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 1. GİRİŞ ve AMAÇ 

 Üriner sistem taş hastalığı (ÜSTH) toplumda nispeten sık görülen bir 

hastalıktır. Hastalığın en sık ve en önemli septomu, taşın toplayıcı sistemde 

obstrüksiyon oluşturarak idrarın mesaneye geçişinin engellenmesi sonucu toplayıcı 

sistem ve üreter duvarında gerilmeye yol açması nedeniyle oluşan kolik tarzdaki 

ağrıdır. Üriner sistem taşları idrardaki mineral ve asit tuzlarının kristalize olması ile 

oluşur. Ailede taş hastalığı olması, üriner sistem enfeksiyonları, toplayıcı sistemdeki  

darlıklar, bazı metabolik hastalıklar, bazı sindirim sistemi hastalıkları ve ilaçlar 

üriner sistem taşlarının oluşması ile ilişkilidir.  

 Üriner sistem taşlarının kimyasal yapılarına göre çeşitli tipleri bulunmaktadır. 

Bunlardan en sık görülenler, kalsiyum oksalat (monohidrat, dihidrat), kalsiyum fosfat 

(hidroksiapatit, bruşit), ürik asit, sistin ve strüvit taşlarıdır. Bunlardan başka daha 

nadir olarak görülen çok çeşitli taşlar mevcuttur. Ayrıca bu maddelerin karışımı 

şeklinde olan miks yapıda taşlar da görülmektedir.  

 Üriner sistemdeki taşların kimyasal yapısına göre oluşum mekanizmaları ve 

tedavileri farklılık göstermektedir. Bu nedenle üriner sistemdeki taşların tipini 

saptayabilmek, tedavi planlanmasında kilit bir rol oynamaktadır. Üriner sistem 

taşlarının bileşiminin analizinde in-vitro analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Fakat in-

vitro analiz yapabilmek için operasyon ile ya da hastanın taşı düşürmesi sonucunda 

taşın elde edilmesi gereklidir. Bu ise üriner sistem taşı olan hastaların çok azında 

mümkün olabilmektedir. Bazı hastalarda, idrarda mikroskobik olarak saptanan bazı 

kristaller de taşın tipi ile ilgili bilgi vermekle birlikte duyarlılığı düşüktür ve çoğu 

zaman tahminden öteye geçememektedir. Ayrıca bu kristaller, taşı olan her hastada 

saptanamamaktadır. 

 ÜSTH tanısında öykü, fizik muayene ve labaratuvar tetkikleri tanıda yardımcı 

olmakla birlikte, kesin tanı için intravenöz pylelografi (İVP), ultrasonografi (USG) 

ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri 

kulanılmaktadır. IVP uzun yıllar kullanılmış olan ucuz ve ulaşılabilir bir yöntemdir. 

Fakat özellikle non-opak taşlarda ve küçük taşlarda duyarlılığının düşük olması, 

intravenöz yolla kontrast madde verilmesi ve kontrast maddenin bazı yan etki 

potansiyellerinin bulunması, tetkik öncesi hazırlık gerektirmesi, radyasyon içermesi, 

bağırsak gazı olan veya obez hastalarda görüntülemede sınırlılıklarının bulunması bu 
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radyolojik yöntemin devajantajlarıdır. USG, ÜSTH tanısında günümüzde sık 

kullanılan, ulaşılabilir, ucuz ve radyasyon içermeyen bir radyolojik görüntüleme 

yöntemidir. Fakat kullanıcın tecrübesine göre değişkenlik gösterebilmekte, obez 

hastalarda ve gaz distansiyonu olan hastalarda duyarlılığı düşmektedir. IVP ve 

USG'nin ortak dezavantajı, bu yöntemlerle taş tipini saptamak mümkün 

olmamaktadır. 

 BT, son yıllarda hızla gelişen, üriner sistem taşlarının saptanmasında hızlı ve 

doğru sonuç veren ve kullanımı giderek artan kesitsel bir görüntüleme yöntemidir. 

Üriner taşların saptanmasında kontrast madde verilmesine gerek duyulmaması da bir 

avantajdır. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) günümüzde BT teknolojisinin 

ulaşmış olduğu önemli bir nokta olup, cihazlar çok sayıda detektör sırasından 

oluşturulmuştur. Bu şekilde gantrinin tek bir dönüşünde geniş bir alan taranabilmekte 

ve çekim saniyeler içerisinde tamamlanabilmektedir. Bu sayede alınan radyasyon 

dozları da 1 milisievert (mSv)'in altına kadar inerek inanılmaz bir şekilde 

azaltılmıştır. Buna ek olarak son yıllarda kullanıma giren bir BT teknolojisi olan 

Dual enerji bilgisayarlı tomografi (DEBT) ile, aynı anatomik bölgenin farklı 

kilovaltaj piki (kVp) değerlerindeki (genellikle 80 ve 140 kVp) X-ışınları ile iki ayrı 

veri seti elde edilmektedir. Bu prensip ile farklı atom veya moleküllerin iki veri 

setindeki X ışınını soğurma değerleri karşılaştırılarak, atom veya moleküllerin hangi 

element veya bileşiğe ait olduğu saptanabilmektedir. Bu sayede DEBT yöntemi ile 

üriner sistem taşlarının kimyasal bileşiminin analizinin yapılması in vivo olarak 

mümkün olmaktadır. Yani DEBT ile üriner sistem taşının varlığının, yerleşim 

yerinin, eşlik eden bulguların yanı sıra; taşın kimyasal yapısına göre tipini söylemek 

de mümkün olmaktadır. Bu da söz konusu taşın oluşum mekanizmasının 

araştırılmasında kolaylık sağladığı gibi, tedavisini de direkt olarak 

yönlendirebilmektedir. 

 Çalışmamızın amacı, ÜSTH olan hastalarda, DEBT incelemesi ile üriner 

taşların tip analizini yapmak ve takipte taşı elde edilen hastalarda altın standart 

olarak kabul edilen in-vitro taş analizi sonuçları ile karşılaştırarak DEBT'nin tanısal 

değerini ortaya koymaktır. 
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 2. GENEL BİLGİLER 

 2.1. Üriner Sistem Embriyolojisi 

 İnsan embriyosunda nefrik sistem yukarıdan asağıya doğru üç aşamalı şekilde 

gelişir: 

 Pronefroz; servikal ve üst torasik segmentli ara mezodermden gelişir. 

Embriyonun 3. haftasının sonundan 5. haftasının başlangıcına kadar sürer. Daha 

sonra pronefroz geriler ve mezonefroz kanalı oluşturur (Park ve ark 1998, Coplen ve 

ark 2002). 

 Mezonefron; üst torasik ve lumbal bölgedeki önce segmentsiz sonra segment 

kazanan ara mezodermden gelişir. Mezonefroz ve mezonefrik tubuluslar 5. haftanın 

başında görülür. Kalıcı böbrekler gelişene kadarki ara dönem için kullanılan terimdir. 

Mezonefrik kanallar kloakaya açılır. Her iki tarafta gonadlar mezonefronun 

medialinde gelişir. Mezonefroz 7. haftanın sonunda biter ve gerilemeye başlar. 

Mezonefron dejenere olduktan sonra tubuluslar birleşerek erkeklerde duktus 

deferens, seminal vezikül ve ejekülatör duktusların öncü yapılarını oluşturur, 

kadınlarda ise kaybolur (Coplen ve ark 2002).  

 Metanefron; kalıcı böbrekler olup, 5. haftada gelişmeye başlar. Üreter 

tomurcuğu ve ara mezodermin metanefrik blasteminden gelişir. Üreter tomurcuğu, 

mezonefrik kanalın kloaka açılma yerine yakın kısmından gelişir. Toplayıcı 

tubuluslar, kaliksler, renal pelvis ve üreteri oluşturur. Toplayıcı tubuluslar çok sayıda 

dal oluşturur ve mezodermin metanefrik blasteminde mezenkimal hücre kümeleri 

oluşumunu uyarır. Sonrasında metanefrik tubuluslar oluşur ve tubuluslar nefronları 

oluşturmak için gelişmeye devam eder. Ara mezodermin metanefrik blastemi ise 

nefronları oluşturur. Fetal böbrekler, karakteristik fetal lobulasyonu oluşturan loblara 

ayrılır. İnfantil dönemde nefronların sayısı arttıkça ve büyüdükçe bu fetal lobulasyon 

geriler (Park ve ark 1998, Dunnick ve ark 2001). 

 İntrauterin erken dönemde böbrekler pelviste birbirine yakın pozisyonda 

yerleşim gösterirken, batın büyüdükçe böbrekler de yukarı doğru hareket eder ve 

birbirlerinden uzaklaşırlar. 3. ay sonunda 2. ya da 3. lomber vertebra düzeyinde, 

doğumda ise 12. torakal ve 1. lomber vertebra düzeyinde retroperitoneal alanda 
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bulunurlar. Her iki böbrekte yaklaşık 1-4 milyon nefron ve 1-3 milyon arasında 

değişen toplayıcı tübül bulunur (Kealis ve ark 1992). 

 2.2. Üriner Sistem Anatomisi 

 2.2.1. Böbrekler  

 Böbrekler karın arka duvarının en üst kısmında retroperitoneal alanda 

yerleşmiş, vertebraların her iki tarafında yer alan, solid yapıda oval şekilli birer 

organdır. Paravertebral alanda torakal 12 ile lomber 3. vertebra boyunca uzanırlar. 

Ağırlığı erişkin erkeklerde 125-170 gr, kadınlarda 115-155 gr kadar olup, erkek 

böbrekleri kadın böbreklerinden biraz daha büyük ve ağırdır (Emamian ve ark 1993).  

 Üst polleri orta hatta daha yakın, alt polleri orta hattan daha uzaktadır. Karın 

boşluğunun sağ üst kısmında karaciğerin bulunması nedeniyle, sağ böbrek sol 

böbrekten 1-3 cm kadar daha aşağıda yerleşim gösterir. Alt uçları krista iliakadan 2-5 

cm yükseklikte olup; sağda daha fazla olmak üzere, her iki börek solunumla 1-4 cm 

kadar hareketlidir. Bu hareketlilik zayıf kişilerde daha belirgindir. Böbreklerin 

kraniokaudal çapı 9-13 cm, medial-lateral çapı 5-6 cm, ön-arka çapı ortalama 3-4 cm 

kadardır. İleri yaşlarda parankimal incelmeye bağlı olarak böbrek boyutları azalır. 

Genellikle sağ böbrek soldan 0.5-1.5 cm kadar daha küçüktür (Mettler ve ark 2008). 

 Böbreklerin facies anterior ve facies posterior olmak üzere iki yüzü, margo 

medialis ve margo lateralis olmak üzere iki kenarı, ektremitas superior ve extremitas 

inferior olmak üzere iki de kutbu vardır. Margo lateralis konvekstir, sinüs renalis ve 

pelvis renalisin bulunduğu margo medialis ise konkavdır. Bu şekliyle böbrekler bir 

fasülyeye benzetilebilir (Elhan ve ark 2006).  

 Böbrekler perirenal yağ dokusu ile sarılıdırlar ve bunlar hep birlikte Gerota 

fasyası ile örtülmüştür. Sağ böbrek üstte sürrenal bez, önde karaciğer ve medialde 

duodenum, vena kava inferior, altta kolonla komşuluk halindedir. Sağ böbrek ile 

sadece karaciğer ve duodenum arasında periton bulunur. Diğer komşu organlar ile 

aralarında periton bulunmaz. Sol böbrek üstte sürrenal bez, üst dışta dalak, medialde 

pankreas kuyruğu, ön üstte mide, altta ise jejunum ve kolonla komşudur. Sol böbrek 

bu komşulardan sadece dalak ve jejunum ile periton aracılığıyla komşuluk yapar. 

Diğer komşu organlar ile aralarında periton bulunmaz. Her iki böbrek arkada 
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retroperitoneal olarak diafragma, m. kuadratus lumborum ve m. psoas ile temas 

halindedir (Patrick ve ark 1998) (Şekil 2.1). 

 

        

Şekil 2.1. Böbrekler ve komşulukları  

 

 Hilum renale'de bulunan yapıların pozisyonları da önemlidir. Bunlar önden 

arkaya doğru v. renalis, a. renalis'in 2-3 dalı, üreter ve a. renalis'in bir dalı şeklinde 

sıralanır. 

 Böbreği saran kılıflar içten dışa doğru capsula fibrosa, capsula adipoza ve 

fascia renalis olmak üzere üç tanedir: 

 Capsula fibrosa: Böbreğe dıştan gevşek olarak yapışık olan ve onu saran bir 

kılıftır. Sağlam kollajen liflerden oluşmaktadır. Böbrek hilusuna geldiğinde iki 

yaprağa ayrılır. Bu yapraklardan birisi böbrek hilusunda bulunan yapıların üzerine 

geçerek, onların adventisiyası olarak devam eder. Diğer yaprak ise hilum renale'den 

içeri girer ve papillalar haricindeki sinüs renalis'in iç yüzünü döşer.  

 Capsula adiposa (Perirenal yağ tabakası): Capsula fibrosayı dıştan saran bir 

yağ tabakasıdır. Ekstraperitoneal yağ tabakasından köken alır. Kalınlığı kişinin 

kilosuna göre değişir. Bu yağ dokusu böbrek hilusundan geçerek sinüs renalise girer 

ve sinüs renalis'deki yapılar arasında kalan boşlukları doldurur.  
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 Fascia renalis (Gerota fasiası): Karın duvarındaki fascia subserozanın capsula 

adiposa'yı dıştan saran bölümüne fascia renalis denilir. Fascia subserosa böbreğin dış 

kenarı yakınında iki yaprağa ayrılır. Bu yapraklardan birisi böbreğin ön, diğeri ise 

arka tarafından geçerek mediale doğru uzanır. Fascia renalis yukarıda böbrek üstü 

bezini sarar, asağıda ise gevşek bağ dokusuna dönüşerek parietal peritonu karın arka 

duvarına bağlar  (Mettler ve ark 2008). 

 Böbrekler, böbrek parankimi ve böbrek sinüsünden oluşur. Parankim, korteks 

ve medulla olarak ikiye ayrılır. Böbrek parankimi içerisinde böbrek damarları, 

toplayıcı sistem yapıları (major kaliksler - pelvis) ve yağ dokusu vardır. Medulla, 

renal piramit (Malpighi piramitleri) olarak adlandırılan 8-10 adet koni seklindeki 

yapılardan oluşur. Bu piramitlerin taban kısımları kortekse, papilla renalis denilen 

tepe kısımları ise renal sinüse bakar. Renal piramitler arasında columna renalis 

(Bertini kolonları) denilen kortikal uzantılar bulunur ve renal vasküler yapıların renal 

parankime giriş ve çıkışları bu alanda gerçekleşir. Korteks ise papillalar hariç olmak 

üzere, renal piramitlerin her tarafını saran böbrek dokusudur. Sinüs renalis, renal 

hilus içindeki boşluktur. Sinüs renalisde renal pelvisin üst bölümü, kaliksler, böbrek 

damarları ve bunlar arasındaki boşlukta da yağ dokusu bulunur (Şekil 2.2). 
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Şekil 2.2. Böbreğin iç yapısı (Koronal kesit) 

 

 Böbreğin besleyici damarı renal arter, toplayıcı damarı ise renal vendir. Renal 

arterlerler 1. ve 2. lomber vertebralar arasındaki intervertebral disk hizasında 

abdominal aorta'dan dik açı ile ayrılır. Ancak böbreklerin pozisyonundan dolayı, sol 

renal arter sağ renal arterden biraz daha yukarıda bulunur. Renal arterler böbreğin 

hacmine göre kalın damarlar olup, böbrekten fazla miktarda kanın geçmesine olanak 

sağlarlar. Renal arterler böbrek hilusunda böbrek segmenti sayısınca segmental arter 

dallarına ayrılırlar. Segmental arterler renal sinüste tekrar dallarına ayrılarak minör 

kalikslerin çevresinde renal kolonlara girerler. Böbrek lobları arasında uzanan bu 

dallara interlober arter denilir. İnterlober arterler böbreğin korteks ve medullasının 

birleşimi hizasında yan taraflara doğru kıvrılarak uzanırlar. Arkuat arter adını alan bu 

arterler birbirleriyle anastomoz yapmazlar. Arkuat arterlerden dik olarak çıkan ve 

böbrek lobcukları arasında uzananan dallara interlobuler arter adı verilir. İnterlobular 

arterlerden yan taraflara uzanan ince dallara afferent glomerular arterioller denir. 

Bunlar efferent glomerular arteriol olarak devam eder ve daha sonra interlobular 

vene açılır. İnterlobular venler aynı isimli arterleri takip ederek sırasıyla arkuat, 
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interlober, segmental venleri ve sonrasında renal veni oluşturup, inferior vena kavaya 

açılır. Sağ renal venin seyri kısadır ve doğrudan vena kava inferiora dökülür. Sol 

renal ven ise sol gonadal veni, sol sürrenal veni ve sol lomber venleri de toplayarak 

vena kava inferiora dökülür (Kahle ve ark 2004). 

 Bir böbrekte 4 ile 18 arasında renal papilla bulunur. Her bir papilla, minör 

kaliksler tarafından sarılır. Minör kalikslerin birleşmesi ile majör kaliksler, majör 

kalikslerin birleşmesi ile de renal pelvis oluşur. Renal pelvisler üreter ile devam eder 

(Sanders ve ark 2007). 

 2.2.2. Üreterler 

 Üreterler, 2. ve 3. lomber vertebralar seviyesinde, üreteropelvik bileşkeden 

başlayarak, üreterovezikal bileşkede mesane ile birleşen, ortalama 25-30 cm 

uzunluğunda boşaltıcı kanallardır. Üreterler, retroperitoneal alanda m. psoas 

major'un önünde, lomber vertebra transvers prosesleri boyunca yukarıdan aşağıya ve 

biraz da mediale doğru seyir göstererek tuberculum pubicumun arkasında ve biraz 

medialinde mesaneye girerler. Aşağı doğru seyirleri sırasında üreterler, önce 

sakroiliak eklemi daha sonra da a. iliaca communisin ikiye ayrıldığı yerden hemen 

sonra a.iliaca externayı çaprazlar. Daha sonra da pelvisin lateral duvarı boyunca 

ilerleyerek mesaneye girerler. Üreter mesane duvarlarına oblik olarak girer ve 

yaklaşık 2 cm kadar mesane duvarı içinde ilerler. Üreterin mesaneye açıldığı 

ostiumlar valv seklindedir. Bu valv, üreterden mesaneye idrar geçişine izin verirken, 

idrarın mesaneden üreterlere geri kaçışını önler (Patrick ve ark 1998). 

 Üreterlerin kalibrasyonu üniform olmayıp 3 yerinde darlık gösterir. Birinci 

darlık; üreteropelvik bileşke düzeyinde olup 2-3 mm genişliğindedir. Burası üreterin 

en dar yeri olmakla birlikte kolayca dilate olabilir. İkinci darlık; iliak arterleri 

çaprazladığı nokta olup 4 mm genişliğindedir. Üçüncü darlık yeri ise 3-4 mm 

genişlikte olan intramural üreterdir. Darlık bölgelerinin önemi, genel olarak üreter 

taşlarının takılma noktaları olmasıdır. Üreterin en zor dilate olan bölümü intramural 

üreterdir (Rumack ve ark 2010). 

 Üreter histolojik olarak tunica mukoza, tunica muscularis ve tunica adventisia 

olmak üzere üç tabakadan oluşur. Renal kalisiyel yapılar, renal pelvis ve üreterler 

tunica muscularis tabakasında düz kas içermekte olup, bu düz kaslar iç tabakada 
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longitüdinal, dış tabakada sirküler ve oblik olarak seyir gösteririr ve böbrekte üretilen 

idrarın aktif peristaltik hareketlerle mesaneye iletilmesini sağlar.  

 Üreterleri saran ince adventisyal tabaka üreteral kan damarları ve lenfatikleri 

içerir. Üreteri besleyen esas damarlar renal arter, testiküler (ovarian) arter ve 

abdominal aorta'dan gelen küçük üreter arter dallarıdır. Venler de üreter etrafında bir 

ağ oluşturur ve arterleri takip ederler. Üreterin sinirleri komşu olduğu plexus aorticus 

abdominis, plexsus renalis, plexus hypogastricus superior ve plexus hypogastricus 

inferiordan gelir. Afferent (ağrı) lifleri ise sempatik liflere katılarak medulla 

spinalisin T12 ile L1veya L2 segmentlerine bağlanır (Patrick ve ark 1998).  

 

 

Şekil 2.3. Üriner sistem organlarının önden şematik görünümü  
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 2.2.3. Mesane 

 Mesane yerleşim olarak pelvis inferiorunda, orta hatta pubik kemiklerin 

hemen arkasında yer alır. Mesanenin şekli ve büyüklüğü içerdiği idrar miktarına ve 

yaşa göre değişir. Doldukça daha yuvarlak bir hale gelir ve tam dolduğunda 

umblikusa kadar ulaşabilmektedir. Bebeklerde ve çocuklarda mesane ekstrapelvik 

olma eğilimindedir. Erişkinde maksimum kapasitesi yaklaşık 500 ml'dir (Rumack 

2010). 

 Mesane içinde trigon denilen alanda üreterik orifisler ve üretral orifis bulunur. 

Üretral orifis mesane boynu olarak bilinen alanda yer alır. Mesanenin superior-

anterioru periton ile kaplıdır. Periton mesane yüzeyine gevşek bir şekilde tutunur ve 

subserozanın bağ dokusu mesanenin adventisya tabakasını oluşturur. Adventisyanın 

altında 3 katmanlı kas tabakası yer alır. Dışta longitudinal, orta kısımda sirküler ve 

en içte yine longitudinal uzanımlı kas tabakaları bulunur. Mesanenin duvarını esasen 

m. detrusor vesicae denilen bu kas tabakalar oluşturur. En içte ise mukozal tabaka 

yer alır (Netter 1987). 

 Mesaneyi besleyen başlıca arterler a. iliaca internanın dallarıdır. Bunlar a. 

vesicalis süperior, a. vesicalis inferior (kadında a. vaginalis), a. obturatoria ve a. 

glutea inferiorun dallarıdır. Mesanenin venleri de arterlerine eşlik ederek aynı ismi 

alırlar ve v. iliaca internaya dökülürler. Mesanenin parasempatik lifleri nn. 

splanchnici pelvici’den gelir. Mesanenin gerilmesiye uyarılan visseral afferent lifler, 

parasempatik merkezi uyararak, her iki cinsiyette mesane duvarına kontraksiyon 

yaptırırken, erkeklerde m. sphincter urethrae internusu da gevşeterek idrarın üretraya 

geçmesini sağlar (Netter 1987, Kılıçözlü ve ark 1993). 

