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Çocuklarda Ürolitiazis Komplikasyonları ve
Tedavisi

ÖÖZZEETT  Üriner taşların tanı ve tedavileri çocuklara özgü farklılıklar göstermektedir. Günümüzde,
çocuklarda SWL, URS veya PNL gibi uygun bir minimal invazif yöntem ile üriner taşların çoğu çı-
karılabilmektedir. Tedavide temel amaç, minimal komplikasyonla maksimal taşsızlık sağlamak ol-
malıdır. Çünkü çocuklarda taşın nüks olasılığı yüksek, tekrar endoskopik girişim olasılığı yüksek
ve multipl girişimlerden sonra komplikasyon olasılığı yüksektir. Endoskopik taş tedavisinde taş-
sızlık oranı PNL’de en iyi, URS’de orta, ama SWL’de en düşüktür. Bunun yanında, komplikasyon
oranı PNL’de en yüksek, URS?de orta, ama SWL’de en düşüktür. Üriner taşlı çocuklarda kompli-
kasyon gelişimini etkileyen en önemli faktörler, hastanın yaşı, taşın büyüklüğü ve lokalizasyonu,
obstrüksiyon, idrar yolu infeksiyonu, cerrahın deneyimi ve merkezin alt yapısıdır. Üriner taş sap-
tanan çocuklarda obstrüksiyon ve infeksiyon gibi akut sorunlar varsa önce üriner sistem drene
edilerek rahatlatılmalı ve enfeksiyon tedavi edilmelidir, yoksa ciddi komplikasyonlar gelişebilir.
Çocuklarda böbrek ve üreterler mobil, küçük ve doku olarak zayıf olduğu için yeterli deneyimi ol-
mayan hekimler tarafından girişim yapıldığında hayati düzeyde ciddi komplikasyonlar gelişebilir.
Ayrıntılı üriner anatomi bilgisi, çocuğa uygun ekipman ve çocuk konusunda deneyimli uzman ol-
ması çok önemlidir. Çocuklarda taş oluşumunu veya büyümesini engelleyerek komplikasyonları
önlemede en etkili faktör bol sıvı alımıdır. Ayrıca, kalsiyum ve oksalattan zengin gıdalar, aşırı
tuzlu gıda, hazır yemekler, fastfood ürünleri gibi hazır gıdalar ve aşırı hayvansal protein tüketil-
memelidir. 
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AABBSS  TTRRAACCTT  Diagnosis and treatment of urinary stone has specific properties and differences in chil-
dren. The majority of pediatric urinary stones can be treated by such a minimally invasive approach
as SWL, URS or PNL. The main aim of treatment is to sustain maximum stone-free period with
minimal complication rate, because recurrence rate, repeated endoscopic intervention rate, com-
plication rate due to multiple intervention is high in such children. Stone-free rate increases in
PNL, URS and SWL respectively, while complication rate decrease SWL, URS and PNL respec-
tively. The age of the patient, size and localisation of the stone, urinary obstruction, urinary tract
infection, experience of surgeon and availability of endourological instrument of centre are the
most important factors on development of complications in children with urinary stone. In children
who have urinary obstruction and or infection, urinary system should be drained and infection be
treated before lithotripsy to decrease complication rate. Life-threatening complication risk is high
if the surgery done by an inexperienced surgeon due to small, fragile and mobile pediatric kidney
and ureter. Esperience on detailed urinary anatomy, appropriate instruments specifically designed
for children and experience on pediatric intervention are crusial to decrease complication rate in
children with urinary stone. Well hydration is the most effective factor in decreasing complication
rate by preventing stone recurrence and growth. In addition, diet should not be rich with calcium,
oxalate, solt, fastfood and animal protein.

KKeeyy  WWoorrddss::  Child; urinary calculi; complications; therapy 
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on yıllarda, üriner taş oluşumunda dramatik bir
artış olmuştur. Bunun nedeni, daha fazla sedanter
yaşam (televizyon, bilgisayar, playstation gibi

oyunlar), beslenme alışkanlıkları (karbonhidrat, tuz,
obezite) ve tanıda yenilikler olarak kabul edilmekte-
dir.1-4 Taşlar, en çok üriner sistemin darlık noktaları olan
kaliksler, UP bileşke, üreter orta darlığı, UV bileşke, me-
sane boynu ve üretrada lokalize olunca semptom ve
komplikasyonlara yol açar. Çocuk taşlarında temel kay-
gılar, altta yatan metabolik ve anatomik bozukluklar,
obstrüksiyon ve İYE gelişerek renal hasara yol açma
riski, cerrahi tedavi seçeneklerinin olabilecek kompli-
kasyonları ve uzun süreli takipte yüksek nüks ve rad-
yasyonun etkileridir. 

Çocuklarda üriner taş tedavisinde taşsızlıktan ödün
vermeden en az komplikasyonlu yöntem seçilmelidir.
Günümüzde, çocuklar üriner taşlardan az komplikas-
yonlu modern yöntemler ile kolayca kurtulabilmekte-
dir. Ancak, bu alanda deneyimli bir uzman tarafından
zamanında ve doğru bir yaklaşımla etkin tedavi edil-
mezse preoperatif, intraoperatif veya postoperatif dö-
nemde ciddi komplikasyonlar gelişebilir. 

ÜRİNER TAŞLARDA DEĞERLENDİRME  

Çocuklarda taşa yönelik girişim öncesinde doğru ve de-
taylı değerlendirme girişim başarısını belirgin arttırır-
ken komplikasyon riskini de ciddi oranda azaltmaktadır.
En sık olarak hematüri (%60), karın veya yan ağrısı
(%50), İYE belirtileri (%20) ve tesadüfen X-ray bulgusu
(%15) ile karşımıza çıkar. Tipik olarak, İYE ve obstrük-
siyon komplikasyonu gelişince bir taş semptoma neden
olur.2,5-10

Radyolojik değerlendirmede ultrason ilk seçenek
olmalıdır, çünkü üriner taşların %90’ından fazlasında sa-
dece ultrason ile tanı konabilmektedir. IVU özellikle gi-
rişim öncesinde kalisiyel anatomiyi ve taş ile ilişkiyi
göstermede faydalıdır. Böylece, daha doğru bir girişim
ile komplikasyonlar azaltılabilmektedir. Buna karşılık,
çok nadir durumlarda çocuklarda da BT’ye ihtiyaç du-
yulabilmektedir.11 Özellikle taş cerrahisi sonrası gelişen
komplikasyonları değerlendirmede BT faydalı olabilir.10

