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Özet

Abstract

Bir cm altı alt kaliks taşları, ürolojide en çok karşılaşılan sorunlardandır. Bu

Lower pole kidney stones are one of the most common problems is urology

taşların tedavisi için hastaya en az morbidite sebebi olacak ve en etkin şekil-

practice. For this group of patients, shock wave lithotripsy (SWL) and retro-

de tedavi edebilecek beden dışı taş kırma (SWL) ve retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) alternatifleri mevcuttur. SWL, özellikle alt kaliks taşlarında başarı
oranları görece daha düşük bir yöntemdir. Ancak günümüzde RIRS ile alt kaliks taşlarında %100’e varan başarı oranları sağlanabilmektedir. Gelişen teknoloji ve tecrübe ile birlikte, gelecekteki kılavuzlarda RIRS’ın 1 cm altı alt kaliks taşlarında ilk tercih olarak seçilebileceğini söylemek mümkündür.

grade intrarenal surgery (RIRS) are established treatments with low morbidity and high efficacy. SWL has relatively lower success rates for lower pole
stones. On the other hand, RIRS has as high as 100% success rates for lower
pole stones. With advances in technology and experience we believe RIRS
may be the first treatment option over SWL in the following years.
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Giriş
Böbrek taşları uzun yıllardır en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Türkiye’nin de taş hastalığı açısından endemik
bölgede olması sebebiyle pratikte sıklıkla karşı karşıya kalınan
hastalıklardandır.
Gelişen üroloji pratiğinde pek çok böbrek taşı vakası uzun yıllar
açık cerrahi ile tedavi edilmiştir. Ancak tedavi seçenekleri arasında takip, beden dışı şok dalgalarıyla tedavi (SWL), perkütan
nefrolitotripsi (PCNL) ve son yıllarda popülerlik kazanan retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) de sayılmaktadır [1]. Son yıllarda
yapılan yayınlar incelendiğinde, farklı lokalizasyon ve boyuttaki
taşlar için farklı merkezlerde RIRS’ın ilk tercih edilen tedavi seçeneği olarak tercih edildiği görülmektedir. RIRS tedavisinin, kılavuzlarda böbrek taşlarının artık neredeyse tamamında ilk sıralarda yer bulmaya başladığı görülmektedir [2] .
Avrupa Üroloji Birliği’nin 2014 kılavuzunda, SWL tedavisinde,
başarısızlık ihtimali olabilecek durumlar özetlenmiştir [2]. Bu durumlar, kalsiyum oksalat monohidrat, bruşit veya sistin taşları
gibi SWL dirençli taşlara sahip olmak, dik infindibulopelvik açı,
1 cm’den uzun alt pol kaliksi ve 5 mm’den daha dar infindibulum
olarak belirtilmiştir. Özellikle 1-2 cm arası alt pol taşlarında bu
özelliklerin önem kazandığı görülmektedir. Kılavuzda, alt kaliks
taşlarında SWL tedavisi için belirtilen özelliklere dikkat edilmesi vurgulanmakla birlikte, 1 cm altı alt kaliks taşlarında halen ilk
seçenek olarak anatomik özelliklere bakılmaksızın SWL önerilmektedir. İkinci seçenek olarak sunulan RIRS için ise benzer başarı olduğu kılavuzda belirtilmiştir.
Genel olarak üreter taşlarının tedavisinde ilk seçenek SWL’dir
[3]. Avrupa Üroloji Birliği (EAU)’nin 2014’teki tedavi kılavuzunda, proksimal üreterdeki 1 cm’den küçük taşlarda SWL’nin
%89 oranında başarı sağladığı, distal üreterde de aynı başarının elde edilebileceği bildirilmiştir [4]. Kılavuzda ayrıca proksimal ve distal üreterdeki 5 mm’den küçük taşların spontan olarak
da %98 oranda düşebileceği belirtilmektedir. Taş çapı büyüdükçe SWL’nin başarısı %65-70’lere düşmektedir ve komplikasyon
oranları artmaktadır [5]. Bu sebeple üreterde 1 cm’den daha büyük taşlarda üreteroskopik taş kırma uygulanmalıdır. Günümüzde yaygın olarak daha ince çaplı ve daha geniş çalışma kanalı
olan semirijid üreteroskopların kullanılması, gerek kamera kullanılması sonucu görüntü kalitesinin artması, gerek de pnömotik
ve holmiyum lazer taş kırmanın kullanılması özellikle distal üreter taşlarının tedavisinde başarı oranlarını %100’lere yaklaştırırken, komplikasyonların da son derece azalmasını sağlamıştır.
İlk fleksibl üreteroskopi 1964 yılında Marshall tarafından tanı
amaçlı kullanılmıştır [6]. 1980’lerde teknolojik gelişmelere paralel olarak fleksibl üreteroskopların boyutları küçültülmüş, çalışma
kanalı eklenmiş, defleksiyon özelliği eklenerek kaliksiyel yapılara
daha kolay müdahale olanağı elde edilmiştir. Holmium:yttriumaluminium garnet (Ho:YAG) lazerin de kullanıma girmesiyle tedavinin etkinliği artmıştır [6]. SWL ile alt kaliks taşlarında beklenen başarının elde edilememesi, PCNL’nin ise ciddi komplikasyonları sebebiyle küçük böbrek taşlarında uygulanmak istenmemesi sonucu RIRS 2 cm’den küçük ve SWL’ye dirençli böbrek taşlarında tedavi seçeneği haline gelmiştir [7]. Başarı ihtimali en
düşük bölge, SWL tedavisinde de en az başarı elde edilen bölge olan alt kaliks grubu olmuştur. Grasso ve arkadaşları, çalışmalarında grupladıkları hastalardan 20 mm’den küçük alt kaliks
taşı olan 90 hastaya RIRS yapmışlar; 10 mm’den küçük alt kaliks
taşlarında %94, 10-20 mm arasındaki taşlarda ise %95 başarı
oranı yakalamışlardır [7]. Hollenbeck ve arkadaşları ise alt kaliks
taşlarında RIRS ile ilk seansta %79 başarı oranı sağlandığını,
taşı kalan hastalara ikinci seans RIRS uyguladığında ise başa2 | Journal of Clinical and Analytical Medicine