 2.2.4. Üretra 

 Erkek üretrası, ostium üretra internumdan, glans penisin ucundaki ostium 

ürethra externuma kadar uzanan ve mesanedeki idrarı dış ortama taşıyan kas yapılı 

tübüler bir organdır. Pars intramuralis, pars prostatica, pars intermedia (pars 

membranacea) ve pars spongiosa olmak üzere dört bölümde incelenir. Kadın üretrası, 

erkek üretrasına göre daha kısa olup, mesanenin ostium üretra internumundan 

başlayıp vestibulum vaginada bulunan ostium üretra externuma uzanır (Netter 1987, 

Arıncı ve İlhan  2001) 
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Şekil 2.4. Üreterler, mesane ve üretranın yapısı (Koronal kesit) 
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Şekil 2.5. Mesane ve üretranın erkek ve kadındaki yapısı ve komşulukları (Koronal 

kesit) 

 

 

 



13 
 

 2.3. Üriner Sistem Taş Hastalığı 

 ÜSTH, üriner sistem enfeksiyonları ve prostat hastalıklarından sonra üriner 

sistemi en çok etkileyen 3. üriner sistem hastalığıdır. Acil servislere önemli bir 

başvuru sebebidir. ÜSTH, M.Ö. 7000 yılından beri bilinmektedir. Günümüzde üriner 

taşların kimyasal ve yapısal özellikleri hakkında yeni bilgiler sağlanmış olmakla 

birlikte, etyolojisi halen tam olarak aydınlatılamamıştır. ÜSTH'nın tek bir nedenle 

değil, çok sayıda karmaşık ve birbiri ile ilişkili faktörlerin birlikte oluşturduğu bir 

olay olduğu düşünülmektedir (Anafarta 2007). 

 2.3.1. Epidemiyoloji 

 ÜSTH'nın görülme sıklığı farklı toplumlarda değişmekle birlikte genellikle 

%10-15 arasındadır. Erkeklerde 1,5-3 kat daha fazla görülmektedir. En sık görülme 

yaşları 3. ve 5. dekatlar arasıdır (Arıncı ve İlhan 2001). Bir kişinin yaşamı boyunca 

taş hastalığı geçirme riski 1 yıllık süreçte %10 olarak bildirilmektedir. Böbrek taşı 

olan hastalarda tekrarlama oranı ilk taş oluşumundan itibaren 5 yıllık bir süre içinde 

%50'den yüksek olarak bildirilmektedir. Ailesinde taş hastalığı olanlarda taş hastalığı 

görülme ihtimali 2 kat artmaktadır ve bunlarda erken nüks görülme insidansı daha 

yüksektir (Pyrah 1979). Üriner sistem taşları en sık böbrekte (%86) ve azalan sıklıkla 

ürter (%12) ve mesanede (%2) görülür (Alpay ve ark 2009). 

 ÜSTH'nın sıklığı dünyanın değişik bölgelerinde farklılıklar göstermekte olup, 

taşların yerleşim yerleri ve kimyasal içerikleri de değişkendir. Kuzey Amerika ve 

Avupa'da mevcut taşların %70-80 kadarı kalsiyum oksalat-kalsiyum fosfat karışımı 

şeklinde olup, saf kalsiyum fosfat taşları daha az sıklıkta görülmektedir. Enfeksiyon 

taşları kadınlarda, ürik asit taşları erkeklerde ve yaşlı popülasyonda daha sık 

görülmektedir. Tüm taşların %10-15 kadarını teşkil eden enfeksiyon taşlarının 

hemen daima üreyi parçalayan mikroorganizmalar sebebiyle gelişen üriner sistem 

enfeksiyonları sonucunda ortaya çıktığı bilinmektedir (Dahnert 2003). 

 Sıcak iklimlerde yaşayan bireylerde dehidratasyon nedeniyle ürik asit 

taşlarının görülme insidansı artar. Böbrek malformasyonları (atnalı böbrek, ektopik 

böbrek, vs. gibi) idrar drenajını bozarak üriner sistem taşlarının oluşumuna zemin 

hazırlar. Obezite de üriner taşlar için bir risk faktörüdür. Edinsel veya doğumsal 

ciddi iskelet deformitesi olan hastalarda ve immobil hastalarda taş görülme sıklığı 

artar. Yapılan çalışmalarda beslenme alışkanlığının da taş hastalığı oluşumu üzerine 
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etkileri olduğu saptanmıştır. ÜSTH görülme sıklığının dünyada giderek artmasının, 

protein ve karbonhidrattan zengin, liften fakir beslenmeye bağlı olabileceği 

düşünülmektedir. Lifli gıdalar bağırsakta kalsiyumu bağladıkları için idrarda 

kalsiyum konsantrasyonu azalır. Ayrıca gıdalardaki sodyum içeriği bağırsaktan 

kalsiyum emilimini artırdığından taş oluşumunu da artırmaktadır. Taş hastalığının 

oluşumunda diyetin yanı sıra, alınan sıvı miktarı da önemlidir. Taş oluşumunu 

önlemek ve mevcut küçük taşların atılımını kolaylaştırmak için yeteri kadar sıvı 

alımı önemlidir. Günlük idrar miktarını 800 ml'den 1200 ml'ye çıkarmak taş 

oluşumunu %86 azaltabilmektedir. İdrardaki sitrat miktarının yüksek olması ise 

üriner sistem taş hastalığı açısından koruyucu kabul edilir. Taş oluşumu 

etiyolojisinde yaşam tarzı kaynaklı ve önlenebilir nedenlerle birlikte yaş, cinsiyet ve 

genetik gibi değiştirilemeyen faktörler de önemlidir. Ayrıca coğrafya, beslenme 

alışkanlığı, ırk, mevsimsel durum ve mesleğin de rol oynadığı düşünülmektedir 

(Hesse ve ark 1997, Rodgers ve ark 1997, Adayener ve ark 2007). 

 2.3.2. Üriner Sistem Taşı Oluşum Mekanizmaları 

 Taş oluşumu, metabolik ve anatomik anormallikler ile üriner sistem 

enfeksiyonlarının tek başına ya da birlikte rol oynadığı kompleks bir süreçtir. Taş 

oluşumundaki majör faktörler süpersatürasyon, kristalizasyon, promotörler ve 

inhibitörlerdir (Girija ve ark 2007). 

 Üriner sistem taşlarının oluşumunda ana faktör idrardaki kristallerin 

presipitasyonudur. İdrarda kristal oluşmadan taş oluşumu mümkün olmaz. 

Kristallerin presipitasyonu için de, kristali oluşturan kimyasal maddelerin idrarda 

atılımının artması ve idrarın süpersatüre olması gerekir. Fakat idrar süpersatürasyonu 

tek başına taş oluşumu için yeterli değildir. İdrar kompleks bir solüsyon olup diğer 

bileşimlerle etkileşime giren promotör (kristal oluşumunu tetikleyen) ve inhibitör 

(kristal oluşumunu önleyen) substanslar içerir. İdrarda kalsiyum, oksalat, ürik asit ve 

sistin gibi promotör moleküller süpersatüre olduğunda taş oluşumuna neden olurlar. 

Bunun yanında kristalizasyon inhibitörleri olarak bilinen sitrat, magnezyum, 

pirofosfat, Tamm-Horsfall proteini gibi makromoleküller ve glikozaminoglikanların 

seviyelerindeki düşmeler ve idrar pH'sındaki değişimler de taş oluşumuna yol 

açabilir. Örneğin sitrat ve fosfat gibi maddeler, kalsiyum ile; magnezyum ve sodyum 

ise oksalatla kompleks oluşturarak bu maddelerin serbest idrar konsantrasyonlarını 

ve kristalize olma ihtimallerini azaltırlar. İdrar kompleks yapısı sayesinde saf suya 
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göre daha fazla maddeyi çözünmüş halde tutabilir ve saturasyonu güçleştirir. İdrarda 

bulunan mineraller ve moleküller aslında idrar içindeki suda çözünmüş olmakla 

birlikte idrardaki bir çok iyonun elektriksel aktivitesi bu elementlerin 

çözünürlüklerinin değişmesine sebep olur (Girija ve ark 2007). 

 Taş hastalığında kristallerin böbrek epitelyumuna yapışmasına ve 

partiküllerin birleşmesine ihtiyaç vardır. İn vivo şartlarda idrar statik bir solüsyon 

değildir. Sürekli akım halindedir. Bu sebeple, üreteropelvik bileşke darlığı, medüller 

sünger böbrek gibi anatomik darlık yapan durumlar da, idrar akımında azalmaya, 

idrar stazına ve taş yapıcı moleküllerin konsantrasyonunda artmaya neden olur. 

Ayrıca enfeksiyonların da idrar matriksini artırarak, kristal oluşumunu hızlandırdığı 

düşünülmektedir (Dawson ve ark 2006). 

 Kristal oluşumunda çekirdekleşme (nükleasyon), büyüme ve kümeleşme 

(agregasyon) gibi birden fazla aşama vardır. Çekirdekleşme taş oluşumunda ilk 

aşama olup bu süreci proteinli matriks, kristaller, yabancı cisimler ve diğer partiküllü 

dokuları içeren çeşitli maddeler başlatabilir. Bir kristal tipi, benzer kristalize çatıyı 

içeren başka bir tipin çekirdekleşmesi için odak oluşturabilir. Bu duruma kalsiyum 

oksalat oluşumunu başlatan ürik asit kristalleri örnek gösterilebilir (McDonald ve ark 

1997). 

 Üriner taşların oluşumunu anlamada gerekli bir diğer kavram da agregasyon, 

yani kümeleşmedir. İdrar glomerüllerden nefronlar yoluyla toplayıcı sisteme 2-5 

dakikada geçer. İdrarda oluşmuş kristal varsa bile, böbrek tübülleri içinde lümeni 

tıkayabilecek kadar büyüyemeden dakikalar içerisinde tübüllerden geçerek böbrek 

pelvisine ulaşır. Fakat bazen çok kısa bir sürede birikerek büyük kümeler de 

oluşturabilirler. Dolayısıyla yalnızca kristalin büyümesi klinik taş hastalığı 

oluşumunu açıklamasa da, büyüme ve birikmenin birlikte olması taş hastalığı oluşum 

mekanizmasını açıklayabilir. Agregasyonu inhibe ederek taş oluşumunu önleyen en 

önemli faktör idrarda bulunan Tamm-Horsfall makroproteinidir (Kok 1997). 

 Üriner sistem taşları kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat, ürik asit, sistin ve 

struvit kristalleri içerebilir. Kalsiyum oksalat çoğu taşın başlıca kristalidir. Kalsiyum 

fosfat ise hem idrarda hem de taşların yapısında en sık rastlanılan kristaldir. Üriner 

sistem taşlarının organik matriksi glikozaminoglikan, lipid, karbonhidrat içermekle 
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birlikte yaklaşık %64'ü proteinlerden oluşur. Mineralizasyon biyolojik sistemlerin 

tümünde, kristal ve matriksin içiçe girdiği ortak bir olaydır (Favus ve ark 1992).  

 2.3.3. Yapılarına Göre Taş Çeşitleri 

 Tüm dünya'da en çok görülen taşlar kalsiyum oksalat ve kalsiyum oksalat-

kalsiyum fosfat karışımı olan miks taşlardır. Kalsiyum taşlarından sonra, magnezyum 

amonyum fosfat (sitrüvit ya da enfeksiyon taşları) ve ürik asit taşları en sık görülen 

taş tipleridir (Anafarta 2007). ABD'de geniş serilerde yapılan üriner sistem taşı 

analizlerinde kalsiyum oksalat %84, ürik asit %5, kalsiyum ve ürik asit %7, kalsiyum 

fosfat %4 oranında bulunmuş, strüvit taşlarına ise %1'den daha az oranda rastlandığı 

bildirilmiştir (Stoller ve ark 2004). 
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Tablo 2.1. Yapısına göre üriner taş çeşitleri ve formülleri 

I. Kalsiyum taşları (İnorganik taşlar): 

1. Kalsiyum oksalat taşları 

a. Kalsiyum oksalat monohidrat taşları [CaC2O4.H2O] 

b. Kalsiyum oksalat dihidrat taşları [CaC2O4.2H2O] 

2. Kalsiyum fosfat (Hidroksiapatit) taşları [Ca5(PO4)3(OH)] 

3. Miks yapıda kalsiyum taşları 

II. Kalsiyum içermeyen (Organik) taşlar: 

1. Magnezyum amonyum fosfat (strüvit ya da enfeksiyon) taşları 

[NH4MgPO4.6H2O] 

2. Ürik asit taşları [C5H4N4O3] 

3. Sistin taşları [C6H12N2O4S2] 

4. Ksantin taşları [C5H4N4O2] 

5. Triamteren taşları [C12H11N7] 

6. İndinavir taşları [C36H47N5O4] 

III. Diğer nadir görülen taşlar: 

1. Silikat taşları 

2. Dihidroksiadenin taşları 

3. Amonyum asit ürat taşları 

4. Spurious taşları 

5. Guaifenesin taşları 

6. Efedrin taşları 

7. Matriks taşları 
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Tablo 2.2. Radyoopasitesine göre üriner taş çeşitleri 

Opak taşlar: 

1. Kalsiyum oksalat monohidrat 

2. Kalsiyum oksalat dihidrat 

3. Kalsiyum fosfat (Hidroksiapatit ) 

Semiopak taşlar: 

1. Magnezyum amonyum fosfat (strüvit ya da enfeksiyon) taşları 

2. Sistin taşları 

Non-opak taşlar: 

1. Ürik asit 

2. Ksantin 

3. İlaç taşları (indinavir) 

  

 

 2.3.3.1. Kalsiyum Taşları 

 Kalsiyum taşları; kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat ve ikisinin karışımı 

şeklinde olan miks taşları kapsamaktadır. Literatürde yapılan geniş serili 

çalışmalarda yetişkin taşlarının %65-70’inin saf kalsiyum oksalat taşı olduğu 

bildirilmiştir. Kalsiyum elementi, miks taşlar da dahil edildiğinde, tüm taşların 

yaklaşık %80'inin yapısında bulunur (Stoller ve ark 2004).  

 Kalsiyum taşları idrarda kalsiyum, oksalat, ürik asit atılımının artmasına ya 

da sitrat ve magnezyum atılımının azalmasına bağlı oluşabilmektedir.  

 2.3.3.1.1. Hiperkalsiürik kalsiyum taşları 

 Hiperkalsiürinin eşlik ettiği kalsiyum taşı hastalığında idrarda kalsiyum 

miktarının artmasının nedenleri, bağırsaklardan emilimin artması (absorbtif), 

böbrekten atılım mekanizmalarındaki bozukluk veya kemik rezorbsiyonu artışıdır. 

Normalde diyetle günde 1 gr kalsiyum alan sağlıklı bir kişide 24 saatte idrarda atılan 

toplam kalsiyum miktarı 275 mg’dan azdır. İdrarla atılan kalsiyum miktarı 24 saatte 

4 mg/kg/günü geçmemelidir (Parks ve ark 1986). 
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 Hiperkalsiürinin en sık sebebi absorbtif hiperkalsiüridir. Temel bozukluk 

kalsiyumun intestinal fazla emilimidir. D vitaminine cevabın artması sonucu 

kalsiyumun bağırsaktan fazla miktarda absorbe olması sorumlu tutulur (Stoller ve ark 

2004). Absorbtif hiperkalsiürinin 3 tipi vardır. Tip 1’de intestinal hiperabsorbsiyon 

vardır. Hastanın kalsiyum kısıtlı diyeti olsun ya da olmasın bağırsaklarda kalsiyumun 

emilimi artmıştır. Tedavide, kalsiyumu bağlayarak bağırsaklardan emilimini 

engelleyen sellülöz fosfat ve kalsiyumun renal ekskresyonunu azaltan 

hidroklorotiazit kullanılır. Absorbtif hiperkalsiüri tip 2’de diyetle yüksek kalsiyum 

alımı vardır. Taş hastalığının en sık sebebi kabul edilmekte olup, taş hastalığının 

%50’sinden sorumludur. Tedavisinde günlük kalsiyum alımı 400-600 mg ile 

sınırlandırılmaktadır. Absorbtif hiperkalsiüri tip 3’te ise renal fosfat kaçağına 

sekonder olarak  D  vitamini sentezinde artış ve buna bağlı intestinal kalsiyum 

absorbsiyon artışı vardır. Tedavisinde ortofosfat kullanımı ile D vitamini sentezi 

baskılanmaya çalışılır (Heller ve ark 2003). 

 Hiperkalsiürinin diğer bir sebebi renal tübüler kalsiyum reabsorbsiyonundaki 

bozukluk sonucu kalsiyumun böbreklerden atılımının artmasıdır. Bu hastalarda 

serum kalsiyum seviyesinin düşmesi sonucunda paratiroid bezinden parathormon 

(PTH) salınımı ile kemikten kalsiyum rezorbsiyonu oluşur, intestinal kalsiyum 

absorbsiyonu artar, renal D3 vitamini sentezi artar ve renal kalsiyum yükünde artış 

meydana gelir. Tedavide, proksimal ve distal tübüllerden kalsiyum geri emilimini 

artıran hidroklorotiazidler kullanılır (Heller ve ark 2003). 

 Hiperkalsiürinin diğer sebebi de primer hiperparatiroidizm ile karakterize 

rezorbtif hiperkalsiüridir. PTH düzeylerinin artışı ile kemiklerde kalsiyum 

rezorbsiyonu meydana gelir. Kalsiyumun intestinal absorbsiyonu artar. Sonuçta kan 

kalsiyumu yükselir ve hiperkalsemi, hiperkalsiüri, hipofosfatemi, hiperfosfatüri 

görülür. Tedavisi paratiroid bezinin cerrahi olarak alınmasıdır (Heller ve ark 2003). 

 2.3.3.1.2. Hiperkalsiürik olmayan kalsiyum taşları 

 Kalsiyum taşları idrarda kalsiyum artışının yanı sıra; oksalat ve ürik asit 

atılımının artışı ya da sitrat ve magnezyum atılımının azalmasına bağlı da 

oluşabilmektedir. 

 Hiperoksalüride kalsiyum taşı sıklığı artar. Primer hiperoksalüri otozamal 

resesif bir hastalık olup, çocuklarda sık tekrarlayan kalsiyum oksalat taşlarına ve 
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nefrokalsinozise yol açar. Bu hastalarda günlük oksalat atılımı 100 mg’dan fazladır. 

Böbrek yetmezliği ile sonuçlanır ve bu hastalar böbrek transplantasyonundan fayda 

görmezler. Tedavide günde 100-400 mg yüksek doz piridoksin kullanılır, sıvı alımı 

artırılır, oksalattan fakir diyet ve magnezyum ve fosfor gibi taş yapımı inhibitörleri 

verilir. Enterik hiperoksalüride ise bağırsak operasyonu sonrası veya inflamatuar 

bağırsak hastalıklarında bağırsaktan aşırı miktarda oksalat emilimi görülür. 

Tedavisinde fazla sıvı alımı ile oksalattan fakir diyet, oksalatı bağlayan kalsiyum-

alüminyum içeren antiasitler kullanılır. Günde 5 gramı geçen askorbik asit alımı, 

diyetle düşük kalsiyum alımı, metoksifluran anestezisi, etilen glikol içilmesi ve  

oksalat biosentezindeki enzimatik bozukluklar da hiperoksalüriye sebep olan nadir 

nedenlerdir (Asplin ve ark 2002, Massey ve ark 2003, Holmes ve ark 2004). 

 Hiperürikozüri kalsiyum taşı sıklığını artıran bir diğer sebeptir. Kalsiyum taşlı 

hastaların %10’unda hiperürikozüri mevcuttur. Hiperürikozüri pürinden zengin 

yiyeceklerin diyetle aşırı alımı ya da endojen ürik asit üretiminin fazlalığı sonucu 

ortaya çıkar. Taş oluşumu ürik asit kristalleri çevresinde kalsiyum oksalatın 

heterojenik nükleasyonu başlar. Bu hastalarda 24 saatte idrarda ürik asit düzeyi 600 

mg’ın üstündedir. İdrar pH’sı 5.5’in üzerindedir. Hiperürikozürinin eşlik ettiği ürik 

asit taşlarında ise idrar pH’sı 5.5’in altındır. Tedavisinde pürinden fakir diyet ve 

ksantin oksidaz inhibitörü olan, ürik asit sentezini ve böbrekten atılımını azaltan 

allopürinol kullanılır (Low ve ark 1997). 

 Sitratın idrarda azalması da kalsiyum taşı oluşma sebeplerindendir. Sitrat 

üriner sistem taş oluşumunda inhibitör etki yapan en önemli maddedir. Sitratın 

böbrekten atılımını etkileyen en önemli faktör asit-baz dengesidir. Asidoz, sitratın 

renal tübüler reabsorbsiyonu artırarak ve sitrat sentezini azaltarak üriner sitratı 

azaltır. Alkaloz, alkali diyet, büyüme hormonu, paratiroid hormonu, östrojen ve 

vitamin D ise sitrat atılımını arttırır. Sitrat kalsiyum tuzlarının kristalleşmesini direkt 

olarak inhibe edebilir. Ayrıca kalsiyum tuzları ile çözünebilen kompleksler 

oluşturarak idrardaki kalsiyum satürasyonunu azaltır. Hipositratürik kalsiyum taşları 

genellikle kronik diyareli hastalarda, renal tübüler asidoz tip 1'de ve tiazid tedavisi 

alanlarda görülür. Tedavide oral potasyum sitrat kullanılır (Seltzer ve ark 1996). 

 Magnezyum, kalsiyum taşlarının oluşumunda önemli bir inhibitördür. Daha 

nadir olarak hipomagnezüri de kalsiyum taşlarının oluşumunda etkili olabilmektedir. 

Hipomagnezürinin sebebi büyük oranda diyet orijinlidir (Stoller ve ark 2004). 



21 
 

 2.3.3.2. Kalsiyum İçermeyen (Organik) Taşlar 

 2.3.3.2.1. Enfeksiyon (Strüvit) Taşları 

 Bu taşlar magnezyum, amonyum ve fosfat içerirler. Tüm üriner sistem 

taşlarının %10-15’ini oluşturur. Kadınlarda ve çocuklarda üç kat daha sık görülür. Bu 

taşların oluşması için proteus, pseudomonas, klebsiella, providensia ve mycoplasma 

gibi üreyi parçalayan bakterilerle oluşmuş bir enfeksiyon ve idrarın magnezyum, 

amonyum, fosfat ve karbonattan doymuş olması gerekir. Ürenin parçalanmasıyla 

amonyum konsantrasyonu artar ve pH alkalileşir. Bunun sonucunda magnezyum, 

amonyum, fosfat kristalleri çöker. İdrar pH’sı genellikle 7’nin üzerindedir. 