ÇOCUKLARDA ÜRİNER TAŞ KOMPLİKASYONLARI

Çocuklarda taşın üriner sistemdeki yeri, taşın boyutu ve
tedavi seçeneğine göre değişik komplikasyonlar gelişe-
bilir.2,10 Pediatrik üriner taşlarda komplikasyon gelişi-
mini etkileyen en önemli faktörler çocuğun yaşı ve
klinik durumu (obstrüksiyon, İYE), taşın özellikleri (bü-

yüklüğü ve lokalizasyonu), üriner sistem anatomisi ve
cerrahın deneyimidir (Tablo 1).2,7-10,12,13 Uygun takip ve
zamanında tedavi ile kolayca elimine edilebilen üriner
taşların çocuklardaki en sık komplikasyonu taş rekuren-
sidir. Üriner taş cerrahisinden sonra, taşın tipi ve nede-
nine göre değişmekle beraber, 5 yıllık rekürrens oranı
%55 civarında bulunmuştur.14 Bu nedenle, çocuklarda
tam taşsızlık önemlidir. Diğer komplikasyonlar özellikle
son yıllarda azalmıştır. Çünkü çoğu nispeten erken dö-
nemde tanı konup erken tedavi edilmektedir.

Üriner taşlı çocuklarda preoperatif, intraoperatif,
postoperatif ve uzun dönem komplikasyonlar olmak
üzere 4 ayrı ketegoride komplikasyonlar gelişir. Özel-
likle endoskopik cerrahi girişimlere bağlı gelişen komp-
likasyonlar önemli yer tutmaktadır. En önemli
komplikasyonlar rezidü taş, kanama, sepsis, obstrüksi-
yon, taş yolu, üreter ve diğer organ yaralanmaları ile
İYE’dur (Tablo 2). Sebat eden ve tedavi edilmeyen ciddi
obstrüksiyonlar, İYE’na ve renal hasara neden olur. Bu
nedenle, zamanında ve obstrüksiyon yerine göre uygun
bir yöntemle üriner drenaj sağlanmalıdır.2 Özellikle sis-
tin taşı gibi sık tekrarlayan taşı olan çocuklarda, struvit
taşı gibi sık sık İYE ve beraberinde obstrüksiyon gelişen
çocuklarda, defalarca taş cerrahisi geçiren çocuklarda ve
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Hasta çocuk (klinik) ile ilgili faktörler:

Çocuğun yaşı

İYE 

Obezite 

İskelet deformitesi 

Kanama diyatezi

Üriner sistem ile ilgili faktörler: 

Üriner sistem anatomisi 

Üriner anomali varlığı

Obstrüksiyon

Renal hasar ve fonksiyon düzeyi 

Taş ile ilgili faktörler: 

Taş yükü (taşın boyutu ve sayısı) 

Taşın yerleşimi (lokalizasyonu)

Taşın kimyasal yapısı (içeriği)

Tedavi merkezi ile ilgili faktörler: 

Taş kırma cihazı-litotriptör

Endoskopik cihazlar 

Sarf malzemeler (tipi, özelliği ve çeşitliliği) 

Cerrah ile ilgili faktörler: 

Cerrahın deneyimi

TABLO 1: Çocuk üriner taşlarında komplikasyon gelişimini
etkileyen faktörler.2



çok büyük taş oluşturan çocuklarda renal hasar ve böb-
rek yetmezliği komplikasyonu oranı yüksektir. Ülke-
mizde çocuklardaki kronik böbrek yetmezliğinin
%8’inden sorumludur, bu oran Güneydoğu Anadolu Böl-
gesinde %22’ye çıkmaktadır.15,16

ÜRİNER TAŞ KOMPLİKASYONU GELİŞİMİ AÇISINDAN ÇOCUK VE
ERİŞKİN FARKLARI 

Çocukların gelişmeye ve büyümeye devam etmesi, ana-
tomi, fizyoloji ve dış etkilere daha hassas ve daha abar-
tılı vücut tepkileri nedeniyle erişkinlerden tamamen
farklı kendilerine has özelliklere sahiptir.2,10

Çocukların komplikasyonlara toleransı daha dü-
şüktür. 

Çocuklarda metabolik ve anatomik bozukluklar
daha sıktır. Bu, taş rekurrensi ve komplikasyon gelişi-
mini artırır.  

Çocuklarda SWL için genel anestezili çoklu te-
davi seansları gerekir. Bu da komplikasyon riskini artırır. 

Çocukların küçük ve frajil böbreğinde PNL esna-
sında kullanılan erişkin tipi büyük (>24 Fr) enstruman-
lar kanama gibi komplikasyonların riskini arttırır. 

Renal fizyoloji ve vücut sıvı dağılımı çocuklarda
farklı olduğundan intraoperatif sıvı yönetimi ve soğuk
irigasyon sıvısı hipotermi ve hiponatremi gibi kompli-
kasyonlara neden olur. 

Organ perforasyonu, sepsis ve kanama gibi major
komplikasyonlar çocuklarda daha sıktır. 

URS esnasında küçük kalibreli çocuk üreterinin
dilatasyonu; üreter perforasyonu, üreter darlığı, VUR
gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. 

Çocuklarda rezidü taş parçaları daha çok kompli-
kasyonlara neden olur. 

Çocukların gelişen bedeni daha radyosensitiftir.
Uzun dönemde radyasyona bağlı tümör vb komplikas-
yonlar daha sık oluşur.  

Çocuklarda üriner taş tedavisinde kullanılan cer-
rahi girişimlere bağlı olarak oluşan komplikasyonların
ciddiyetini belirlemede çoğunlukla Clavien-Dindo kla-
sifikasyonundan faydalanılmaktadır (Tablo 3).17 SWL,
RİRC, PSL ve açık cerrahi sonrası genelde minör (grade-
1,2) komplikasyonlar gelişirken, deneyim durumuna
göre değişmekle beraber URS, PNL, TUSL ve laparoskopi
sonrası majör (grade-3,4) komplikasyon riski vardır. 
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Taş Yeri Girişim tipi Intraoperatif komplikasyonlar Postoperatif komplikasyonlar Uzun dönem komplikasyonlar

Böbrek Taşı SWL Deri ekimozu, kanama Subkapsuler hematom, hematüri, Rezidü taş büyümesi, taş rekurensi, 

rezidü taş, taş yolu (obstrüksiyon), İYE renal hasar, radyasyon 

RİRC Üreter yaralanması Rezidü taş, obstrüksiyon,  İYE, hematüri  Rezidü taş büyümesi, taş rekurensi, 

