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Basit Renal Kistlerin Laparoskopik Tedavisi
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Öze t
Bu derleme yaz›m›zda, tedavinin endike oldu¤u durumlarda basit renal kistlerin laparoskopik tedavisini özetlemeye çal›ﬂt›k.
Basit renal kistler, genel popülasyonda yayg›n olarak görülür. Genellikle asemptomatik olsalar da, basit renal kistler a¤r›, hipertansiyon ve obstrüksiyona neden olabilirler.
Minimal invaziv tekniklerin popüler hale gelmesiyle basit renal kistlerin tedavisinde laparoskopik yaklaﬂ›mlar tedavi seçenekleri aras›na girmiﬂtir. Böbrek kistlerinin laparoskopik
tedavisinde transperitoneal ve retroperitoneal olmak üzere iki yaklaﬂ›m tan›mlanm›ﬂt›r.
Bulgular, operasyon zaman› d›ﬂ›nda transperitoneal ve retroperitoneal yaklaﬂ›m sonuçlar›n›n benzer oldu¤unu düﬂündürmektedir.
Tedavinin endike oldu¤u durumlarda laparoskopik kist dekortikasyonu etkili ve uzun
süreli bir tedavi seçene¤idir. Yüksek ve uzun süreli baﬂar› oranlar› bu minimal invaziv cerrahi tekni¤i di¤er tedavi modalitelerinden daha öne ç›karabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Basit renal kist; laparoskopi; tedavi.

Abstract
Laparoscopic treatment of simple renal cysts
In this review, our aim was to summarize laparoscopic management of simple renal cysts
when treatment is indicated.
Simple renal cysts are common in the general population. Although usually asemptomatic, renal cysts may cause pain, hipertansion and obstruction.
When minimally invasive techniques become popular, laparoscopic approaches have
been entered among the treatment options. Transperitoneal and retroperitoneal
approaches have been described in laparoscopic renal cyst management. Findings suggest that, except for the operation time, transperitoneal and retroperitoneal approaches
have similar results.
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When treatment is indicated, laparoscopic cyst decortication is an effective and
durable treatment option. The greater and durable success rates of this minimally invasive technique may favor this treatment option over other treatment modalities.
Key words: Simple renal cyst; laparoscopy; treatment.
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Basit renal kistler genel popülasyonda yayg›n olarak görülür (1). Kist insidans› yaﬂla birlikte artmaktad›r; basit böbrek kisti insidans›,
40 yaﬂlar›nda en az %20, 60 yaﬂlar›nda en az
%33 artmaktad›r (2). Genellikle asemptomatik
olsalar da, basit renal kistler a¤r›, hipertansiyon
ve obstrüksiyona neden olabilirler (3). Renal
pelvise yak›n yerleﬂimli kistler peripelvik kist
olarak adland›r›l›r ve genel popülasyonda daha nadir olarak görülürler. Renal pelvise bas›
yapma ihtimalleri daha fazla oldu¤u için, a¤r›
ve obstrüksiyon daha fazla görülür (4).
Renal kist, renal tübül epitelinden geliﬂen
konjenital ya da sonradan kazan›lan bir patolojidir. Tam olarak anlaﬂ›lamayan bir nedenle
renal tübüllerde herhangi bir düzeyde oluﬂan
obstrüksiyonun kiste yol açt›¤› düﬂünülmektedir. Anormal hücresel proliferasyon intratübüler s›v› birikimine yol açmaktad›r. Konjenital olan renal kistlerde ise, immatür hücre geliﬂiminin ve bunun sonucunda yanl›ﬂ programlanm›ﬂ tübüler geri emilim ve sekresyonun kiste neden oldu¤u düﬂünülmektedir (5).
Pelvikalisiyel sistemde obstrüksiyona ve hipertansiyona neden olmayan basit böbrek kistlerinde malignite ekarte edilebiliyorsa, tedavi
gerekmeyebilir. Semptomatik böbrek kistlerinde klasik tedavi, aç›k operasyonla kist duvar›n›n eksizyonudur. Görüntüleme yöntemlerindeki geliﬂmeler ve minimal invaziv giriﬂimlerin
popüler hale gelmesiyle, perkütan kist aspirasyonu ve laparoskopik kist duvar› eksizyonu da
tedavi seçenekleri aras›nda yerini alm›ﬂt›r (6-8).
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Basit renal kistler genellikle asemptomatik
olup tan›s› genellikle insidental olarak konulur. Az da; olsa bir k›s›m hastalar kiste ba¤l›
olarak a¤r›, kistin bas›s›na ba¤l› olarak geliﬂen
iskemiyle görülen hipertansiyon ve kistin toplay›c› sistemle iliﬂkisine ba¤l› hematüri ile hekime baﬂvurabilirler.
Basit renal kistlerin de¤erlendirilmesinde
ilk aﬂama ultrasonografidir. Basit renal kistler,
ultrasonografide ince duvarl›, kalsifikasyon,
septa ya da solid komponent içermeyen lezyonlar olarak tespit edilir. Bilgisayarl› tomografide kistin kontrast madde tutmamas› basit
kist tan›s›ndaki önemli faktörlerden biridir.
1986 y›l›nda tariflenen ve 2005 y›l›nda güncellenen Bosniak Renal Kist Klasifikasyon Sistemi’ne göre, basit renal kistler kategori 1 içerisine girmektedir (9,10).

