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ÖZ 

Giriş: Çalışmamızda ekstrakorporeal şok dalga litotripsi (ESWL) işlemi sırasında vizüel ağrı skoru (VAS) ile 
değerlendirilen ağrı skorunun böbrek taşı tanısı alan hastalarda uygulanan ESWL başarısına etkisini 
değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma Ocak 2020- Ocak 2022 tarihleri arasında üst üriner sistem taşı tanısı konulan ve bu 
sebeple ilk defa ESWL tedavisi alan 160 hastanın verileri retrospektif incelenerek gerçekleştirildi. Hastaların 
demografik özellikleri, radyolojik görüntülemede üriner sistem taşının özellikleri ve işlem esnasında kaydedilen 
vizüel ağrı skorları kaydedildi. Hastalar ESWL tedavisi sonrası yapılan kontrollerinde taşsızlık sağlanan ve rezidü 
taş izlenen hastalar olmak üzere iki gruba ayrılarak gruplar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 

Bulgular: 101 (%63.1) hastada ESWL tedavisi ile taşsızlık sağlandı. ESWL tedavisinin başarı oranı %63.1 olarak 
hesaplandı. Hastaların sırasıyla ortalama taş boyutu, taş-cilt mesafesi ve taş yoğunluğu; 11.41±3.79 mm, 
108.12±19.48 mm ve 1024.51±322.59 Hounsfield Unit (HU) olarak hesaplandı. Ortalama VAS ise 5.22±2.64 idi.  
Lojistik regresyon analizi sonucunda ESWL başarısında taş boyutu ve ağrı skorunun bağımsız risk faktörleri 
olduğu görüldü.  

Sonuç: ESWL üriner sistem taşlarının tedavisinde etkili bir yöntemdir. Taş boyutunun artması ve işlem sırasında 
izlenen yüksek VAS’nun ESWL başarısında rol oynayan en önemli risk faktörleri olduğunu ortaya koyduk. ESWL 
esnasında başarılı ağrı kontrolü ile tedavi başarı oranının artacağını düşünmekteyiz.  

 

SUMMARY 

Introduction: In our study, we aimed to evaluate the effect of pain score which was evaluated with visual pain 
score (VAS) during the extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) procedure on the success of ESWL that 
was applied for the patients diagnosed with kidney stones. 

Material and Method: The study was carried out by retrospectively examining the data of 160 patients who were 
diagnosed with upper urinary tract stones and therefore received ESWL treatment for the first time between 
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January 2020 and January 2022. The demographic characteristics of the patients, the characteristics of the 
urinary tract stone in the radiological imaging, and the visual pain scales recorded during the procedure were 
recorded. The patients were divided into two groups as stone-free and those with residual stones in the controls 
after ESWL treatment, and the groups were compared statistically. 

Results: Stone-free statue after ESWL treatment was achieved in 101 (63.1%) patients. The success rate of 
ESWL treatment was calculated as 63.1%. Mean stone size, stone-skin distance and stone density of the patients 
were calculated as 11.41±3.79 mm, 108.12±19.48 mm and 1024.51±322.59 Hounsfield Unit (HU), respectively. 
The mean VAS was 5.22±2.64. As a result of logistic regression analysis, stone size and pain score were found to 
be independent risk factors for ESWL success. 

Conclusion: ESWL is an effective method in the treatment of urinary system stones. We revealed that increased 
stone size and high VAS observed during the procedure are the most important risk factors that play a role in the 
success of ESWL. We think that the treatment success rate will increase with successful pain control during 
ESWL. 