üreter striktürü, renal hasar, radyasyon 

PNL Ciddi kanama, r. pelvis perforasyonu, Kanama, rezidü taş, obstrüksiyon, Rezidü taş büyümesi, taş rekurensi, 

hidrotoraks, sıvı ekstravazasyonu (ürinom), İYE, sepsis renal hasar, radyasyon 

kolon-duodenum yaralanması 

Laparoskopi Abdominal organ yaralanması, Rezidü taş, obstrüksiyon, İYE Rezidü taş büyümesi, taş rekurensi, 

kanama, üriner asit renal hasar 

Açık cerrahi Kanama Rezidü taş, İYE Rezidü taş büyümesi, taş rekurensi  

Üreter Taşı SWL Deri ekimozu Rezidü taş, taş yolu (obstrüksiyon), İYE Rezidü taş büyümesi, taş rekurensi, 

renal hasar, radyasyon 

URS Kanama, üreter kopması (avülziyonu), Rezidü taş, obstrüksiyon, İYE, VUR, üreter darlığı, radyasyon, 

üreter perforasyonu, taş migrasyonu, rezidü taş büyümesi, taş rekurensi 

retroperitoneal sıvı ekstravazasyonu 

Laparoskopi Abdominal organ yaralanması, Rezidü taş, obstrüksiyon,  İYE Üreter darlığı, rezidü taş büyümesi, 

kanama, üriner asit taş rekurensi 

Açık cerrahi Komşu organ yaralanması İYE Abdominal deri skarı, taş rekurensi  

Mesane Taşı TUSL Üretra yaralanması İYE Üretra darlığı, taş rekurensi 

PSL Perivezikal sıvı ekstravazasyonu İYE Taş rekurensi

Açık cerrahi Hafif kanama İYE Abdominal deri skarı, taş rekurensi 

Üretra Taşı TUSL Üretra yaralanması İYE Üretra darlığı, taş rekurensi 

Açık cerrahi Komşu organ yaralanması İYE Üretra darlığı, taş rekurensi

TABLO 2: Çocuk üriner taşlarında cerrahi girişimler esnasında, sonrasında ve uzun dönemde gelişebilen komplikasyonlar.*

* RİRC: Fleksible URS ileRetrograd intra-renal cerrahi. PSL: Perkütan sisto-litotripsi. TUSL: Trans-uretral sisto-litotripsi.



ÜRİNER TAŞ TEDAVİSİ VE CERRAHİ GİRİŞİM 
KOMPLİKASYONLARI

Çocuk üriner taşlarının tedavisinde temel beklentileri-
miz minimal komplikasyon ile tam olarak taştan temiz-
lenme (taşsızlık), İYE eradikasyonu ve altta yatan
anatomik ve/veya metabolik bozuklukların giderilmesi-
dir.2 Çocuklarda üriner taş görüldüğü zaman hemen taş
çıkarma cerrahisine yönelmek ciddi komplikasyonlara
neden olabilir. 

Çocuklardaki üriner taş hastalığında 3 temel tedavi
aşaması mevcuttur. Birincisi acil tedavi ile akut proble-
meleri ve cerrahi öncesi taşın oluşturduğu komplikas-
yonları giderme ve önleme, ikincisi uygun girişimsel
cerrahi tedavi ile taşın vücuttan uzaklaştırılarak komp-
likasyon gelişimini ortadan kaldırma ve üçüncüsü ise
izlem ve koruyucu tedavi ile yeni taş oluşumu gibi en sık
karşılaşılan komplikasyonun engellenmesidir.2

VÜCUT DIŞINDAN TAŞ KIRMA (EKSTRAKORPOREAL ŞOK
WAVE LİTOTRİPSİ) (SWL) VE KOMPLİKASYONLARI

SWL, küçük böbrek ve üst üreter taşlarının tedavisinde
hala ilk seçenektir. Bu taşlarda en az komplikasyonlu gi-
rişim SWL’dir. SWL’nin başarısını ve komplikasyon ge-
lişimini etkileyen en önemli faktörler taşın yükü, içeriği
ve yeri, üriner anomali varlığı ve kullanılan litotriptö-
rün tipidir.2,10 Sistin ve kalsiyum fosfat taşları ile boyutu
10 mm’den büyük taşlarda başarı daha düşük ve komp-
likasyon oranı daha yüksektir.18

Taş kırmanın en önemli dezavantajı çocuklarda
genel anestezi gerektirmesi ve radyasyona maruziyettir.
Çocuk olduğu için hâlen büyüme ve gelişmekte olan
böbrek ve kemik dokusu, kız çocuklarında overler ve
vasküler sistem üzerinde radyasyon uzun dönem komp-

likasyonlara neden olabilir. Ayrıca, taşın tam parçalana-
maması sonucu çocuklarda 2. ve 3. seans anestezi gerek-
liliği, defalarca uygulanmasının potansiyel morbiditesi,
küçük taş parçalarının kalması ve uzun izlemde tekrar-
lama oranının yüksek olması da SWL’nin önemli muh-
temel riskleri ve komplikasyonlarıdır.2,10

Erken dönemde şok dalga giriş yerindeki deride
ekimoz, hematüri, ağrı, İYE, rezidü taş, taş yolu (obs-
trüksiyon) ve subkapsüler hematom gibi komplikasyon-
lar gelişebilir (Tablo 2). Komplikasyon oranı %12-18
arasında değişir, en sık komplikasyon nedeni büyük taş
boyutudur.19 Aktif İYE, kanama diyatezi, taşın distalinde
obstrüksiyon olması, ciddi iskelet anomalisi ve üriner
anomaliler (UPD, UVD, atnalı veya ektopik böbrek)’de
SWL uygulanmamalıdır.2,10 Bunlarda komplikasyon
oranı ciddi yüksektir. Komplikasyonları azaltmak için
çocuklarda şok dalga sayısı, enerji düzeyi ve seans sayısı
düşük ve floroskopi süresi kısa tutulmalıdır.20

RİJİD ÜRETERORENOSKOPİK TAŞ ÇIKARILMASI (URS) VE 
KOMPLİKASYONLARI

Çocuklarda komplike olmayan (anomalisiz) üreter taşla-
rının hemen tamamı ve küçük böbrek taşları URS ile gü-
venle ve başarı ile çıkarılabilmektedir.2,21-23 SWL’ye göre
daha invazif yani komplikasyon oranı daha yüksektir.
Yaklaşık %10 çocukta önemli komplikasyonlar geli-
şir.18,19 Bunların yaklaşık %4’ü intraoperatif, %6’sı erken
ve %0,2’si ise geç dönemde ortaya çıkar. En önemli
komplikasyonları; üreter avülziyonu (kopması), invaji-
nasyonu, perforasyonu ve darlığıdır. İntraoperatif komp-
likasyonları etkileyen faktörler, operasyon süresi,
cerrahın deneyimi, taş boyutu ve yeri, taşın impakte ol-
ması ve URS kalınlığıdır.24-28 URS esnasında hafif (2 Fr)
üreter dilatasyonu çok riskli olmayabilir, ancak agressif
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Komplikasyon şiddeti Derecesi Tanimlama Girişim tipi

Minör komplikasyon Grade  I Normal postoperatif durumdan hafif sapma/bozulma. SWL, RİRC, PSL

Herhangi bir spesifik tedaviye gerek yok. 

