşları arasında klinik olarak %69, 
histolojik olarak %70,7 olduğu saptan 
mıştır(4). Barry ve ark. 30 yaş altı erkek 
lerde histolojik BPH’ne rastlamazken bu 
olay yaş arttıkça belirginleşmiş, doku 
zuncu dekadda %88’e kadar çıktığı rapor 
edilmiştir(5).  
AÜSS'nın giderilmesinde esas olan, 
obstrüktif ve irritatif semptomların 
giderilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 
medikal veya cerrahi tedaviler denene 
bilir. Henüz cerrahi endikasyonu olmayan 
hastalarda tıkanıklığın giderilmesi için; 
alfa blokör ve 5 alfa redüktaz inhibi 
törlerinden oluşan medikal tedaviler ve 
bunların kendi içlerinde veya antiko 
linerjikler ile kombinasyonları kullanıla 
bilmektedir. Cerrahi tedavide açık ameli 
yatlara alternatif olarak son 15-20 yıllık 
süreçte endoskopik ameliyat teknolojileri 
hızla gelişmiş ve transüretral prostat 
rezeksiyonu (TUR-P) BPH’ne yönelik 
cerrahi tedavilerde altın standart haline 
gelmiştir. Endoskopik cerrahiler açık pros 
tat ameliyatına oranla daha kolay gibi 
görünseler de birçok komplikasyona ve 
ciddi problemlere sebep olabilirler. Örnek 
olarak konvansiyonel TUR-P sırasında 
kullanılan irrigasyon sıvılarının emilimi 
sonucu oldukça ciddi sonuçlar doğu 
rabilecek; hipervolemi ve dilüsyonel 
hiponatremi ile karakterize TUR send 
romu her zaman korkulan bir komp 
likasyondur(6-9). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bizim bu çalışmamızdaki amacımız; en 
doskopik cerrahi yöntemlerin kulla 
nılacağı hastalarda oluşabilecek yan 
etkiler ve hasta seçimi açısından yeni bir 
seçenek olan ve bu çalışmanın başlangıç 
aşamasında iken henüz hakkında 
yayınlanmış fazla sayıda çalışmaya rastla 
nılmayan Gyrus plazmakinetik enerji ve 
axipolar elektrokoterizasyon sistem 
donanımlı, irrigasyon sıvısı olarak da 
izotonik NaCl kullanılan TUR-P yönte 
minin, %5’lik mannitol kullanılan ve uni 
polar elektrokoterizasyon sistemi ile 
çalışan konvansiyonel TUR-P sistemine 
alternatif olup olamayacağının değerlen 
dirilmesidir. 
  
MATERYAL VE METOD         
  
Üroloji polikliniğine başvuran, yaş 
ortalaması 68,9(55-77) olan ve BPH'ne 
bağlı kronik üriner retansiyon nedeniyle 
daimi sondalı, prostat volümleri 
transrektal ultrason ile 45-100cc arasın 
da değişen 20 hasta çalışmaya alınmıştır. 
Hastalar geliş sıralarına göre 10'ar 
hastadan oluşan 2 gruba ayrılmışlardır. 
Birinci grup hastaya Gyrus plazmakinetik 
sistem ve izotonik NaCl kullanılarak 
axipolar elektrokoterizasyon sistemi ile 
TUR-P yapılacak hastalar, ikinci gruba da 
%5'lik mannitol kullanılarak ve unipolar 
elektrokoterizasyon sistemi ile konvan 
siyonel TUR-P yapılacak hastalar alındı. 
Gerekli ve rutin preoperatif değerlen 
dirmeler sonrası 1.grup hastada Gyrus 
marka 26Fr çift yönlü rezektoskop kulla 
nılarak plazmakinetik sistem ile TUR-P 
uygulandı. İkinci grup hastaya yine 26Fr 
çift yönlü rezektoskop ile konvansiyonel 
sistem kullanılarak TUR-P uygulandı.  
Hastalardan operasyon masasında pre 
operatif dönemde ve operasyondan 
hemen sonra periferik kan örneklemesi 
yapılarak kan biyokimyası ve hemoglobin 
değerlerindeki değişim saptandı.  
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Ameliyat esnasındaki kan kayıplarının 
hesaplanması için kullanılan yıkama 
solüsyonları bir kapta biriktirilerek homo 
jenize edildi ve hemogram tüpüne 2 cc 
örnekleme yapılarak içerisindeki 
hemoglobin miktarı ölçüldü. Bu değer 
toplam atık sıvı volümü ile çarpılarak 
hemoglobin kaybı hesaplandı. Kullanılan 
irrigasyon sıvısı ve atık sıvı miktarları not 
edildi. 
Hastaların sondalarının alındığı gün 
mesaneleri oda ısısında izotonik NaCl ile 
doldurularak ürodinamik çalışma ve 
rezidüel idrar miktarları ölçüldü. 
Operasyonun 1.ayında transrektal ultra 
son ile rezidüel prostat volümleri ölçüldü.  
 