Tedavi
Basit renal kistlerde müdahaleyi gerektiren
en yayg›n semptom a¤r›d›r. A¤r›ya yönelik yap›lacak tedavide ilk seçenek antiinflamatuar
ajanlar ve narkotik analjezikleri içine alan medikal tedavi olarak önerilmektedir. Medikal
tedavinin etkisiz oldu¤u durumlarda dekompresyon endikasyonu vard›r. Dekompresyon
perkütan kist aspirasyonu ve sklerozan ajan
enjeksiyonu, aç›k cerrahi ya da laparoskopik
cerrahiyle uygulanabilir (11-13).
Renal kistlerin aç›k dekortikasyonundaki
baﬂar› oranlar› di¤er yöntemlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha yüksektir. Fakat aç›k cerrahinin
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morbiditesi nedeniyle bir çok merkezde perkütan kist aspirasyonu ilk önerilen tedavi seçene¤i olmaktad›r (14,15)
Perkütan yaklaﬂ›mlar birçok patolojide oldu¤u gibi renal kistlerin tedavisinde de bir çok
avantajlar sa¤lam›ﬂt›r. Anestezi ve cerrahi riskini ortadan kald›rmas› perkütan kist aspirasyonu yönteminin en avantajl› yönleridir. Fakat
sadece aspirasyon uyguland›¤›nda rekürrens
oranlar› oldukça yüksektir. Sadece aspirasyon
yap›lan olgularda %41 ile %78 aras›nda de¤iﬂen rekürrens oranlar›ndan literatürde bahsedilmektedir (16-18). Chung ve arkadaﬂlar›n›n
2000 y›l›nda yapt›klar› çal›ﬂmada etanolle skleroterapi uygulad›klar› hastalarda baﬂar› oranlar› %57 olarak rapor edilmiﬂtir. Baﬂar› oranlar›n›n birden fazla injeksiyonla artt›¤›n› belitmiﬂler ve çoklu skleroterapi uygulanmas›n› önermiﬂlerdir (15). Perkütan aspirasyon her ne kadar peripelvik kistlerde uygulanabilirse de,
kistin hiler yap›lara yak›nl›¤›ndan dolay›, iﬂlemin tehlikesi artmaktad›r. Ayr›ca bu gibi vakalarda skleroterapi rölatif kontrendikedir. Çünkü sklerozan ajan›n toplay›c› sisteme geçmesi
üreteropelvik bileﬂke obstrüksiyonuna, retroperitoneal alana s›zmas› da ciddi perirenal inflamasyona neden olabilmektedir (19).
Laparoskopinin 1976 y›l›nda ürolojiye girmesiyle bir çok ürolojik alanda laparoskopi
kullan›m›n›n yayg›nl›¤› zamanla artm›ﬂt›r. Laparoskopik renal kist dekortikasyonu ilk kez
1992 y›l›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir (12). Renal
kistlerin laparoskopik tedavisinde, transperitoneal ve retroperitoneal olmak üzere iki yaklaﬂ›m tan›mlanm›ﬂt›r. Daha büyük bir görüﬂ
alan› sa¤lad›¤›ndan, özellikle üst pol, anterior
ve büyük hacimli kistlerde transperitoneal
yaklaﬂ›m tercih edilirken; alt pol ve posterior
kistlerde daha çok retroperitoneal yaklaﬂ›m
tercih edilmektedir (2).