 
 

 

GİRİŞ 

Dünyada üriner sistem taş hastalığı giderek artan 
sıklıkta görülen bir sağlık sorunu olarak karşımıza 
çıkmaktadır (1). En sık yaşamın 3. ve 4. deka-
dında görülmekle birlikte erkeklerde yaşam boyu 
görülme riski %13 iken kadınlar da bu risk %7 
olarak bildirilmiştir (2). Günümüzde küçük üst 
üriner sistem taşlarının tedavisinde ekstra 
korporeal şok dalga tedavisi (ESWL) vücuda ses 
şok dalgaları gönderilerek taşları küçük parçalara 
ayıran ve böylece vücut dışına atılmasını sağla-
yan oldukça etkili non-invaziv bir tedavi yöntemi-
dir. İşlem sırasında şok dalgalarının vücuda 
girdiği bölgede ağrı ve batma gibi şikayetlerin 
yanı sıra derin visseral ağrıya da sebep olabilir 
(3).  Ağrı bu durumda işlemin tolere edilememesi, 
X-ray ile odaklanan taşın hasta hareketine bağlı 
yer değişikliği nedeniyle etkisinin azalması ve 
işlem sırasında düşük güçte şok dalgası verilmesi 
gibi nedenlerle etkili tedavinin uygulanamama-
sına yol açabilmektedir. Eski litotriptörlerde ağrı 
daha fazla görünürken günümüzde gelişen 
teknoloji ile litotriptörlere bağlı ağrı giderek 
azalmaktadır (4). Gelişen teknolojiye rağmen yine 
de bazı hastalarda analjezi veya sedasyon uygu-
laması gerekmektedir. Günümüze kadar ESWL 
esnasında ağrıyı azalmak için birçok çalışma 
yapılmasına rağmen henüz ESWL esnasında 
ağrı yönetiminin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili 
bir görüş birliği bulunmamaktadır (5). ESWL teda-
visini başarısı birçok faktöre bağlıdır.  Hastanın 
vücut özellikleri (boy ve kilo) ve taşın özellikleri 
(büyüklük, sayı, lokalizasyon) ESWL başarısında 
rol oynayan faktörlerin başında gelmektedir. Bu 
faktörlere de bağlı olarak üriner sistem taş hasta-
lığının tedavisinde ESWL yönteminin başarısı 

%50-80 oranında değiştiği bildirilmiştir (6). 
Günümüzde ağrının ESWL başarısını azalttığına 
yönelik sınırlı sayıda çalışma olmakla birlikte bu 
konuda görüş birliği bulunmamaktadır (7-9).  

Biz de çalışmamızda böbrek taşı tanısıyla ESWL 
tedavisi alan ESWL işlemiş esnasında vizüel ağrı 
skoru (VAS) ile değerlendirdiğimiz ağrı skorunun 
ESWL başarısı üzerine etkisini incelemeyi 
amaçladık.  
 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma İzmir Bakırçay Üniversitesi Üroloji 
Anabilim Dalı polikliniğinde Ocak 2020- Ocak 
2022 tarihleri arasında üst üriner sistem taşı 
tanısı konulan ve bu sebeple ilk defa ESWL 
tedavisi alan hastaların verileri hastane kayıt 
sisteminden retrospektif olarak taranarak değer-
lendirildi. Çalışma Helsinki bildirisi esas alınarak 
İzmir Bakırçay Üniversitesi Girişimsel Olmayan 
Klinik Araştırmaları Etik Kurulundan (Karar 
no:484 Araştırma no:464 Tarih:19.01.2022) onay 
alındıktan sonra hastaların demografik özellikleri, 
radyolojik görüntüleme olarak kontrastsız tüm 
batın tomografilerinde taşın özellikleri, laboratu-
var değerleri incelenerek kaydedildi. VAS’u 
değerlendirilmesi için tüm hastalara ağrılarının 
şiddetini en hafif ağrı 0 ile en şiddetli ağrı 10 
olacak şekilde 0-10 puan arasında skor vermesi 
istenilerek gerçekleştirildi (10). Kimliği gizlenmiş 
tüm idari verilerin retrospektif incelenmesi 
nedeniyle hasta bilgilendirilmiş onam formuna 
gerek duyulmamıştır. 

