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ÖZET 

 

 

Erkek çocukların yaygın konjenital anomalilerinden olan hipospadias 

onarımından sonra, operasyon bölgesinde meydana gelen skar dokusu 

postoperatif komplikasyonların oluşumunda rol oynamaktadır. 

Komplikasyonların azaltılması için birçok cerrahi teknik ve malzeme 

kullanılmıştır. Bu çalışmada amaç; contractubex® (allantoin, heparin, 

extractum cepae [AHEC]) jel‟in, üretrotomi sonrası onarılan bölgede, skar 

gelişimi üzerine olan etkilerini araştırmaktır. Çalışmada; 45 adet Yeni 

Zellanda Beyaz cinsi erkek tavşan kullanılmıştır.  

Tavşanlar rastgele üç gruba ayrılmışlardır: 

Grup 1(K): Üretrotomi, primer onarım yapılan grup. 

Grup 2(A): Üretrotomi, primer onarım + 15 gün AHEC uyglanan grup. 

Grup 3(B): Üretrotomi, primer onarım + 30 gün AHEC uyglanan grup. 

Gruplardaki tavşanların üretrası, anjioketle (24 Fr) günde bir kez 30 

gün kalibre edilmiştir. Kalibrasyonla birlikte, 2. gruptaki tavşanların üretrasına 

15 gün, 3. gruptaki tavşanların üretrasına da 30 gün AHEC uygulanmıştır.  

Skar dokusu gelişimini değerlendirmek için; makroskopik ve histopatolojik 

değerlendirmeler yapılmıştır. AHEC uygulanan gruplarda; inflamasyon daha 

fazla olmasına rağmen,  fibrozis daha az saptanmıştır. Sonuç olarak; AHEC 

uygulamasının operasyon sonrası skar dokusu gelişiminin azaltılmasında 

etkili olabileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Hipospadias, Allantoin, Heparin, Extractum 

Cepae. 
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SUMMARY 

 

 

The use of Contractubex® (Allantoin, Heparin, Extractum Cepae) to 

Prevent Scar Formation in Repaired Area of Rabbits Performed on 

Urethrotomy 

 

Hypospadias is a common congenital anomaly in males. Scar tissue 

occurs after the hypospadias repair and causes most of the complications. 

Numbers of surgical techniques and materials were used for decrease 

complications. The aim of our study; the effect of contractubex® (allantoin, 

heparin, extractum cepae [AHEC]) after urethrotomy on scare development 

in repaired area. We used forty five male New Zealand white rabbits.  

The rabbits were divided into three equal groups: 

Group 1(K); Urethrothomy and primer repair sequentially 

Group 2(A); Urethrothomy and primer repair sequentially + AHEC 

apply for 15 days  

Group 3(B); Urethrothomy and primer repair sequentially + AHEC 

apply for 30 days 

All of rabbits urethras calibrate by angiocath (24 Fr) one times a day 

for thirty days. AHEC apply second group rabbits urethras for 15 days and 30 

days for third group. We estimated scar tissue development macroscopic and 

histopathologically. At AHEC treated groups; fibrosis is less common 

although inflammation is more than non treated group. In conclusion, AHEC 

may be effective for reducing the scarring formation after the surgery. 

 

Key words: Hypospadias, Allantoin, Heparin, Extractum cepae.
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GĠRĠġ 

 

 

Hipospadias, anterior üretranın tam olmayan gelişimi nedeniyle 

ortaya çıkan anomalidir. Üretral meatus, penisin ventral yüzünde, glansın 

hemen altından perineye kadar herhangi bir yere açılabilir (1, 2). Hipospadias 

terimi eski Yunanca‟dan gelmektedir. " Hypo ” altında ve “ spadon ” yarık - 

fissür anlamına gelmektedir. Hipospadias tarihi çok eskilere dayanmaktadır. 

Orta Anadolu‟da 15.yüzyılda Şerafettin Sabuncuoğlu tarafından yazılmış 

Cerrahiye-i İlhaniye adlı kitapta hipospadiasla ilgili resimlere rastlamak 

mümkündür (3). 

Cilt, cilt altı, fasya, korpus spongiozum ve/veya korpus 

kavernozumdaki yapısal bozukluklardan kaynaklanan ve penisin öne doğru 

bükük durmasına neden olan „kordi deformitesi‟ olguların en az dörtte birinde, 

değişik derecelerde görülür (1). 

 

Embriyopatogenez 

 

Fallus, gelişimini gestasyonun 6-14. haftaları arasında tamamlar. 

Altıncı haftada ürogenital sinüsün anteriorunda genital tüberkül belirir. 

Yedinci haftada aralarında üretral plate‟in uzandığı mezodermal kökenli 

genital şişkinlik ortaya çıkar. Üretral plate‟in epitelyal yüzeyi endodermal 

kökenlidir. Y kromozomu varlığında gonadlar testislere farklanır. Testis 

oluştuktan sonra maternal korionik gonadotropinlerin uyarısıyla testislerden 

androjen salınmaya başlar. Androjenler, iç genital kıvrımların ürogenital 

sinüsten itibaren glansın hemen proksimaline kadar tübülarize olarak 

kapanmasını sağlar. İç genital kıvrımların tübülarizasyonuyla ortaya çıkan 

yapı penil üretradır ve gelişimini gestasyonun 14. haftasında tamamlar. 

Genital tüberkül erkeklerde hızla büyüyüp uzayarak penise, labioskrotal 

kıvrımlar da orta hatta birbirine kaynayarak skrotuma dönüşür (1).  

Endodermal diferansiyasyon teorisine göre glandüler parça da dâhil 

üretranın tamamı, üretral plate‟in tübülarizasyonu sonucu oluşmaktadır (4). 
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Hipospadias, iç üretral katlantıların penil üretrayı oluşturmak üzere birbiriyle 

kaynaşmasının duraklaması sonucu oluşur (5, 6). 