Cerrahi Teknik
Retroperitoneal Yaklaﬂ›m:
Standart pozisyon ve haz›rl›ktan sonra balon disektörle retroperitonda boﬂluk oluﬂturulur. Laparoskopik ultrasonografi kitlelerin lokalizasyonlar›n› tayin etmekte kullan›labilir.
Diseksiyon ve ekartasyon için, iliak krest ile
arka aksiler çizginin birleﬂim yerinde 12. kotun hemen alt›ndan ek bir 5 mm’lik trokar
yerleﬂtirilebilir.
Kist görüldü¤ünde içeri¤i aspire edilir ve sitolojiye gönderilir. Kist duvar› diseksiyon makas›, harmonik skapel veya hook b›çak ile kesilir ve patolojik analize gönderilir. ﬁüpheli durumlarda kist taban›ndan biyopsi forsepsi ile
al›nan bir parça neoplastik geliﬂim aç›s›ndan
frozen incelemeye gönderilebilir. Kist duvarlar› periton hava bas›nc› 8 mmHg’ya düﬂürüldükten sonra koterize edilir ve hemostaz sa¤lan›r.
Argon ›ﬂ›kl› koagulatör kullan›lacaksa bas›nc›n
fazla artmamas› için retroperiton ara ara havaland›r›lmal›d›r. Kanama oluﬂursa hemostaz sa¤lamak için Gelfoam ile birlikte veya tek baﬂ›na
fibrin yap›ﬂt›r›c› kullan›labilir (21).
Transperitoneal Yaklaﬂ›m:
Basit veya çoklu renal kistlerin tedavisinde
yaklaﬂ›m laparoskopik marsupializasyondur.
Bu tekni¤in ayn› zamanda semptomatik polikistik böbreklerin tedavisinde de kullan›ld›¤› bildirilmektedir. Hasta genel anestezi alt›nda 45-derece yan lomber pozisyonda yat›r›l›r. Göbek alt›ndan bir Hasson trokar› peritoneal kaviteye
yerleﬂtirilir ve insuflasyon buradan yap›l›r.
Baﬂka bir 10 mm’lik port göbe¤in yaklaﬂ›k
5 cm d›ﬂ yan›na yerleﬂtirilir. Üçüncü bir 5
mm’lik trokar ön aksiler hatt›n son kotla birleﬂti¤i yerin hemen alt›na yerleﬂtirilir. Dördüncü bir porta ço¤u zaman ihtiyaç olmamas›na
ra¤men baz› cerrahlar taraf›ndan kullan›lmak-
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tad›r. Toldt-line insize edilir ve kolon medialize edilir. Sonra Gerato fasyas› aç›l›r ve kistler
görülür hale getirilir. Orandi tip bir i¤ne ile
kist içeri¤i aspire edilir ve sitolojiye gönderilir. Kist duvarlar› aç›l›r ve malignensi aç›s›ndan patolojiye göndermek amac›yla duvarlarda örnek al›n›r. Genelde kist duvar› parsiyel
olarak rezeke edilir ve rekürrensi önlemek
için periton kist duvar›na endoskopik klipslerle yaklaﬂt›r›l›r. Nadiren kist taban› Argon ›ﬂ›n
koagülatörü ile koterize edilir.
‹leri derecede büyük boyuttaki kistlerde
baﬂka bir teknik de; diseksiyon makaslar›yla
kist duvar›na bir pencere açmakt›r. Bu teknikle kist duvarlar›yla u¤raﬂmadan kist dekompresyonu sa¤lan›r. Aç›lan penceredeki defektin içine retroperitoneal ya¤ dokusu yerleﬂtirilebilir. Minimal kanama gözlenir ve dren gerektirmez (21).
Peripelvik renal kistlerin laparoskopik tedavisinde bir çok araﬂt›rmac›, rutin olarak retrograd ucu aç›k üreter kateteri yerleﬂtirmektedir.
Bu yolla metilen mavisi enjekte edilerek kistin
toplay›c› sistemden ay›r›m›n› daha kolay yapmakta ve olas› toplay›c› sistem yaralanmalar›n›
engelleyerek daha güvenli bir diseksiyon yapabilmektedirler. Baz› araﬂt›rmac›lar da bu tür vakalarda metilen mavisiyle boyanm›ﬂ bir kist
kubbesini major bir venden ay›rarak drenaja
rehberlik etmesi için laparoskopik ultrasonografi kullan›lmas›n› önermektedirler (22,23).

