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Pediatrik Üroloji Oturumları
• 15 oturumda pediatrik ürolojiyle ilgili sunumlar

yapıldı.
• 2 adet ESU kursu
• 1 Urology beyond Europe
• 1 Abstract video session
• 2 Section meeting (EULIS, ESGURS)
• 5 Abstract poster session
• 1 Thematic session
• 1 Abstract Expert-Guided poster tour



• Toplam 98 sunum yapıldı.
• Türkiye’den 8 sunum mevcuttu.

































• Toplam 12 hasta
• 3 grup: G1 (laparoskopik) n=5, G2 (robotik) 

n=4, G3 (açık) n=3
• Tüm hastalarda semptomlar tamamen

düzelmiş.
• 1. gruptan 1 hasta tekrar opere edilmiş. 
• Hiçbir hastada komplikasyon gelişmemiş.



• Operasyon süreleri G1:178dk, G2:135dk, 
G3:210dk

• Grup 1 ve 2 operasyon sonrası analjezik
kullanımı, hastanede kalış süresi ve kozmetik
açıdan avantajlı.

• Minimal invaziv cerrahi retrokaval üreter
onarımında ilk tercih olmalıdır.



• 14 at nalı böbrek deformiteli çocuk
• Docking dahil ortalama süre 143dk
• Hiçbir hastada laparoskopiyle devam

edilmemiş veya açık operasyona geçilmemiş.
• d-J kateter ortalama 33. günde çekilmiş.
• Başarı oranı %92.8



• At nalı böbrekli pediatrik hastalarda robotik
onarım güvenli ve uygulanabilir.

• Orta-dönem sonuçları iyi.
• Robotik cerrahi, minimal invaziv cerrahide

laparoskopinin teknik zorlukları olmadan
avantajlarını sunan bir tekniktir.



• 98 hasta
• 102 üreterosel (42 sol, 52 sağ, 4 bilateral)
• Ortalama 64 ay takip
• Küçük:4-15mm
• Büyük:15-34mm
• Büyük üreterosellerde üreterosel insizyonu 

sonrasında daha çok ek tedavi gereksinimi ve 
uzun dönem komplikasyon izlenmiş.

• İlk bir yaş içerisinde izlenen ateşli idrar yolu 
enfeksiyonu açısından fark yok.



• BBD’nin farklı tiplerinde pelvik taban kas
aktivitlerinin tedavi öncesi ve tedavi sonrası
değerlendirilmesi.



Sonuç

• BBD’li çocukların takibinde pelvik taban kas
aktivitesi ölçümü girişimsel olmayan bir teknik
olarak kullanılabilir. 



• 16 yaş ve altı toplam 81 hasta 102 operasyon
• Ortalama yaş 8.8yıl









• Amaç: İnkontinansın ciddiyetini
değerlendirmek ve takiplerde kullanılabilecek
görsel bir araç geliştirmek.

• 60 hasta 12 ay boyunca takip edilmiş. 



• İşeme günlüğü ve ped kullanılarak
karşılaştırma yapılmış. 



• Primer nokturnal enürezisi bulunan, geç
preterm doğum çocuk hastalarda Vitamin B12, 
folat, demir ve 25-OH D ilişkisini araştırmak.

• 146 hasta çocuk ve 111 kontrol
• Demir-demir bağlama ve ferritin açısından fark

izlenmemiş.



• Mevcut literatür ile uyumu olarak B12 ve 25-
OH D seviyelerinin hasta çocuklarda istatiksel 
olarak anlamlı şekilde düşük olduğu 
bulunmuş.

• B12 vitamini ve 25-OH D’nin santral sinir 
sistemi gelişimi ve uyku bozukluklarında rolü 
olduğu düşünülmekte.

• Primer nokturnal enüreziste bu testlerin 
değerlendirmede rutin kullanıma girebileceği 
düşünülmekte.

• Bu konuda dünyadaki en büyük hasta serisi



• Orşiopeksi yapılan hastalarda USG elastografi
kullanılarak testis morfoloji ve volümünün
orta-uzun dönemde değerlendirilmesi
amaçlanmış.

• Retrospektif olarak yapılmış.
• 18ay-13 yaş
• Hastalar 2 gruba ayrılmış: cerrahinin yapıldığı

yaş ve cerrahiden görüntülemenin yapıldığı
zamana kadar geçen süre.



• Parankim kalitesi elastografiyle 3 ayrı grupta
sınıflandırılmış. 

• 68 hasta çalışmaya dahil edilmiş.
• Takiplerde operasyondan tetkike geçen

zamanla elastografi bulgularının iyileşmediği
gözlenmiş.

• 3 yaştan küçük opere edilen hastaların
elastografileri sabit kalmakta ancak daha geç
opere olanlara göre daha iyi.



• Orşiopeksi sonrası değerlendirme genellikle
fizik muayene ile testis kıvamının
değerlendirilmesi ve ultrason ile boyut
değerlendirilmesi.

• Elastografi ile kalitenin değerlendirilmesi bu
hastaların gelecek fertilite potansiyellerini
değerlendirmede anlamlı bir araç olabileceği
öne sürülmekte.



Teşekkürler