Teknik bilgiler: Plazmakinetik enerji 
sistemi (Gyrus Plasmakinetic TM 
Endourology); enerji üretici-kontrol edici 
ünite, çift pedallı ayak, 3m uzunluğunda 
konnektör kablo, Plazma-V, Plazma-Cise, 
Plazma-Cut ve Plazma-Sect electrodlar 
(isteğe ve planlanan ameliyat türüne 
bağlı olarak tercih edilebilir) ve 
Plazmakinetik rezektoskoptan oluşmak 
tadır. Güç; 5-200 Watt arasında isteğe 
göre ayarlanabilmektedir.  Konvansiyonel 
TUR-P yönteminde gerekli irrigasyon 
sıvısı basıncı, sıvıların yaklaşık 60cm 
yükseğe asılmasıyla atmosferik basınç ile 
sağlanmaktadır. Plazmakinetik sistemin 
ise ayarlanabilen irrigasyon sıvısı basıncı 
özelliği vardır. Çift pedallı ayak sistemi 
ile bir asistan tarafından normal su 
basıncı olan 60cm su basıncı, "pressure" 
ile 120 cm su basıncı, "flush" ile 400 cm 
su basıncı sağlanabilmekte, mesane 
dolduğunda veya istenildiğinde suyu geri 
çekmek için 200 cm su basıncı ile emme 
yapılabilmektedir.  
Lup boyutları konvansiyonel sistemde 
26Fr rezektoskop için 7x4 mm iken, 
plazmakinetik sistemin axipolar lup 
boyutları 4x4 mm dir. Bu lupların dokuda 
ısı etki derinliği 2 mm ve daha altındadır.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
İzotonik sıvı içerisinde lupun aktif zonu 
üzerinde iyonize bir plazma koronası 
oluşur. Bu koronaya giren doku anında 
vaporize olur ve irrigan sıvı ile yıkanır. 
Bizim vakalarımızın hepsinde bu bipolar 
teknolojinin ürünü olan Plasma-Sect 
elektrodu kullanılmıştır. Bu teknikte tüm 
plazmakinetik elektrodlarda olduğu gibi 
yüksek frekanslı enerji axipolar 
elektrodlara uygulanır. Ortamdaki Na ve 
Cl atomları plazma haline dönüşür ve 
sözü edilen koronayı oluşturur. Axipolar 
konfigürasyonda enerji geçişi ön(aktif) 
ve arka(dönüş) elektrodlar arsında 
olmakta, hasta vücuduna elektrik akımı 
girmemektedir. 
 
BULGULAR 
  
Her iki grup hasta arasında yaş 
ortalaması, prostat volümleri, rezeke 
edilen doku miktarları, kan kaybı, 
kullanılan irrigasyon sıvısı miktarları, 
operasyon süresi, sonda çekim süresi, 
hospitalizasyon süresi, postoperatif 
üroflovmetri değerleri açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (Tablo 1). Gruplar 
arasındaki tek anlamlı fark; preoperatif 
ve postoperatif  Na ve Cl değerlerindeki 
düşme olmuştur (Na için p<0,01, Cl için 
p<0,05). Bu düşme 1.grup için sıfır iken 
2. Grup için Na için ortalama 14mEq/ml, 
Cl için 8 mEq/ml olmuştur (Tablo 2).  
Kullanılan ve atık solüsyon miktarları 
arasında atık solüsyon lehine bir fazlalık 
vardır, fakat istatistiksel anlam arz 
etmemiştir. Kullanılan ve atık solüsyon 
miktarları; preoperatif prostat volümü, 
operasyon süresi, rezeke edilen doku 
miktarı, peroperatif hemoglobin kaybı ve 
birinci ay kontrol ultrasonunda bulunan 
rezidüel doku miktarı ile direkt ilişkili 
bulunmuştur (p<0,01). Kullanılan ve atık 
su miktarları genel olarak gruplar 
arasında Na ve Cl düşüşü açısından 
anlamlı değildir.  
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Rezeke edilen doku miktarı her iki grupta 
da preoperatif prostat volümü, kullanılan 
ve atık solüsyon volümü, süre ve toplam 
hemoglobin değişimi ile anlamlı derecede 
ilişkili bulunmuştur(p<0,01). 
Preoperatif prostat volümü; tüm 
hastalarda kullanılan sıvı, operasyon 
süresi, rezeke edilen doku miktarı ve 
hemoglobin kaybı ile pozitif korrelasyon 
halindedir(p<0,01). 
 