Enfeksiyonların yanı sıra yabancı cisimler, nörojenik mesane de strüvit taşı 

oluşumunda predispozan faktörlerdir. Strüvit taşları genellikle kalikslerin ve renal 

pelvisin şeklini alarak geyik boynuzuna (staghorn) benzer şekilde olurlar. Bu taşları 

antibiyotik tedavisi ile sterilize etmek mümkün değildir. Tedavide üriner 

enfeksiyonun eradikasyonu, varsa kataterlerin ve yabancı cisimlerin çıkarılması ve 

tüm taşların cerrahi olarak temizlenmesi gerekir (Gettman ve ark 1999). 

 2.3.3.2.2. Ürik Asit Taşları 

 Ürik asit pürin metabolizmasının son ürünüdür. Ürik asit taşları tüm üriner 

sistem taşlarının %5-10’nu oluşturur. Erkeklerde daha sık görülür. Gelişmiş 

ülkelerde proteinden zengin beslenme sonucu ürik asit taşının görülme sıklığı 

fazladır. Gut hastalığında, miyeloproliferatif hastalıklarda, ülseratif kolitte, Lesch-

Nyhan sendromunda ve kemoterapi alanlarda ürik asit taşı insidansı yüksektir. Ürik 

asit asidik pH'da daha zor çözünür. Bu sebeple asidik idrar, ürik asit taşı oluşumu 

için esas faktörü teşkil etmektedir. Tedavide taşların cerrahi olarak alınması, günlük 

sıvı alımının artırılması, idrar pH’sının artırılması (alkalileştirilmesi) ve idrar ürik 

asit düzeylerini azaltacak ajanlar kullanılır (Shekarriz ve ark 2002). 

 2.3.3.2.3. Sistin Taşları 

 Sistin taşları sadece sistinürisi olan hastalarda görülür. Sistinürisi kalıtsal bir 

bozukluk olup heterozigot (hafif sistinüri) ve homozigot (şiddetli sistinüri) olmak 

üzere iki tipi vardır. Renal tübüllerlerden ve gastrointestinal sistemden sistin, lizin, 

ornitin ve arginin gibi dibazik aminoasitlerin emilimine neden olan kalıtsal metabolik 

bir defekt söz konusudur. Bütün üriner taşların %1-3’ünü oluşturur. En sık ikinci ve 
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üçüncü dekatlarda görülür. Tek, multiple veya geyik boynuzu şeklinde görülebilirler. 

Sistin alkali idrarda daha fazla çözünebilir, bu sebeple düşük pH sistin taşı için risk 

oluşturur. Sistin taşları semiopak olduğu için direkt grafilerde görülmesi oldukça 

zordur. Sert yapıda oldukları için Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) ile 

kırılmaları da güçtür, çoğunlukla cerrahi tedavi gerektirir. Cerrahi tedavinin yanı sıra, 

tedavide yüksek sıvı alımı, idrar pH’sının 7’nin üzerinde tutulması, metioninden 

fakir diyet ve sistin çözünürlüğünü artıran penisilamin veya 

merkaptopropiyonilglisin kullanılır (Gupta ve ark 1995, Pietrow ve ark 2003). 

 2.3.3.2.4. Ksantin Taşları 

 Ksantin taşları ksantin oksidaz enziminin konjenital eksikliğine bağlı olarak 

gelişir. ksantin oksidaz enzimi hipoksantinin ksantine, ksantinin de ürik aside 

oksidasyonunu sağlar. Ürik asit taşlarının ve hiperürikozürik kalsiyum taşlarının 

tedavisinde kullanılan allopürinol bu enzimi inhibe ederek iyatrojenik olarak 

ksantinüriye yol açar. Non opak ürik asit taşları ile karışır. Kesin tanısı taş analizi ile 

konur. Tedavide sıvı alımı ve idrarın alkalileştirilmesi gerekir (Stoller ve ark 2004). 

 2.3.3.2.4. İndinavir Taşları 

 İndinavir gibi proteaz inhibitörleri AIDS (Edinsel immün yetmezlik 

sendromu) tedavisinde etkilidir. Kontrastsız BT'de radyolusen görüntü veren tek taş 

tipidir. İndinavir taşları kahverengi ve bronz renktedir. İndinavir kullanan AIDS 

hastalarının %6’sında indinavir taşı geliştiği görülmüştür (Stoller ve ark 2004). 

 2.3.3.2.5. Diğer Nadir Taşlar 

 Triamteren içeren antihipertansif ilaçlar kullanımı sonucu triamteren taşları, 

magnezyum-silikat içeren antiasit ilaçların kullanımı sonucu silikat taşları 

görülebilir. Fosforiboziltransferaz enzim eksikliği olan çocuklarda görülebilen 

dihidroksiadenin taşları, enflamatuar durumlarda görülebilen amonyum asit ürat 

taşları, kalprotektin ve osteopontin gibi idrar proteinlerinden oluşan matriks taşları 

diğer nadir görülen taşlardır (Pearle ve ark 2012). 
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 2.3.4. Üriner Sistem Taş Hastalığında Klinik ve Labaratuvar Bulguları 

 Üriner sistem taşları bazen hiçbir klinik belirti vermeden asemptomatik 

seyredebilirken; taşın boyutu, yerleşim yeri, obstrüksiyon yapma durumu ve 

enfeksiyon gibi üzerine eklenebilen patolojilere bağlı olarak farklı şekil ve derecede 

klinik belirtilere de sebep olabilir. 

 Taşın lokalizasyonuna bağlı olarak  değişen kolik tarzında veya künt vasıflı 

yan ağrısı en sık gözlenen semptomdur. Ağrı akut veya kronik, lokal ya da yansıyan 

ağrı şeklinde olabilir. Ağrı taşın üriner mukozaya yapmış olduğu bası ve 

obstrüksiyona bağlıdır. Obstrüksiyona akut ya da yavaş gelişmesi, kısmi ya da tam 

olmasına bağlı olarak ağrının şiddeti değişir. Üriner sistem taşları üriner mukozada 

yapmış oldukları irritasyon nedeni ile çoğu zaman mikroskopik bazen de 

makroskopik hematüri şeklinde belirti verebilirler. Üriner sistem taşları aynı 

zamanda üriner sistem enfeksiyonuna da zemin hazırlar. İdrar yollarındaki taş ile 

birlikte ateşin olması ürolojik acillerden birisidir ve taşın hızlı bir şekilde 

dekompresyonu gerekir. Taş hastalarında sıklıkla terleme, taşikardi ve takipne 

görülebilir. Üriner sistem obstüksiyonunda bulantı ve kusma sık görülür. Bu durum 

otonom sinir sistemine ve böbrekler ile midenin çölyak gangliyon aracılığı ile olan 

ortak innervasyonuna bağlıdır. İleri obstrüksiyon durumlarında hidronefroza bağlı 

olarak böbrek ele gelen bir kitle olarak palpe edilebilir. Abdominal distansiyon 

görülebilir ve oskültasyonda barsak sesleri azalmış olabilir (Özçelik ve ark 2007). 

 ÜSTH düşünülen bütün hastaların ilk başvurularında tam idrar tahlili ve 

gerekirse kültürleri yapılmalıdır. Sabah alınan ilk idrar en uygun örnektir. ÜSTH 

olan hastalarda mikroskopik hematüri sıklıkla gözlenir. Enfeksiyon eşlik ediyorsa 

pyüri de görülür. İdrar sedimentinde ürik asit, sistin ya da strüvit kristallerinin 

görülmesi eğer klinik semptomlar da varsa, aynı cins taşın varlığı açısından anlamlı 

bir bulgu olarak kabul edilebilir. Ancak kalsiyum oksalat ya da kalsiyum fosfat taşı 

olanlarda aynı tip kristal çoğu zaman görülmediği gibi, bu tip taşı olmayan kişilerde 

de zaman zaman saptanabilir. İdrar pH’sı 7.0’nin üzerindeyse üreyi parçalayan 

bakterilerin yaptığı enfeksiyona bağlı olarak alkali idrarda oluşan kalsiyum fosfat ve 

strüvit taşları akla gelmelidir. Ürik asit ve sistin taşı olanlarda ise idrar pH'sı 5.5'in 

altındadır. Pyüri görülen hastalarda bakteriyolojik analiz yapılmalıdır. Ateş 

varlığında kanda lökosit sayımı ve C-reaktif protein (CRP) tayinleri yapılmalıdır. 
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Böbreklerin fonksiyonunu değerlendirmek için kanda üre ve kreatinin bakılmalıdır  

(Stoller ve ark 2004). 

 İdrarla atılan kalsiyum, fosfor, oksalat, sitrat, ürik asit ve sistin düzeyleri taş 

hastalarında önemlidir ve ölçülmesi faydalı bilgiler sağlayabilir. Ayrıca serum 

kalsiyum, fosfor, ürik asit, üre, kreatinin, protein ve alkalen fosfataz düzeylerinin 

çalışılması faydalı bilgiler vermektedir. Çıkarılan veya kendiliğinden düşen taşların 

analizi mutlaka yapılmalıdır. Analizin yapılması taşın patogenezine ışık tutmanın 

yanı sıra ve nüksü önleyecek tedaviler ve profilaksiler açısından da önemlidir 

(Menon ve ark 2002). 

 

 2.3.5. İn-Vitro Taş Analiz Yöntemleri 

 Üriner sistem taşlarının in-vitro analizi için çeşitli fiziksel ve kimyasal 

teknikler kullanılmaktadır. Bunlar, ıslak kimyasal analiz, termogravimetri, optik 

polarize mikroskopi, taramalı elektron mikroskopi ve farklı spektroskopi 

yöntemleridir. 

 ÜSTH olanlarda, yeni bir taş oluşma ihtimali her yıl %10-23, 5 yılda ise 

ortalama %50 civarındadır. Buna rağmen in-vitro taş analizi ve bunun sonucuna göre 

takip ve profilaktik tedavi her hastada yapılamamaktadır. Bunun sebebi taşın her 

hastada in-vitro olarak elde edilememesidir. Bu durum, in-vivo analiz yöntemlerini 

giderek daha önemli ve tercih edilir bir hale getirmektedir. 

 2.3.5.1. Islak Kimyasal Analiz 

 Islak kimyasal analiz tekniği rutin olarak laboratuvarlarda taş analizi için en 

yaygın kullanılan yöntemdir. Kalitatif ve yarı-kantitatif ıslak kimyasal testlerin çeşitli 

ticari kitleri bulunmaktadır. Parçalanarak toz haline getirilen ve çeşitli işlemlerden 

geçirilen taş, bu ticari kitler ile analiz edilir. Bu yöntemde farklı iyonların ve 

radikallerin varlığı tespit edilebilirken, belirli oranlarda karışım şeklinde olan taşlar 

ayırt edilemez. Kan ve idrar için kullanılan aynı rutin kantitatif kimyasal analiz 

yöntemleri, taş için uygun şekilde hazırlanarak kullanıldığında, ıslak kimyasal 

yöntemin performansı artmaktadır (Kasidas ve ark 2004). Buna yarı-kantitatif ıslak 

kimyasal analiz denilmektedir.  
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 2.3.5.2. Termogravimetri 

 Termogravimetri yöntemi 1970'li yıllardan beri böbrek taşı analizi için 

kullanılmaktadır. Termogravimetri bir oksijen atmosferi içerisinde 1000°C kadar 

ilerleyen bir sıcaklık artışı esnasında, materyalin ısısını ve ağırlık kaybını sürekli 

olarak kaydeden, canlı, hızlı ve basit bir tekniktir. Bu teknikte, her materyalin 

spesifik bir tip dönüşümü olmasına dayalı olarak, sıcaklığın başlangıcı ve bitişi 

arasındaki ağırlık ve entalpi (toplu ısı) değişim paternine ve değişim miktarlarına 

bakılarak, taş materyalinin hangi tip olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır (Kasidas ve 

ark 2004, Lee ve ark 2012). 

 2.3.5.3. Optik Polarize Mikroskopi 

 Bu tekniğin temeli, polarize ışık ile taşlarının kristallerinin etkileşimidir. Bu 

teknikte taş kırılır ve taşın çeşitli noktalarından materyal alınır. Uygun refraktif 

indeksi olan sıvıdan bir damla kullanarak polarize mikroskop altında değerlendirilir. 

Taş mineralini tespit etmek için bakılan parametreler, renk, ışığın kırılması ve çift 

kırılma özellikleridir (Schubert G 2006). 

 2.3.5.4. Taramalı Elektron Mikroskopisi 

 Taramalı elektron mikroskopisi üriner taşların morfolojisini araştırma için 

hassas bir tekniktir.  Bu teknik destrüktif olmayan bir yöntemdir ve boyutu 1-5 nm 

olan taşlar hakkında bile, bileşenlerin spesifik morfolojisini değiştirmeden, ayrıntılı 

bilgiler ortaya koyabilmektedir. Ayrıca, numune yüzeyinin çok yüksek çözünürlüklü 

görüntülerini alabilmektedir (Harada ve ark 1993, Kasidas ve ark 2004). 

 2.3.5.5. Spektroskopi 

 Spektroskopi, madde ile yayılan enerji arasındaki etkileşimin araştırılmasına 

dayanır. Çeşitli spektroskopi yöntemleri bulunmaktadır. 

 2.3.5.5.1. İnfrared Spektroskopi 

 İnfrared spektroskopi ilk olarak 1955 yılında kullanılmıştır (Beischer DE 

1955). Son on yılda ise in-vitro kantitatif taş analizi için popüler ve güvenilir bir 

yöntem haline gelmiştir. İnfrared spektroskopi sepsifik, hızlı ve çok yönlü bir 

yöntemdir. Atomik titreşimleri neden olan infrared radyasyonu kullanır. Bunun 

sonucunda atomlarda enerji absorpsiyonu oluşur. Son olarak taş örneklerindeki 
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infrared spektrumun absorpsiyon bantlarının görünüşü incelenir (Kasidas ve ark 

2004). Direkt ve indirekt olmak üzere iki tipi vardır. Direkt infrared spektroskopide 

taş, potasyum bromid ile karıştırılarak disk formunda komprese edilir ve incelenir. 

Bu yöntemde taş, kimyasal analiz gibi ek destekleyici bir yöntemle daha 

değerlendirilemez. İndirekt yöntemde ise toplam kırılma foto-akustik algılama ile 

saptanarak analiz yapılır. Taşta destrüksiyon yapılmaz ve potasyum bromid gibi 

inaktif materyal kullanılmaz. Test sonunda taş, başka yöntemler için de kullanılabilir 

(Schubert G 2006). 

 2.3.5.5.2. X-Işını Toz Difraksiyonu 

 Bir yapının içindeki kristal parçaları X ışınlarını kırar ya da belirli oranlarda 

geçirerek farklı paternlerde yansıtırlar. Bu yöntemde monokromatik X ışınları 

kullanılarak, taş içindeki kristallerin oluşturduğu birbirinden farklı difraksiyon 

(kırılım) paternlerine göre böbrek taşının bileşenleri tanımlanır (Kasidas ve ark 

2004). 

 2.3.5.5.3. Elementer Dağılım Analizi 

 Taş örneğinin içerdiği elementlerin oranlarını saptamada kullanılır. Ayrıca 

taramalı elektron mikroskopisi ile aydınlatılamayan kristal tiplerinin saptanmasında 

kullanılır. 

 

 2.3.6. Tedavi 

 ÜSTH tedavisinde temel olarak konservatif tedavi, kemoliz, Extracorporeal 

Shock Wave Lithotripsy (ESWL), üreteroskopik (ÜRS) taş ekstraksiyonu, perkütan 

nefrolitotomi (PNL), açık taş cerrahisi ve laparoskopi yöntemleri kullanılmaktadır. 

 2.3.6.1. Konservatif  Tedavi 

 Üriner sistem taşının boyutu ve yerine göre hasta takip edilebilir. Böbrek 

yerleşimli ve boyutları 4-5 mm’ye kadar olan taşlar takip edilebilir ve medikal 

tedaviyle %40-50 oranında kendiliğinden düşebilir. Boyutu 1 cm’nin üzerinde olan 

taşların düşme olasılığı daha düşüktür. Bu taşlar daha yakın takip edilmeli ve 

semptomatik destek tedavilerle radyolojik takibe alınmalıdır. Taşın yeri, hastanın sıvı 

tüketim miktarı ve aktivite düzeyi taşın kendiliğinden düşürülmesinde önemli 
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faktörlerdir. Bunlara rağmen taş düşürülemezse diğer tedavi yöntemlerine 

geçilmelidir. Hastalara günlük idrar çıkışı en az 2-3 lt/gün olacak şekilde sıvı 

almaları ve taş analizi yapıldıysa uygun profilaksiye ve diyet programına girmeleri 

önerilmelidir (Borghi ve ark 1996). 

 2.3.6.2. Kemoliz 

 Kemoliz taşın eritilmesine yönelik bir tedavi şeklidir. En çok ürik asit taşında 

olmak üzere, sistin taşında ya da kalsiyum taşlarının ESWL veya PNL sonrası kalan 

fragmanlarının eriltilmesi için kullanılır. Bunlar arasında kemolize en iyi cevap veren 

ürik asit taşlarıdır. Kemoliz yapılabilmesi için üriner sistemde obstrüksiyon 

gelişmemiş olmalıdır (To ve ark 2009).  

 Medikal tedaviye uygun ürik asit taşlı hastalarda öncelikle hidrasyon sağlanır 

ve potasyum sitrat, potasyum bikarbonat ve sodyum bikarbonat ile idrar alkalinize 

edilir. İdrarda atılan ürik asit düzeyini azaltmak için pürin içeren gıdalar kısıtlanır ve 

ksantin oksidaz inhibitörü olan allopürinol kullanılır (Pietrow ve ark 2006). 

 Sistin taşlarında ise protein kısıtlaması yanında, yeterli hidrasyon ve idrar 

alkalinizasyonu ile kemoliz sağlanmaya çalışılır. Ayrıca D-penisilamin, N-

asetilsistein ve alfa merkaptopropiyonilglisin gibi ajanlar perkütan yolla renal 

toplayıcı sistem içerisine verilerek kemoliz sağlanmaya çalışılır. Strüvit taşları 

enfeksiyon kaynaklı taşlar olduğu için uygun antibiyotik tedavisi verilir ve taşın 

çözündürülmesine yönelik idrarın asidifikasyonu sağlanır (Pietrow ve ark 2006, To 

ve ark 2009).  

 Çözündürücü ajanların etkinliği taşın yüzey alanına, tipine, yıkama sıvısının 

hacmine ve uygulama yöntemine bağlıdır. Yine de üriner sistem taşların 

eritilmesinde kullanılan bu kemoliz tedavileri içerisinde, ürik asit taşları dışında 

diğerlerinin pratik yararlılığı çok kısıtlıdır (Pietrow PK 2006). 

 2.3.6.3. ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) 

 Taş tedavisinde devrim yaratan ve üroloji pratiğinde geniş yer bulan, 

dışarıdan taş kırma yöntemi olan ESWL, 1980'lerin ortalarından bu yana 

kullanılmaktadır. Elektrik akımının ses dalgasına dönüşmesi ve bu dalgaların taş 

üzerine yaptığı etkiyle taşların parçalanmasıyla sonuçlanan bir tedavi şeklidir 

(Tobelem ve ark 1987).  
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 ESWL’nin başarısı, taşın boyutuna, odaklanabilirliğine ve üriner sistemdeki 

yerleşim yerine göre değişmektedir. Pelvis kemiklerinin superiorunda yerleşimli olan 

taşlar, radyolusent taşlar ve böbrek alt kaliksi dışında yerleşimli 2 cm'ye kadar olan 

böbrek taşları ve üreter taşlarında ESWL ile yüksek başarı oranları elde edilmektedir. 

Diğer durumlarda başarı oranı düşmektedir. Konjenital anomalilerde (üreteropelvik 

bileşke darlığı, atnalı böbrek, kalisiyel divertikül) ESWL'nin başarısı düşüktür. 

ESWL tedavisinin kesin kontrendikasyonları akut pyelonefrit, üriner sepsis, gebelik, 

düzeltilmemiş koagülopati, implante kardiyak cihazlar ve kalsifiye vasküler 

anevrizmalardır (Tobelem ve ark 1987, Arshadi ve ark 2009).  

 Özellikle sistin taşları başta olmak üzere bazı taş tiplerinin ESWL ile 

parçalanmaları zordur. Tek bir aminoasit kristalinden oluşan sistin taşları ESWL'ye 

dirençli sert taşlardır. Ürik asit ve kalsiyum oksalat dihidrat (KOD) taşları ESWL'ye 

en fazla yanıt verirken, kalsiyum oksalat monohidrat (KOM), kalsiyum fosfat ve 

strüvit taşları daha dirençlidir. Ayrıca taş sayısı ve çapı arttıkça da ESWL'nin 

etkinliği azalmaktadır. Kalsiyum oksalat/fosfat taşları için 2 cm'den, enfeksiyon 

(strüvit) taşları için ise 3cm'den daha büyük taşlarda ESWL önerilmez (Alon ve ark 

2007).  

 2.3.6.4. Üreteroskopik Taş Ekstraksiyonu 

 İliak vasküler yapılar seviyesinin inferiorunda yerleşmiş üreter taşları için 

etkili bir yöntemdir. Üretra içerisinden mesaneye ve mesaneden taşın olduğu 

taraftaki üretere üreteroskop denilen ucunda kamerası olan aletle girilerek taş 

yakalanarak veya kırılıp parçalara ayrıştırılarak çıkarılır. ÜRS ile üreter taşlarında 

tedavi başarı oranları %66-100 arasındadır (Ford ve ark 1984). Başarı şansı taş 

yüküne, lokalizasyonuna, retroperitoneal cerrahi girişim öyküsüne ve operatörün 

deneyimine bağlıdır. Özellikle ESWL'nin yetersiz kaldığı sistin ve KOM taşlarının 

tedavisinde ve taş nükslerinin sık görülebildiği çocuk hastalarda üreteroskopik 

yaklaşımlar önem kazanmaktadır. Bu yöntemin avantajları insizyon yapılmaması, 

günübirlik bir işlem olması ve aktif hayata hemen dönülebilmesidir. Dezavantajı ise 

pahalı bir tedavi yöntemi olmasıdır. Komplikasyonları az olmakla birlikte, üreter 

perforasyonu, üreteral striktür, vezikoüreteral reflü ve taşın proksimal üretere veya 

renal pelvise kaçışı görülebilir (Segura ve ark 2002). Üreteroskopik taş ekstraksiyonu 

yöntemi ile, taş boyutu 15 mm altında olan hastalarda başarı oranı %93 iken, 15 

mm'den büyük olan taşlarda başarı oranı %33’e düşmektedir (Başaklar ve ark 2006). 



29 
 

 2.3.6.5. Perkütan Nefrolitotomi 

 PNL, ilk defa 1976 yılında Fernström ve Johannson tarafından böbrek taşına 

müdahale etmek amacıyla nefrostomi traktının kullanılmasıyla başlamıştır. Perkütan 

olarak, böbrek pelvikalisiyel yapılarına ulaşıp ultrasonik veya elektrohidrolik 

litotripsi ile taşlar kırılır ve çıkarılır. PNL uygulamaları hastanede daha kısa kalış 

süresi, daha düşük tedavi maliyeti ve hastaların günlük hayatlarına daha erken 

dönebilmelerine olanak sağlaması gibi nedenlerle açık ameliyatlara karşı avantajlı 

hale gelmiştir (Ramakumar ve ark 2000, Osman ve ark 2005). 