Antiemetik, antipiretik, analjezik, parenteral sıvı tedavisi verilebilir. 

Grade  II Spesifik ilaç tedavisi, kan transfüzyonu veya parenteral beslenme gerekir. Açık cerrahi 

Majör komplikasyon Grade  III Cerrahi, endoskopik veya radyolojik girişim gerekir. URS, PNL, Laparoskopi, TUSL 

Grade III-a: Genel anestezi gerektirmeyen girişim. 

Grade III-b: Genel anestezi gerektiren girişim. 

Grade IV          Yoğun bakım gerektiren ve hayatı tehdit eden komplikasyon mevcut PNL, Laparoskopi 

(beyin kanaması, SAK dahil). 

Grade IV-a: Tek organ yetmezliği (diyaliz dahil). 

Grade IV-b: Multi organ yetmezliği. 

Mortalite Grade V Hastanın ölümü. PNL, Laparoskopi

TABLO 3: Cerrahi komplikasyonların sınıflamasında kullanılan Clavien-Dindo klasifikasyonu.



dilatasyon komplikasyon (UV darlık, VUR) oranını be-
lirgin arttırır.2,10 Özellikle balon dilatasyonunun çocuk-
larda morbiditesi fazladır. Ayrıca, üreter üst bölge
taşlarının böbreğe migrasyon olasılığı yüksektir. Bunun
dışında 10 mm’den büyük üreter taşlarında komplikas-
yon oranı yüksektir. Holmium lazer, girişim komplikas-
yonlarını azaltırken başarı oranını da yükseltir.23 URS
sonrası alfa bloker kullanımı komplikasyonları azaltıp
taşsızlık oranını arttırabilir. Deneyim arttıkça ve daha
ince aletler kullanıldıkça komplikasyon azalırken taşsız-
lık oranı artmaktadır.2,10,22-26

URS’de komplikasyonları azaltmak için; tüm URS
aletleri çocuklara uygun boyutlarda olmalıdır. Her türlü
alet hazır bulunmalı, görmeden hiçbir işlem yapılma-
malı, mutlaka floroskopi kullanılmalı, girişim öncesinde
güvenlik teli takılmalı, kaba aletler ile URS zorlanma-
malı, üreterde mümkünse basket kullanılmamalı, anato-
mik özelliklere dikkat edilmeli, distale göre proksimal
üreterde kas ve korumanın az olduğu hatırlanmalı, hiç-
bir zaman çok agresif olunmamalı ve gereğinde “stent”
takıp girişim ertelenmelidir.2,10 Böbrek yetmezliği öy-
küsü, soliter böbrek, transplante böbrek, belirgin ürete-
ral ödem, kanama, ekstravazasyon gibi komplikasyon
varlığı, büyük taş yükü, ciddi impakte taş, yakın geçmişte
İYE veya sepsis öyküsü, aşırı üreteral dilatasyon yapıl-
mış olması ve taşın yeterli parçalanıp tam çıkarılama-
ması gibi durumlarda JJ-stent takılması komplikasyon
oranını azaltabilir.21,23,26 Aktif İYE veya obstrüksiyon ol-
ması (UPD, UVD), ciddi iskelet anomalileri ve renal ano-
maliler (atnalı-ektopik böbrek) varlığında URS yapılma-
malıdır yoksa komplikasyon oranı artar. Komplikasyon
oranını azaltmada altın kural ‘‘URS’de asla güç kullan-
mamak ve zorlamamak’’tır. 

RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ (RİRC) VE 
KOMPLİKASYONLARI

Bu yöntemde fleksible (bükülebilir) URS ile üretradan
girilerek böbreğe ulaşılıp lazerle taş kırılmaktadır.29,30

SWL başarısının düşük olduğu alt pol taşları ve SWL’nin
başarısız olduğu 15 mm’den küçük böbrek taşlarında ve
rekürren sistin taşlarında RİRC uygundur. Komplikas-
yonlar RİRC’de belirgin daha düşüktür ve çoğunlukla
minör karakterlidir.31 En sık hematüri, İYE ve üreteral
mukoza hasarı görülür. Nadiren üreter darlığı veya per-
forasyonu görülebilir. Böbrek taşının boyutu başarıyı ve
komplikasyon gelişimini etkileyen en önemli faktördür.
On beş mm’den büyük böbrek taşlarında başarı düşük ve
komplikasyon oranı yüksektir.32 RİRC esnasında ürete-
ral kılıf ile devamlı drenaj sağlanmaz ise böbrek içi ba-

sınç yükselebilir ve önemli komplikasyonlar gelişebilir.
Ayrıca, tek çalışma kanalı olan URS’lerde özellikle alet
kullanımı esnasında görüntü kalitesi belirgin azalır ve
komplikasyon artar.2,10

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PNL) VE KOMPLİKASYONLARI

Teknolojik ilerlemeler ve PNL konusunda deneyimin
artması ile uygun seçilmiş böbrek taşlı çocukların ço-
ğunda taşsızlık oranında artış ve komplikasyon oranında
azalma olmuştur.10,33,34 PNL, daha çok büyük böbrek taş-
larında uygulanmaktadır. Posterior kaliks, dilate kaliks,
infindibulumu uzun ve geniş kaliks, maksimum taşın çı-
karılmasına olanak sağlayan kaliks ve renal pelvisle
doğru düz bir hat üzerinde böbreğe giriş olursa başarı
şansı artarken komplikasyon riski daha az olur.2,10,35

Ancak, çocuklarda daha küçük ve daha mobil böbrek ya-
pısı nedeniyle deneyim eksikliğinde ciddi komplikas-
yonlar gelişebilir. 