 Grup 1 Grup 2 P 

Yaş 69,6 68,2  

Preoperatif 
prostat vol 

71cc 55,5cc 0,85 

Preoperatif 
hemoglobin 

12,7 13,7 0,08 

Preoperatif Na 140 142 0,335 

Preoperatif Cl 103 104 0,406 
 
Tablo1:Hastaların operasyon öncesi değerleri 
 
 
 
 
Operasyon süresi; preoperatif prostat 
volümleri, kullanılan ve atık sıvı 
volümleri, rezeke edilen doku volümü, 
toplam hemoglobin değişimi ve birinci ay 
rezidüel doku miktarı ile pozitif uyumlu 
bulunmuştur(p<0,01). 
Preoperatif hemoglobin kaybı; 
preoperatif prostat volümü, kullanılan 
sıvı miktarı, operasyon süresi ve rezeke 
edilen doku volümü ile pozitif 
korrelasyon halindedir(p<0,01). İki grup 
arasında hemoglobin kaybı açısından fark 
yoktur.  
Birinci ay kontrollerinde tüm vakalarda 
rezidüel prostat dokusu miktarı; 
preoperatif prostat volümü, kullanılan 
sıvı miktarı, operasyon süresi ve rezeke 
edilen doku miktarı ve toplam 
hemoglobin kaybı ile uyumlu 
bulunmuştur(p<0,01).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Grup 1 Grup 2 P 
Preoperatif-
postoperatif 
Na değişimi 

0 14 
mEq/ml 

0,002 

Preoperatif-
postoperatif 
Cl değişimi 

0 8 mEq/ml 0,005 

Preoperatif-
postoperatif 
Hemoglobin 
değişimi 

-1 mg/dl -1.5 
mg/dl 

0,569 

 
Tablo2:Ameliyat esnasında kaydedilen değişiklikler 
 
 
 
 
 
Bütün hastalar sonda çekim günleri ile 
aynı günde hastaneden taburcu 
edilmişlerdir. Postoperatif üroflovmetri 
parametreleri (Qmax, Qavg, işenen 
volüm, rezidüel idrar volümü) tüm 
vakalarda benzerdir.  
 