 

Anatomi 

 

Penis, dorsalde yer alan bir çift korpus kavernozum ve ventralde 

üretrayı çevreleyip distal uçta genişleyerek glans penisi oluşturan korpus 

spongiozumdan meydana gelir (7). Herbir korpus kavernozum sağlam bir 

kapsül ya da kollajen liflerin (içeride sirküler, dışarıda longitudinal) 

oluşturduğu tunika albuginea ile örtülüdür (8).  

Korpus kavernozumlar ve korpus spongiozum tunika albuginea 

dışında Buck fasyasıyla da örtülüdür. Dorsal yüzde Buck fasyasıyla tunika 

albuginea arasında iki yanda dorsal arterler ve sinirler, bunların arasında 

cildin dorsal ven ve lenfatikleri seyreder. Aynı planda ventral yüzde korpus 

kavernozum ve korpus spongiozum arasında vena profunda penis yer alır. 

Penis; arteriyel kanını, arteria iliaca internanın dalı olan internal pudental 

arterden alır, venöz kanı da internal pudental venden vena iliaca internaya 

dökülür (7). 

Erkek üretrası; prostatik, membranöz ve kavernöz olmak üzere üç 

parçadan oluşur. Prostatik parça, prostat bezi tarafından çevrelenir ve bu 

parçanın dorsal duvarından konik şekilde çıkan verumontanum ya da 

kollikulus seminalis lümen içine doğru genişler. Kollikulusun apeksinde, 

embriyonik mülleriyen duktusun kalıntısı olan ve kör uçla sonlanan utrikulus 

prostatikus bulunur. Utrikulün her iki yanına duktus deferensin terminal 

parçası olan ejakulatuar duktuslar yarık şeklinde açılırlar (7, 8). 

Membranöz parça en dar ve en kısa olan kısımdır. Kavernöz parça, 

penis boyunca devam edip glansın ucuna açılır ve başladığı noktada lümen 

genişler, ampul şeklini alır. Daha sonra glansa kadar sabit çapta devam eder. 

Bu bölgede dorsoventral yönde lümen tekrar genişler ve fossa navikülaris 

adını alır (8). Prostatik üretra mesane ile benzer şekilde transizyonel epitel ile 

döşelidir. Membranöz ve kavernöz parçalar fossa navikülarisin üst kısmına 

kadar psödostratifiye epitelle döşelidir (7).  
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Hipospadiak penisteki anatomik bozukluk sadece üretra eksikliği ile 

sınırlı değildir. Hipospadiak üretranın distalindeki korpus spongiozum 

rudimenter kalmıştır. Dartos fasyası ile Buck fasyası da ince, atrofik ve 

fibrotiktir. Ventral prepisyal defekt mevcuttur. Prepisyum, kapşon gibi 

dorsalde yığılmıştır (1). 

 

Sınıflandırma 

 

Hipospadias üretral meanın yerleşimine göre farklı şekillerde 

sınıflandırılmıştır. Kordinin eşlik ettiği durumlarda, kordinin düzeltilmesinden 

sonra mea yer değiştirebilmektedir. Kordi düzeltildikten sonra meanın 

yerleşimine göre yapılan Barcat sınıflaması sık kullanılmaktadır (Tablo-1) 

(Şekil-1) (9). 

 

Tablo-1: Barcat‟a göre hipospadias klasifikasyonu. 

Hipospadias Klasifikasyonu 

 

 Anterior (distal) 

 

 

Glanduler 

Koronal 

Subkoronal 

 Midpenil  

 Posterior 

(proksimal) 

 

 

 

Penil 

Penoskrotal 

Skrotal 

Perineal 
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ġekil-1: Meanın yerleşimine göre hipospasdias sınıflandırması. 

 

Son yıllarda glanüler (glansın ucuyla sulcus coronarius arası), distal 

(sulcus coronarius ile penis gövdesinin ortaları arası), proksimal (penis 

gövdesinin orta kesiminden daha proksimali) hipospadias terimleri daha sık 

kullanılmaktadır (1).  

 

Etyoloji 

 

Hipospadias, ortalama 300 erkek çocuktan birinde görülür (10-14). 

Olguların yaklaşık %60-65‟i distal, %20-30‟u midpenil, %10-15‟i proksimal 

yerleşimlidir. Proksimal yerleşimli üretral meatus sıklıkla stenotiktir. En yaygın 

görüleni subkoronal yerleşimli olan tiptir (15). Etyolojide; gebelik sırasında 

anneye verilen progesteron veya androjen benzeri ilaçlar, ilerlemiş anne yaşı, 

invitro fertilizasyon bebekleri, prematürite ve monozigotik ikizlik etkili olabilir 

(16, 17). Dördüncü haftadan itibaren salgılanmaya başlayan ve düzeyi 8-12. 

haftalar arasında pik yapan human korionik gonadotropin (hCG) etkisiyle 

leydig hücreleri prolifere olmaktadır. Bu dönem, üretral kıvrımların 

tübülarizasyonuyla aynı döneme rastlamaktadır. Bu nedenle hipospadiasın 

ortaya çıkışında en önemli rolü androjen uyarısındaki yetersizliğin oynadığı 

sanılmaktadır. Bu eksiklik; hipotalamik-pitüiter-gonadal eksendeki 
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aksaklıklardan (hCG eksikliği), defektif testiküler ve plasental androjen 

üretiminden, testosteronun 5α-redüktaz enzim eksikliği nedeniyle 

dihidrotestosterona dönüştürülememesinden ya da penisteki androjen 

reseptörlerinin yetersizliğinden kaynaklanır (17-19). Penis gelişimi için gerekli 

olan androjenler olmayınca, üretral plate‟in ve çevresindeki destek dokuların 

gelişimi de tamamlanamamaktadır (20).  