PNL’de en önemli komplikasyonlar; organ yaralan-
ması (damar, diafragma, renal pelvis, kaliks, kolon, duo-
denum), ciddi kanama, hematom, hidrotoraks, perirenal
idrar ekstravazasyonu (ürinom), İYE ve pyelonefrittir.
Ayrıca, PNL sırasında önemli düzeyde radyasyon maru-
ziyeti olmaktadır.36,37 Kanama diyatezi, ciddi renal hasar
ve anomalili böbrek varlığında komplikasyon riski artar.
Taş yükü arttıkça ve ameliyat süresi uzadıkça kompli-
kasyon oranı artmaktadır.38 Böbrek giriş yeri, giriş sayısı
ve giriş yeri genişliği (kılıf çapı) komplikasyon oranını
etkiler. Çocuklarda PNL kılıf çapı arttıkça ve giriş sayısı
arttıkça komplikasyon riski artar.10,39,40 Anomalili böb-
reklerde komplikasyon riski yüksektir. Atnalı böbrek,
sol böbrek, kolonik distansiyon, cerrahi girişim öyküsü,
alt pol ve lateral giriş kolon perforasyonu için risk fak-
törleridir. Pediatrik aletlerin kullanılması, dilatasyonun
24 Fr’in altında olması, tek trakttan işlem yapılması ve
taş yükünün az olması komplikasyon riskini azaltır. Ay-
rıca, daha önce tariflenen Önen PNL sınıflamasına göre
böbrek taşına yaklaşım başarı şansını arttırırken PNL
komplikasyon oranını da belirgin düşürmektedir.2

MESANE TAŞLARI VE KOMPLİKASYONLARI 

Taşın boyutu yaklaşım tipini belirlemede en önemli fak-
tördür. 

Transüretral sistolitotripsi (TUSL): Taşın küçük
(<15 mm) ve üretra anatomisinin normal olduğu çocuk-
larda ilk seçenektir. Özellikle kızlarda kolay ve pratiktir.
Ancak, büyük kalibrasyonlu aletlerle uzun süreli ve de-
falarca üretradan giriş-çıkış yapılırsa üretra ve mesane
boynu yaralanma riski artar.2,10
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Perkütan suprapubik sistolitotripsi (PSL): Uygun ve
dikkatli yapıldığında güvenli ve başarılı bir yöntemdir.
Orta büyüklükteki (15-30 mm) taşlarda ve ogmente me-
sanedeki taşlarda sıklıkla uygulanmaktadır.2,10,41,42 Daha
önce alt abdominal veya pelvik bölge cerrahisi geçirmiş
hastalarda komplikasyon riski daha yüksektir. En önemli
komplikasyonları, mesane perforasyonu ve perivezikal
sıvı kaçağıdır. 

Açık sistolitotripsi: Çok büyük (>30 mm) taşlarda
ve mesane ogmentasyonlu çocuklarda taş kısa sürede tek
parça olarak çıkarılabilmektedir. Suprapubik insizyon
skarı en önemli komplikasyonudur.2,10

ÜRETRA TAŞLARI VE KOMPLİKASYONLARI 

Üretra içindeki taşlar genelde üretral sonda ile mesane
içine itilir ve TUSL ile kırılıp çıkarılır.2,10 Taş mesaneye
itilemezse subrapubik üriner drenaj ile obstrüksiyon gi-
derilip İYE varsa tedavi edilmelidir. Daha sonra üretraya
sıkışan taşlar lazertripsi veya üretrotomiyle çıkarılır. En
sık komplikasyonları, erken dönemde üretra duvar ze-
delenmesi ve geç dönemde üretra striktürü gelişmesidir. 

ÜRİNER ANOMALİLERDE TAŞ VE KOMPLİKASYONLARI

Üriner anomalili çocuklarda taş tedavi yaklaşımları ana-
tomilerinden kaynaklanan bazı özel durumlar içermek-
tedir. 

Hidronefroz (UP darlık, UV darlık, VUR, üretero-
sel) ve taş: Aynı seansta hem hidronefroz nedeni düzel-
tilir hem de taş çıkarılır. Cohen ameliyatı sonrası taşa
yönelik minimal invaziv tedaviler daha az başarılıdır.43

Bu nedenle, taş öyküsü olan hastalarda reimplantasyon
için Politano Leadbetter veya Lich Gregoire yöntemi ter-
cih edilmelidir. 

Anomalili böbrek (Atnalı, Pelvik, Çapraz ektopili
böbrek), İskelet deformitesi ve taş: Bu böbreklerde rotas-
yon defekti mevcut, daha medialde batın içinde ve bağır-
sakların altında, vertebra ve kemik pelvis arasında
yerleşimlidir. Çoğunda, malrotasyon nedeni ile üreter
renal pelvise normalden daha yukarıda birleşir. Bu ne-
denle, böbrekten idrar drenajı yetersiz olur ve rezidü taş
riski yüksektir. Tüm bu anatomik varyasyonlardan dolayı
özellikle SWL, rijid URS ve PNL ile taşsızlık oranı nor-
malden daha düşük ve ciddi komplikasyon (kolon, vaskü-
ler yaralanma) oranı daha yüksektir.44-46 Ancak, fleksible
URS ile RİRC, laparoskopi ve laparoskopi yardımlı
PNL’nin başarısı yüksek ve morbiditesi düşüktür.47-49

Mesane ogmentasyonu ve taş: Özellikle yama pedi-
külü ve kontinan kateterizasyon kanalının güvenliği açı-
sından bu hastalara cerrahi yaklaşım önemlidir. Büyük

ve multipl taşlarda açık cerrahi, küçük taşlarda minimal
invazif yaklaşım tercih edilmelidir. Mesane boynu re-
konstrüksiyonu yapılmışsa kontinans mekanizmasını
bozmamak için PSL veya fleksible URS ile kateterizas-
yon kanalı (Mitrofanoff) üzerinden mesane taşı kırılıp
çıkarılabilir. 

Obezite (BMI) ve taş: Obezite arttıkça SWL ve PNL
etkinliği az ve komplikasyon riski yüksektir. Ancak, obe-
zitenin URS ve RİRC’in morbiditesi üzerine bir etkisi
bulunmamıştır.50

Kanama diyatezi ve taş: Bu hastalarda açık cerrahi,
SWL ve PNL yapılırsa ciddi kanama gelişir. Bunlarda
URS ve RİRC en az riskli tedavi alternatifidir. 