Çalışmadan ağrısını görsel bir analog üzerinde 
değerlendiremeyen (dil güçlüğü, bilişsel bozuk-
luk, körlük vb.) hastalar, renal kalsifiye kitleler, 
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lenf nodu kalsifikasyonları, metalik torakolomber 
enstrumantasyonlar, gebelik, konjenital renal 
anomaliler, koagülopatisi olan hastalar, 18 yaşın-
dan küçük hastalar, psikiyatrik ve nörolojik tedavi 
alan hastalar, üriner diversiyon uygulanan has-
talar, aktif üriner sistem enfeksiyonu olan has-
talar, daha önce ESWL tedavisi almış hastalar ve 
işlem öncesi double-J (DJ) katater ve perkütan 
nefrostomi katateri takılan hastalar dışlanmıştır. 

Tüm ESWL ile taş kırma işlemleri aynı elektro-
manyetik litotriptör (ARGEMED A1000, Ankara, 
Türkiye) tarafından aynı kıdemli üroloğun göze-
timi altında yapıldı. ESWL enerji protokolü: en 
düşük enerji ayarı (0,1 Joule, J) 0-100 şok 
dalgasından, sonra kademeli olarak artan ve ek 
yüz şokta 0,2 J enerji, böylece 500 şok dalgası 
iletildiğinde ilgili enerji 1,0 J olacak biçimde 
maksimum 3000 şok dalgası, frekans aralığı 60-
70/dk ve güç 15-20 kV olacak şekilde uygulan-
mıştır. Taşın fragmantasyon kontrolü aralıklı seri 
floroskopik çekim ile ESWL işleminin başlangıç, 
orta ve sonunda olmak üzere yapılmıştır. Tüm 
hastalar işlemden sonra standart olarak yaklaşık 
2 saat tıbbi gözlem altında tutulmuştur. Hiçbir 
hastaya ESWL öncesi analjezik tedavi uygulan-
madı. Cerrahın tercihine göre ihtiyaç halinde 
işlem sonrası oral, intramuskuler veya intravenöz 
yolla non-steroid anti-inflamatuar ilaç verildi. VAS 
skoru işlem sırasında sorgulanarak en yüksek 
değer kaydedildi. 

Tüm hastaların semptomları (ağrı, makroskopik 
hematüri, İYE) ESWL'den 1 hafta sonra rutin 
olarak ve ESWL başarısı radyolojik olarak 4 hafta 
sonra çekilen direk üriner sistem grafisi ve/veya 
kontrastsız bilgisayarlı tomografi ile değerlendiril-
miştir. Çalışmanın primer sonlandırılma noktası 
olarak ESWL sonrası yapılan radyolojik değerlen-
dirmede 5 mm ve altındaki rezidüel taşlar 
ESWL’nin başarısı olarak kabul edilmiştir (11). 
İkinci sonlandırılma noktası ise işlem sonrası 3. 
Ayda takiplerinin tamamlanması olarak kabul 
edildi. 

Çalışmada tüm istatistiksel analizler SPSS 26.0 
(IBM Inc., Armonk, NY, US) paket programı 
kullanılarak yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi 
ile değişkenlerin dağılımı değerlendirildikten 
sonra normal dağılım olan değişkenler için 
parametrik testler, normal olmayan dağılımdaki 
değişkenler için nonparametrik testler uygulan-
mıştır. Kategorik değişkenler arasındaki fark ki-

kare testi ile değerlendirilmiştir. Sürekli değişken-
ler için aritmetik ortalama ve standart sapma 
kategorik değişkenler için yüzde ve medyan 
değerler verilmiştir. Değişkenler arasındaki kore-
lasyon için Spearman korelasyon analizi 
kullanılmıştır. Multivariate analiz için Binary logis-
tik regresyon testi kullanılmıştır.  p<0.05 değeri 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  
 