rı oranlarının %88’e çıktığını rapor etmişlerdir [8]. Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzları artacak çalışma sayısı ile beraber gelecekte RIRS’nin 1,5 cm’den küçük alt kaliks taşlarında birinci derecede önerilecek tedavi seçeneği olabileceğini bildirmiştir. Etkinliği çalışmalarla kanıtlanmasına rağmen alt kaliks boynunun
uzunluğunun artması, kaliks boyun genişliğinin azalması, hidronefroz derecesinin yükselmesi gibi olumsuz faktörler SWL’de olduğu gibi RIRS’de de başarı oranlarını düşürür. Kanama diyatezi
nedeniyle PCNL ya da SWL yapılamayan hasta grubunda RIRS
güvenle kullanılabilir [7]. Kaliksiyel divertikül taşı olan, morbid
obez ve ortopedik problemler nedeniyle pozisyon verilemeyen
hastalarda da fleksibl üreteroskopi alternatif tedavi yöntemidir.
RIRS ile ilgili olarak 1999 yılında, Grasso ve Ficazzola’nın alt kalikste taşı olan 90 hastada yaptıkları çalışmada, taşlı hastalar
1 cm altı, 1-2 cm arası ve 2 cm üstü olmak üzere 3 gruba ayrılmış ve sonuç olarak iki grupta çok başarılı sonuçlar alınmasına
rağmen (sırasıyla %94 ve 95), son grupta başarı %45’te kalmıştır. Bu dramatik başarısızlığın nedeninin uzun infindibulum olduğu kanısına varılmış ve ikinci bir seans RIRS ile taşsızlık oranları %45’ten %81’e ulaşmıştır [7]. Jung ve arkadaşları, 2006 yılında, SWL dirençli böbrek taşlarını RIRS ile tedavi ettikleri 38
hastanın sonuçlarını yayınlamışlardır. Bu çalışmada, taş boyutu
3-20 mm arasında değiştiği (ortalama 9 mm) ve tüm hastalarda
taşlara ulaşılabildiği belirtilmiştir. Tek RIRS prosedürü sonrasında hastaların %58’inin taşsız olduğunu belirten araştırmacılar,
%11 hastanın klinik önemsiz fragmanlarının rezidü olarak kaldığını, diğer hastalara da uygulanan ikinci bir prosedür sonrasında toplamda %76 taşsızlık oranlarına ulaşıldığını belirtmişlerdir.
Yazarlar, 10 mm üzeri taşlarda ve özellikle alt kaliks taşlarında
belki ikinci bir seans gerekebileceğini belirtmişlerdir [11]. Bu çalışmaya benzer başka bir çalışmada, Riley ve arkadaşları, 2009
yılında yayımladıkları serilerinde, ortalama büyüklüğü 3 cm olan
taşlara RIRS uygulamışlar ve toplamda %90 oranında başarı
elde ettiklerini bildirmişlerdir [12]. Yirmi iki hastalık bu çalışmada, ikinci ve üçüncü kez ameliyat edilen hastalar dikkat çekicidir.
Beş hastada tek girişim ile başarı sağlanmakta iken, 14 hastada iki girişim, bir hastada ise üç girişim yapılması gerekmiştir.
RIRS ile 1 cm altı alt pol taşlarında da yüz güldürücü sonuçlara
ulaşılmaktadır. Wen ve arkadaşları, özellikle taşsız olması gereken belki de en önemli hasta grubu olan pilotlardaki deneyimlerini 2007 yılında sunmuşlar ve SWL ile kıyaslandığında %35’e
karşı %100 başarı tespit etmişlerdir [13]. Tawfiek ve arkadaşları, ortalama taş boyutu 7 mm olan alt kaliks serilerini 1997 yılında yayımlamışlardır. Burada, 23 hasta çalışmaya alınmış ve
hastalarda üç ay sonunda %87 taşsızlık oranları elde edilmiştir.
Komplikasyon olarak yalnızca ateş ve stent ilişkili komplikasyonlar bildirilmiştir [14]. Hollenbeck ve arkadaşları ise 2007 yılında yaptıkları çalışmalarında, ortalama taş büyüklüğü 7,2 mm