 2 cm'den küçük böbrek taşlarının tedavisinde ilk tercih ESWL'dir. 2 cm'den 

büyük taşlarda, sert taşlarda (sistin, KOM, bruşit gibi), alt kaliks taşlarında, 

obstrüksiyon, enfeksiyon, ESWL kontrendikasyonu ya da başarısızlığı durumlarında, 

anatomik varyasyonu olanlarda, transplante böbrek taşlarında ve bilateral böbrek 

taşlarında PNL endikasyonu vardır. PNL için kontrendikasyonlar ise aktif üriner 

enfeksiyon, kanama diyatezi, anatomik anomaliler, taş yükü, taşın pozisyonu ve renal 

kitleler olarak sıralanabilir. Komplikasyon olarak; pelvikalisiyel yaralanma, kanama, 

rezidü taş fragmanlarının kalması veya ekstravazasyonu, kolon veya duodenum 

yaralanması görülebilir (Rudnick ve ark 1999, Ramakumar ve ark 2000). 

 2.3.6.6. Laparoskopi 

 Laparoskopi genel anestezi altında retroperitoneal ya da transperitoneal 

yoldan yapılabilir. Bir kamera port aracılığıyla böbreğe ulaşılarak üreter veya pelvise 

yapılan insizyonla taş ya da taşlar çıkarılmaktadır. Üreteropelvik darlıkla birlikte 

olan böbrek taşlarında, anterior kaliks divertikülü taşlarında, at nalı böbrek, ektopik 

veya rotasyon anomalisi olan böbreklerdeki büyük taşlarda, kırılması zor taşlarda ve 

hastanın açık ameliyatı istemediği durumlarda laparoskopi diğer bir tedavi 

seçeneğidir (Segura ve ark 2002). 

 2.3.6.7. Açık taş cerrahisi 

 ESWL'nin ve endoürolojik tedavi yöntemlerinin kullanıma girmesi ile açık 

cerrahi uygulaması da belirgin bir şekilde azalmıştır. Açık cerrahinin en büyük 

dezavantajı insizyon morbiditesidir. Bunun yanında anestezi kullanım gerekliliği, 

hastanede kalış süresinin uzun olması ve daha uzun süre iş gücü kaybına sebep 

olması diğer dezavantajlarıdır. En önemli avantajı ise diğer yöntemlerle 
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kıyaslandığında daha yüksek başarı oranlarına sahip olmasıdır (Agrawal ve ark 

2009). 

 

 2.3.7. Tanı 

 2.3.7.1. Direkt üriner sistem grafisi 

 Renal kolik düşünülen hastalarda ilk kullanılan görüntüleme yöntemi direkt 

üriner sistem grafisi (DÜSG)'dir. DÜSG çekilirken hasta sırtüstü yatar, röntgen tüpü 

yukarıdadır. Antero-posterior pozisyonda ve hastaya derin nefes aldırılarak çekim 

yapılır. Hasta acil değilse, çekimden önce bağırsak temizliği için pürgatif 

kulanılmalıdır (Ödev 1992). 

 Üriner sistem taşlarının direk grafide saptanabilmeleri için radyoopak 

olmaları gerekir. Üriner sistem taşları belirgin radyoopak olandan radyolusen olana 

doğru; kalsiyum fosfat, kalsiyum oksalat, magnezyum amonyum fosfat (strüvit), 

sistin, ürik asit ve matriks taşları şeklinde sıralanabilir. Çok küçük boyutlu taşlar 

direkt grafide görülemeyeceği gibi, gaz, feçes ve kemik yapıların superpoze olması 

da taşların farkedilebilirliğini azaltır. Genel olarak çapı 5 mm’den büyük ve 

bilgisayarlı tomografi (BT)'deki atenüasyon değeri 300 Hounsfield units (HU)’in 

üzerinde olan üriner taşlar direkt grafide saptanabilir. Direkt grafi üriner sistem 

taşların %60 kadarını saptayabilmektedir. DÜSG'de böbreklerin büyüklüğü, 

pozisyonu, konturları, üreterlerin trasesi, üreterlerin fizyolojik darlık bölgeleri, 

patolojik ve fizyolojik kalsifikasyonlar, batın içi intestinal gaz dağılımı ve akciğer 

bazalleri dikkatli bir şekilde incelenmelidir (Sandhu ve ark 2003). 

 Özellikle flebolit ve kalsifiye mezenterik lenf nodları gibi üriner sistem dışı 

kalsifikasyonlar bazen taşla karışabilir. Flebolitler gerçek pelvis içerisinde yerleşim 

gösterirler. Ayrıca flebolitin merkezindeki radyolüsent alan ayırıcı tanıda yararlıdır. 

Mezenterik lenf nodları ise tipik noktasal kalsifikasyon gösterirler. Bunların dışında 

özellikle vasküler kalsifikasyonlar, appendikolitler, kalsifiye kitleler ve radyoopak 

maddeler de taşı taklit edebilir. DÜSG'nin avantajları ucuz ve kolay erişilebilir 

olmasıdır. Dezavantajı ise hastanın düşük dozda da olsa radyasyona maruz 

kalmasıdır (Dunnick ve ark 2001). 

   



31 
 

 2.3.7.2. İntravenöz pyelografi  

 İntravenöz pyelografi (IVP), intravenöz yolla verilen kontrast maddenin 

böbreklerde konsantre olup süzülmesi ve toplayıcı sisteme ekskresyonu ile hem 

böbreğin anotomisi, hem de fonksiyonu hakkında bilgi veren bir tetkiktir. Aynı 

zamanda eşlik edebilen ektopik böbrek, rotasyon anomalisi ve toplayıcı sistem 

duplikasyonları gibi konjenital anomalileri de gösterebilir. Kesitsel görüntüleme 

tekniklerinin ve ultrasonografi (USG)’nin gelişimi ile birlikte kullanımı azalmış olsa 

da, ucuz ve kolay uygulanabilir olması ve ürologlar tarafından kabul görmüş olması 

nedeniyle halen tercih edilmektedir  (Cronan ve ark 1991).  

 Kontrast madde olarak sıklıkla düşük osmolariteli, noniyonik kontrast 

maddeler kullanılmaktadır. Kontrast madde intravenöz yoldan, hızlı, bolus 

enjeksiyon şeklinde ve hastanın kilosuna göre verilir. Verilen kontrast maddenin 

böbreklerden atılımı glomerüler filtrasyon ile olmaktadır. Tetkik sırasında böbrekte 

kontrast maddenin izlenmesinin nefrogram ve pyelogram fazı olmak üzere 2 fazı 

oluşmaktadır. Nefrogram fazının olması, taş ya da obstrüksiyon olsun ya da olmasın 

böbreğin kanlanmasının ve fonksiyonunun normal olduğunu gösterir. Kontrast 

maddenin kalikslere atılımı ise pyelogram fazını oluşturur. Bu fazda kontrast 

maddenin içerisinde bulunduğu toplayıcı sistem daha iyi değerlendirilir (Smith ve 

ark 1995). 

 Tetkik öncesinde bağırsak temizliği için bir gece önceden laksatif uygulaması 

yapılır. Tetkikin 12 saat öncesinden itibaren sıvı kısıtlaması ve aç olunması 

gerekmektedir. Sıvı kısıtlaması üriner sistemde kontrast madde konsantrasyonunu 

artırır. İncelemeden hemen önce mesane boşaltılır. İlk olarak sırtüstü yatar 

pozisyonda elde edilen DÜSG alınır. Bağırsaklar yeteri kadar temizlenmişse kontrast 

madde verilir ve tetkike devam edilir. DÜSG bağırsak gazlarının dağılımının 

yanısıra, radyoopak üriner taşları görmek için de gereklidir. Ürik asit taşı gibi 

radyolusen taşlar DÜSG ile görülmezken, pyelogram fazında toplayıcı sistemde 

dolum defekti şeklinde izlenirler. İVP böbreğin büyüklüğü, şekli, lokalizasyonu, 

fonksiyonu, varsa taşın yeri ve obstrüksiyonun şekli ve derecesi hakkında bilgi verir. 

Kontrast madde verildikten sonra obstrüksiyon varsa, obstrüksiyonun yeri tamamen 

belirlenene kadar veya kontrast madde tamamen boşalana kadar 15 dakika aralıklarla 

film çekimi sürdürülür (Smith ve ark 1995). 
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 Tüm üriner sistemi değerlendirmeye olanak vermesi, toplayıcı sistemi 

ayrıntılı göstermesi, obstrüksiyona hassas olması, kalsifikasyonları göstermesi ve 

nispeten ucuz olması İVP'nin avantajlarıdır. Bağırsak gazı ve kemik yapıların 

süperpozisyonu sonucu tetkik duyarlılığının düşebilmesi, radyolusen taşları 

göstermedeki kısıtlılık, böbrek fonksiyonuna bağımlı olması, tetkikin uzun sürmesi, 

radyasyon maruziyeti ve verilen kontrast maddenin anaflaksi ve nefropati yapabilme 

riski ise başlıca dezavantajlarıdır. Kontrast madde alerjisi olan hastalar, gebeler, 

böbrek yetmezliği olan hastalarda İVP kontrendikedir (Yilmaz ve ark 1998). 

 2.3.7.3. Ultrasonografi 

 Üriner sistem taşı düşünülen hastaların değerlendirilmesinde sık kullanılan 

diğer bir görüntüleme yöntemi ultrasonografi (USG)'dir. USG kolay ulaşılabilen, 

hızlı, güvenli ve ucuz bir yöntemdir. İnvaziv olmaması, maliyetinin düşük olması, 

kontrast madde gerektirmemesi, insan vücudu üzerinde kanıtlanmış herhangi bir 

zararlı etkisinin bulunmaması USG'nin başlıca avantajlarını oluşturmaktadır. Acil 

servis koşullarında, akut yan ağrısında hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilmesi de 

USG'nin önemli avantajlarındandır. Radyasyon içermediği için gebelerde taş şüphesi 

varlığında rahatlıkla kullanılabilir. Böbrek boyut ve konturları, kistik ya da solid yer 

kaplayan lezyonlar, kalisiyel taşlar, pelvikalisiyel dilatasyon USG ile çok iyi 

değerlendirilebilir. Ayrıca inceleme sırasında üriner sistem dışı patolojilere de tanı 

konulabilir. USG'nin başlıca dezavantajı ise kullanıcıya göre değişen sonuçlar 

alınabilmesi, yani subjektif olmasıdır. Yumuşak doku ve parankimal dokuların USG 

ile değerlendirilmeleri çok iyiyken; kemik ve hava, ses dalgalarını geçirmedikleri 

için USG incelemeleri için engel teşkil eder. Üreter taşlarının retroperitonda yer 

almaları ve süperpoze olan bağırsak ansları nedeniyle USG ile saptanmaları güçtür. 

USG incelemenin acil olmayan durumlarda 6-8 saat açlık döneminden sonra 

yapılması, bağırsak gazlarını azaltarak görüntülemeye engel teşkil etmesini 

giderebilmektedir. Küçük boyutlu taşlarda ve mesanenin boş olduğu durumlarda da 

USG'nin etkinliği azalmaktadır. Bu sebeple incelemenin mesane dolu halde 

yapılması, mesanenin ve özellikle distal üreter kesimlerinin değerlendirilmesini 

kolaylaştırmaktadır. Obezite de USG ile yapılan incelemeyi olumsuz etkilemektedir  

(Kılınç ve ark 2007, Hiorns ve ark 2008). 

 Taşın dansitesi, yani radyoopak veya radyolüsen olması, yapısı ve içeriği 

sonografik görünümünü pek fazla etkilemez. Her türlü taş ultrasonografik yüzey 
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ekojenitesi ve posteriorda oluşturduğu hipoekoik akustik gölge ile kolayca 

saptanabilir. Fakat taş ile benzer ultrasonografik görünüm verebilen kalsifiye 

papillalar, renal arter kalsifikasyonları, girişime sekonder oluşabilen pelvikalsiyel 

gazlar ve kalsifikasyon içeren transizyonel hücreli karsinom taş ile karışabilir 

(Yilmaz ve ark 1998). 

 Üreter taşların yol açtıkları obstrüksiyona sekonder hidronefroz saptanabilir. 

Ancak üreter taşlarının %30-35'i obstrüksiyona yol açmadığı için hidronefroz 

görülmemesi üreter taşının varlığını ekarte ettirmez. Distal üreter obstrüksiyonun 

diğer bir bulgusu da renkli doppler incelemede distal üreter orifislerinde jet akımın 

izlenmemesidir  (Akcar ve ark 2004).  

 Mesane taşları da USG ile rahatlıkla görüntülenebilir. Genellikle ekojen ve 

posteriorunda akustik gölgesi bulunan ve hasta pozisyonuna göre yer değiştiren 

yapılar şeklinde görülürler. Büyük taşlar mesane duvar kalınlık artışına sebep olabilir 

ve yaptığı inflamasyon sonucu mesane duvarına yapışabilirler (Hiorns ve ark 2008). 

 2.3.7.4. Bilgisayarlı tomografi 

 Bilgisayarlı tomografi (BT); direkt grafi ve İVP gibi X ışınının kullanıldığı 

bir görüntüleme yöntemidir. Üriner sistem taşlarının büyük çoğunluğu BT ile 

kolaylıkla saptanabilir. BT’nin üriner sistem taşlarını saptamadaki duyarlılığı %97, 

özgüllüğü %96, pozitif ve negatif prediktif değerleri de sırasıyla %96 ve %97 olarak 

bildirmiştir. İndinavir taşları kontrastsız BT’de görüntülenemeyen tek taş çeşididir. 

BT'de taşın içerisindeki kalsiyum radyoopak görünümü sağlar. Son yıllarda yaygın 

olarak kullanılan spiral BT’de radyasyon dozları belirgin olarak azaltılmıştır. BT'de 

taşı saptamak için kontrast maddeye gereksinim duyulmaması bir avantajdır (Smith 

ve ark 1995). 

 BT, ayrıntılı olarak 2.4. başlığı altında anlatılmıştır. 
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 2.4. Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi  

 Bilgisayarlı tomografi, X ışını kullanılarak vücuttan kesitsel görüntüler 

almaya olanak veren radyolojik bir görüntüleme yöntemidir. Kelime anlamı olarak 

"kesit" anlamına gelen "Tomos" ve "resim, şekil, görüntü" anlamlarına gelen 

"Graphy" şeklinde iki eski yunanca kelimenin birleşiminden oluşur. BT'de X ışını ile 

elde edilen veriler bilgisayar ortamında işlenerek görüntü haline getirilir. 

 Çok Kesitli BT (ÇKBT) günümüzde BT teknolojisinde ulaşılan son nokta 

olup, cihazlar çok sayıda dedektör sırasından oluşmuştur. ÇKBT sistemlerinin çekim 

prensipleri esasen spiral (helikal) BT’den farklı değildir. ÇKBT'ler hastanın 

longitudinal aksı boyunca (z-ekseni) iki veya daha çok sayıda dedektör dizileri ile 

donatılmış olup, X ışını kolimasyonu genişletilebilir ve bunun sonucunda masa hızı 

arttırılabilir. Bu da saniyeler içerisinde yapılabilen hızlı bir çekime imkan sağladığı 

gibi, maruz kalınan radyasyon dozlarını da belirgin olarak azaltır. 

 2.4.1.Tarihçe 

 Bilgisayarlı tomografinin ilk matematik prensipleri 1917 yılında Avusturyalı 

matematikçi Radon tarafından ileri sürülmüştür. BT'nin teorisi Amerikalı fizik 

profesörü Alan M. Cormak tarafından geliştirilmiştir. İngiliz fizikçi Godfrey N. 

Hounsfield'in 1972 yılında bu yöntemi tıp alanında kullanması X ışının keşfinden bu 

yana radyolojideki en büyük ilerleme olarak kabul edilmiştir. Godfrey N. Hounsfield 

ve Alan M. Cormack yaptıkları bu keşifle 1979 yılında "Bilgisayar destekli 

tomografinin gelişimi" isimli Nobel ödülünü almışlardır. BT teknolojisi geçen zaman 

içerisinde çok hızlı bir değişim ve gelişim göstermiştir (Mahesh M 2002). 

Hounsfield, bilgisayar rekonstrüksiyon tekniklerini kullanarak bir cismin iç 

yapısının, cismin içinden farklı açılarda geçen X ışınlarının atenüasyon paterni temel 

alınarak rekonstrükte edilebileceğini göstermiş ve 1972 yılında beynin 

görüntülenmesini mümkün hale getiren ilk BT cihazını kullanıma sunmuştur 

(Hounsfield ve ark 1973, Kalender ve ark 2006).  

 Günümüze kadar BT cihazlarında farklı jenerasyonlar halinde gelişmeler 

yaşanmıştır. 1990 yılında spiral tarama geliştirilmiş olup, 1991 yılında 1 mm’nin 

altında kesit alabilen cihazlar üretilmiştir. Spiral tarama ile birlikte 3 boyutlu görüntü 

oluşturmaya da imkan sağlanmıştır. Yine 1991 yılında ÇKBT’nin öncüsü kabul 

edilen çift dedektörlü spiral (helikal) BT geliştirilmiştir. Gerçek zamanlı BT’nin 
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1993’te kullanıma girmesiyle BT floroskopi eşliğinde biyopsi işlemlerinin 

yapılabilmesi, organlar ya da vasküler yapılar içirisine kontrast geçişinin 

monitorizasyonu (otomatik bolus yakalama programları) mümkün hale gelmiştir. 

Gantri rotasyon zamanları 1995’te 1 sn’nin altına inmiş olup, 1998’de bu süre 0,5 

sn’ye düşmüştür. Günümüzde kullanılan sistemlerde ise gantri rotasyon zamanı 0,2 

sn’ye kadar düşmüştür (Bardo ve ark 2009).  

 ÇKBT ilk olarak 1998 yılında klinik kullanıma girmiş olup, literatürde 

"multislice CT", "multidetector CT'' veya "multidetector row CT" gibi isimler ile de 

anılmaktadır (Hu ve ark 2000). Spiral BT sistemlerinde tüpün olgu etrafında bir 

dönüşünde tek kesit alınabilirken, ÇKBT’de farklı olarak, bir rotasyonda 4 veya daha 

fazla sayıda (8, 16, 32, 40, 64, 256, 320) kesit almasına olanak veren z-ekseni 

(olgunun baş-ayak ekseni) boyunca dizilmiş çok sıralı dedektör sistemi vardır (Şekil 

2.6). 1998 yılında 4-kesitli, 2001 yılında 8-kesitli, 2002 yılında 16-kesitli, 2004 

yılında 64-kesitli, 2006’da çift tüplü 2x64-kesitli, 2007’de çift tüplü 2x128-kesitli ve 

2008’de 320-kesitli BT’ler kullanıma girmiştir (Hu ve ark 2000). 

 

 

Şekil 2.6. Spiral BT çalışma prensibi 
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 2.4.2. Fizik Özellikler 

 2.4.2.1. BT'nin Bileşenleri ve Bunların Görevleri 

 BT cihazında tarayıcı, bilgisayar ve görüntüleme ünitesi olmak üzere üç 

bölümü vardır.  

 Tarayıcı:  

 Tarayıcı; masa ve gantriden oluşur. Gantri, basit olarak ifade edilirse dönen 

bir halkadır. Ortasında hastanın girdiği gantri açıklığı denilen bir açıklık vardır. 

Halkanın üzerinde karşılıklı yerleştirilmiş olan tüp ve dedektör sistemi bulunur. 

Gantri belirli bir hızla dönerken üzerindeki tüp X ışını oluşturmaya başlar. Kesitsel 

görüntü elde edebilmek için tüpten çıkan X ışını kolime edilerek yelpaze şeklinde bir 

X ışını demeti haline getirilir. Görüntü alma sırasında istenilen kesit kalınlığına eşit 

X ışını demeti, X ışınlarının saçılmasını en aza indirir. Kolime edilmiş X-ışınları, 

alınan görüntünün kalitesinin artmasını sağlarken hastanın alacağı radyasyon 

miktarını da azaltmaktadır. X ışını demetinin kalınlığı, yapılan BT incelemesinin 

amacına göre cihazı kullanan kişi tarafından belirlenir. 

 Hastanın vücudundan geçen X ışını demetleri tüpün karşı tarafında yerleşmiş 

olan dedektörler tarafından algılanır. Dedektör sinyalleri görüntü oluşturmak üzere 

bilgisayara gönderir. Dedektöre ulaşan X ışınları hasta vücudundan geçerken 

dokuların özelliklerine göre değişen oranlarda zayıflamaya uğrar. Dedektörde 

saptanan bu zayıflama miktarı bilgisayara iletilir. Matematiksel işlemler içeren 

karmaşık bir süreç sonucunda, X ışınlarının geçtiği alanın her noktasının X ışınını 

zayıflatma değeri hesaplanır. Buna göre gelen radyasyon yoğunluğu ile orantılı bir 

elektrik sinyali oluşur ve bu sinyal dijitalize edilerek görüntü oluşturulur (Tuncel E 

2011). 

 Bilgisayar: 

 Bilgisayar ünitesi, tarayıcı üniteden gelen bilgilerin işlenip değerlendirildiği 

yerdir. Burada bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi, birçok matematiksel işlem 

ve algoritmalarla gerçekleştirilir. Bu karmaşık işlemlerin yapılabilmesi için 

bilgisayarların yüksek kapasitede olması gerekir. Bilgisayarda, matematiksel işlemler 

ve algoritmalarla elde edilen sonuçlar, tarama alanını temsil eden sayılardan oluşmuş 

haritaya dönüştürülür. Bu işleme "rekonstrüksiyon" adı verilir. 
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 BT'de her bir vokselin, X ışınını zayıflatma değeri farklıdır. Bu değeri 

standart bir değer ile belirlemek için Hounsfield skalası adı verilen bir sistem 

kullanılır. Hounsfield skalasında X ışını atenüasyon değerleri -1000 ile +1000 

arasında sınırlandırılmıştır. Bu skalaya göre, standart değerin ortasındaki sıfır (0) 

sayısı "su"yu temsil eder. Yağ dokusu ve hava skalanın negatif, yumuşak dokular, 

kan ve kemik ise pozitif yönünde yer alır. BT'de beyaz görülen alanlara hiperdens, 

siyah görülen alanlar hipodens denir. Gri tonda olup referans dokuya eş yoğunluk 

gösteren alanlara ise izodens denir. Normal insan gözü siyahtan beyaza kadar 

yaklaşık yirmi gri tonu ayırt edebilir. Bunun için yapılan pencereleme ayarları ile 

renk tonlarında değişiklik yapmak gerekebilir. Bilgisayarda oluşturulan haritanın 

görsel bir ürüne dönüşmesi için görüntü ünitesinde işlenmesi gerekir. 