Progesteron ve benzeri ilaçlar androjenik etkilerine bağlı olarak 3-β 

hidroksisteroid dehidrogenaz enzimini inhibe ederler. Bu enzimin 

inhibisyonuna bağlı olarak dehidroepiandrosteron miktarı artar. 

Dehidroepiandrosteron erkek fetusun maskülinizasyonu için yetersiz kalır. 

Fetal testiste 3-β hidroksisteroid dehidrogenaz enziminin eksikliği testosteron 

yapımını aksatmakta ve adrenal hiperplazili ve hipospadiaslı bebeklerin 

doğmasına yol açmaktadır. Gebeliği sırasında progesteron kullanan 

annelerin çocuklarında hipospadias daha sık görülmektedir (17, 21). 

Olguların %10‟u familyaldir (22, 23). Hipospadiasa özgün bir gen 

tanımlanmamakla birlikte bazı genetik anormallikler ile hipospadias birlikteliği 

söz konusu olabilir (24). Ailevi olguların poligenetik oldukları sanılmaktadır (1, 

15, 25).  

 

Ek Anomaliler 

 

İnmemiş testis ve inguinal herni hipospadiasla birlikte en sık görülen 

ek anomalilerdir (1, 15). Hipospadiaslı çocukların yaklaşık %8-10‟unda 

inmemiş testis ve %9-15‟inde inguinal herni görülmektedir (15). Üretral 

meatus proksimale yaklaştıkça inmemiş testis insidansı %31,6‟ya, inguinal 

herni insidansı da %17‟ye yükselmektedir (26). Penoskrotal ve perineal 

hipospadias, inmemiş testisle birlikte olduğunda interseks ve üriner sistem 

anomalileri daha sık görülür (21, 27, 28). İnmemiş testisle birlikte olan 

proksimal hipospadias olgularının yaklaşık %25‟inde kuşkulu genital yapı 

vardır (27). Üst üriner sistemde en sık tek taraflı renal agenezi ve 

vezikoüreteral reflü olmak üzere, çapraz ektopi, atnalı böbrek, rotasyon 

anomalisi, bifid üreter ve üreteropelvik darlık gibi anomalilere %6-24 
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sıklığında rastlanılmaktadır (21, 26, 29-31). Penoskrotal ve perineal 

hipospadiaslar başka organ sistemleriyle ilgili anomalilerle birlikte olduğu 

takdirde üst üriner sistem anomalilerinin sıklığı %50‟lere ulaşmaktadır (1). 

 

Klinik 

 

Üretral meatus, ektopik olarak penisin ventralinde ve daha 

proksimalde yerleşmiştir (15). Penis dorsalinde toplanan ve ventral yüzde 

defektif olan sünnet derisi yukarı çekildiğinde üretral meatus kolayca görünür. 

Fizik muayenede; üretral meatusun yeri, kordi deformitesinin varlığı ve 

derecesi, penil torsiyonun varlığı, üretral meatusun distalindeki derinin 

mobilitesi ve kalınlığı, penisin ve glansın büyüklüğü, testislerin yerleşimi ve 

büyüklüğü tesbit edilir (1, 18). Küçük çocuklarda, işeme esnasında ventrale 

doğru akış, daha büyüklerde ise pantolon paçalarının ıslandığı gözlenir. 

Fıskiye tarzında ve ince kalibrasyonlu işeme de görülebilir. Penoskrotal 

hipospadiaslı küçük çocuklar çamaşırlarını kirletmemek için oturarak işemeyi 

tercih edebilirler. Kural olmamakla birlikte üretral meatus ne kadar 

proksimalde ise kordi deformitesi o kadar şiddetlidir (1). Penis boyunun kısa 

olduğu durumlarda, ameliyat öncesinde uygulanan testosteron veya hCG 

tedavisi, penis boyunun ve cildinin uzamasına neden olmaktadır. Meydana 

gelen bu değişiklikler daha sonra yapılacak düzeltici ameliyatı 

kolaylaştırmaktadır (32-34). 

 

Tedavi 

 

Öncelikle yapılması gereken, kuşkulu genital yapı ve ilişkili 

anomalilerin erken tanınması ve düzeltilmesidir. Posterior hipospadiası ve ek 

olarak en az bir organ sistemi anomalisi olan hastalar, üriner sistem 

anomalileri için renal ultrasonografi (USG) ile değerlendirilmelidirler. İnmemiş 

testisi ya da kuşkulu genital yapısı olan hastalarda karyotipleme yapılmalıdır. 

Yapılması gereken diğer testler serum elektrolitleri, 17-hidroprogesteron, 

testosteron, lüteinizan hormon (LH), follikül uyarıcı hormon (FSH), seks 
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hormonu bağlayıcı globulin (SHBG), abdominal USG, hCG stimülasyon testi 

ile androjen reseptör geninin ve 5-alfa redüktaz geninin moleküler genetik 

analizidir. Endokrin testlerinin istenmesine; öykü, fizik muayene ve anormal 

laboratuar bulgularına göre karar verilmelidir. Mikropenisli hastalarda 

testosteron tedavisi denendikten sonra hipofizer değerlendirme yapılmalıdır 

(15). 

Ameliyatın ne zaman yapılacağına karar verirken; hipospadiasın tipi, 

kordinin varlığı, penisin büyüklüğü dikkate alınır (1). Çekirdek cinsel kimlik 

gelişiminin yoğun olarak 2 yaşından itibaren başladığı, 2-6 yaş arasında 

genital bölgede yapılacak cerrahi girişimlerin kastrasyon problemine neden 

olabileceği düşüncesiyle onarıma başlama yaşı 6-12 ay olarak kabul 

edilmektedir (11, 35). Erken dönemde opere olan çocuklar, seksüel 

inhibisyon problemini geç dönemde opere olanlara göre daha az 

yaşamaktadır (36). 