BULGULAR 

Çalışmada ilk defa ESWL tedavisi alan toplam 
160 hasta incelendi. Hastaların 50 (%31.3)’ü 
bayan, 110 (%68.7)’si erkek hastaydı. Hastaların 
ortalama yaşı 46.06±11.99 yıl olarak hesaplandı. 
Ortalama VKİ 28.21±3.94 kg/m2 idi. Hastaların 
ortalama taş sayısı ise 1.42±0.72 adet ve 
ortalama taş boyutu ise 11.41±3.79 mm olarak 
ölçüldü. Çalışmaya dahil edilen hastaların 
ortalama taş-cilt mesafesi 108.12±19.48 mm iken 
ortalama taş yoğunluğu 1024.51±322.59 
Hounsfield Unit (HU) olarak hesaplandı. 101 
(%63.1) hastada ESWL tedavisi ile taşsızlık 
sağlandı. ESWL tedavisinin başarı oranı %63.1 
olarak hesaplandı. Tüm hastaların ortalama 
ESWL seans sayısı 2.23±0.84 seans olduğu 
izlendi. Taşın lokalizasyonu incelendiğinde 68 
(%42.5) hastada taş sağ tarafta lokalize, 84 
(%52.5) hastada sol tarafta lokalize ve 8 (%5) 
hastada ise bilateral yerleşimliydi. 135 (%84.4) 
hastada eşlik eden hidronefroz yokken; 6 (%3.8) 
hastada grade 1 hidronefroz, 12 (%7.5) hastada 
grade 2 hidronefroz, 6 (%3.8) hastada grade 3 
hidronefroz ve 1 (%0.6) hastada taşa eşlik eden 
grade 4 hidronefroz izlendi. Tüm hastaların 
ortalama VAS değeri 5.22±2.64 olarak 
hesaplandı. Hastaların ESWL tedavisi sonrası 
taşsızlık durumuna göre gruplara ayrıldığı klinik 
özellikleri Tablo 1'de özetlendi. Spearman 
korelasyon analizinde ise VAS ile VKİ arasında 
zayıf pozitif korelasyon (r=0.194; p=0.014) 
izlenirken VAS ile taşsızlık oranı arasında güçlü 
negatif korelasyon (r=-0.665; p<0.001) izlendi. 
Univariate ve multivariate analiz sonuçları ise 
Tablo 2'de özetlendi. Multivariate analize göre 
ESWL sonrası taşsızlık sağlanabilmesinde taş 
boyutu ve VAS’nun risk faktörü olduğu görüldü. 
VAS’na göre gruplara ayrıldığında (VAS<4; grup 
1, VAS=4-6; grup 2 ve VAS>6; grup 3) hastaların 
klinik özellikleri Tablo 3 de verildi. 
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Tablo 1. Hastaların ESWL tedavisi sonrası taşsızlık durumlarına göre klinik özelikleri 

 ESWL sonrası taşsızlık 
sağlanan hastalar 

n=101(%63.1) 

ESWL sonrası rezidü taşı olan 
hastalar 

n=59(%36.9) 
p değeri 

Yaş, yıl, ort±ss 45.39±12.08 47.20±11.86 0.310 

Cinsiyet, n(%) 

            Kadın 

          Erkek 

 

34 (%33.7) 

67 (%66.3) 

 

16 (%27.1) 

43 (%72.9) 

0.390 

VKİ, kg/m2, ort±ss 27.42±3.86 29.56±3.75 <0.001 

Taş lokalizasyonu, n(%) 

          Renal pelvis 

          Alt kaliks 

          Orta kaliks 

          Üst kaliks 

          Proksimal üreter 

 

46 (%45.5) 

8 (%7.9) 

8 (%7.9) 

5 (%5.0) 

34 (%33.7) 

 

34 (%57.6) 

3 (%5.1) 

4 (%6.8) 

1 (%1.7) 

17 (%28.8) 

0.213 

Hidronefroz, n(%) 

          Yok 

          Grade 1 

          Grade 2 

          Grade 3 

          Grade 4 

 

84 (%83.7) 