Sonuçlar
Laparoskopik böbrek kisti cerrahisi nükslerin az olmas›, hasta konforunun yüksek olmas›, morbidite ve mortalitenin az olmas› gibi
nedenlerle tercih edilen bir yöntem halini alm›ﬂt›r (24). Atu¤ ve arkadaﬂlar›n›n laparoskopik dekortikasyon uygulad›¤› 45 hastal›k çal›ﬂmas›nda ortalama hastanede yat›ﬂ süresi 1,1
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gün olarak bildirilmiﬂtir (24). Peripelvik renal
kist nedeniyle laparoskopik olarak tedavi edilen 11 hastan›n bulundu¤u bir çal›ﬂmada ise
hastanede yat›ﬂ süresi ortalama 2,7 gün olarak
raporlanm›ﬂt›r (22). Atu¤ ve arkadaﬂlar›n›n ayn› çal›ﬂmas›nda rekürrens oran› %4,4 olarak
bildirilmiﬂtir (24).
Basit renal kistlerin laparoskopik tedavisinde bahsedilen en s›k komplikasyonlar kanama ve hematomdur. Çeﬂitli laparoskopik prosedürlerin komplikasyon s›kl›¤›n›n bildirildi¤i
bir çal›ﬂmada renal kist tedavisinde komplikasyon s›kl›¤› %3,6 olarak bildirilmiﬂtir (25).
Özellikle peripelvik kistlerin laparoskopik tedavisinde olas› bir komplikasyon da toplay›c›
sistem yaralanmalar›d›r. Camargo ve arkadaﬂlar›n›n peripelvik kist nedeniyle laparoskopik
tedavi uygulanan 4 vakal›k serilerini literatür
derlemesiyle beraber sunduklar› çal›ﬂmalar›nda toplay›c› sistem yaralanmas›n›n kendi
gruplar›nda hiç geliﬂmedi¤ini; literatürdeki
toplam 42 renal ünitenin sadece 4 tanesinde
bu durumun geliﬂti¤ini bildirmiﬂlerdir (26).
Yay›nlanan çal›ﬂmalar incelendi¤inde gerek periferal yerleﬂimli gerekse peripelvik yerleﬂimli basit renal kistlerde laparoskopik prosedürlerin baﬂar›s› semptomatik ve radyolojik
olarak de¤erlendirilmiﬂ ve tatminkar sonuçlar
bildirilmiﬂtir. Semptomatik baﬂar›n›n de¤erlendirilmesi için fiziksel ve mental sa¤l›k skorlamalar›, vizüel analog a¤r› skorlamalar› gibi
de¤erlendirme parametreleri kullan›lm›ﬂt›r.
Her ne kadar çal›ﬂmac›lar taraf›ndan farkl›
skorlama sistemleri kullan›lm›ﬂ olsada literatürdeki semptomatik baﬂar› oranlar› oldukça
yüksektir (Tablo 1).
Laparoskopik kist cerrahisinde bir di¤er
önemli nokta da iﬂlem için hangi yaklaﬂ›m›n
kullan›lmas›n›n daha iyi sonuç getirdi¤idir.
Transperitoneal yaklaﬂ›m uzun y›llard›r kulla-
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TABLO 1: Yap›lm›ﬂ baz› çal›ﬂmalarda verilen baﬂar› oranlar›.
Araﬂt›rmac›lar