Erken Yaşta Ameliyatın Avantajları;  

a. Postoperatif bakım kolaylığı  

b. Gerekli hijyenin kolay sağlanması  

c. Üretral kateterin yerinden çıkma ihtimalinin daha az olması  

d. Analjezi ihtiyacının daha az olması  

e. Anne ile çocuk arasındaki ilişkinin daha iyi olması ve operasyon 

sonrası duygusal bozuklukların daha az yaşanması, olarak 

sıralanabilir (15, 35, 37).  

Hipospadias operasyonlarının hedefleri; üretral meatusun glansın 

ucuna taşınması, simetrik ve konik görünümlü glans oluşturulması, normal 

ereksiyon ve işemenin sağlanması, normale yakın simetrik ve kozmetik 

görünüm, cinsel ilişki için düz bir penis oluşturulması, yeni oluşturulan 

üretrada stenoz ve divertikül gelişiminin önlenmesi şeklinde sıralanabilir (1).  

Hipospadias onarımı için birçok operasyon tekniği tanımlanmıştır, 

fakat tüm hipospadias tipleri için uygun olan tek bir operasyon tekniği yoktur 

(15). Onarımda uygulanan işlemler Tablo-2‟de özetlenmiştir. 
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Tablo-2: Hipospadias onarımında yapılan işlemler (13). 

Cerrahi Teknik 

1- Kordi eksizyonu ile kurvatur deformitesinin düzeltilmesi  

2- Glanuloplasti  

 

 

 

a- Tünelizasyon teknikleri (O tipi orifis, V tipi flep, W tipi flep)  

b- Üç triangular fleple onarım 

c- Oluğun iki yanından veya ortasından iki lateral fleple onarım 

3- Üretranın rekonstrüksiyonu  

 

 

 

 

a- Üretranın düzeltilmesi  

b- Lokal deri flepleri  

c- Serbest deri greftleri  

d- Uzak deri flepleri  

4- Deri flepleri ile penisin ventral yüzündeki deri defektinin düzeltilmesi  

 

 

a- Skrotum  

b- Prepisyum  

 

Kordi Düzeltilmesi 

 

Hipospadias vakalarının yaklaşık %25‟inde operasyonun bir 

parçasını kordi deformitesinin düzeltilmesi oluşturur (1).  

Kordi Deformitesinin Nedenleri;  

a) Üretra distalinde korpus spongiozumun oluşmaması ve korpus 

spongiozum kökenli santral fibröz bantlar  

b) Deri ve deri altı dokularının (yüzeyel dartos fasyası) gerginliği  

c) Buck ve derin dartos fasyalarının kalınlaşmasından oluşan lateral 

fibröz bantlar  

d) Korpus kavernozumların ön ve arka yüzlerinin orantısızlığı olabilir 

(1).  

Yapay ereksiyon testi, kordinin ameliyat sırasında kontrol edilip 

düzeltilmesini sağlamıştır. Yapılan çalışmalarda penis dorsalinde saat 12 

hizasında sinir içermeyen bir bölge olduğu ortaya konmuştur (38). Bu bulgu, 

plikasyon sütürlerinin dorsal orta hatta konulmasını içeren daha basit bir 
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yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Hafif ve orta derecede kordilerde uygulanabilen 

orta hat plikasyonu, nörovasküler demetin serbestleştirilmesini gerektirmez. 

Yapay ereksiyon sırasında eğer kordi parmak ile düzeltilemiyorsa dorsal orta 

hat plikasyonu önerilmez. Böyle durumlarda, üretral plate‟in tamamen 

rezeksiyonu ve dermal greftleme gibi alternatif bir yaklaşım düşünülmelidir. 

Dorsale koyulan kalıcı sütürler ile sadece glansta bulunan eğrilikler de 

(glanular tilt) ortadan kaldırılabilir. Fakat sütürlerin glansı besleyen 

nörovasküler yapıları içine almamasına dikkat edilmelidir (38). 

 

Üretroplasti 

 

Hipospadias onarımının en önemli kısmını üretroplasti oluşturur (1). 

Yeni üretranın oluşturulmasında; meatusun distali veya proksimalindeki lokal 

deri flepleri, prepisyumdan elde edilen serbest veya damar saplı ada flepleri, 

değişik tipte inceltilmiş serbest deri greftleri, mesane veya yanak içi mukozası 

gibi çeşitli dokulardan yararlanılabilir (20, 39-43). Bir doku başka bir yere 

greft veya flep şeklinde taşınabilir. Serbest biçimde eksize edildikten sonra, 

kan dolaşımını taşındığı bölgede yeniden oluşturması beklenen dokulara 

greft denir. Kan dolaşımıyla birlikte taşınan dokuya da flep denir. Üretral 

rekonstrüksiyon amacıyla kullanılan deri, ya inceltilmiş ya da tam tabaka 

şeklindedir. İnceltilmiş deri greftleri taşındıkları doku içinde kolayca yeniden 

vaskülarize olma özelliğine sahiptirler. Fakat tam tabaka deri greftlerine göre 

daha kırılgandırlar ve daha fazla kontrakte olurlar. Tam tabaka deri greftleri 

daha az kontrakte ve daha sağlam olmalarına rağmen yeniden vaskülarize 

olmakta zorlanırlar. Bu nedenle, üretral rekonstrüksiyonlarda tercih 

edilmezler (44). Flepler vasküler bağlantılarına göre rastgele ve aksiyel flep 

olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ratgele flepin tanımlanmış bir damar yapısı 

yoktur. Aksiyel fleplerde ise flepi besleyecek damarlar önceden tanımlanmış, 

bilinen damarlardır (44). 
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Glanüloplasti 

 

Hipospadias operasyonlarının hemen hepsinin olmazsa olmaz 

parçasıdır. Üretral meatusun glansın ucuna taşınması iki şekilde mümkündür. 