 Görüntüleme Ünitesi:  

 Bilgisayar ünitesinde oluşturulan harita, görüntü ünitesinde görsel bir ürüne 

dönüştürülür. Görüntüleme biriminde harita elemanlarının aldıkları rakamsal 

değerlere göre gri renk skalasından bir renk kodu verilir. Bilgisayar ekranında harita 

gri renk tonları ile renklendirildikten sonra siyahtan beyaza kadar grinin tonları 

renklerde değişen noktalardan oluşan bir resme dönüşür. Resmi oluşturan bu 

noktalara "piksel" denir. BT görüntüsü vücudun bir kesitinin, piksellerden meydana 

gelmiş bir haritasıdır. İki boyutlu olan bu resim aslında üç boyutludur. Üçüncü 

boyutu, kesitin kalınlığı yapar. Röntgenden farklı olarak üçüncü boyut çok incedir 

(genellikle 1-10mm) ve resmin her tarafında eşittir. Görüntü, piksel denilen minik 

karelerin yan yana dizilimi ile oluşturulur. Pikselin yüzeyinin, kesit kalınlığı ile 

çarpımıyla ortaya çıkan hacme ise, hacim elemanı anlamına gelen “voksel” adı 

verilir (Tuncel 2011) (Şekil 2.7). Piksel sayısını belirten noktaların ve çizgilerin 

birleşiminden oluşan örgüye de "matriks" adı verilir. Matriks boyutları BT 

cihazlarının teknolojik gelişimine paralel olarak 256x256, 512x512 veya 1024x1024 

şekilde olabilir. 
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Şekil 2.7. Piksel ve voksel kavramları (Tuncel E 2011) 

 

 2.4.2.2. Gantri Rotasyon Süresi 

 Gantri rotasyon süresi ilk defa 1995 yılında 1 sn’nin altına inmiş olup, 

1998’de bu süre 0.5 sn’ye düşmüştür. Günümüzde kullanılan sistemlerde ise gantri 

rotasyon süresi 0.2 sn’ye kadar düşmüştür  (Bardo ve ark 2009).  

 Gantri rotasyon süresinin kısalması, tetkik süresini kısaltarak hareket 

artefaktlarını belirgin olarak azaltmaktadır. Yine aynı süre içinde daha geniş 

anatomik bölgelerin taranabilmesine olanak sağlamış ve longitudinal (z-eksenindeki) 

çözünürlüğü de artırmıştır. Gantri rotasyon süresi kısaldığında, yani gantri dönüş hızı 

arttığında, gantriyi etkileyen merkezkaç kuvvetinde oluşan belirgin artış, sürenin 

daha da kısalmasında sınırlayıcı rol oynamaktadır. Tarama zamanı kısaldığından 

birim zamanında ölçülen veri miktarı artmaktadır. Büyük miktardaki bu verinin 

iletimi, düşük voltajlı slip-ring yönteminden farklı, daha yüksek hacimli ve hızlı veri 

iletim sistemlerine ihtiyaç doğurmuştur. Ayrıca tarama zamanının kısalmasından 

dolayı tüpün kısa süre içinde ürettiği X ışını miktarının artması, tüpün soğutma 

yeteneğinin iyileştirilmesini de gerektirmiştir (Grenier ve ark 2002). 
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 2.4.2.3. İnce Kesit Kalınlıkları 

 Günümüz ÇKBT cihazları daha önce alışılmamış hızları sayesinde, 

konvansiyonel spiral cihazlardan farklı olarak, klasik kesit taramasından çok, bir 

anlamda ‘hacim taraması‘ yapmaktadır. Yüksek kalitede hacim bilgisi için 

longitudinal düzlemdeki (z-ekseni) çözünürlüğün yeterli olması gerekmektedir. Z-

eksen çözünürlüğünü belirleyen başlıca etken ise kesit kalınlığıdır. Dedektör 

teknolojisindeki iyileştirmelerle elde edilebilecek en ince kesit kalınlığı giderek 

düşürülmektedir. Böylece ulaşılan izotropik voksel geometrisi sayesinde multiplanar 

reformasyonlar ve üç boyutlu görüntüleme optimal görsel keskinlikle 

yapılabilmektedir (Grenier ve ark 2002). 

 2.4.2.4. Çok Sayıda Dedektör 

 ÇKBT ilk olarak 1990 yılında kullanılmıştır. Dedektör yapısı ÇKBT 

teknolojisinin temel yapısını oluşturur. Konvansiyonel spiral BT cihazlarında tek sıra 

halinde dizilmiş bir dedektör yapısı vardır. ÇKBT cihazlarında ise çok sayıda 

dedektör sırasından oluşan bir matriks yapısı vardır. Farklı kalınlıkta dedektör 

elemanları içeren asimetrik dedektör dizaynlarının yanı sıra, simetrik yapıda olan 

dedektör matriksleri de mevcuttur. Bu dedektör sıralarının farklı kombinasyonlarının 

seçilmesi ile değişik kesit kalınlıklarında çok kesitli incelemeler yapılmaktadır (Şekil 

2.8). Minimum kesit kalınlığını belirleyen faktör, en küçük dedektör elemanının z-

eksenindeki genişliğidir. Bu değer bazı sistemlerde 0.5 mm, bazı sistemlerde 0.625 

mm’dir. ÇKBT'de, gantrinin tek dönüşünde geniş hacimler taranabilmekte olup 

tarama hızı yüksektir. Bu sayede ÇKBT özellikle BT anjiyografi incelemelerinde 

önemli avantaj sağlamaktadır. Ayrıca taramanın çok kısa sürede yapılması, travma 

hastalarında, çocuklarda ve bilinci kapalı hastalarda incelemenin daha hızlı ve daha 

az artefaktlı olmasını sağlamış ve kontrast madde dozunu da azaltmıştır (Flohr ve ark 

2006, Tuncel E 2011).  
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Şekil 2.8. ÇKBT'lerde dedektör sayısına göre kesit elde etme  

 

 2.4.2.5. Data Acquisition System (Veri Elde Etme Sistemi) 

 Dedektörlerden gelen veriler, cihazın yazılımının belirlediği kadar kanaldan 

Data Acquisition System (DAS)’e aktarılır. Dedektörlerden gelen veriler dijital 

değerlere dönüştürülür. ÇKBT dededektör sayısının artması, DAS sayısının da 

artmasına neden olmuştur (Tuncel  2011). 

 2.4.3. Görüntü Rekonstrüksiyonu-Reformasyonu 

 BT'de kullanılan bilgisayarlarda ileri teknolojik özellikler sayesinde, ham 

görüntüler üzerinden farklı düzlemlerde kesitler oluşturulabilir. Bu işlem 

bilgisayarda özel bir program tarafından yapılır. Bu program tarayıcıdan bilgisayara 

gelen ham veriden (raw data) istenilen düzlemdeki resim elemanlarını (pikselleri) 

görüntü oluşturacak şekilde birleştirir. Bu işleme "rekonstrüksiyon/reformasyon" 

denir (Kaya 1997). Bu işlem bir ağaç kütüğünü istenilen düzlemde ve istenilen 

kalınlıkta dilimlere bölmeye benzetilebilir  
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 2.4.3.1. Farklı Düzlemlerde Kesit Oluşturma (Multiplanar Reformasyon) 

 Ham görüntülerden farklı planlarda görüntü elde edilmesine multiplanar 

reformasyon (MPR) denir. İnsan vücudundaki aksiyal düzlemin sağdan sola uzanan 

aksına x, önden arkaya uzanan aksına y, bu iki aksın yaptığı düzleme dik uzanan 

(baş-ayak yönünde) aksa da z aksı adı verilir. x-y akslarınca oluşturulan aksiyal kesit 

voksellerinin x-z akslarınca yeniden düzenlenmesi ile koronal; y-z akslarınca 

düzenlenmesi ile de sagittal kesitler elde edilir. MPR görüntüler darlık, intimal fleb, 

intralüminal defekt gibi patolojileri diğer yöntemlerden daha iyi gösterir. Kesit 

kalınlığının piksel boyutundan fazla olduğu (izotropik olmayan voksel) durumlarda 

MPR görüntülerde merdiven artefaktı adı verilen distorsiyon (bozulma) oluşur 

(Tuncel E 2011). 

 2.4.3.2. Üç Boyutlu (Yüzeysel) Rekonstrüksiyon 

 Benzer şekilde, elde edilen görüntüler üzerinden üç boyutlu görüntüler de 

oluşturulabilmektedir. Bu işleme "yüzey rekonstrüksiyonu" denir. Yüzey 

rekonstrüksiyonunda, aksiyal düzlemde alınan kesitler üst üste yerleştirilerek, 

kesitlerin üzerindeki bir sınır boyunca benzer HU değerlerine sahip pikseler 

birleştirilir. Birleştirilen pikseller, bilgisayarda üç boyutlu reformasyona tabi 

tutularak yeni görüntüler oluşturulur. MPR'da olduğu gibi vokselin izotropik 

olmadığı durumlarda görüntülerde distorsiyon oluşur. Oluşturulan üç boyutlu 

görüntüler, bilgisayarda görüntüleme programında kendi etrafında döndürülerek, üç 

boyutlu görüntünün istenilen tarafı incelenebilir. Reformat görüntü gölgelenebilir, 

renklendirilebilir ve benzer işlemler yapılabilir (Tuncel E 2011). 

 2.4.3.3. Reprojeksiyon  Rekonstrüksiyonu 

 Reprojeksiyon yönteminde belirlenen bakış açılarından radyografik 

projeksiyonlara benzer görüntüler elde edilir. Hacim seri setinden bakış açısına göre 

vokseller seçilir ve o yöndeki tüm voksel değerleri toplanır. HU değeri yüksek olan 

vokseller görüntülenir. Bu nedenle bu yönteme maksimum intensite projeksiyon 

(MIP) adı verilir. Benzer şekilde düşük HU değeri taşıyan vokseller de 

görüntülenebilir (minimum intensite projeksiyon-MinIP). Olay gerçekte bir üç 

boyutlu görüntüleme değildir, değişik düzlemlerde yapılan görüntüler üstüste 

gösterilerek 3 boyutlu bir görünüm  sağlanmış olur (Tuncel 2011). 
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 2.4.3.4. Pencereleme 

 Bir BT görüntüsü 12 bit (4096 ton) gri ölçek değerine sahiptir. Tarama 

sonucunda pikselin aldığı BT numarasının karşılığı bu 4096 tondan biridir. Örneğin 

sistemimizin HU ölçeği -1.024 ile +3.071 arasında ise, her HU değeri bir gri tona 

karşılık gelir. Normalde sadece 20 farklı gri tonu birbirinden ayırt edebilen insan 

gözünün bu görüntülerdeki tonları istenilen düzeyde ayırt edebilmesi mümkün 

değildir. Bunun için piksellerdeki rakamsal değerler üzerinde yapılan ayarlamalar ile 

görüntü üzerindeki yoğunluk farklılıkları istenilen biçimde ortaya konabilmektedir. 

Bu ayarlamalar “pencereleme” ya da “windowing” olarak adlandırılır. 

Pencerelemede pencerenin merkezi, pencere seviyesini (WL: window level) 

gösterirken, Hounsfield skalasında pencereleme yapılan aralık ise pencere genişliğini 

(WW: window width) göstermektedir (Tuncel E 2011). Örnek vermek gerekirse, 

pencere genişliği 200, pencere seviyesi 0 olarak seçildiğinde, 4096 gri renk tonu 

+100 ve -100 HU değerleri arasında dağıtılır. Bu dağılımda +100 HU değeri 

üzerindeki her piksel beyaz, -100 HU değeri altındaki her piksel ise siyah renk ile 

kodlanır. Bu şekilde +100/-100 HU değerleri arasındaki dokuların renk tonlarını 

insan gözü daha net bir şekilde seçebilir. 

 

 2.5. Dual Enerji Bilgisayarlı Tomografi 

 Dual Enerji Bilgisayarlı Tomografi (DEBT) ilk olarak 1976 yılında ortaya 

konmuş, ancak geniş kullanım alanı bulamamıştır (Rutherford ve ark 1976, 

Hemmingsson ve ark 1986). Günümüzde iki X ışını tüpü veya tek tüpteki hızlı kVp 

geçişi ile ÇKBT kullanılarak eş zamanlı olarak volümetrik ikili enerji verilerinin elde 

edilmesi mümkün hale gelmiştir (Flohr ve ark 2006, Petersilka ve ark 2008).  

 2.5.1. DEBT'de Temel Prensip ve Fizik Özellikler 

 Bir soğurucu içerisinden geçen X ışınlarına ait fotonların enerji spektrumları, 

element yapıları hakkında bilgi içerir. Bu sayede, doku karakterizasyonu, soğurma 

özeliklerinin ölçülmesi ile mümkün hale gelebilir. DEBT materyale bağlı olarak, 

fotoelektrik ve Compton etkilerini analiz ederek maddesel farklılaşma sağlayan iki 

farklı kVp değerinde X ışını spektrumu kullanır. Compton olayında X ışını fotonu, 

atomun iç yörüngesinden (K yörüngesi) bir elekronu söker ve enerjisi azalmış şekilde 
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yön değiştirerek yoluna devam eder. Fotoelektrik absorbsiyonda ise, X ışını fotonu, 

atomun yine iç yörüngesinden elektronu söker ve tüm enerjisini kaybeder. Daha 

sonra bir üst yörüngedeki elektron, sökülen elektronun yerini doldurur ve bu sırada 

karakteristik radyasyon oluşur. Bir atomun K yörüngesindeki elektronu sökebilmek 

için X ışını fotonunun sahip olması gereken minimum enerji "K-edge" olarak 

adlandırılır. K-edge değeri tüm atomlar için farklıdır ve atom numarası arttıkça artar 

(Tablo 2.3). X ışını fotonlarının madde içindeki atenüasyonları enerjilerine bağlıdır 

ve her maddenin K-edge değerine göre bir atenüasyon eğrisi vardır. Materyale uygun 

görüntülerin elde edilebilmesi için doku farklılıkları ve sınıflandırmalarına ait bu 

atenüasyon eğrisi verileri kullanılır. Bu şekilde elementsel dansiteler, ayrıştırma 

algoritmaları kullanılarak tespit edilir. DEBT, görüntüleme tekniğindeki yüksek 

ölçüm hassasiyeti ile eş zamanlı olarak birden fazla materyali tespit edebilir.  

 

Tablo 2.3. İnsan vücudunda bulunan bazı elementlerin ve çeşitli kontrast maddelerin 

atom numaraları ve K-edge değerleri 

Element Atom numarası (Z) K-Edge (keV) 

Hidrojen 1 0.01 

Karbon 6 0.28 

Azot 7 0.40 

Oksijen 8 0.53 

Kalsiyum 20 4.00 

İyot 53 33.20 

Baryum 56 37.45 

Gadolinyum 64 50.20 
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 Dual enerjinin temel prensibi aynı anatomik bölgenin iki farklı kVp 

değerlerindeki X ışını spektrumları ile iki ayrı veri setinin elde edilmesidir (Şekil 

2.9). Günümüzde klinik uygulamada iki farklı X ışını spektrumu, ya bir tüpteki 

voltajın hızlı bir şekilde değiştirilmesiyle ya da iki farklı tüpün farklı voltajlarda 

çalıştırılmasıyla sağlanır. Maksimum kontrast farkı yarattığı ve görüntülerin 

çakışmasını minimuma indirgediği için günümüzde en çok 80 ve 140 kVp değerleri 

kullanılır. İyot, kalsiyum, xenon gibi güçlü fotoelektrik etki sağlayan maddeler 

DEBT görüntüleme için optimum özellik taşır. 

 

 

Şekil 2.9. DEBT cihazlarının çalışma prensibi. İki farklı tüpün eş zamanlı olarak 

farklı voltajlarda çalıştırılması (a) veya bir tüpteki voltajın hızlı geçişler şeklinde 

değiştirilmesi (b) prensibine dayanan DEBT sistemleri. 

 

 Günümüzde neredeyse tek bir nefes tutma süresinde, eş zamanlı olarak dual 

enerji verilerinin elde edilmesi üç farklı marka BT cihazı ile mümkündür: 64-kesitli 

çift tüplü BT (Definition, Siemens Medical Systems; Erlangen, Almanya), 128-

kesitli çift tüplü BT (Definition Flash, Siemens Medical Systems, Erlangen, 

Almanya) ve 64 kesitli tek tüplü BT (Discovery 750 HD, GE Healthcare; 

Milwaukee, Wisconsin, ABD). Siemens tarafından geliştirilen ilk iki sistemde, iki 

tüp (tüp A ve B) ile farklı kVp değerleri (80 ve 140 kVp) kullanılmaktadır. 64 kesitli 

tek tüplü BT cihazında ise 0.5 milisaniyeden kısa sürede tüp voltajı 80 kVp ve 140 

kVp arasında hızlı geçişler göstermektedir. İkinci nesil çift tüplü BT cihazlarında 
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(128 kesitli çift tüplü BT), birinci jenerasyona (64 kesitli çift tüplü BT) göre, ikinci 

dedektörde Field of view (FOV) adı verilen veri elde etma alanı daha geniştir (26 cm 

yerine 33 cm). Ayrıca görüntü kontrastını arttırmak ve yüksek enerjili spektrumunu 

süzmek için kalay bir filtre kullanılmaktadır. Çift tüplü BT’nin tek tüplüye göre esas 

avantajı çakışmama artefaktlarının olmamasıdır  (Karcaaltıncaba ve ark 2010). 

 

 

Şekil 2.10. Çift tüplü DEBT cihazının temel dizaynı  
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 DEBT ile yapılan HU ölçümleri de mutlak değildir ve kullanılan X ışını 

spektrumu enerjisine göre değişiklik gösterir. DEBT için tipik olarak 80/140 kVp 

değerleri kullanılır, ancak 100/140 kVp değerleri de kalp görüntülemede tercih 

edilebilir (Vliegenthart ve ark 2012).  

 Vücut kitle indeksi yüksek olan olgularda gürültü ve radyasyon dozu 

nedeniyle DEBT kullanımı sınırlıdır. İteratif rekonkstrüksiyon tekniklerinin son 

zamanlarda kullanıma girmesi DEBT uygulamalarının bu hastalarda da 

yaygınlaşmasına olanak sağlamaktadır (Karcaaltincaba ve ark 2009).  

 2.5.2. DEBT Klinik Uygulamaları 

 DEBT tekniği kullanılarak materyallerin ölçümü veya farklılığına dayalı 

birçok klinik uygulama tanımlanmıştır. Materyal farklılaşmasıyla düşük ve yüksek 

atom numaralı materyallerin ayırt edilmesi, kemik çıkarılması sonrası işleme 

teknikleri veya üriner sistem taşlarının analizi gibi işlemler yapılabilmektedir  

(Karcaaltıncaba ve ark 2010, Postma ve ark 2012). Materyal ölçümüyle iyot içeren 

kontrast madde görüntüden çıkarılarak, sanal kontrastsız görüntüler ve iyot haritası 

görüntüleri oluşturulabilir. Böylece standart protokolde kontrastsız görüntünün 

alınmasına gerek kalmaz ve bu şekilde olguya uygulanan radyasyon dozu da 

azaltılabilir. Bu tür görüntüleme stratejileri hem radyasyon miktarını azaltarak, hem 

de görüntüdeki kontrastı (80 kVp görüntüler kullanılarak) artırarak, damar, karaciğer 

veya böbrek görüntülemede kullanılabilir.  

 2.5.2.1. Nöroradyoloji Uygulamaları 

 Nörolojik uygulamalarda DEBT, sanal kontrastsız görüntüler ile, kontrastlı 

BT anjiografi yapılan hastalarda beyin kanamalarını saptamaya olanak verir. Ayrıca 

damarlardaki kalsifikasyonları saptayıp çıkarabileceği gibi, anjiografi 

incelemelerinde kemik çıkarımına da imkan verir  (Ferda ve ark 2009, Gupta ve ark 

2010). Gupta ve ark (2010)'nın 18 hasta ile yaptığı çalışmada sanal kontrastsız 

görüntülerde beyin kanamalarının saptanmasında duyarlılık ve özgüllük %90'ın 

üzerinde saptanmıştır. Buna ek olarak sanal kontrastsız görüntüler, hepatosellüler 

karsinom için kemoembolizasyon yapılan bir olguda serebral Lipiodol embolisi tanısı 

için de kullanılmıştır (Lee ve ark 2010).  
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Şekil 2.11. 3 boyutlu DEBT beyin anjiografi incelemesinde kemik çıkarımı sonrası 

vasküler yapıların görünümü (Thorsten R.C. Johnson. Dual Energy CT: Scientific 

Evidence and Clinical Application. Munich University, 2010). 

 

 2.5.2.2. Toraks Uygulamaları 

 DEBT akut pulmoner tromboemboli olgularında perfüzyon defektlerinin 

saptanmasını sağlar (Karcaaltıncaba ve ark 2011). Materyal tespiti ile, DEBT ile iyot 

tespit edilerek iyot haritası çıkarılabilir ve kontrastlı görüntülerden iyot çıkarılarak 

sanal kontrastsız görüntüler oluşturalabilir (Thieme ve ark 2009). Yani DEBT 

kullanılarak tek seferde uygulanan kontrast madde enjeksiyonu sonrası tek tarama 

ile, hem BT anjiografi görüntüleri, hem kontrastsız görüntüler, hem de akciğer 

perfüzyonunu temsil eden iyot haritalama görüntüleri elde edilebilir. DEBT ile 

gösterilen tıkalı damar bölgelerindeki perfüzyon defekt alanlarının, akciğer 

perfüzyon sintigrafisi ile değerlendirilmesinde yüksek oranda uyumluluk mevcuttur 

(Chae ve ark 2010). Torasik uygulamalarda DEBT' nin diğer bir avantajı, akciğer 

perfüzyon ve ventilasyon uyumsuzluğunu gösterebilmesi ve görselleştirebilmesidir. 

Tarama esnasında hastaya aynı zamanda Xenon gazı solutularak ve DEBT ile Xenon 

gazı tespit edilerek, ventilasyon/perfüzyon (V/P) verilerinin elde edilmesi mümkün 

olmuştur ve gelecekte V/P sintigrafisinin yerini alması beklenebilir (Chae ve ark 

2008a). Bu yöntem, V/P sintigrafisinin aksine akciğer perfüzyon ve ventilasyonunun 

farklı zamanlarda görüntülenmesinin de önüne geçmektedir. Diğer bir toraks 
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uygulaması olarak, iyot haritası çıkarılarak soliter akciğer nodüllerinin 

karakterizasyonu yapılabilir (Chae ve ark 2008b).   