PEDİATRİK ÜRİNER TAŞLARDA
KOMPLİKASYONLARIN TEDAVİSİ 

ÜRİNER OBSTRÜKSİYON VE İYE 

Çocuklardaki üriner sistem taşlarında önce obstrüksiyon
ve İYE gibi komplikasyonlar tedavi edilmelidir.2,9,26,34

Obstrüksiyon varlığında önce taşın yukarısındaki üriner
sisteme geçici drenaj sağlanmalıdır. Hasta stabil hâle
gelip obstrüksiyon ve İYE düzeldikten sonra uygun bir
girişimsel yöntem ile taşın asıl tedavisi yapılırsa kompli-
kasyon oranı dramatik azalır. Taşın yerine ve planlanan
tedaviye göre seçilecek drenaj tipi sonraki asıl definitif
tedavi başarısı ve komplikasyon gelişimi açısından çok
önemlidir. Böbrek taşlı çocuklarda PNL planlanıyorsa
hastaya drenaj yöntemi olarak perkütan nefrostomi ta-
kılması uygun iken, hastada RİRC veya üreter taşı için
URS düşünülüyorsa JJ-stent yerleştirilmesi daha uygun
olur.2 Böylece, JJ-stent üreter alt ucunu dilate eder ve
sonrasında üreter taşı URS veya böbrek taşı RİRC ile ko-
layca kırılıp çıkarılabilecektir. İYE’nın çoğu bir haftalık
antibiyoterapi ile düzelir, ancak obstrüksiyon olan has-
talarda drenaj sağlamadan ve struvit taşlarında rezidü
taşlardan da hasta temizlenmeden enfeksiyonu kontrol
altına almak çok zordur. 

KANAMA

En sık PNL sırasında kanama olur ve bazıları çok ciddi
düzeyde olabilmektedir. Kanamaların çoğu konservatif
takiple kendiliğinden durur. Bazı PNL olgularında kan
transfüzyonu gerekir. PNL esnasında ciddi kanama
olursa uygun boyutta bir Foley sonda giriş yerinden böb-
rek içine gönderilip pelvikalisiyel system içinde sonda
balonu şişirilerek basınç etkisiyle kanama control altına
alınabilir. Çok nadiren, özellikle PNL’den bir kaç hafta
sonra ani başlayan ciddi kanamalarda radyolojik girişim
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ile vasküler oklüzyon gerekebilir. Giriş yeri (kılıf) ge-
nişliği için cut-off değer 24Fr olmalıdır.12,51 Çocuklarda
PNL kılıf çapı arttıkça ve giriş sayısı arttıkça kanama
riski artar.10,39,40 Pediatrik aletlerin kullanılması, dilatas-
yonun 24 Fr’in altında olması, tek trakttan işlem yapıl-
ması ve taş yükünün az olması kanama riskini azaltır. 

SIVI EKSTRAVAZASYONU  

PNL’ye bağlı olarak perirenal alanda sıvı birikimi (üri-
nom) oluyorsa Önen kateteri yerleştirilerek 2-3 haftalık
konservatif tedavi ile genellikle düzelir. URS veya RİRC
esnasında retroperitoneal alanda veya perirenal bölgede
sıvı birikimi gelişirse JJ-stent yerleştirilerek 2-3 haftalık
takiple genelde düzelir. Üriner sistemden (böbrek, üre-
ter, mesane) batın içine belirgin sıvı kaçağı (üriner asit)
olursa üremi, ileus, batında distansiyon, deşarj olamama
ve bulantı-kusma gelişebilir. Bu durumda, sızıntı yerine
göre üriner sistemi iyi drene eden bir üriner drenaj ka-
teteri yerleştirilmesi hayati düzeyde önemlidir. Yoksa
hızlı bir şekilde üremi ve sepsis gelişebilir. PNL sonrası
böbrekten batına sıvı kaçağı gelişmişse PNL giriş yerin-
den büyük boy bir Önen kateteri yerleştirilip eksternal
drenaj hastayı hızlı düzeltebilir. Üreterde tam veya tama
yakın kopma nedeniyle veya mesaneden batına belirgin
kaçak gelişmişse cerrahi onarım gerekebilir. Bunun dı-
şında PNL sonrası özeelikle üst pol girişine bağlı olarak
diyafragma yaralanıp toraksa sıvı ekstravazasyonu (hid-
rotoraks) olabilir. Asemptomatik hafif olgularda konser-
vatif tedavi yeterlidir. Ancak, solunum sıkıntısı,
enfeksiyon gibi bulgular varsa veya progresif seyredi-
yorsa toraks tüpü yerleştirilmesi ile 4-5 gün içinde dü-
zelir. 

BÖBREK VE RENAL PELVİS YARALANMASI 

PNL esnasında gelişebilir. Önen kateteri yerleştirilerek
2-3 haftalık konservatif tedavi ile genellikle düzelir. URS
veya RİRC esnasında pelvikalisiyel yaralanma gelişirse
JJ-stent ile 2-3 haftada çoğunlukla düzelir. 

ÜRETER YARALANMASI 

Parsiyel üreter yaralanması varsa JJ-stent yerleştirilerek
3-4 haftalık konservatif tedavi ile genellikle düzelir.
Komplet üreter kopması varsa cerrahi olarak üreter anas-
tomozu yapılıp JJ-stent yerleştirilerek 3-4 haftalık tedavi
ile genellikle düzelir. Üreterde belirgin doku defekti ge-
lişmişse transüreteroüreterostomi gerekebilir. Aşırı üre-
ter dilatasyonları sonrasında uzun dönemde üreter
striktürü veya VUR gelişebilir. Orta düzey striktürlerde
önce JJ-stent ile pasif dilatasyon denenebilir, fayda gör-

meyenlerde veya ciddi darlık gelişenlerde üreteroneo-
sistostomi gerekebilir. Sebat eden VUR olgularının çoğu
endoskopik subüreterik injeksiyondan fayda görür. 

ÜRETRA YARALANMASI 

Genellikle üretraya sıkışan taş veya daha çok deneyim-
siz hekimler tarafından endoskopik taş tedavisi sırasında
büyük aletlerin kullanılması sonucu veya büyük taş par-
çası çıkarılması esnasında gelişmektedir. Hafif olgularda
erken dönemde birkaç haftalık üretral kateterizasyon ye-
terli olabilir. Ancak, üretrada ciddi yaralanma veya
üretra invaginasyonu gelişmişse açık cerrahi onarım ge-
rekebilir. Bunlarda uzun dönemde üretra striktürü ge-
lişme riski yüksektir. 