Tüp, glansın ventralinde oluk yoksa, glans içinde hazırlanan tünelden geçirilir 

(45). Diğer yöntemde, glans kanatları kenarlara doğru serbestleştirilir ve 

üretral tüp, yerine yatırıldıktan sonra serbestleştirilen kanatlar orta hatta 

birleştirilirler (1).  

 

Ventral Yüzün Kapatılması 

 

Hipospadias ameliyatının son aşaması penisin ventral yüzünün 

deriyle kapatılmasıdır. Bu amaçla daha çok prepüsyal ve penil deri kullanılır. 

Prepisyum, penis ventraline değişik yöntemlerle taşınabilir. Byars flepi 

yönteminde prepüsyal deri ventral yüze kruvaze ceket gibi taşınır. 

Ombredanne yönteminde içinden glansın geçebileceği bir delik açılarak 

taşınır. Prepisyum tam ortadan dorsale doğru kesildiği takdirde, ventral 

yüzdeki deri uçlarının mobilizasyonu kolaylaşır ve orta hatta birbirine 

yaklaşmaları sağlanmış olur (46). Penil derinin ventral yüzü kaplamakta 

yetersiz kaldığı hipospadiaslarda, çift yüzlü prepüsyal flepler de kullanılabilir. 

Bu flepin iç yüzü onlay veya tübülarize şekilde üretral onarımda kullanılırken, 

dış yüzü de ventral yüzün kapatılmasında kullanılır (1). 

 

Ameliyat Yönteminin Seçilmesi: 

 

Penis boyu erken cerrahi için bir sınırlama getirmemektedir (11). 

Hipospadias operasyonu için birçok prosedür tanımlanmıştır (Tablo-3). 
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Tablo-3: Meanın yerleşimine göre uygulanan cerrahi prosedürler (47). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üretral meatus, glans ve penisin anatomik yapısı çok farklı şekillerde 

olduğundan, bir yöntem tek başına tüm vakalar için uygun değildir. Birçok 

vakada hipospadias tek operasyonla tedavi edilir. En sık kullanılan 

yöntemler; MAGPI, GAP ve TIPU‟dur (48, 49). Penoskrotal ve perineal 

vakalarda iki aşamalı operasyonlar gerekebilir (50, 51).  

Operasyonda Kullanılacak Prosedürler Belirlenirken Dikkat Edilecek 

Hususlar;  

a. Kordinin olup olmaması  

b. Üretral meatusun lokalizasyonu ve genişliği  

c. Prepüsyal derinin yeterliliği, glansın durumu  

d. Penisin ventral yüzünü kaplayan derinin kalınlığı  

e. Distal üretranın çevresindeki korpus spongiozumun yeterliliği gibi 

parametrelerdir (1) (Şekil-2). 

 

 

 

 

 

 

Hipospadias Sınıflandırmasına Göre Uygulanan Cerrahi Prosedürler  

Anterior Hipospadias 

 

 

 

 

Meatal ilerletme-glanüloplasti (MAGPI) tekniği 

Glans Yaklaştırma Prosedürü (GAP)  

Piramid yöntemi 

Mathieu ya da Perimeatal Based Flep Prosedürü  

Tubularized Incised Plate Urethroplasty (TIPU)  

Posterior Hipospadias 

 

 

 

Onlay Island Flap Onarımı  

Transver Tubularized Island  

Flepli Onarım 

İki seanslı onarım 
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ġekil-2: Hipospadias onarımında algoritma (10). 

 

Anterior Hipospadias 

 

Kordinin mevcut olmadığı veya çok hafif olduğu distal hipospadias 

olgularında hangi cerrahi prosedürün uygulanacağına; üretral meatusun 

çapına, meatus çevresindeki deri ve destek dokusunun durumuna, glansın 

şekline bakılarak karar verilir (1). Anterior hipospadiaslı hastaların çoğunda 

önemli fonksiyonel defekt olmadığından, meatusun yerine taşınması 

kozmetik amaçlıdır. Bu nedenle sonucun olabildiğince kusursuz olması 

gerekir. Kabul edilen en yaygın prosedürler MAGPI, GAP, Mathieu ve TIPU 

yöntemleridir (52). 

  

 Distal Proksimal 

Glansın şekli  

Meatus kalitesi ve lokalizasyonu 

Üretral plate’in derinliği ve genişliği 

 

Kurvatur değerlendirmesi  

Gerekliyse dorsal plikasyon 

Nadiren plate rezeksiyonu 

(Dermal greft) 

 

Kurvatur değerlendirmesi 

Gerekliyse dorsal plikasyon 

plikasyon 

 
MAGPI  

GAP/Pyramid  

Tübülarizasyon   

TİPU 

 

Tübülarizasyon ± Snodgrass 

Onlay ada flap’i  

İki evreli teknikler  

Bracka, bukkal greft (redo) 

 

Cilt ve Dartosun Diseksiyonu ile 

Üretral Plate’in Hazırlanması 

 

Hipospadias Onarımında Algoritma 
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MAGPI Yöntemi 

 

Glanüler ve bazı subkoronal hipospadiasların onarımında kullanılır 

(53). MAGPI ile başarılı sonuçlar; üretral meatusun glans üzerinde yer aldığı, 

meatusun dar ve mobil olduğu, ventral glanüler oluğun derin olmadığı ve 

parameatal derinin kaliteli olduğu olgularda alınır (1). Operasyona koronayı 

çepeçevre dönen sünnet kesisi ile başlanır. Üretral meatusun dorsal duvarı 

bir makasla glansın ucuna kadar kesilir. Üretral meatus „heineke mikulicz‟ 

tarzında glansın ucuna sütüre edilir. Meatusun ventral köşesi distale doğru 

asılarak glansın ventralinde kalan sünnet derisinde ters „V‟ şekli elde edilir. 