5 (%5.0) 

9 (%8.9) 

3 (%3.0) 

0 (%0) 

 

51 (%86.4) 

1 (%1.7) 

3 (%5.1) 

3 (%5.1) 

1 (%1.7) 

0.691 

Taş boyutu, mm, ort±ss 10.74±3.44 12.56±4.12 0.004 

Taş sayısı, n, ort±ss 1.45±0.75 1.37±0.66 0.565 

Taş yoğunluğu, HU, ort±ss 979.56±351.07 1101.46±251.63 0.035 

Taş-cilt mesafesi, mm, ort±ss 105.00±19.41 113.46±18.58 0.004 

VAS, ort±ss 3.86±1.99 7.56±1.88 <0.001 

Maksimum güç, ort±ss 17.98±1.68 18.02±1.57 0.963 

Maksimum frekans, ort±ss 69.80±1.86 70.15±1.80 0.140 

 
VKİ: vücut kitle indeksi, VAS: vizüel ağrı skoru, HU: Hounsfield Unit 

 

 

Tablo 2. Univariate ve multivariate analiz sonuçları 

 Univariate analiz Multivariate analiz 

 p değeri OR (95% CI) p değeri 

VKİ, kg/m2, ort±ss <0.001 0.89 (0.70-1.13) 0.372 

Taş boyutu, mm, ort±ss 0.004 0.83 (0.73-0.96) 0.012 

Taş yoğunluğu, HU, ort±ss 0.035 0.99 (0.99-1.00) 0.419 

Taş-cilt mesafesi, mm, ort±ss 0.004 0.98 (0.93-1.03) 0.541 

VAS, ort±ss <0.001 0.42 (0.32-0.55) <0.001 

Maksimum güç, ort±ss 0.009 0.92 (0.75-1.12) 0.423 

 
VKİ: vücut kitle indeksi, VAS: vizüel ağrı skoru, HU: Hounsfield Unit 
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Tablo 3. VAS’na göre grupların klinik özellikleri 

 Grup 1 

(VAS<3) 

n=54 (%33.8) 

Grup 2 

(VAS=4-7) 

n=49 (%30.6) 

Grup 3 

(VAS>7) 

n=57 (%35.6) 

p değeri 

Yaş, yıl, ort±ss 47.31±12.81 42.98±11.25 47.51±11.52 0.097 

VKİ, kg/m2, ort±ss 26.93±3.57 28.76±4.19 28.94±3.84 0.013 

Cinsiyet, n(%) 

          Kadın 

          Erkek 

 

17 (%31.5) 

37 (%68.5) 

 

17 (%34.7) 

32 (%65.3) 

 

16 (%28.1) 

41 (%72.9) 

0.767 

Taşsızlık, n(%) 

          Taş yok 

          Rezidü var 

 

52 (%96.3) 

2 (%3.7) 

 

38 (%77.6) 

11 (%22.4) 

 

11 (%19.3) 

46 (%80.7) 

<0.001 

Taş lokalizasyonu, n(%) 

          Renal pelvis 

          Alt kaliks 

          Orta kaliks 

          Üst kaliks 

          Proksimal üreter 

 

24 (%44.4) 

6 (%11.1) 

3 (%5.6) 

3 (%5.6) 

18 (%33.3) 

 

25 (%51) 

1 (%2) 

5 (%10.2) 

1 (%2) 

17 (%34.7) 

 

31 (%54.4) 

4 (%7) 

4 (%7) 

2 (%3.5) 

16 (%28.1) 

0.678 

Hidronefroz, n(%) 

          Yok 

          Grade 1 

          Grade 2 

          Grade 3 

          Grade 4 

 

47 (%87) 

1 (%1.9) 

4 (%7.4) 

2 (%3.7) 

0 (%0) 

 

38 (%77.6) 

4 (%8.2) 

5 (%10.2) 

2 (%4.1) 

0 (%0) 

 

50 (%87.7) 