KOLON – DUODENUM YARALANMASI 

PNL esnasında nadiren gelişebilen çok önemli bir komp-
likasyondur. Sadece iğne girişi olmuşsa çoğunlukla kon-
servatif tedavi ile belirgin bir sorun yaşanmadan iyileşir.
Ancak, PNL giriş yeri dilatasyonu esnasında kolon veya
duodenum perforasyonu gelişmiş ve özellikle de dilata-
törlerle kolon veya duodenum dilate edilecek şekilde di-
latatörler bu organları perfore etmişse durum çok
ciddidir. Ciddi perforasyonun erken dönemde tespit
edilmesi hayati düzeyde önemlidir. Özellikle batın içine
açılan kolon veya duodenum segmentinde perforasyon
varsa hemen cerrahi onarım gerekir. 

REZİDÜ TAŞ 

Tedavi sonrasında çocukların üriner sisteminde 5
mm’den küçük rezidü taş kaldığında %69 oranında, ta-
mamen taşsızlık sağlanan çocuklarda ise %36 oranında
klinik sorun gelişmektedir.52 Bu nedenle, üriner sistemde
hiçbir taş parçası bırakılmamalıdır. Yoksa, kalan küçük
parçalar büyüyüp komplikasyon yaratır.14 Rezidü taş par-
çaları, 3 yıllık takipte %40 oranında semptomatik hâle
gelir. Üriner taş oluşumunda rol oynayan risk faktörle-
rine yönelik tedavi rezidü taşın çözünmesinde ve çeşitli
komplikasyonları önlemede oldukça etkilidir.2,7-9,34,53 Bu
nedenle, rezidü taşlı çocuklarda komplikasyon riskini
azaltmak için mutlaka medikal tedavi verilmelidir. 

Günlük az idrar yapımı bütün taş yapıcı maddelerin
idrarda birikmesine ve rezidü taşların büyümesine neden
olur. Rezidü taş parçalarının bir araya gelip büyümesine
engel olan en önemli faktör yeteri kadar su tüketimi-
dir.2,53 Taşın tipine göre verilen potasyum sitrat, tiyazid-
ler, allopurinol ve penisilamin gibi ilaçlar kemoflaksi ile
mevcut rezidü taş parçalarının büyümesini önleyerek
komplikasyon riskini azaltır.2,7-9,54,55
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TAŞ REKURRENSİ

Çocuklardaki en sık komplikasyondur ve ciddi bir so-
rundur. Taş rekurrenslerinin çoğu, metabolik patoloji,
inatçı İYE veya rezidü taş kalan çocuklarda oluşur.
Üriner taş oluşumunda rol oynayan risk faktörlerine
yönelik tedavi yeni taş oluşumunu önlemede çok et-
kilidir.2,7-9,34,53 Sıvı ve beslenme düzenlenmesi ve taşın
tekrarlanmasında rol oynayan metabolik bozuklukla-
rın düzeltilmesi yeni taş oluşumunu önlemede önem-
lidir. Ayrıca, taşa zemin oluşturan idrar yolu
anomalileri tanınmalı ve tedavi edilmelidir, yoksa 
yeni taş oluşması ve komplikasyon gelişmesi kaçınıl-
mazdır. 

Sıvı alımı (hidrasyon): Günlük az idrar yapımı
bütün taş yapıcı maddelerin idrarda süpersaturasyo-
nuna neden olur. Taş oluşturan risk faktörlerinin id-
rarla atılımını kolaylaştıran, süpersatürasyonu önleyen
ve bir araya gelip taş oluşumuna engel olan en önemli
faktör yeteri kadar su tüketimidir.2,53 Taş rekurensi
komplikasyonunu azaltmanın en etkili yolu bol idrar
yapacak kadar yüksek miktarda su içmektir. Yaşa 
göre değişmekle beraber, günde en az 2 litre su içil-
melidir. 

Beslenme (Diyet): Taşlı hastaların besin alışkanlık-
larının iyi düzenlenmesi taş rekurensini engelleyen
önemli bir koruyucu önlemdir. Çocuklar büyümeye ve
gelişmeye devam ettiği için hiçbir zaman tam bir diyet
uygulanmamalıdır. Ancak, taş oluşumunu artıran başlıca
besinler olan aşırı hayvansal protein, tuz, ıspanak, kar-
bonhidrat, sakatat ürünleri ve çikolata fazla tüketilme-
melidir.56 Kalsiyum, okzalat, C-vit ve D-vit’nin aşırı
miktarda alımı taş oluşumu için ciddi risk oluşturur.53

Sebze ve meyve ağırlıklı liften zengin beslenme öneril-
mektedir.8,9

Spesifik metabolik ilaç tedavisi: Potasyum sitrat, ti-
yazidler, allopurinol ve penisilamin gibi ilaçların bazı-
ları idrarı alkalileştirerek, bazıları idrarı asitleştirerek,
bazıları ise idrar kalsiyum düzeyini düşürerek yeni taş
oluşumunu önler. Böylece komplikasyon riskini azal-
tır.7-9,13,54,55

RADYASYON

Çocuk taş hastalarında başta BT olmak üzere artan
oranda radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılmak-
tadır. Ayrıca, başta PNL olmak üzere SWL, URS ve RİRS
gibi az invazif yaklaşımların klinik pratiğe yaygın gir-
mesi ile gelişmekte olan çocukların radyasyon maruzi-
yeti belirgin oranda artmıştır.2 Çocuklarda taş rekurensi
de düşünüldüğünde yaşam boyu çocuğun tekrarlayan taş

tedavi ihtiyaçları ile çok ciddi radyasyon maruziyeti or-
taya çıkmaktadır. Çocukların gelişen bedeni daha rad-
yosensitifler. Bu da taşlı çocuklarda ileri yaşlarda
radyasyona bağlı pek çok komplikasyonun gelişmesine
neden olmaktadır. 