Glans kanatları önce derin, sonrada yüzeyel sütürlerle yaklaştırılır (54) (Şekil-

3). 

 

 

ġekil-3: MAGPI yönteminin şematik gösterimi (54). 
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Snodgrass Yöntemi 

 

Snodgrass tarafından önerilen üretral plate‟in insizyonu ve bunu 

takiben tübülarizasyon ve sekonder iyileşme tekniği hipospadias cerrahisinde 

devrim yaratmıştır. Üretral plate, meatustan distale doğru her iki yandan 

insize edildikten sonra tam ortasından da insize edilince yanlardaki fleplerin 

orta hatta birbirine dikilmeleri kolaylaşmaktadır. Böylece yeni üretra, başka 

yerden taşınan deri fleplerine ihtiyaç duyulmadan sadece üretral plate‟den 

yapılabilmektedir. Yeni üretranın dorsalindeki açıklık kendiliğinden epitelize 

olmaktadır (55). Günümüzde bu teknik daha posterior hipospadiaslar için de 

kullanılmaktadır (52). 

Operasyona üretral meatusun 2 mm proksimalinden geçen sünnet 

kesisiyle başlanır. Penis derisi penoskrotal bileşkeye kadar deglove edilir. 

Yapay ereksiyon testiyle kordi araştırılır, varsa dorsal orta hat plikasyonuyla 

düzeltilir (38). Üretral plate‟in iki yanından yapılan paralel insizyonlar, glans 

kanatlarının iki kenarından aşağı doğru yapılan insizyonlarla birleştirilir. Glans 

kanatları glanüloplastiye imkân verecek kadar diseke edilip kaldırılır. Üretral 

plate yeterince geniş ve derinse, orta hat insizyonu yapılmadan doğrudan 

tübülarize edilebilir. Plate‟in eni 4–8 mm arasındaysa, plate‟in tam 

ortasından, korpus kavernozumlara kadar derinleşen, epitel ve bağ dokusu 

insizyonu yapılır. Mesaneye katater yerleştirildikten sonra, üretral plate 

kataterin üstünde distalden proksimale doğru subepitelyal devamlı sütürlerle 

tübülarize edilir. Dorsal sünnet derisinden veya penis derisinden hazırlanan 

dartos flepi üretral tüp üzerine kapatılır. Glanüloplastiden sonra penisin 

ventral yüzü orta hatta rafe oluşturacak şekilde kapatılır (56) (Şekil-4).  
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ġekil-4: Snodgrass yönteminin şematik görünümü (54). 

 

Posterior Hipospadias Tedavisi 

 

Tarihsel olarak posterior hipospadiaslarda normal korpus 

kavernozuma ulaşana kadar anormal üretral plate ve tüm ventral dokular 

rezeke edilir ve yeni üretra, greft ya da flepler ile oluşturulurdu. Duckett, 

üretral plate‟in korunması kavramını yaygınlaştırmış ve bu kavram çok ciddi 

hipospadiaslar hariç standart yaklaşım haline gelmiştir (52). Günümüzde 

hipospadias onarımında daha çok tek seanslı teknikler tercih edilmektedir. 

Üretral meatusun çok proksimalde yer aldığı, fallusun çok küçük olduğu, ileri 

derecede kordi deformitesinin bulunduğu vakalarda ve daha önce operasyon 

geçirip başarısız olmuş vakalarda iki seanslı teknikler kullanılmaktadır (57). 
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Ġki Seanslı Greft Teknikleri ile Üretroplasti (Bracka) 

 

Daha önceden cerrahi geçirmiş veya ciddi hipospadiası olan hastalar 

için Bracka iki basamaklı serbest greft onarımını tanımlamıştır. İlk seansta 

kordi düzeltilir (Şekil-5a). Prepusyal deri iç kısmı, bukkal mukoza, penil şaft, 

postaurikuler bölge, inguinal bölge, ön kol ve üst kolun kılsız alanlarından 

greft alınabilir (59). Alınan greft tüm yağ dokusu ve alveolar dokudan 

temizlenir. Bunun sonucunda ince translusent membran elde edilir. Glans her 

iki yanaktan askıya alınır ve greft yatağına dışarı taşmadan ve aşırı 

germeden rahat şekilde yayılır (Şekil-5b). Yatağına yayılan greft, absorbable 

sütürlerle tek tek dikilir (Şekil-6a). Hematom ve ödemin engellenmesi için 

düzenli aralıklarla iğne batırılabilir veya üzerine oblik insizyonlar yapılır. 

Uygun boy ve kalınlıkta vazelinli rulo gaz greft üzerine yatırılır, her iki yandan 

penil cilt, greft sınırından geçirilen tespit sütürleriyle greft üzerinde stabilize 

edilir (Şekil-6b). Bu işlem hematomu önlemek için de yararlı olacaktır. Stabil 

pansuman materyali sarılır ve 1.seans tamamlanmış olur. Altı ay sonra ikinci 

seans ameliyatı planlanır.  

 

 

ġekil-5: Bracka 1. seans, kordinin düzeltilmesi ve glans yanaklarının askıya 

alınması (59). 
 