olan 52 hasta çalışmaya dahil etmişler, bu hastalarda 3 ay sonunda %87 oranında başarı rapor etmişlerdir. Ancak %8 oranında hastada yeniden hastaneye yatacak denli şiddetli olabilen ağrı gözlemişlerdir [8]. Schuster ve arkadaşları ise 95 vakalık bir seri bildirmişler, ortalama %89 oranında başarı ve minimal komplikasyon bildirmişlerdir [15]. Pearle, 2005 yılında BT
ile takip ettiği 35 hastalık bir vaka serisi bildirmiş, ortalama
taş boyutu 6,9 mm olan bu hastalarda 3. ayda %72 başarı gözlemlemiştir. Ancak 2 hastada toplayıcı sistem perforasyonu izlenmiştir [16]. Portis ve arkadaşları ise 19 hastalık sundukları serilerinde 3 ay sonunda %100 taşsızlık oranları raporlamışlardır. Ancak %4 oranında karşılaştıkları üreter perforasyonu,
komplikasyon yönünden başarılarına gölge düşürmektedir [17].
Wendt-Nordahl ve arkadaşları, 2007 yılında konvansiyonel flekJournal of Clinical and Analytical Medicine | 257
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sible üreterorenoskop ile 270 derece defleksiyon açısı olan yeni
üreterorenoskopu ortalama 8 mm alt kaliks taşı olan 32 hastada kıyaslamışlar, yeni üreteroskop ile %87,5, eski ile %81,5 başarı tespit etmişlerdir. Ancak ilk ay sonunda her iki grupta da başarı oranları %100’e çıkmıştır. Ancak yeni üreteroskop grubunda komplikasyonlar daha yüksek gözlenmiştir. Hastalarda %25
hematüri, %6,3 kolik, %6,3 üriner enfeksiyon izlenmiştir [18].
Pearlmutter ve arkadaşları ise ortalama taş boyutu 6,89 mm
olan 44 hastaya RIRS uygulamışlar, ortalama 3 ay sonunda %91
oranında taşsızlık gözlemlemişlerdir. Bu çalışmada 84 hastanın
farklı kalikslerdeki taşlarına RIRS uygulanmış, taş yerleşiminin
taşsızlık oranını etkilemediği sonucuna varılmıştır [19]. Şener ve
arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada da RIRS, alt kaliks
taşlarının tedavisinde, özellikle klinik önemsiz fragmanlar dikkate alınmadığında %100 başarı sağlamıştır [20].
RIRS’ın direkt gözlem altında yapılıyor olması ve aletlerin narin yapılarından dolayı ciddi komplikasyonlar nadirdir. Renal kolik, hematüri, subkapsüller hematom, pyelonefrit ya da sepsis;
uzun dönemde ise üreteral stenoz gibi komplikasyonlar görülebilir [9,10].
Literatürde bir cm’den küçük alt kaliks taşlarının tedavisinde
RIRS çalışma çok az olmakla birlikte bu yöntemin hem başarı hem de komplikasyon yönünden benzer oranlara sahip olduğu bildirilmiştir [16].
Özellikle kaliks taşlarının tedavisinde alternatif yeni yöntemler
de tanımlanmıştır. Mini-PCNL, Micro-PCNL ve Ultra-Mini-PCNL
gibi alternatif yöntemler kullanıma girmiştir [21]. Ancak bu yöntemlerin henüz pratikte ilk tercih yöntemler olmaktan ziyade tamamlayıcı oldukları üzerinde durulmaktadır [22].
Üroloji pratiğinde ek sık karşılaşılan sorunlardan olan 1 cm altı
alt kaliks taşlarının tedavisinde hastayı etkin şekilde tedavi edecek SWL ve RIRS alternatifleri mevcuttur. Gelişen teknoloji ve bilimdeki ilerlemeler sonunda RIRS’ın’ 1 cm altı alt kaliks taşlarının
tedavisinde ilk tercih olabileceği öngörülebilir.
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