Roberts ve ark.(22)
Yoder ve Wolf.(23)
Iannelli ve ark.(27)
Camargo ve ark.(26)
Hoenig ve ark.(30)
Denis ve ark.(29)
Brown ve ark.(31)
Atu¤ ve ark.(24)
Ou ve ark.(28)

Toplam Hasta
Say›s›

Kistlerin Tipleri

Semptomatik
Baﬂar› (n)

Radyolojik
Baﬂar› (n)

11
9
5
4
4
10
5
45
14

Peripelvik
Peripelvik
Peripelvik
Peripelvik
Peripelvik
Belirtilmemiﬂ
Belirtilmemiﬂ
Belirtilmemiﬂ
Belirtilmemiﬂ

11
7
5
4
3
10
4
41
14

11
5
5
4
2
10
4
43
13

n›lan bir yöntem olsa da; son y›llarda retroperitoneal yaklaﬂ›m da kullan›lmaktad›r (32,33).
Retroperitoneal yaklaﬂ›m›n en büyük avantaj›
intaperitoneal organ yaralanma riskinin az olmas› ve retroperitonun kanama ya da ürinom
gibi komplikasyonlarda s›n›rlay›c› olmas›d›r.
Ana dezavantajlar› ise daha dar bir çal›ﬂma
alan› ve büyük kistlerde böbre¤i mobilize etmekteki zorluktur (20). Transperitoneal yaklaﬂ›m halen çok tercih edilse de özellikle böbre¤in dorsalindeki kistlerde retroperitoneal
yaklaﬂ›m daha avantajl›d›r. Ayn› zamanda daha önce abdominal cerrahi geçirmiﬂ hastalarda retroperitoneal yaklaﬂ›m port giriﬂlerinde
zorlu¤a ba¤l› komplikasyonlar› azaltmak için
tercih edilebilir (34). Fakat özellikle büyük
kistlerde yerleﬂimi nas›l olursa olsun transperitoneal yaklaﬂ›m daha etkin ve minimal morbiditeye sahiptir (34). Huri ve arkadaﬂlar›n›n
transperitoneal ve retroperitoneal yaklaﬂ›m›
karﬂ›laﬂt›rd›klar› 34 hastal›k (36 renal kist) çal›ﬂmalar›nda kist büyüklü¤ü, yerleﬂimi ve geçirilmiﬂ abdominal cerrahi gibi durumlar›n laparoskopik yaklaﬂ›m›n baﬂar›s›n› etkilemedi¤i, iki grup aras›ndaki anlaml› tek fark›n ameliyat süreleri oldu¤u yorumu yap›lm›ﬂt›r (20).

Basit renal kistlerin laparoskopik tedavisi,
yüksek baﬂar› oranlar›, rekürrensin az oluﬂu,
düﬂük morbidite ve mortalite oranlar›yla di¤er
yöntemlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda avantajl› bir
yöntem olarak görünmektedir. Yap›lacak daha
geniﬂ çal›ﬂmalar›n ›ﬂ›¤›nda belki de laparoskopik yöntemler ileride renal kist tedavisinde
standart tedavi haline gelebilir. Fakat unutulmamal›d›r ki; hangi yöntem tercih edilirse edilsin
baﬂar› oran›n› etkileyen en önemli faktörlerden
biride cerrah›n yöntem üzerine tecrübesidir.
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