 

 

 



17 

 

 

ġekil-6: Bracka 1. seans, greftin sütüre edilmesi ve immobilizasyonunun 
sağlanması (59). 
 

İkinci seansa insizyon hattı U şeklinde işaretlenerek başlanır (Şekil-

7a). Subkoronal seviyeye kadar olan ventral cilt insizyon sınırları Buck 

fasyası boyunca proksimal meaya kadar serbestleştirilir (Şekil-7c). Glans içi 

sınırlar kesilirek kenar oluşturulur. Tübülarizasyona eksternal üretral 

meatustan başlanıp proksimale doğru gidilir. 8 Fr kateter üzerinden gergin 

olmadan tek tek ya da devamlı ekstraluminal sütürlerle tübülarizasyon yapılır 

(Şekil-7b). İkinci su geçirmez tabakayı oluşturacak olan subkutanöz doku, 

flep şeklinde yeni üretranın üzerine getirilir (Şekil-7d). Bu flepler kıvrılmış ya 

da bükülmüş olmamalı ve iyice açılmış olan glans kanatlarına ulaşmış 

olmalıdırlar. Glans ucu üçgen şeklinde eksize edilip yarık şeklinde (slit) mea 

oluşturulur. Glans iki kat tek tek sütürlerle kapatılır (Şekil-7e) (59). 
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ġekil-7: Bracka 2. seans üretroplasti (59). 

 

Postoperatif Komplikasyonlar 

 

Hipospadias operasyonlarında erken komplikasyonlar; kanama, 

hematom, yara enfeksiyonu, yara açılması, penil şaft derisinde nekroz, üriner 

trakt enfeksiyonu ve üriner retansiyon olarak sıralanabilir (60). Geç 

komplikasyonlar ise; üretrokütanöz fistül, meatal stenoz, tekrarlayan veya 

kalıcı kordi, üretral striktür, balanitis xerotica obliterans, üretrosel ve üretral 

divertiküldür (61). 

En sık görülen komplikasyon %10-15 sıklıkla üretrokutanöz fistüldür. 

Bunu sırasıyla divertikül ve striktür takip eder (60). Yeni üretranın distal 

kısmının obstrüksiyonu, doku iskemisi, deride strangülasyon, sütür hattında 

gerginlik, yara yerinde ödem, postoperatif infeksiyon, yara dudaklarında 

ayrılma, hipospadias cerrahisi sonrası üretrokutanöz fistül gelişimine neden 

olabilir (62). Komplikasyon oranları hipospadias vakalarının ciddiyetine, 
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hastanın yaşına, rekonstrüksiyon için yeterli doku olup olmamasına, cerrahın 

tecrübesine ve önceki başarısız girişimlere bağlı olarak değişmektedir (60). 

Komplikasyonlar; uygun prosedürün seçimiyle, dokulara dikkatli uygulama 

yapılması, optik büyütme kullanılması, iyi stent ve emilebilen sütürlerin 

seçilmesi ile minimize edilebilir.  

 

Komplikasyonların Tedavisi 

 

Üretrokutanoz fistül, üretral stenoz gibi altta yatan etyolojik faktörler 

kontrol edildikten sonra çoklu tabakalar halinde kapatılır. Koronal sınırdaki 

fistüller bu bölgede subkutan deri elde edilmesi zor olduğu için glanüloplasti 

ve üretroplastinin tekrar yapılması ile düzeltilir (63). Üretral stenoz daha ciddi 

bir problemdir ve genellikle üretroplastinin tekrar yapılmasını gerektirir. Daha 

ciddi vakalarda skarlı üretranın rezeksiyonunu içeren iki basamaklı alternatif 

yaklaşımlar uygulanır. 

 

Prognoz 

 

Hipospadiaslı çocuklar normal bir puberte dönemi geçirir. Hastaların 

çoğunda testiküler ve androjene bağımlı son organ fonksiyonları normaldir 

(64). Başarılı cerrahi sonrasında hastaların çoğunda seksüel fonksiyonlar 

normal hale gelir (15).  

 

Yara ĠyileĢmesi 

 

Travma veya cerrahi sonrası oluşan yaralar; inflamasyon, 

proliferasyon, remodelizasyon evrelerinin sağlıklı şekilde tamamlanmasıyla 

iyileşir (65). İyileşme sürecinde; tümör nekrozis faktör-α (TNF-α), interlökin-1 

(IL-1), interlökin-2 (IL-2), interlökin-6 (IL-6), interferon gamma (IFN-γ) gibi 

sitokinlerle birlikte platelet deriwed growth factor (PDGF), transforming 

growth factor beta (TGF-β), nitrik oksit (NO) gibi büyüme faktörleri rol alır 

(66). 
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Ġnflamasyon (0-5. günler): İnflamatuar yanıt iki evre halinde 

gerçekleşir. Erken inflamasyonda nötrofil infiltrasyou ön plandayken, geç 

inflamasyonda daha çok makrofaj ve lenfosit infiltrasyonu hâkim durumdadır 

(65). 

İncinme bölgesinden hücre migrasyonunu stimüle eden; kompleman 

ürünleri (C3a ve C5a), IL-1, TNF-α, TGF-β, trombosit faktör 4, bakteriyel 

ürünler gibi kemotaktik faktörler salınır (67). Bu faktörlerin etkisiyle yara 

bölgesinde birkaç saat içinde nötrofiller birikir. Nötrofillerin görevi yara 

bölgesini komtamine eden bakterileri temizlemektir (65). Kontaminasyon 

bölgesinin bakterilerden temizlenmesinden sonra nötrofiller yara bölgesinden 

uzaklaşırlar. 