Radyasyonun çocuklardaki en ciddi ve kalıcı komp-
likasyonları herhangi bir dozda kanser ve genetik mu-
tasyon gelişebilmesidir.57,58 Radyasyonun zarar
vermeyeceği kesin olarak garanti edilen bir dozu yoktur.
Bu nedenle, taş için takip ve tedavi edilen her çocuk ola-
bildiğince radyasyondan korunmalıdır. Radyasyon ma-
ruziyetini azaltmak için tanı ve takipte USG gibi
radyasyonsuz veya gerekli ise de düşük doz radyasyon
yayan yeni dijital röntgen cihazları ile İVU çekilmelidir.
Ayrıca, BT mutlaka gerekli ise yeni jenerasyon ve dü-
zenli bakımı yapılan cihazlarda ve bu konuda deneyimli
bir radyolog tarafından özellikli düşük doz BT çektiril-
melidir.31

RENAL HASAR 

Çocuklarda hemen her taş pyelonefrit ve/veya uzun sü-
reli obstrüksiyon oluşturarak renal hasar yapabilir. Ay-
rıca, SWL, RİRC ve PNL’de böbreği zedeleyerek renal
hasara yol açabilir. Bu nedenle, taşlı çocuklar mutlaka
üriner enfeksiyondan ve ciddi obstrüksiyondan korun-
malıdır. Bu komplikasyonlar varsa en kısa zamanda
etkin şekilde tedavi edilip üriner drenaj sağlanıp enfek-
siyon tedavi edilmelidir. Özellikle büyük ve kırılmayan
taşlarda tekrarlayan çoklu SWL seansları yerine tek se-
ferde taşsızlık sağlama şansı olan girişimler tercih edil-
melidir.2,10 Ayrıca, PNL sırasında ciddi böbrek
parankimi ve damar yaralanması oluşmaması için bu ko-
nuda deneyimli hekimler tarafından dikkatli ve pediat-
rik PNL uygulanmalıdır. Özellikle çok büyük staghorn
taşlarda aşırı böbrek travması yerine gerekirse ikinci bir
seansta yeniden PNL ile kalan rezidü taşlar çıkarılmalı-
dır. RİRC esnasında böbreğe verilen sıvı mutlaka drene
edilmeli, yoksa yüksek basınçlı enfekte idrar kollektör
kanallara basınçla geçerek pyelonefrit ve sonrasında
renal hasar oluşabilir. 

GÜNCEL KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE 
ÜRİNER TAŞLARA YAKLAŞIM 

Mevcut üriner taş klavuzlarının çocuklara uygulanma-
sında klinik pratikte ciddi sakıncalar ve uygunsuzluklar
bulunmaktadır.2,10,59-61 Çünkü sadece taş boyutu ve taş lo-
kalizasyonu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu da
komplikasyon riskini belirgin artırmaktadır. Önen
Çocuk Üriner Taş Algoritması (Tablo 4), mevcut ileri
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teknolojik imkanlar ile çocuk yaş grubundaki üriner taş-
larda başarısı yüksek ve komplikasyon riski daha az te-
davi yaklaşım olanağı sağlamaktadır.2,10 Çünkü Önen taş
algoritması taş boyutu ve taş lokalizasyonuna ek olarak,

erişkin ve çocuk üriner sistem farklarını, endoüroloji ve
SWL’deki teknolojik gelişmeleri, böbrek içi anatomik
varyasyonları ve böbrek lokalizasyon anomalilerini de
temel alarak hazırlanmıştır.
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Taş boyutu/ yerleşimi Birinci seçenek İkinci seçenek Yorum

Parsiyel Staghorn PedPNL Açık PNL ile birden fazla trakt ve seans gerekebilir. SWL ile 

kombinasyon düşünülebilir. 

Kompleks/Komplet Staghorn Açık PedPNL ** PNL ile birden fazla trakt ve seans gerekir. Bu da morbiditeyi 

arttırır. Pekçok anestezili seans gerekeceği için SWL’nin yeri 

yoktur. Sadece rezidü taş kalırsa SWL olabilir.  

R. Pelvis <15 mm Normal anatomi: SWL İnfant (Mini) PNL Anatomi uygun değilse MiniPNL birinci seçenek olabilir.  

Sistin taşı: RİRC

R. Pelvis 15-30 mm PedPNL SWL, Laparoskopi, Açık SWL ile birden fazla anestezili seans gerekir.

R. Pelvis >30 mm PedPNL Laparoskopi, Açık SWL ile birden fazla anestezili seans gerekir. Taşsızlık oranı 

düşük, morbiditesi yüksektir. 

Alt pol (kaliks) <15 mm Normal anatomi: SWL Anormal anatomi: SWL ile birden fazla anestezili seans gerekir. Taşsızlık oranı 

İntrarenal pelvis: RİRC İnfant (Mini) PNL düşük, morbiditesi fazladır. 

Anatomi uygun değilse infant (Mini) PNL birinci seçenek olabilir. 

Alt pol (kaliks) >15 mm PedPNL RİRC SWL ile birden fazla anestezili seans gerekir. Taşsızlık oranı 

düşük, morbiditesi fazladır. 

SWL ile kombinasyon düşünülebilir. 

Anormal yerleşimli böbrek RİRC Laparoskopi yardımlı PNL, Bu böbreklerde SWL ve URS başarısı düşük ve komplikasyon 

(Atnalı, pelvik), Laparoskopi oranı yüksektir. 

İskelet deformitesi <15 mm Normal PNL komplikasyon oranı yüksektir. 

Anormal yerleşimli böbrek Laparoskopi yardımlı PNL Laparoskopi, Açık Bu böbreklerde SWL ve URS başarısı düşük ve 

(Atnalı, pelvik), komplikasyon oranı yüksektir. 

İskelet deformitesi >15 mm Normal PNL komplikasyon oranı yüksektir. 

Üst üreter SWL URS, İnfant (Mini) PNL, Laparoskopi Taş boyutu karar vermede göz önünde bulundurulmalı

Alt üreter URS SWL, Açık SWL’e ek girişim gerekebilir

Mesane <15 mm TUSL PSL Küçük ve yumuşak taşlarda uygundur. 

Mesane 15-30 mm PSL Açık Augmente mesanelerde veya göbek altı operasyon geçirenlerde

açık cerrahi daha az riskli ve daha kolay olabilir. 

Mesane >30 mm Açık PSL Büyük taşlarda açık cerrahi daha çabuk ve kolay olabilir

TABLO 4: Önen çocuk üriner taş algoritması.*

* Anormal anatomi: Üreter alt uç veya lümen çapı darlıg ̆ı, intrarenal pelvis yapısı, infundibuler darlık, kalisiyel divertikül. 

** Önen PNL sınıflaması: 1) Erişkin (Standart) PNL: >24 Fr. 2) Pediatrik (Ped) PNL: 16-24 Fr. 3) İnfant (Mini) PNL: 9-15 Fr. 4) MikroPNL: < 9 Fr. 
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