 

Şekil 2.12. DEBT ile elde edilmiş akciğer perfüzyonunu temsil eden iyot haritalama 

görüntüleri. Pulmoner tromboemboli olan bu olguda sağ akciğer üst lob posterior 

segmentteki perfüzyon defekt alanı görülüyor (Thorsten R.C. Johnson. Dual Energy 

CT: Scientific Evidence and Clinical Application. Munich University, 2010). 

 

 

Şekil 2.13. DEBT ile Xenon gazı solutularak elde edilmiş akciğer ventilasyon 

görüntülemesi (Thorsten R.C. Johnson. Dual Energy CT: Scientific Evidence and 

Clinical Application. Munich University, 2010). 
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 2.5.2.3. Kardiyak Uygulamalar 

 Kardiyak uygulamalar olarak; dual enerji perfüzyon incelemesi ile adenozin 

stres testi kullanılarak ya da kullanılmadan kardiyak viabilite (canlılık) görüntüleme, 

kardiyak demir saptanması ve koroner arter değerlendirmesi yapılabilmektedir  

(Vliegenthart ve ark 2012). Koroner arterlerdeki plakların karakterizasyonu, 

kalsiyum yükünün saptanması, kalsifiye plakların çıkarılması ve koroner stenoz 

derecesinin hesaplanması, koroner stentlerin değerlendirilmesi için DEBT 

kullanılmaktadır. Yine akut miyokard infarktüsü için DEBT ile yapılan bir hayvan 

deneyinde, histopatolojik analiz sonuçları ile karşılaştırıldığında, iyot harita 

görüntülerinde duyarlılık %92, özgüllük %80 olarak saptanmıştır (Zhang ve ark 

2010).  

 2.5.2.4. Vasküler Uygulamalar 

 Vasküler sistemde arterlerden kalsifik plakların atılması, kemiklerin 

çıkarılması ve aortik stent greftin değerlendirilmesi rahatça yapılabilir. Aortik stent 

aort anevrizmalarında giderek daha sık kullanılmaktadır. Bu hastalarda iyot 

haritalama görüntüleri stent dışına kaçakların tanınmasını kolaylaştırır. Arterlerden 

kalsiyum içeren plakların kaldırılması aterosklerotik arterlerin daha iyi 

değerlendirilmesini sağlamaktadır. Kranial vasküler yapıların değerlendirilmesinde 

kemiklerin çıkarılması da diğer önemli bir avantajdır (Chandarana ve ark 2008). 
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Şekil 2.14. DEBT anjiografi incelemesinde kemik ve kalsiyum çıkarımı (Thorsten 

R.C. Johnson. Dual Energy CT: Scientific Evidence and Clinical Application. 

Munich University, 2010). 

 

 2.5.2.5. Gastrointestinal ve Abdominal Uygulamalar 

 Abdominal uygulamalar arasında karaciğer ve pankreas kitlelerinin 

saptanması ve özelliklerinin belirlenmesi, yağlanma ve demir birikiminin 

belirlenmesi, DEBT kolonoskopi ve DEBT kolanjiyografi yer alır. 

 DEBT kullanıldığında 80 kVp ile elde edilen görüntülerin kontrastı 140 kVp 

ile elde edilenlerden daha iyidir. Bu durum hepatoselüler karsinom ve hipervasküler 

karaciğer metastazları gibi arteryal fazda kontrastlanan lezyonların 

değerlendirilmesinde avantaj sağlar. Marin ve ark. (2009) in vitro ve in vivo olarak 

hipervasküler lezyonların saptanmasında 80 kVp ile 140 kVp görüntüleri 

karşılaştırmış ve yüksek mA ile birlikte 80 kVp kullanıldığında daha fazla sayıda 

lezyonun görülebildiğini saptamışlardır. Robinson ve ark. (2010) ise 80 kVp 

görüntülerin metastazların normal karaciğer dokusundan ayırt edilmesinde daha 

üstün olduğunu bildirmişlerdir. Kontrastsız BT görüntülerine gerek duyulmaması da 

DEBT yönteminin diğer bir avantajıdır. Çünkü kontrastsız görüntüler kontrastlı 

görüntüden sanal olarak oluşturulabilmektedir. Zhang ve ark. (2010) çok fazlı bir 

dinamik BT protokolünde DEBT tekniği sayesinde kontrastsız taramanın 

yapılmaması ile radyasyon dozunun azaldığını bildirmişlerdir. DEBT birbirine tam 
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ters spektral eğriye sahip olan demir ve yağın gösterilmesi için de kullanılmaktadır. 

Hemakromatozis gibi karaciğerde demir birikiminin olduğu hastalıklarda, kVp 

azalırken karaciğerin ölçülen dansitesi artar; buna karşın yağlanmada kVp azalırken 

karaciğerin dansitesi azalır. Bu sayede DEBT karaciğerdeki demir ve yağ birikimini 

de saptayabilmektedir. Safra kanallarının saptanmasını ve biliyer segment 

boyutlarının ölçülmesini kolaylaştırabilecek dual enerji kolanjiyografi tekniği 

tanımlanmıştır (Yeh ve ark 2009, Sommer ve ark 2010). Safra kesesi taşlarının dual-

enerji özelliklerini ortaya koymak için in vitro çalışmalar yapılmış olup DEBT 

kolanjiyografi biliyer dilatasyonu bulunan ve koledok taşından şüphelenilen 

hastalarda da kullanılabilir (Voit ve ark 2009). DEBT ile elde edilen 80 kVp verileri 

kitle belirginliğini arttırarak pankreas adenokarsinomlarının komşu normal 

parankimden daha iyi ayırt edilmesini sağlayabilir (Macari ve ark 2010). Ayrıca 

DEBT ile yapılan kolonoskopide kolon polipleri ve kitlelerinin kontrast sonrası 

görüntülerde yaklaşık 40-50 HU düzeyinde kontrastlandığı gösterilmiştir. Böylece 

kontrastlı DEBT görüntülerin kullanılması ile kolon kitlelerinin gaytadan ayırt 

edilebilmesi kolaylaşmıştır (Karcaaltincaba ve ark 2009). 

 

Şekil 2.15. DEBT incelemesi yapılmış bir olguda iyot haritalama görüntülerinde, 

karaciğer sol lobda (a) kontrast tutmayan hipodens bir lezyon (kist) ve sağ lobda (b) 

kontrast tutan hipodens bir lezyon (GİST metastazı) görülüyor (Thorsten R.C. 

Johnson. Dual Energy CT: Scientific Evidence and Clinical Application. Munich 

University, 2010). 
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 2.5.2.6. Üriner Sistem Uygulamaları 

 Üriner sistem uygulamaları arasında üriner sistemdeki taş tiplerinin (ürik asit, 

sistin veya diğer kalsiyum içeren taşlar) belirlenmesi, kontrastlı BT çalışmalarında 

üriner taşların saptanması ve renal kitleler ile kistlerin özelliklerinin belirlenmesi 

sayılabilir.  

 DEBT üriner taşların karakterize edilmesinde kullanılabilir. Birçok çalışmada 

ürik asit taşlarının kalsiyum taşlarından in vivo olarak ayırt edilebilmesine ilişkin 

umut vaat eden sonuçlar elde edilmiştir (Boll ve ark 2009, Vrtiska ve ark 2010). Dual 

enerji tekniği, kontrastlı BT ürografi üzerinden sanal kontrastsız görüntüler 

oluşturularak böbrek taşlarına tanı konması için de kullanılmaktadır. Ancak bu 

yöntemle 2 mm'den küçük taşların saptanmasında duyarlılık düşüktür (Takahashi ve 

ark 2008, Takahashi ve ark 2010). DEBT ile şu an için kalsiyum içeren taşların alt 

gruplarının (KOM, KOD) karakterizasyonu yapılamamaktadır. İkinci jenerasyon 

DEBT'lere spektral kalay filtre eklenmesine rağmen, alt grupların analizinde henüz 

istenilen düzeye ulaşılamamıştır (Stolzmann ve ark 2010, Thomas ve ark 2010). 

 Graser ve ark. (2010)'nın böbrek kitlelerinde birinci ve ikinci nesil çift tüplü 

DEBT cihazları ile yaptıkları çalışmada olguların aldığı radyasyon dozunda, standart 

kontrastsız BT taramasının atlanması nedeniyle, ilk nesil cihazlarda %35, ikinci nesil 

cihazlarda %50 oranında azalma sağlamışlardır. Ayrıca böbrek kitlesinin iki aşamalı 

BT protokolünde %96 olan saptanabilirlik oranının, tek aşamalı DEBT protokolü ile 

%95 düzeyinde olduğu bildirilmiştir. Yakın bir gelecekte protein, kan ve iyot içeren 

oluşumların da ayırt edilmesi mümkün olabilecektir (Karlo ve ark 2011). 
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Şekil 2.16. DEBT ile böbrekteki kiste yönelik yapılan incelemede iyot haritalama 

görüntüsünde, kistin duvarında veya içinde kontrast tutulumunun olmadığı görülüyor 

(Thorsten R.C. Johnson. Dual Energy CT: Scientific Evidence and Clinical 

Application. Munich University, 2010). 

 

 

Şekil 2.17. DEBT incelemede, sağ üreter içerisinde pembe renk ile kodlanan ürik asit 

taşı görülüyor (Thorsten R.C. Johnson. Dual Energy CT: Scientific Evidence and 

Clinical Application. Munich University, 2010). 
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 2.5.2.7. Surrenal Bez Uygulamaları 

 Gupta ve ark. (2010) adrenal nodüllerin ayırt edilmesinde DEBT uygulaması 

ile ilgili çalışmasında 80 kVp görüntülerde atenüasyondaki azalma için %50 

duyarlılık, %100 özgüllük, %100 pozitif öngörü değeri ve %28 negatif öngörü değeri 

saptamıştır. 

 2.5.2.8. Kas-İskelet Sistemi Uygulamaları 

 Kas-iskelet sistemindeki en önemli kullanım alanları, gut ile psödogutun 

eklem içindeki ürik asit veya kalsiyum kristallerinin saptanması ile ayırt edilebilmesi 

ve metalik fiksasyon materyalleri olan hastalarda metal artefaktların azaltılmasını 

sağlamasıdır. Ayrıca kemikteki kalsiyumu çıkarılarak, özellikteki dizdeki post-

travmatik kemik çürüklerin değerlendirilmesinde de kullanılmıştır (Pache ve ark 

2010). 

 

Şekil 2.18. Gut hastalığı olan bir olguda DEBT incelemede, sağ elde 1. parmak 

çevresinde mavi renk ile kodlanan ürik asit birikimleri görülüyor (Thorsten R.C. 

Johnson. Dual Energy CT: Scientific Evidence and Clinical Application. Munich 

University, 2010).  
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 2.5.3. DEBT'nin Sınırlılıkları ve Radyasyon Dozu 

 DEBT, birçok farklı sistemdeki hastalıkların tanısında yol gösterici olmakla 

birlikte bu yöntemin sınırlılıkları da mevcuttur. DEBT'nin başlıca sınırlılıkları; çift 

tüplü BT'de ikinci tüpe ait FOV’un küçük olması (birinci jenerasyonda 26 cm, ikinci 

jenerasyonda 33 cm), 80 kVp görüntülerdeki gürültü ve yüksek vücut kitle indeksine 

sahip hastaların değerlendirilmesindeki güçlüktür. Son zamanlarda kullanıma giren 

iteratif rekonkstrüksiyon teknikleri ile 80 kVp görüntülerdeki gürültü 

azaltılabilmektedir. 

 DEBT'nin tek tüplü konvansiyonel BT'ye göre daha fazla radyasyon dozu 

içerip içermediği tartışmalıdır. Schenzle ve ark (2010)'nın birinci jenerasyon ve kalay 

filtre eklenmiş ikinci jenerasyon DEBT ile yaptığı çalışmada, efektif dozlar tek tüplü 

taramada 2.70 mSv, birinci jenerasyon DEBT ile taramada 2.61 mSv ve ikinci 

jenerasyon DEBT ile taramada 2.69 mSv olarak ölçülmüştür. Yani DEBT'nin tek 

enerjili BT’ye göre daha fazla radyasyon içermediğini bildirilmişlerdir. 

 Sangwaiya ve ark (2010)'nın yaptığı çalışmada, FOV’un 26 cm olduğu birinci 

jenerasyon DEBT ile yapılan incelemede, tek enerjili konvansiyonel BT ile yapılan 

incelemeye göre daha fazla radyasyon dozu olduğunu hesaplamışlardır. Fakat bu doz 

artışının %30'u geçmediğini bildirmişlerdir. 

 Kerl ve ark. (2010), birinci jenerasyon DEBT cihazında tek tüp kullanılarak 

ve 16-kesitli tek tüplü BT cihazında yaptıkları koroner BT anjiografi incelmelerinde 

alınan efektif dozu karşılaştırmışlar ve DEBT'de alınan dozun daha düşük olduğunu 

bildirmişlerdir. 

 Diğer bir çalışmada Li ve ark. (2011), hızlı kV değişmeli DEBT cihazı ile 

yaptıkları çalışmada, tek tüplü BT cihazına göre, baş incelemelerinde %22, vücut 

incelemelerinde ise %14 oranında ilave bir doz artışı saptamışlardır.  
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 3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 3.1. Çalışma Planı ve Olgular  

 Bu çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulundan 09.09.2014 tarihinde 2014/252 sayılı onamı alınarak 

başlanmıştır. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim 

Dalı’nda "üriner taş" ön tanısı ile yapılan DEBT tetkiklerinin ve Biyokimya 

Anabilim Dalı’nda yapılan in-vitro taş analizlerinin prospektif olarak incelenmesi 

şeklinde planlandı. 

 Eylül 2014 - Temmuz 2015 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'na üriner taş öntanısı ile gelen ve aydınlatılmış 

onamları alınarak DEBT tetkiki yapılan 373 olgunun görüntüleri, iş istasyonu 

üzerinde tecrübeli iki radyolog tarafından değerlendirildi. 

 18 yaş üstü erkek ve kadın hastalar çalışmaya dahil edildi. 18 yaş altında BT 

istenen hastalarda, tetkiki isteyen hekime bilgi verilerek hastaya öncelikle USG ile 

değerlendirme önerildi ve 18 yaş altı hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Gebe 

hastalarda BT ile değerlendirme kontrendike olduğu için bu hastalar da çalışmaya 

alınmadı.  

 3.2. Yöntem 

 DEBT tetkiki merkezimizde bulunan 95º açı ile yerleşmiş iki adet X ışını 

tüpü ve 128 kanallı iki dedektör sırası bulunduran, ikinci jenerasyon dual enerji 128-

kesitli ÇKBT (Somatom Definition Flash, Siemens Healthcare, Forchheim, 

Almanya) cihazı kullanılarak yapıldı (Resim 3.1).  

 Oluşabilecek metalik artefaktları engellemek için çekim öncesi hastalardan 

üzerlerindeki metal eşyaları çıkartmaları istendi. Metal düğme ya da fermuarlı 

kıyafeti olan hastaların soyunma kabininde kıyafetini çıkararak verilen formayı 

giymeleri istendi. Çekim boyunca hareketsiz kalmanın tetkik kalitesini artıracağının 

önemi anlatıldı. Çekimden önce hastalara çekim tekniği ve bu yöntem ile elde 

edilebilecek klinik bilgilerin önemi hakkında anlaşılır bir açıklama yapılarak yazılı 

onamları alındı. 
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 Hastalar supin pozisyonunda masaya yatırılarak topogram elde edildi. 

Superiorda böbrek üst polleri, inferiorda ise mesane ve üreterovezikal bileşkeler 

görüntüye dahil olacak şekilde topogram üzerinde FOV ayarlanarak çekim planlandı. 

Kullandığımız protokoldeki teknik parametreler şu şekildeydi: Tüp voltajı A/B: 

140/100 kV (tüp akım modülasyonu ile birlikte). 80/140 kV yerine özellikle 100/140 

kV tüp voltajı protokolü seçildi. Çünkü yaptığımız ve yapılan incelemelerde 100/140 

kV değerlerinde gürültü az, görüntü kalitesi daha iyi ve kilolu hastalarda taş 

karakterizasyonu daha güvenilir olmaktaydı. 100 kVp tüp için referans olarak 250 

mAs, 140 kVp tüp için 125 mAs ile akım modülasyonu (4D care dose ®) kullanıldı. 

Matrix: 515x512, gantri rotasyon süresi: 0.28 sn, pitch: 0.6, FOV A/B: 38 (ortalama) 

/ 33 cm (maksimum) olarak seçildi. Yumuşak doku kerneli (B30f) ile 3 mm'lik 

aksiyal ve 4 mm'lik koronal planda rekonsrüksiyonlar yapıldı. Ayrıca taş 

karakterizasyonu için her iki dedektörden gelen görüntülere dual enerji kerneli 

(D30f) ile 0.75 mm kalınlıkta rekonsrüksiyonlar yapıldı. Eş zamanlı spiral taramada 

A ve B tüplerinden 140 ve 100 kV ile elde edilen ve bu verilerin kombinasyonundan 

otomatik olarak hesaplanarak oluşturulan miks görüntüler rekonstrüksiyondan sonra 

iş istasyonuna (Singo.via, Siemens Healthcare, Forchheim, Almanya) gönderildi.  

 Dual enerji çekimleri radyasyon dozunu minimuma indirmek için sadece taşı 

olan hastalara ve bu hastalarda da taşın olduğu seviyeye yönelik yapıldı. Diğer 

düzeylerden tek tüp ile çekim yapıldı. Üriner taş ön tanısı ile yapılan BT 

incelemelerinde kontrast madde kullanımı gerekli olmadığından ve yanlış pozitif 

sonuçlar verebileceğinden, hastaların hiçbirinde intravenöz ya da oral kontrast madde 

kullanılmadı. Tetkikler tüm hastalarda, herhangi bir komplikasyon olmadan başarılı 

bir şekilde tamamlandı. 
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Şekil 3.1. 128-kesitli dual enerji ÇKBT (Somatom Definition Flash, Siemens 

Healthcare, Forchheim, Almanya) 

 

 3.3. Taşların Dual Enerji Bilgisayarlı Tomografi ile İn Vivo Analizi 

 Böbreklerde ve/veya toplayıcı sistemde taş saptanan hastaların BT görüntüleri 

Syngo.via yazılımı aracılığı ile tecrübeli iki radyolog tarafından değerlendirilerek 

taşların in-vivo analizi yapıldı. Üriner taşlar; bu yazılım aracılığıyla hidroksiapatit, 

kalsiyum oksalat, sistin ve ürik asit taşı şeklinde sınıflandırıldı. Ayrıca taşın hangi 

tarafta (sağ ya da sol) olduğu, yerleşim yeri (böbrek, üreter ya da mesane), taşın 

boyutu ve hacmi kaydedildi. 

 İş istasyonunda öncelikle yumuşak doku kernelinde yapılmış görüntüler 

incelenerek üriner taş varlığı saptandı. Taş tipini saptamak için, dual enerji 

kernelinde yapılmış görüntülerde, taşın yüksek ve düşük kVp değerlerindeki X 

ışınını atenüasyon değerlerine göre gri tonlu ve renkli kodlamalı veri setleri 

oluşturuldu. Yüksek ve düşük kVp'deki atenüasyon oranlarının cutt-off (ayırma) 
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değerleri ürik asit taşı için ≤1.12, sistin taşı için 1.13-1.28, kalsiyum oksalat taşı için 

1.29-1.41 ve hidroksiapatit taşı için ≥1,42 şeklinde alındı. Bu değerler iş 

istasyonundaki standart olarak gelen grafik üzerinde referans noktalar olarak da 

belirtilmişti. Her taş için hesaplanan farklı kVp'lerdeki atenüasyon oranı değerleri 

grafik üzerine yerleştirildi. Bu referans noktalara göre elde edilen atenüasyon 

oranının hangi tip taş ile uyumlu olduğu saptanarak taşlar analiz edildi (Şekil 3.2). 

Taş, region of interest (ROI) ile işaretlendiğinde, taşın farklı kVp'lerdeki atenüasyon 

oranlarının yanı sıra taşın boyutu, hacmi ve farklı kVp değerlerindeki HU değerleri 

de yazılım tarafından hesaplandı. Ayrıca taş tipini saptama güvenilirliğini belirtmek 

için, yazılımın taşı doğru saptayabilme gücü "düşük, orta ve yüksek" olarak 3 farklı 

kategoride belirtilmekteydi (Şekil 3.3). 
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Şekil 3.2. Fark iki kVp değerlerindeki atenüasyon oranlarına göre taşların analiz 

edilerek tiplendirilmesi ve standart olarak gelen grafik üzerinde konumlandırılması 

görülüyor (Bu olguda sağ böbrek yerleşimli olan 3 taşın da ürik asit taşı ile uyumlu 

olduğu görülüyor). 
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Şekil 3.3. Taşların farklı kVp değerlerindeki atenüasyon değerleri ve taşın tipini esas 

olarak belirlemeye yarayan farklı kVp'lardaki atenüasyon oranlarının (ratio) 

hesaplanması. Taş ROI ile işaretlenerek taşın boyutu ve hacmi de 

hesaplanabilmektedir. Bu olgudaki her üç taş için de, taş tipini saptama güvenilirliği 

yüksek (high) olarak belirtilmiştir.  

  

 3.4. Taşların İn-Vitro Analizi 

 DEBT tetkiki yapılan hastalar prospektif olarak takip edilerek, taşı operasyon 

ile elde edilen veya düşen hastalarda, taşın in-vitro analizi yapılarak, taşın tipi 

saptandı. Takipte elde edilen üriner taşlar, in-vitro taş analizi için hastanemiz 

biyokimya labaratuvarında rutin olarak kullanılan ıslak biyokimyasal yöntem ile 

değerlendirildi. Bu yöntemde taş kırılarak toz haline getirildikten sonra hazır ticari 

kit (Biolabo SA, Maizy, France. lot no.081309) ile kimyasal yarı kantitatif metodla 

analiz edildi. 50 mg taş tozuna 10 damla 1,65 M HCl eklenerek karbonat varlığı 

(köpürme) araştırıldı. Bu işlem sonucunda aynı zamanda amonyum, sistin, fosfat, 

magnezyum, ürik asit ve oksalatı test etmek için kullanılacak reaktif elde edilmiş 

olundu. Ayrıca elde edilen bu reaktifin bir kısmı, kalsiyum varlığını test etmek için 

kullanılacak bir diğer reaktifi oluşturmak üzere 5 ml distile su ile karıştırıldı. Üretici 

tarafından sağlanan kitler ile önerilen prosedüre göre elde ettiğimiz reaktifler 

üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Farklı köpürme ve renklenmelerin 
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değerlendirilmesiyle, her bir parametrenin varlığı ya da yokluğu için sonuçlar pozitif 

ya da negatif olarak kaydedildi. Sonuçların doğruluğunu kanıtlamak için negatif 

kontrol olarak distile su kullanıldı. İn-vitro taş analizi sonuçları, DEBT ile saptanan 

in vivo taş analizi sonuçları ile istatistiksel olarak karşılaştırılarak sonuçların 

uyumluluğu araştırıldı. 