1 (%1.8) 

3 (%5.3) 

2 (%3.5) 

1 (%1.8) 

0.693 

Taş boyutu, mm, ort±ss 11.52±3.82 11.31±4.07 11.60±3.93 0.928 

Taş sayısı, n, ort±ss 1.46±0.79 1.33±0.59 1.46±0.75 0.565 

Taş yoğunluğu, HU, ort±ss 1002.21±332.01 998.39±359.11 1051.80±298.50 0.639 

Taş-cilt mesafesi, mm, ort±ss 103.65±20.22 109.94±19.67 110.79±18.16 0.114 

VAS, ort±ss 2.31±0.66 4.88±0.33 8.28±1.03 <0.001 

Maksimum güç, ort±ss 17.91±1.74 18.18±1.71 17.91±1.47 0.009 

Maksimum frekans, ort±ss 69.91±2.27 69.90±1.61 69.98±1.58 0.966 

 
VKİ: vücut kitle indeksi, VAS: vizüel ağrı skoru, HU: Hounsfield Unit 

 

TARTIŞMA 

Çalışmamızda böbrek taşı nedeniyle ESWL 
tedavisi uygulanan hastalarda VAS ile ESWL 
başarısı arasındaki ilişkiyi inceledik. ESWL teda-
visi alan hastalarda artan VAS’nun ESWL başa-
rısını olumsuz etkilediğini gördük. Taş boyutunun 
ESWL başarısında rolü olduğunu fakat VAS ile 
ilişkili olmadığını gözlemledik. Aynı zamanda 
tedavi sırasında VAS’nun uygulanan enerji gücü 
ile arttığını fakat frekansından etkilenmediğini 
tespit ettik. Çok değişkenli analizde ise uygula-
nan enerji gücü ve frekansı ile ESWL başarısı 
arasında ilişki tespit edemedik. 

ESWL tedavisinin 1980 yılında kullanıma girme-
siyle birlikte üriner sistem taş hastalığının tedavi-

sinde çağ atlanmıştır. Gelişen teknolojiye rağmen 
günümüzde dahi tedavi esnasında ağrıya sebep 
olabilmekte, bu sebeple hem hasta konforunu 
bozabilmekte hem de tedaviyi olumsuz etkileye-
bilmektedir (12). ESWL işlemi akustik şok dalga-
larının gücü, frekansı ve süresinin taşın konu-
muna ve özelliklerine bağlı olarak ayarlandığı 
ağrılı bir tekniktir (13). ESWL sırasında gelişen 
ağrının birden çok faktöre bağlı olduğuna dair 
çalışmalar mevcuttur. ESWL sırasında ağrının 
mekanizması halen tam olarak açıklanmamıştır 
ancak ağrının nedenlerinin çok yönlü olduğu 
düşünülmektedir. Periosteal, plevral, peritoneal 
ve/veya muskuloskeletal ağrı reseptörleri gibi 
kutanöz yüzeysel cilt nosiseptörleri ve visseral 
nosiseptörler, ESWL sırasında ağrıya neden 
olmaktan sorumlu iki önemli bileşendir (14). 
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ESWL tedavisi esnasında gelişen ağrı ile ilgili 
çalışmalarda birçok risk faktörü belirtilmiştir. 
Vergnolles ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 
kadın cinsiyet, genç hasta, 60 yaş üstü hasta, 
anksiyete ve depresyon hali varlığı, daha önce 
ESWL tedavi uygulaması yapılması, renal ve 
üreteropelvik taş lokalizasyonu, homojen taş 
oluşumu olmak üzere 7 klinik risk faktörü bildir-
mişlerdir. Yazarlar aynı zamanda 222 hastayı 
inceledikleri bu çalışmada, VAS 3 den büyük olan 
ve analjezik tedavi ihtiyacı olan hastalarla kıyas-
landığında VAS 3 ve daha düşük olan hastalarda 
ESWL tedavisi ile taşın daha iyi fragmante oldu-
ğunu bildirmişlerdir (8). Benzeri bir diğer çalış-
mada Salinas ve arkadaşları ESWL'de ağrı şid-
detinin lithotriptör tipi, taşın boyutu, taş konumu, 
şok dalga basıncı ve sıklığı, yaş ve cinsiyet dahil 
olmak üzere birçok faktörle ilişkilendirilmiştir. 
Ayrıca bu çalışmada yazarlar ikinci kuşak lito-
triptör kullandıkları çalışmalarında genel anestezi 
alan hastalarda intravenöz sedasyon alan hasta-
lara göre taşın ESWL ile daha iyi fragmante 
olduğunu bildirmişlerdir (15). Bovelander ve arka-
daşları ise 456 hastayı inceledikleri çalışma-
larında VAS ile ESWL başarısı arasında anlamlı 
bir ilişki olmadığını bildirmişlerdir. Yazarlar ESWL 
kullanılan şok dalga yoğunluğunun artmasıyla 
ağrı skorunun arttığı fakat bunun ESWL başa-
rısını etkilemediğini ortaya koymuşlardır (16). 
Bizde çalışmamızda taş boyutunun ve VAS’nun 
artıkça ESWL başarısının düştüğünü gözlem-
ledik. Taş boyutu ile VAS arasında ilişki gözlem-
lemedik. Uygulanan enerjini gücü ile VAS’nun 
arttığı ve frekansından ise VAS’nun etkileme-
diğini, ayrıca her iki faktörün de ESWL başarısı 
üzerine etkili olmadığını gördük. 