TARTIŞMA 
 
Benign prostat hiperplazisinin cerrahi 
tedavisi %95’e varan oranlarda 
endoskopik ve ultrasonografik ve lazer 
teknolojilerinin de dahil olduğu minimal 
invaziv yöntemlerle 
yapılabilmektedir(6,9-13). Transüretral 
prostat cerrahilerinde oldukça iyi 
belirlenmiş; retrograd ejakülasyon, 
üretra veya mesane boynu darlığı, 
inkontinans, erektil disfonksiyon gibi 
komplikasyon riskleri vardır. Bu gibi 
komplikasyonlar açık cerrahiler için de 
geçerlidir ve oranlar benzerdir(72). Fakat 
TUR-P sırasında kullanılan hipoosmolar 
irrigasyon sularının emilimine bağlı %2 
oranında olabilen TUR sendromu riski 
sadece transüretral cerrahilere 
özgüdür(72-74). Literatürde TUR-P 
sırasında ortalama 20ml/dk irrigasyon 
sıvısının emildiğine dair bilgiler 
mevcuttur(83).  
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Fakat bu, açılan damarların çapına, 
operasyon süresine, prostatın volümüne, 
damarın ameliyatın hangi aşamasında 
açıldığı gibi faktörlere bağlıdır.  
TUR sendromu, hipervolemi ve 
dilüsyonel hiponatremi sonucunda 
gelişen klinik bir durumdur. İleri 
derecelerinde ciddi morbidite ve hatta 
mortaliteye sebebiyet verebilecek 
potansiyele sahiptir. Söz konusu 
nedenlerden dolayı ameliyat sırasında 
cerrahi süreyi sınırlayan bir problemdir.  
Bizim çalışmamızda; irrigasyon sıvısı 
olarak izotonik NaCl kullanılan, axipolar 
lup ile elektrokoterizasyon sağlanan 
plazmakinetik cihaz ve donanım ile 
yapılan TUR-P’nin peroperatif ve erken 
dönem klinik etkinliği, erken dönem 
komplikasyonları, %5’lik mannitol 
solüsyonu kullanılan, unipolar lup ile 
elektrokoterizasyon sağlanan 
konvansiyonel TUR-P’nin benzer 
parametreleri ile karşılaştırılmıştır. Birinci 
grup hastalarda belirgin istatistiksel 
anlam taşımasa da operasyon süresi 
daha uzundur fakat gelişen teknoloji ile 
lup boyutları büyütülerek bu problem 
aşılabilir gibi gözükmektedir.  
İkinci grup hastalarda, serum Na ve Cl 
seviyelerinde belirgin düşme saptanmış 
olup ortalama Na ve Cl düşüşü sırasıyla 
14 ve 8mEq/ml bulunmuş ve 2 hastada 
hafif şiddette TUR sendromu gelişmiştir. 
Bunun yanında 1. Grup hastalarda bu 
değerlerin değişmeden kalması; 
dolayısıyla hiç TUR sendromu gelişm 
emesi yoruma gerek olmadan bu açıdan 
plazmakinetik tekniğin üstünlüğünü 
vurgulamaktadır.  
Konvansiyonel sistem ile TUR-P 
uygulanan hastalarda elektrik akımının 
devresini tamamlayabilmesi için metal 
levha kullanılması zorunluluğu 1.grup 
hastalarda yoktur, dolayısıyla, potansiyel 
olarak ciddi problemlere yol açabilecek 
metal levha yanıkları riski de 1.grup 
hastada söz konusu olmamıştır. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Çalışma gruplarımızda kalp pili taşıyan 
bir hastamız, plazmakinetik sistemin 
elektriksel aktivitesinin lokal kalması 
vücut içerisinde dolaşmaması ve axipolar 
özellikle aynı luptan vücudu terk etmesi 
sebebiyle 1.grup hastalar arasında 
güvenli bir şekilde TUR-P ameliyatını 
olabilmiştir. Bu durum kardiyak ritim 
problemi taşıyan hastaların TUR-P 
endikasyonu aldıklarında Kardiyoloji 
hekimi konsültasyonu sonrasında 
plazmakinetik sistem ile güvenli bir 
şekilde TUR-P ameliyatı olabilecekleri 
yönünde bir ışıktır.  
Plazmakinetik sistemde irrigasyon sıvıları 
basınçları ayaklı kontrol mekanizması ile 
çalışan pompa sistemi tarafından bir 
asistan tarafından kontrol edilebilmekte, 
bu da daha temiz bir görüş alanı 
sağlamaktadır. İstenildiği zaman 
rezektoskop hiç çıkarılmadan mesane 
doldurulup boşaltılabilmekte, bu da 
cerrahın manipülasyonlarına rahatlık 
sağlamaktadır. Aynı zamanda bu 
özelliğin uzun dönem sonuçlarda üretra 
darlığı açısından katkısı araştırmaya 
değerdir. Plazmakinetik sistemin etki 
derinliği 2 mm ve altındadır; bu sayede 
periprostatik dokularda elektrik hasarı 
olmayacağı, dolayısıyla retrograd 
ejakülasyon ve erektil disfonksiyon gibi 
problemlerin nispeten daha az olacağı 
üretici firma tarafından iddia edilse de, 
bunun ispatı için yine uzun süreli ve daha 
geniş serilere ihtiyaç vardır.  
Plazmakinetik sistemin hemostaz 
yeteneği, subjektif olarak 
değerlendirilmiş de olsa, cerrahlar 
tarafından konvansiyonel yönteme göre 
daha etkili bulunmuştur. Bu sisteme ait 
luplar ile daha kısa sürede ve daha etkili 
hemostaz sağlanabilmektedir. 
İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da 
prostat boyutlarının ve rezeke edilen 
dokuların 1.grup hastalarda 2.grup 
hastalara göre daha fazla olmasına  
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rağmen hemoglobin kaybının 2.grup 
hastalarda daha fazla olması cerrahlar 
tarafından bu görüşün benimsenmesi ile 
paraleldir. 
Maliyet açısından bakıldığında 
plazmakinetik sistemin maliyeti 
konvansiyonel sistem maliyetine göre 
yüksektir. Yıkama solüsyonlarının 
maliyetleri arasında önemli bir fark 
yoktur. Bunun yanı sıra olası bir TUR 
sendromuna bağlı yoğun bakım 
gerektirebilecek bir hastanın de 
azımsanmayacak bir maliyeti vardır.  
Maliyet hesaplamaları da göz önünde 
bulundurularak seçilmiş ve uygun 
hastalarda konvansiyonel TUR-P yerine 
plazmakinetik sistem ile uygulanan TUR-
P ameliyatı iyi bir alternatiftir. İleride lup 
boyutlarında yapılacak iyileştirmeler, 
maliyetlerin düşürülmesi ve kullanım 
kolaylığındaki gelişmeler ile 
plazmakinetik sistem, öncelikle güvenlik 
konusundaki avantajları ile 
konvansiyonel TUR-P ameliyatının yerini 
alacak gibi görünmektedir.  
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