 3.5. İstatistiksel Değerlendirme 

 Çalışmaya alınan tüm hastaların verileri istatistiksel değerlendirmeye alındı. 

Yaş, cinsiyet, in vivo taş tipi, saptanabilen hastalarda in-vitro taş tipi, taşın farklı 

kVp'lerdeki dansiteleri, atenüasyon oranı, yerleşim yeri, hangi tarafta olduğu ve 

hacmi gibi veriler bilgisayar ortamına aktarılarak hata kontrolleri yapıldı. İstatistik 

işlemleri için SPSS 18.0 istatistik paket programı kullanıldı. Demografik veriler 

ortalama ± standart sapma olarak özetlendi. Olguların in vivo taş analizi sonuçları, 

altın standart olarak kabul edilen in-vitro taş analizi sonuçları ile karşılaştırılarak, 

tüm taş tiplerine göre duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerler ve test 

geçerliliği değerleri hesaplandı. Ayrıca DEBT'de, çoklu taş tipi grupları arasındaki 

DE atenüasyon oranlarının karşılaştırılması için tek yönlü varyans analizi (one-way 

ANOVA) testi kullanıldı. Bonferroni düzeltmesi kullanılarak Posthoc gruplar arası 

ikişerli karşılaştırmalar yapıldı. Anlamlılık seviyesi 0.05 olarak alındı. 
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 4. BULGULAR 

 ÜSTH öntanısıyla BT tetkiki istenen 753 olgunun 373'sinde taş saptanarak 

çalışmaya dahil edildi. 380 olgu ise taş saptanmadığı için çalışmaya dahil edilmedi 

ve bu hastalara DEBT protokolü uygulanmadı. Çalışmaya dahil edilen 373 olgunun 

256’sı erkek (%68.6.), 117’si kadın (%31.4) olup, olguların yaşları 18 ile 90 arasında 

değişmekteydi (Ortalama yaş: 48.5 ± 15.2) (Şekil 4.1). 

 Çalışmaya dahil edilen 373 olgunun 275'inde (%73.7)  böbrekte, 57'sinde 

(%15.3) üreterde, 3'ünde (%0.8) mesanede, 37'sinde (%9.9) hem böbrek hem 

üreterde, 1'inde (%0.3) ise böbrek ve mesanede taş saptandı (Şekil 4.2). Olguların 

121'inde (%32.4) taş sağ üriner sistemde, 153'ünde sol üriner sistemde (%41) 

yerleşimliydi. 96 hastada (%25.7) bilateral yerleşimli taşlar mevcut iken, 3 hastada 

(%0.8) ise taş mesanede yerleşimliydi. 

 

Şekil 4.1. Taş hastalığının cinsiyete göre dağılım yüzdelerinin grafiksel gösterimi 
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Şekil 4.2. Yerleşim lokalizasyonuna göre taş yüzdelerinin grafiksel gösterimi 

 

 4.1. Dual Enerji Bilgisayarlı Tomografi ile Analiz ve Ölçümler 

 Çalışmaya dahil edilen 373 olgunun 136'sında (%36.5) hidroksiapatit, 

160'ında (%42.9) kalsiyum oksalat, 20'sinde (%5.4) sistin, 57'sinde (%15.3) ise ürik 

asit taşı saptandı (Şekil 4.3).  

 DE atenüasyon oranı aralığı hidroksiapatit taşı için 1.42-1.61 (ortalama 

1.451±0.036), kalsiyum oksalat için 1.29-1.41 (ortalama 1.377±0.030), sistin için 

1.13-1.29 (ortalama 1.241±0.048), ürik asit için 0.81-1.10 (ortalama 0.994±0.049) 

olarak bulunmuştur. Taşların tiplerine göre özellikleri tablo 4.1'de verilmiştir. Taş 

tiplerinin atenüasyon oranları ve farklı kVp değerlerindeki atenüasyon değerleri 

(HU) tablo 4.2'de verilmiş ve şekil 4.4'de grafiksel olarak gösterilmiştir.  

 Post-proçes değerlendirmede taşların doğru saptanabilme güvenilirlik 

düzeylerine bakıldığında, 373 hastanın 331'inde (%88.7) taş tipi yüksek güvenilirlik 

düzeyi ile, 26'sında (%7) orta güvenilirlik düzeyi ile, 16'sında (%4.3) ise düşük 

güvenilirlik düzeyi ile tespit edildi. İn-vitro taş analizi yapılan 35 hastaya 

bakıldığında, bu hastaların 30'unda (%85.7) taş tipinin yüksek güvenilirlik düzeyi ile, 

3'ünde (%8.6) orta güvenilirlik düzeyi ile, 2'sinde (%5.7) ise düşük güvenilirlik 

düzeyi ile tespit edildiği görüldü. Orta güvenilirlik düzeyi ile saptanan 3 taşın hem 
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DEBT ile hem de in-vitro analizde 2'si ürik asit, 1'i ise hidroksiapatit taşı ile uyumlu 

bulundu. Düşük güvenilirlik düzeyi ile saptanan 2 taşın her ikisinin de hem DEBT ile 

hem de in-vitro analizde ürik asit taşı ile uyumlu olduğu görüldü.  

 

 

Şekil 4.3. DEBT ile taş tipine göre saptanan olguların sayısı 

 

 

Tablo 4.1. DEBT ile saptanan üriner taş tiplerinin sayıları, yüzdeleri, yerleşim yerine 

göre ve DE saptanma güvenilirliğine göre sayıları 

Taş Tipi Olgu 
Sayısı 

Yüzde 

(%) 

Yerleşim yerine 
göre taş sayıları 

(Böbrek/üreter/ 
mesane) 

DEBT saptama 
güvenilirliğine göre 
taş sayıları 

(Yüksek/orta/düşük) 

Hidroksiapatit 136 36.5 119/27/1 125/8/3 

Kalsiyum oksalat 160 42.9 128/49/1 145/9/6 

Sistin 20 5.4 15/8/0 15/3/2 

Ürik Asit 57 15.3 51/10/2 46/6/5 
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Tablo 4.2. Farklı taş tiplerinin ortalama dual enerji atenüasyon oranı, yüksek ve 

düşük kVp'lerdeki atenüasyon (HU) değerleri ve taşların ortalama hacimleri 

Taş Tipi Dual enerji 
atenüasyon oranı 

Atenüasyon değeri (HU) Hacim 
(mm3) 

140 kVp 100 kVp 

Hidroksiapatit 1.451±0.036 902±246 1293±347 220±77 

Kalsiyum oksalat 1.377±0.030 882±224 1208±316 555±195 

Sistin 1.241±0.048 599±183 740±235 240±201 

Ürik Asit 0.994±0.049 487±103 488±114 1014±555 

 

  

 

 

Şekil 4.4. Farklı taş tiplerinin farklı kVp'lerdeki atenüasyonlarının oranları 
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 4.2. İn-Vitro Analiz Sonuçları 

 Takipte 35 olguda (Tüm olguların %9.4'ünde) üriner sistem taşı operasyon ile 

ya da düşürme sunucunda elde edildi. Bu taşların in-vitro analizi sonucunda, 8'inin 

(%22.8) hidroksiapatit, 18'inin (%51.4) kalsiyum oksalat, 6'sının (%17.2) ürik asit, 

3'ünün de (%8.6) sistin taşı olduğu saptandı.  

 

Şekil 4.5. DEBT ve in-vitro analiz sonucunda tespit edilen taş tiplerinin yüzdeleri 

 

 DEBT analiz sonuçları, in-vitro analiz sonuçları ile karşılaştırıldığında 32 

hastada (%91.4) taşın tipi doğru olarak saptanırken, 3 hastada (%8.6) ise doğru 

olarak saptanamadı. Ürik asit taşı ve sistin taşı olan olgularda taş tipi %100 

duyarlılık, özgüllük ve tanısal doğruluk oranı ile saptandı. Tüm kalsiyum taşları 

birlikte değerlendirildiğinde, kalsiyum içeren taşlar %100 tanısal doğruluk oranı ile 

saptandı. Kalsiyum içeren, kalsiyum oksalat ve hidroksiapatit taşları ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde; DEBT ile hidroksiapatit taşı olarak belirtilen 11 taşın, 8 tanesi 

in-vitro analiz ile de hidroksiapatit ile uyumlu olarak bulundu. Diğer 3 taşın ise in-

vitro analizde kalsiyum oksalat taşı olduğu görüldü. DEBT ile kalsiyum oksalat taşı 

olduğu belirtilen 15 taşın ise in-vitro analizde de kalsiyum oksalat taşı olduğu 

doğrulandı. Tüm taş tipleri için, DEBT ve in-vitro analiz sonuçları Tablo 4.3'te 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4.3. İn-vitro biyokimyasal analizi yapılan taş sayıları ve bu taşların in-vivo 

DEBT analiz sonuçları ile karşılaştırılması 

 Biyokimyasal olarak saptanan taş sayısı 

Hidroksiapatit Kalsiyum 
oksalat 

Sistin Ürik 
Asit 

Toplam 

 

 

 

DEBT ile 
saptanan 
taş sayısı  

Hidroksiapatit 8 3 - - 11 

Kalsiyum 
oksalat 

- 15 - - 15 

Sistin - - 3 - 3 

Ürik Asit - - - 6 6 

Toplam 8 18 3 6 35 

 

 

 4.3. DEBT ile Üriner Taş Karakterizasyonunun İstatistiksel Analizi 

 İstatistiksel analiz, post-proçes DEBT algoritmaları kullanılarak hesaplanan 

farklı kVp değerlerindeki atenüasyon (zayıflama) oranları temelinde, DEBT'nin 

üriner taşların tipini saptamada etkin olduğunu gösterdi.  

 Tüm taş tipleri için, DEBT (in vivo) ve in-vitro analiz sonuçlarının 

karşılaştırılması ile elde edilen duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer, negatif 

prediktif değer ve test geçerliliği değerleri Tablo 4.4'te verilmiştir. 

 Tüm taş tipleri arasındaki DE atenüasyon oranlarının karşılaştırılması için tek 

yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) testi yapıldı. Gruplar için ikişerli post-hoc 

karşılaştırmalar Bonferroni düzeltmesi kullanılarak gerçekleştirildi. Yapılan 

istatistiksel analizlerde atenüasyon oranı değerlerine göre tüm taş tipi grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (P=0.000).   
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Tablo 4.4. Taş tiplerine göre DEBT analizinde, duyarlılık, özgüllük, pozitif ve 

negatif prediktif değerler ve test geçerliliği değerleri 

Taş Tipi Duyarlılık Özgüllük Pozitif 
prediktif 
değer 

Negatif 
prediktif 
değer 

Test 
geçerliliği

Hidroksiapatit 100 88.9 72.7 100 91.4 

Kalsiyum oksalat 83.3 100 100 85 91.4 

Sistin 100 100 100 100 100 

Ürik Asit 100 100 100 100 100 
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 6. OLGU ÖRNEKLERİ 

 Olgu 1. 32 yaşındaki kadın hastada, kontrastsız aksiyal BT görüntüde (a) ve 

DE analizi ile elde edilen 3 boyutlu görüntüde (b), sol böbrek pelvisinde yerleşimli 

7.9x5.5 mm boyutlu taş (ok) izleniyor. Taşın atenüasyon oranı (c) 1.44 olup 

hidroksiapatit taşı ile uyumlu  olduğu saptandı. Bu olguda taşın DE ile saptanma 

güvenilirliği yüksek (high) olarak belirtilmiştir. 
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 Olgu 2. 60 yaşındaki erkek hastada kontrastsız aksiyal BT görüntüsünde (a) 

mesane lümeni içerisinde 22x12 mm boyutlu taş (ok) görülüyor. İş istasyonunda 

düşük ve yüksek kVp değerlerinde elde edilen görüntülerin piksel-piksel analizi 

yapılarak elde edilen aksiyal (b) ve 3 boyutlu reformat (c) görüntülerde taş, ürik asit 

taşı ile uyumlu olarak pembe renkle kodlanıyor. Farklı kVp'lerdeki atenüasyon oranı 

0.96 olarak hesaplanan bu taş cut-off değerlerinin gösterildiği grafik (d) üzerine 

konumlandırılıdığında ürik asit taşı ile uyumlu olduğu görülüyor. İkinci görüntüdeki 

(b) sarı çember dual enerji ile değerlendirme yapılabilecek olan, 2. tüpe ait tarama 

yapılan alanı (FOV) göstermektedir. 
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 Olgu 3. 61 yaşındaki erkek hastada, kontrastsız aksiyal BT görüntüde (a) ve 

DE analizi sonucu elde edilen aksiyal görüntüde (b) her iki böbrekte birer adet taş 

(sarı oklar) izleniyor. Sağ böbrekteki taşın atenüasyon oranı 1.02, sol böbrekteki 

taşın atenüasyon oranı 0.99 olarak hesaplanmış olup, grafik üzerindeki konumuna (c) 

ve 3 boyutlu reformat (d) görüntülere bakıldığında her iki taşın da ürik asit taşı ile 

uyumlu olduğu görülüyor. Hastada taşların DE ile saptanma güvenilirliği sağdaki taş 

için orta, soldaki taş için yüksektir. 
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 Olgu 4. 90 yaşındaki erkek hastada, kontrastsız aksiyal BT görüntüde (a) ve 

DE analizi ile elde edilen görüntüde (b) mesane lümeni içerisinde taş (sarı ok) 

izleniyor. Bu hastada taşın atenüasyon oranı 1.43 olarak hesaplanmış olup, grafik (c) 

üzerinde de hidroksiapatit taşı ile uyumlu olduğu görülüyor. Ayrıca mesane lümeni 

içerisinde idrar sondasına ait görünüm mevcuttur (beyaz ok). 
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 Olgu 5. 71 yaşındaki kadın hastada, kontrastsız aksiyal BT görüntüde (a) sağ 

böbrekte kaliks içinde yerleşimli, milimetrik ebatlı taş (ok) görülüyor. Taşın 

atenüasyon oranı 1.46 olup grafik (b) üzerinde hidroksiapatit taşı ile tam uyumlu 

olduğu görülüyor. Bu durum taşın pür hidroksiapatit taşı olduğunu 

düşündürmektedir. DE analizi ile elde edilen 3 boyutlu görüntüde taşın boyutunun 

sadece 2.4x1.8 mm (9 mm3) olduğu, buna rağmen saptanma güvenilirliğinin orta 

(medium) düzeyde olduğu görülüyor. 
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 Olgu 6. 19 yaşındaki erkek hastada, kontrastsız aksiyal BT görüntüde (a) ve 

DE analizi ile elde edilen 3 boyutlu görüntüde (b), sol üreter distalinde 5.9x3.1 mm 

boyutunda taş (ok) izleniyor. Bu hastada taşın atenüasyon oranı 1.34 olup, grafik (c) 

üzerinde konumlandırıldığında kalsiyum oksalat taşı ile uyumlu olduğu görülüyor. 

Hastada taşın DE ile saptanma güvenilirliği yüksektir. 
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 7. TARTIŞMA 

 ÜSTH, insidansı giderek artmakta olan dünya çapında bir sağlık sorunudur. 

ÜSTH'nın tedavisi; taşın boyutu, radyoopasitesi, konumu ve derinliğinin yanı sıra, 

bileşimine de bağlıdır (Romero V ve ark 2010). Üriner sistem taşlarının bileşimi 

çeyrek yüzyılı aşkın süredir BT ile incelenmektedir. Taşın bileşimi ile ilgili bilgiler, 

tedavi stratejilerinin seçiminde son derece değerlidir. Örneğin ürik asit taşları (akut 

obstrüksiyon olmayan durumlarda) oral medikal tedavi ile tedavi edilebilir. Taşın 

kimyasal bileşimi ve morfolojisi ile belirlenen "taş kırılganlığı" ESWL'ye cevabın 

önemli bir belirleyicisidir (Zhong ve ark 1994, Dretler ve Spencer 2001, Rassweiler 

ve ark 2001). Sistin taşları ESWL'ye dirençlidir ve bu tür hastalar doğrudan URS 

veya PNL gibi girişimsel yöntemler ile tedavi edilir (Lingeman 2009). Kalsiyum 

taşları toplumda en sık görülen taşlardır ve bunların çeşitli alt tipleri vardır. Bunlar 

kalsiyum oksalat monohidrat (KOM) (en yaygın), kalsiyum oksalat dihidrat (KOD), 

hidroksiapatit (kalsiyum fosfat), ve kompleks yapıdaki kalsiyum taşlarıdır. Bunların 

içerisinde KOM, ESWL'ye en dirençli olanıdır. KOD ve hidroksiapatit (kalsiyum 

fosfat) ise ESWL'ye duyarlıdır (Ansari ve ark 2003). Görüldüğü gibi taş tiplerine 

göre tedavi yöntemleri farklılık göstermektedir. 

 Çalışmamızda yer alan vakalar demografik özellikleri açısından 

incelendiğinde, ÜSTH saptanan olguların %68.6'sını erkek, %31.4'ünü ise kadın 

hastalar oluşmaktaydı. Karabacak ve ark (2013), Türkiye'de tek merkezde ÜSTH 

olan 6453 vaka üzerinde yaptıkları çalışmada, hastalarının %68.3'ünün erkek, 

%31.7'sinin ise kadın cinsiyette olduğunu saptamışlardır. Bu değerler bizim 

çalışmamızda saptadığımız cinsiyeti göre taş prevalansı değerleri ile örtüşmektedir. 

 Kalsiyum taşları dünyada en sık görülen taşlardır. Hiperkalsiüri kalsiyum 

taşların oluşumunda en önemli faktördür. Literatürde yayınlanmış çalışmalarda 

kalsiyum taşlarının prevalansı Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerinde %93, Amerika 

Birleşik Devletleri'nde ve Fransa, İspanya gibi Avrupa ülkelerinde %74.8, Nijerya 

gibi Afrika ülkelerinde ise %55 olarak bildirilmiştir (Pak ve ark 2004, Adetayo ve 

ark 2004, Ansari ve ark 2005, Jing ve ark 2010, Milan ve ark 2011). Karabacak ve 

ark (2013) ise kalsiyum taşlarının prevelansını Türkiye'de tek merkezde yaptıkları 

çalışmada %80.4 olarak saptamışlardır. Biz de çalışmamızda tüm kalsiyum taşlarının 

prevelansını Karabacak ve arkadaşlarınının çalışmasına benzer şekilde %79.4 olarak 

saptadık. 
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 Kalsiyum taşlarından sonra en sık görülen taş tipi ürik asit taşlarıdır. 

Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, ürik asit metabolizması ve 

ekskresyonundaki yetersizlik, düşük idrar PH seviyesi, ürik asit taşı oluşumunun 

temel nedenleri olarak görülmektedir. Ayrıca hiperürikozüri, proteinden zengin bir 

diyet ile ilişkili önemli bir risk faktörüdür. Yapılan çalışmalarda ürik asit taşlarının 

prevalansı Almanya'da %17-25, Amerika Birleşik Devletleri'nde %5-9.7, İsrail'de 

%18-40, Hindistan'da %0.95, Çin'de %1.9 ve Türkiye'de %4.27 olarak bildirilmiştir 

(Maalouf ve ark 2004, Ansari ve ark 2005, Jing ve ark 2010, Karabacak ve ark 

2013). Çalışmamızda biz tüm taş hastaları içerisinde ürik asit taşlarının oranını 

%15.3 olarak hesapladık. Bu oranın, şehir veya bölgeye göre tüketilen protein 

miktarı ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz.  

 Sistin taşları, otozomal resesif geçiş gösteren genetik bir hastalık olan ve 

çocukluktan başlayan tekrarlayan taş hastalığına neden olan sistinüri hastalığına bağlı 

olarak oluşur. Karabacak ve ark (2013) sistin taşlarının görülme sıklığını Türkiye'de 

tek merkezde yaptıkları çalışmada %3.08 olarak bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda 

sistin taşları tüm hastaların %5.4'ünü oluşturmaktaydı. Bu değer Karabacak ve 

arkadaşlarının saptadığı değere yakındı. 

 Biz çalışma dışı bıraktığımız hastalarda taş boyutunu bir kriter olarak 

almadık.  Post-proçes değerlendirme için kullandığımız yazılım taş tipini saptamada 

"düşük, orta ve yüksek" şeklinde "doğru tahmin edebilme güvenilirlik düzeyi" 

bilgisini veriyordu. Bu güvenilirlik düzeylerine baktığımızda toplam 373 hastanın 

331'inde (%88.7) taş tipinin yüksek güvenilirlik düzeyi ile, 26'sında (%7) orta 

güvenilirlik düzeyi ile, 16'sında (%4.3) ise düşük güvenilirlik düzeyi ile tespit ettik. 

İn-vitro taş analizi yapılan 35 hastaya bakıldığında, bu hastaların 30'unda (%85.7)  

taş tipinin yüksek güvenilirlik düzeyi ile, 3'ünde (%8.6) orta güvenilirlik düzeyi ile, 

2'sinde (%5.7) ise düşük güvenilirlik düzeyi ile tespit edildiği görüldü. Orta 

güvenilirlik düzeyi ile saptanan 3 taş'ın hem DEBT ile hem de in-vitro analizde 2'si 

ürik asit, 1'i ise hidroksiapatit taşı ile uyumlu bulundu. Düşük güvenilirlik düzeyi ile 

saptanan 2 taşın her ikisinin de hem DEBT ile hem de in-vitro analizde ürik asit taşı 

olduğu görüldü. Sonuç olarak düşük güvenilirlik düzeyi ile saptanan taşların 

tamamının in vivo ve iv-vitro analiz sonuçları birbiri ile uyumluydu. 
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 DEBT ile Üriner Taş Analizi 

 Kontrastsız konvansiyonel BT ile üriner taşların varlığını, yerleşimini ve 

boyutunu saptamak mümkündür. Taşın bileşimini konvansiyonel BT saptamak için 

geçmişte in-vitro çalışmalar yapılmış olsa da, yapılan in-vivo çalışmalar taşın tipini 

saptamada konvansiyonel BT'nin anlamlı sayılabilecek düzeyde faydalı olmadığını 

göstermiştir (Motley ve ark 2001). 

 Çoklu enerjili BT ile veri elde etmek ve değerlendirmek, ilgi alanının farklı 

enerji değerlerindeki atenüasyon oranlarını hesaplama yöntemlerine dayanmaktadır. 

Düşük ve yüksek enerji kaynaklı BT görüntüleri sunan DEBT görüntüleme, tek 

enerji görüntü serisi ile karşılaştırıldığında, piksel-piksel atenüasyon profil 

işlenmesini kolaylaştırır. Böylece, ince kesit, düşük pitch'li DEBT, taş 

karakterizasyonu için gelişmiş piksel-piksel post-proçes algoritmalarının kullanımını 

sağlar, yani taşın kimyasal kompozisyonunun belirlenmesi kolaylaştırır. 