Ağrı kontrolünün ESWL’nin başarısı ve verimliliği 
üzerindeki olumlu katkısını bildiren birçok araştır-

ma mevcuttur. Bu araştırmaların en önemlilerin-
den birisi Eichel ve arkadaşları tarafından 
yayımlanmıştır. Eichel ve arkadaşları çalışmala-
rında analjezi kullanımının ESWL‘de maksimum 
enerji kullanmayı, ağrıya bağlı indüklenen vücut 
hareketleri ve aşırı solunum hareketlerine sınırla-
mayı sağladığını ortaya koymuşlardır (17). Ayrıca 
etkili analjezi sağlanamayan durumlarda ise taşın 
fragmantasyonunu sağlamak için gerekli olan 
enerji seviyelerine ulaşılamadığı ve işlem süresi-
nin artmasından dolayı ESWL’nin tolere edileme-
diği bildirilmiştir (13). Bizde çalışmamızda litera-
türdeki bu çalışmalara paralel olarak ağrı ile 
ESWL başarısı arasında negatif korelasyon oldu-
ğunu ortaya koyduk. VAS’nun uygulanan enerji 
gücü ile arttığını gördük. Çok değişkenli analizde 
ise hem taş boyutunun hem de ağrı skorunun 
ESWL başarısında etkili faktörler olduğunu ortaya 
koyduk. 

Çalışmanın kısıtlayıcı faktörü ise ağrı skorunun 
sadece VAS ile değerlendirilebilmesidir. Fakat bu 
ağrı skorlama yöntemi oldukça sübjektif olup 
birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bu faktörler 
arasında yaş, etnik köken, eğitim durumu, sosyal 
statü, cinsiyet ve işlemi anlayabilme durumu gibi 
birçok bireysel faktör de yer almaktadır. Çalışma-
mızda bu faktörlerin bir kısmı değerlendirile-
memiştir.  

SONUÇ 

Çalışmamızda üriner sistem taş hastalığı nede-
niyle ESWL tedavisi alan hastalarda ESWL teda-
visinin başarısında taş boyutunun ve VAS ile 
değerlendirilen işlem esnasında oluşan ağrının 
önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya koyduk. 
Analjezik tedavinin işlem esnasında veya önce-
sinde verilmesi ile ESWL başarısının arttırılabile-
ceğini düşünmekteyiz.   
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