 Bu in vivo çalışma, kalay filtre içeren ikinci jenerasyon DEBT ile değişik taş 

tipleri arasında ayrım sağlanıp sağlanamadığını değerlendirmek için yapıldı. Bu 

çalışma bildiğimiz kadarıyla, Türkiye'de DEBT ile üriner taşların in-vivo analizinin 

yapıldığı ilk çalışmadır. Çalışmamızda DEBT'de farklı taş tipleri, DE atenüasyon 

oranlarına göre cut-off değerleri kullanılarak saptandı ve sonuçlar altın standart olan 

in-vitro analiz sonuçları ile karşılaştırıldı. DE atenüasyon oranı ≤1.12 olan taşlar 

%100 tanısal doğruluk oranı ile ürik asit taşı, DE atenüasyon oranı 1.13-1.28 olan 

taşlar %100 tanısal doğruluk oranı ile sistin taşı olarak saptandı. DE atenüasyon oranı 

≥1,29 olan taşlar ise %100 tanısal oranı ile kalsiyum taşı olarak saptandı. Kalsiyum 

taşlarına kendi içerisinde bakıldığında DE atenüasyon oranı 1.29-1.41 olan taşlar 

%91.4 tanısal doğruluk oranı ile kalsiyum oksalat taşı, DE atenüasyon oranı ≥1.42 

olan taşlar ise yine %91.4 tanısal doğruluk oranı ile hidroksiapatit taşı olarak 

saptandı. Hidroksiapatit taşlarını, kalsiyum oksalat taşlarından ayırmak için DE 

atenüasyon oranı cut-off değerini ≥1.42 yerine ≥1.43 olarak kabul ettiğimizde, 

hidroksiapatit ve kalsiyum oksalat taşlarının her ikisinin de  %100 duyarlılık, 

özgüllük ve tanısal doğruluk oranı ile birbirinden ayırt edilebildiğini gördük. Bu 

sebeple hidroksiapatit taşları için, DE atenüasyon oranı cut-off değerinin ≥1.43 

olarak seçilmesi daha doğru sonuçlar verebilir. 
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 DEBT’nin son yıllarda kullanıma giren yeni bir teknoloji olması sebebiyle 

literatürde DEBT ile ilgili ve özellikle DEBT'nin üriner sistem uygulamaları ile ilgili 

yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Boll ve ark (2009)'nın 50 üriner taş üzerinde yaptığı 

çalışmada, taşı elde edilen hastalarda, taş dış ortamda fantom bir böbrek modeli 

oluşturularak konvansiyonel tek tüplü BT ve DEBT ile taranmış ve taşın analizi 

yapılmıştır. Tek enerji ve DEBT analiz sonuçları in-vitro analiz sonuçları ile 

karşılaştırılmıştır. Boll ve ark, DEBT taş analizi sonuçlarını, sadece dansiteye 

dayanan konvansiyonel BT sonuçları ile karşılaştırdıklarında, DEBT'nin taş tipini 

saptamada anlamlı bir şekilde üstün olduğunu göstermişlerdir. Bu çalışmada taşların 

vücut dışı bir ortamda fantom bir böbrek modeli oluşturularak değerlendirilmesi ise 

bir dezavantajdır.  

  Li XH ve ark (2013)'nın yaptıkları hayvan deneyi çalışmasında, hastalardan 

elde edilmiş 210 adet üriner sistem taşını, in vivo ortama benzerlik sağlayabilmek 

amacıyla hayvanlardan elde edilen 35 böbreğe, her bir böbreğe altışar taş olacak 

şekilde yerleştirmişlerdir. Hayvan böbreklerini in-vitro ortamda 10 cm derinlikteki 

serum fizyolojik içeren tanklara koyarak DEBT ile tetkik etmişlerdir. İn-vitro analiz 

yaparak sonuçlar karşılaştırıldığında, DEBT ile taş tipinin anlamlı bir şekilde doğru 

olarak saptanabildiğini göstermişlerdir. Yaptıkları bu çalışmadaki limitasyonları, her 

ne kadar gerçeğe yakın dizayn etselerde yapay bir in vivo ortam oluşturmuş olmaları 

ve kalsiyum oksalat taşı subgrup ayrımının yapılamaması olarak belirmişlerdir. 

 Liu Yu ve ark (2013), toplam 61 hastada kalsiyum oksalat ve hidroksiapatit 

taşlarının DEBT atenüasyon verilerini, idrardaki supersatürasyon değerleri ve idrar 

pH'sı değerleri ile karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada idrardaki kalsiyum oksalat ve 

hidroksiapatit supersatürasyon değerlerinin DEBT ile saptanan taş tipi ile uyumlu 

olduğunu, idrar pH'sının ise taş tipini tahmin etmede zayıf bir belirteç olduğunu 

bildirmişlerdir. Ayrıca DEBT verileri ile idrar supersatürasyon ve pH verileri birlikte 

değerlendirildiğinde, bu iki taş tipini ayırt etmede performans artışı sağlanmadığını 

da bildirmişlerdir. 

 Diomidis ve ark (2014)’nın yaptığı çalışmada, hematüri şikayeti olan ve taş 

saptanan 23 hasta, BT ürografi protokollü DEBT ile değerlendirilmiştir. Taşı daha iyi 

değerlendirebileceklerini düşündükleri için bu çalışmada hastalara üriner sistem 

dilatasyonunu sağlamak amacıyla intravenöz yoldan furosemid de verilmiştir. 

DEBT’nin görüntüden kontrastı (iyotu) çıkarıp sanal kontrastsız görüntü elde etme 
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özelliğini kullanarak, kontrastlı olarak yapılmış incelemede de taşların 

saptanabildiğini göstermişlerdir. DEBT ile taşları, ürik asit taşları ve ürik asit dışı 

taşlar olarak sınıflandırmışlardır. Bu çalışmada DEBT analiz sonuçları referans bir 

in-vitro analiz ile karşılaştırılmamıştır. BT ürografi istenen ve taşı olan hastaların, ek 

kontrastsız incelemeye gerek kalmaksızın, DEBT ile kontrastlı görüntülerden sanal 

kontrastsız görüntüler elde ederek, taşın saptanabildiğini ve in vivo analizinin 

yapılabildiğini göstermişlerdir. 

 Acharya ve ark (2014) kalsiyum oksalat taşının alt tipleri olan KOM ve KOD 

taşlarının da atenüasyon oranına göre in-vivo olarak ayırt edilebildiğini ilk olarak 

bildirmişlerdir. KOM taşlarının, DE atenüasyon oranı cut-off değeri <1.38 olarak 

kabul edildiğinde %65 duyarlılık ve %82 özgüllük ile, <1.33 olarak kabul 

edildiğinde ise %100 duyarlılık ve özgüllük ile tespit edilebildiğini bildirmişlerdir. 

Fakat bu çalışmada, hidroksiapatit taşlarını çalışma dışı bıraktıkları için KOD 

taşlarının atenüasyon oranı range değerlerinin hidroksiapatit taşı değerleri ile kesişip 

kesişmediğini saptayamamışlardır. Yine de ESWL'ye dirençli olan KOM taşlarını 

ayırt edebilme bakımından çalışmayı klinik olarak faydalı bulmuşlardır.  

 DEBT'de Radyasyon Dozu 

 Literatürde DEBT'de, tek tüplü konvansiyonel BT sistemlerine göre, hastanın 

aldığı efektif dozun arttığını ya da değişmediğini gösteren kısıtlı sayıda çalışmalar 

yapılmıştır (Kerl ve ark 2010, Sangwaiya ve ark 2010, Schenzle ve ark 2010, Li ve 

ark 2011). Söz konusu çalışmalarda DEBT ile saptanan en yüksek doz artışının dahi 

birinci jenerasyon DEBT ile %30'u geçmediği görülmüştür (Sangwaiya ve ark 2010). 

Biz çalışmamızı ikinci jenerasyon DEBT cihazı ile yapmamıza rağmen, radyasyon 

dozu ile ilgili yapılan çalışmaların henüz yeterli olmadığını düşündüğümüzden ve 

hastalara küçük miktarda dahi olsa, fazla radyasyon dozu verebilme ihtimali 

olduğundan çalışmamızda DEBT tekniğini, sadece taşı olan hastalara ve bu 

hastalarda da tüm inceleme alanı yerine sadece taşın olduğu kesitlere yönelik 

uyguladık.  

 Şu ana kadar yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalar göstermektedir ki; ilk 

jenerasyona göre, ikinci jenerasyon DEBT cihazları ile efektif dozlarda belirgin 

azalma sağlanmıştır. Fakat bu bulgular daha fazla sayıda çalışmalarla 

doğrulanmalıdır.  
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 Bize göre; DEBT ile radyasyon dozunda küçük artışlar olsa dahi, bu durum 

kontrastsız görüntülerin elimine edilmesi ile dengelenebilir ya da yarar-zarar dengesi 

düşünüldüğünde, sağladığı eşsiz bilgilerin yanında radyasyon dozundaki küçük 

artışlar ihmal edilebilir. Bunun yanısıra DEBT verilerinin konvansiyonel BT 

verilerine göre yüksek bilgi içermesi ve çok çeşitli post-proçes tekniklerin 

uygulanabilmesindeki esnekliği sayesinde DEBT, radyasyon dozunu konvansiyonel 

BT protokollerinden bile daha düşük hale getirmek için yeni yollar açabilir. 

 Limitasyonlar 

Çalışmamızda bazı limitasyonlar bulunmaktaydı. Günümüzde her ne kadar 

eski jenerasyon BT'lere göre radyasyon dozları düşmüş olsa da, pediatrik hastalarda 

üriner sistem taşlarının saptanmasında USG halen ilk tercih görüntüleme yöntemi 

olarak kullanılmaktadır. BT ise içerdiği radyasyon sebebiyle pediatrik hastalarda 

tercih edilmemektedir. Pediatrik hastalarda taş tipini saptamak için DEBT'nin 

kullanılıp kullanılmaması konusu tartışmalıdır.  

Üriner sistem taşlarının in-vitro analizinin yapılmasında ıslak kimyasal analiz, 

termogravimetri, optik polarize mikroskopi, taramalı elektron mikropkopisi ve 

spektroskopi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde en güvenilir olarak 

kabul edilen yöntem spektroskopinin bir çeşidi olan infrared spektroskopidir. Islak 

kimyasal analiz yöntemi ise laboratuvarlarda taş analizi için en yaygın kullanılan 

yöntemdir. Bu yöntem kalitatif ve yarı-kantitatif olarak taş tipini saptayabilmektedir. 

Biz çalışmamızda in-vitro taş analizi için, hastanemiz labaratuvarında kullanılan ve 

kalitatif metoda göre daha güvenilir olan yarı-kantitatif ıslak kimyasal analiz 

yöntemini kullandık. 

 DEBT'nin fiziksel özelliklerinden kaynaklanan bazı sınırlılıklar da mevcuttur. 

Özellikle çift tüplü BT'de ikinci tüpe ait FOV’un küçük olması (birinci jenerasyonda 

26 cm, ikinci jenerasyonda 33 cm) cihazdan kaynaklanan başlıca sınırlılıktır. Bizim 

kullandığımız çift tüplü DEBT cihazının ikinci jenerasyon olması sebebi ile ikinci 

tüpe ait maksimum FOV'u 33 cm idi. Bizim çalışmamızda bu genişlik her iki 

böbreğin görüntü alanına girmesi için tüm hastalarda yeterli oldu. Fakat bu FOV 

genişliği, morbid obez hastalarda yeterli olmayabileceği gibi, ikinci FOV alanı 

dışında kalan ve tetkik değerlendirme aşamasında farkedilen yapıların dual enerji 

post-proçes algoritmaları ile değerlendirilmesi şansını kaybettirmektedir. Tek tüplü, 
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hızlı kVp geçişi prensibi ile çalışan DEBT cihazlarında ise her iki kVp serisi 

görüntüler için de FOV 50 cm olduğundan böyle bir sınırlılık söz konusu değildir. 

Düşük kVp ile elde edilen görüntülerin gürültülü olması ve yine düşük kVp ile 

yüksek vücut kitle indeksine sahip hastaların değerlendirilmesindeki güçlükler 

teknikten kaynaklanan diğer bir sınırlılıktır. Fakat son zamanlarda kullanıma giren 

iteratif rekonkstrüksiyon algoritmaları ile, düşük kVp ile elde edilen görüntülerdeki 

gürültü, post-proçes olarak önemli ölçüde azaltılabilmektedir.  

Diğer bir limitasyon, DEBT ile miks yapıdaki taşların bileşimini oluşturan 

maddeleri ayrı ayrı saptayabilmek mümkün olmamaktadır. Bu tür taşlarda 

atenüasyon oranı, taşın bileşiminin büyük bölümünü oluşturan materyale yakın 

olarak elde edilmekte ve sonuçta taş buna göre tiplendirilerek analiz edilmektedir. 

DEBT teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte gelecekte, miks yapıdaki taşların 

bileşimini oluşturan maddeleri ayrı ayrı saptayabilmek mümkün hale gelebilir.  

Diğer bir limitasyon olarak şu anki DEBT teknolojisi ve post-proçes analiz 

yazılımları ile üriner sistem taşlarından hidroksiapatit, kalsiyum oksalat, sistin ve 

ürik asit olmak üzere, dört taş tipini birbirinden ayırt etmek mümkün olmaktadır. 

Gelecekte çoklu enerjili BT'ler, üst düzey filtrasyon yöntemleri, dedektör 

teknolojisindeki gelişmeler ve gelişmiş post-proçes analiz algoritmaları ile daha nadir 

görülen diğer taş tiplerini saptayabilmek ve subgrup ayrımlarını yapabilmek mümkün 

olabilecektir. Bu konularda ileride daha gelişmiş cihaz ve teknikler ile yapılacak yeni 

çalışmalara ihtiyaç olacaktır.   
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 8. SONUÇ 

 ÜSTH toplumda sık görülen bir hastalıktır.  Üriner taşların yapısına göre 

oluşum mekanizmaları ve tedavileri farklılık göstermektedir. Bu sebeple üriner 

sistem taşlarının tipini saptayabilmek, tedavi planlanmasında ve koruyucu önlemlerin 

alınabilmesinde kilit bir rol oynamaktadır.  İn-vitro analiz ile üriner taşların tipi 

saptanabilir, fakat her hastada taşı in-vitro olarak elde etmek mümkün değildir. 

DEBT teknolojisi ile üriner taşların in vivo analizini yapabilmek mümkün hale 

gelmiştir. Yaptığımız çalışmada, gelişmiş post-proçes analiz yöntemleri kullanılarak 

yapılan DEBT; kalsiyum oksalat, hidroksiapatit, sistin ve ürik asit taşlarını in vivo 

olarak birbirinden ayırt etmede, in-vitro sonuçlar ile karşılaştırıldığında başarılı 

bulunmuştur. Bu sayede DEBT’nin ÜSTH olan hastalarda, taş tipini saptayarak 

tedavinin kişiselleştirilmesine ve optimize edilmesine büyük katkı sağlayacağı 

şüphesizdir. 
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 Giriş ve Amaç: Üriner sistem taşlarının kimyasal yapısına göre oluşum 

mekanizmaları ve tedavileri farklılık göstermektedir. Bu nedenle taşın tipini 

saptayabilmek, koruyucu önlemlerin alınmasında ve tedavi planlanmasında kilit rol 

oynamaktadır. İn-vitro analiz yöntemleri ile taşın tipi saptanabilmektedir fakat her 

hastada taşı elde etmek mümkün olmamaktadır. Bilgisayarlı tomografi (BT)’de son 

yıllarda kullanıma giren dual enerji teknolojisi, üriner sistem taşlarının analizini in-

vivo olarak yapmayı mümkün kılmıştır. Bu çalışmamızda üriner sistem taşlarının 

analizinde dual enerji BT (DEBT) sonuçlarını, altın standart kabul edilen in-vitro 

analiz sonuçları ile karşılaştırarak DEBT’nin tanısal etkinliğini değerlendirmeyi 

amaçladık. 

 Gereç ve Yöntem:  DEBT tetkikleri Eylül 2014 - Temmuz 2015 tarihleri 

arasında, üriner sistem taşı olan 373 hastada, 128-kesitli dual enerji BT cihazı 

(Somatom Definition Flash, Siemens Healthcare, Forchheim, Almanya) kullanılarak 

yapıldı. Hastalara işlemden önce bilgi verilerek, aydınlatılmış onam alındı. DEBT 

inceleme yalnızca taşın olduğu kesitlere yönelik yapıldı. İş istasyonu (Syngo.via, 
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Siemens Healthcare, Forchheim, Almanya) üzerinde taşların düşük ve yüksek kVp 

değerlerindeki atenüasyon oranlarının analizi yapılarak taşlar hidroksiapatit, 

kalsiyum oksalat, sistin ve ürik asit taşı şeklinde sınıflandırıldı. Takiplerde ameliyat 

veya düşürme sonucu taşı elde edilen 35 hastada taşların in-vitro analizi yapıldı. 

DEBT ve in-vitro analiz sonuçları karşılaştırıldı ve istatistiksel olarak değerlendirildi. 

 Bulgular:  Çalışmaya dahil edilen 373 hastanın 256’sı erkek (%68.6.), 117’si 

kadın (%31.4) olup, olguların yaşları 18 ile 90 arasında değişmekteydi (Ortalama 

yaş: 48.5±15.2). DEBT ile hastaların 136'sında (%36.5) hidroksiapatit, 160'ında 

(%42.9) kalsiyum oksalat, 20'sinde (%5.4) sistin, 57'sinde (%15.3) ise ürik asit taşı 

saptandı. Takipte taşı elde edilen 35 hastada taşların in-vitro analizi yapıldı ve 

taşların 8'inin (%22.8) hidroksiapatit, 18'inin (%51.4) kalsiyum oksalat, 6'sının 

(%17.2) ürik asit, 3'ünün de (%8.6) sistin taşı olduğu saptandı. DEBT analiz 

sonuçları, in-vitro sonuçlar ile karşılaştırıldığında 32 hastada (%91.4) taşın tipi doğru 

olarak saptanırken, 3 hastada (%8.6) ise doğru olarak saptanamadı. Taş tiplerine göre 

ayrı ayrı değerlendirildiğinde; ürik asit ve sistin taşlarının tamamı DEBT ile doğru 

olarak saptanabildi. DEBT ile hidroksiapatit taşı olarak belirtilen 11 taşın, 8 tanesi 

in-vitro analiz ile hidroksiapatit ile uyumlu olarak bulundu. Diğer 3 taşın ise in-vitro 

analizde kalsiyum oksalat taşı olduğu görüldü. DEBT ile kalsiyum oksalat taşı 

olduğu belirtilen 15 taşın ise in-vitro analizde de kalsiyum oksalat taşı olduğu 

doğrulandı. 

 Sonuç: Gelişmiş post-proçes analiz yöntemleri ile birlikte DEBT, üriner 

taşların analizini yapabilmektedir. Özellikle ürik asit ve sistin taşlarını saptamada 

DEBT’nin çok üstün olduğu görülmektedir. Hidroksiapatit ve kalsiyum okzalat 

taşlarını saptamadaki başarısı da yüksektir. Limitasyon olarak, DEBT ile miks 

taşların bileşimi ve kalsiyum oksalat monohidrat-dihidrat gibi taş subgrupları ayırt 

edilememektedir. Sonuç olarak, DEBT ile in-vivo ortamda taş analizi yapıldığında, 

DEBT’nin tedavinin kişiselleştirilmesine ve optimize edilmesine büyük katkı 

sağlayacağı şüphesizdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Üriner sistem taş hastalığı; dual enerji; BT; taş analizi 
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 ABSTRACT 

 In Vivo Analysis of Urinary Stones With Dual Energy Computed 

Tomography  

 Introduction and Purpose: Formation mechanisms and treatment of the 

urinary tract stones are different, depending on their chemical structure. Therefore, 

determining the stone type plays a key role in planning treatment and preventive 

measures. Type of a stone can be determined by in-vitro analysis methods. But 

obtaining the stone is not possible in all patients. Computed tomography (CT) with 

the use of dual energy technology in recent years, has made it possible to do in-vivo 

analysis of urinary stones. In this study, we aimed to evaluate the diagnostic efficacy 

of dual energy CT (DECT) analysis results and compare them with in-vitro analysis 

which is accepted as gold standard for analysis of urinary tract stones. 

 Materials and Methods: DECT examinations were performed between  

September 2014 - July 2015, on 373 patients with urinary stone disease, using with 

128-slice dual source CT scanner (Somatom Definition Flash, Siemens Healthcare, 

Forchheim, Germany). The patients were informed before the procedure and 

informed consent was obtained. DECT examination was performed on only the 

section of the stone. Analysis of attenuation ratios in the high and low kVp values of 

the stone was performed on workstation (Syngo.via, Siemens Healthcare, Forchheim, 

Germany) and stones were classified as hydroxyapatite, calcium oxalate, cystine and 

uric acid. In follow-up, stone was obtained in 35 patients as a result of surgery or 

dropping it. In-vitro analysis of the stones were performed. DECT and in-vitro 

analysis results were compared and statistically evaluated. 

 Results: 373 patients, 256 (68.6%) men and 117 (31.4%) women were 

included in the study. The ages of the patients ranged from 18 to 90 (average age: 

48.5±15.2). In all patients, 136 (36.5%) hydroxyapatite, 160 (42.9%) calcium 

oxalate, 20 (5.4%) cystine, and 57 (15.3%) uric acid stones were detected with 

DECT. In vitro analysis of the stones were performed in 35 patients whose stones 

were obtained at follow-up and 8 (22.8%) hydroxyapatite, 18 (51.4%) calcium 

oxalate, 6 (17.2%) uric acid and 3 (8.6%) cystine stones were detected. When DECT 

analysis results were compared with in-vitro analysis results; stone types were 

detected correctly in 32 (91.4%) patients and were detected incorrectly in 3 (8.6%) 
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patients. If evaluated separately by types of stone; all uric acid and cystine stones 

could be detected correctly with DECT. In 11 stones detected as hydroxyapatite in 

DECT, 8 of them were found to be compatible with hydroxyapatite in in-vitro 

analysis. The other 3 were found to be calcium oxalate stone in in-vitro analysis. 15 

stones were detected as calcium oxalate with DECT and all of them were verified as 

calcium oxalate stone in in-vitro analysis. 

 Conclusion: With advanced post-process analysis methods, DECT is able to 

analyze urinary stones. DECT found superior especially in detecting uric acid and 

cystine stones. Its success in detecting hydroxyapatite and calcium oxalate stones is 

also high. As a limitation, composition of mixed stones and stone subgroups such as 

calcium oxalate monohydrate and dihydrate can not be differentiated with DECT 

now. As a result, when in-vivo analysis of the stones are performed with DECT, it is 

undoubtedly going to make a great contribution to the personalization and 

optimization of the treatment. 

 

Keywords: Urinary stone disease; dual energy; CT; stone analysis 
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EK 2. Bilgilendirilmiş Onam Formu 
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