Nötrofil kemotaksisi sırasında PDGF gibi faktörlerin etkisiyle 

monositler ve lenfositler de yara bölgesine göç ederler. Monositler yara 

bölgesinde makrofajlara farklılaşırlar (68). Makrofajlar, yara dokusuna sızan 

spesifik antikorlar ve kompleman fiksasyon ürünleri yardımıyla opsonize olan 

bakterilerin yok edilmesinde görevlidirler. T lenfositler baskın olmak üzere 

yara bölgesinde B lenfositler de bulunur (65). 

Proliferasyon (3-14. günler): Bu evre granülasyon dokusunun 

oluşumuyla karakterizedir (68). İnflamatuar evre sırasında yara bölgesine 

çekilmiş olan fibroblast ve endotel hücreleri çoğalır (65). Fibroblastlar tamir 

sürecinin primer elemanıdır ve kollajen de dahil doku rekonstrüksiyonunda 

görev alan yapısal proteinlerin çoğunluğunun üretiminden sorumludur (68). 

Kollajen, yaranın gerilme gücünü artırır, yaralanmanın üçüncü günü dokuda 

görülmeye başlar ve miktarı üçüncü haftaya kadar hızlı bir şekilde artar (65). 

Bazı fibroblastlar fenotipik değişimle myofibroblastlara dönüşürler. 

Myofibroblastlar kontraktil özelliklerinden dolayı yara dudaklarının birbirine 

yaklaşmasını sağlarlar (68). Granülasyon dokusu yeni oluşmuş çok sayıda 

kan damarı içerir (69). Fibroblast growth factor (FGF), vasküler endothelial 

growth factor (VEGF) etkisi ile yaradaki damar duvarlarında kapiller 

tomurcuklar oluşur. Hasar sonrası hemostaz, inflamasyon ve angiogenez 

erken olaylardır (68). Sonunda granülasyon dokusu; iğ şeklinde fibroblastlar, 
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kollajen, elastik lifler ve ekstraselüler matriksin diğer bileşenlerinin 

oluşturduğu skar dokusu yapısına dönüşür (69). 

OlgunlaĢma-Remodelizasyon (7.gün-1.yıl): Ortalama üçüncü 

haftadan sonra başlayan bu fazda kollajenin yeniden organize olması ile 

matür skar oluşumu gerçekleşir (71). Ekstraselüler matriks (ECM) oluştuktan 

sonra yeniden düzenlenir (65). ECM sentezi ve yıkımı arasındaki denge 

konnektiv doku çatısının yeniden yapılanması ile sonuçlanır (69). Yarada 

fibroblastlar tarafından sentezlenen ilk kollajen olan tip III kollajen, organize 

olmamış ve daha çok jel benzeri yapıdadır (71). Bu fazda tip III kollajen 

giderek yıkılır ve yerini tip I kollajene bırakır. Kollajen, spesifik kollajenazlar 

tarafından parçalanır (72). Kollajenaz kaynakları; fibroblastlar, keratinositler, 

endotel hücreleri ve inflamatuvar hücrelerdir (73). Kollejenazların 

sekresyonlarını; sitokinler (IL 1, TNF), büyüme faktörleri (PDGF, FGF), 

fagositoz ve fizik stres artırırken, TGF-beta ile steroidler azaltır. Aktive 

kollajenazlar metalloproteinazlar tarafından hızla inhibe edilir (69). 

Remodelizasyon, hücre ve damarlanmada aşamalı bir azalmayla seyreder. 

Bu durum kendisini yaradaki kızarıklığın azalması ve yara hacminin erken 

dönemlere göre küçülmesi ile gösterir. Sonuçta; göreceli olarak ince ve soluk 

görünümlü skar dokusu oluşur (68).  

Primer Yara ĠyileĢmesi 

Cerrahi dikişlerle birleştirilmiş, infekte olmayan insizyonun 

iyileşmesidir. Bu insizyon, epitel bazal membran devamlılığında fokal 

kesintiye, az sayıda epitel ve bağ dokusu hücre kaybına yol açar. Cerrahi 

kesilerde re-epitelizasyon yara dudakları birbirine yaklaştırıldıktan sonraki 48 

saat içinde tamamlanır (68). 

Sekonder Yara ĠyileĢmesi: 

Doku kaybının daha şiddetli olduğu; infarktüs, ülserasyon, apse 

oluşumu gibi durumlarda onarım olayı karmaşıklaşır. Hücre rejenerasyonu 

orjinal yapının kazanılmasını sağlayamaz. Yara kenarlarında aşırı 

granülasyon dokusu artışını, ekstraselüler matriks birikimi ve skarlaşma izler 

(74). 
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Allantoin-Heparin-Extractum Cepae (Contractubex®) Jel 

 

Yara iyileşmesi ve hipertrofik skar dokusu üzerine olumlu ektileri 

gösterilmiştir.  

Antiproliferatif etki: İnsan kaynaklı farklı fibrobilast kültürlerinde (skar, 

keloid) yapılan çalışmalarda, dermal fibroblastlarda maksimal inhibisyon 

sağladığı (%43-46) tesbit edilmiştir. Keloid fibroblastlarda ise %38-53 

oranında azalmaya neden olmaktadır (75). 

Proteoglikan ve kollajen oluşumunun inhibisyonu: İnsan 

çalışmalarında doza bağlı olarak proteoglikanlar ve kollajenin azaldığı 

gösterilmiştir (76). Hayvan çalışmalarında kollajenin patolojik sentezi, AHEC 

ile skar dokusunda inhibe olurken, normal dokudaki kolajene bir etkisinin 

olmadığı anlaşılmıştır (77).  

Kollajen yapısının gevşemesi: Histolojik olarak kollajen 

polimerizasyonunu inhibe etmekte ve skar içinde kollajenin düzenlenmesini 

sağlamaktadır. Böylece kollajen yapısı gevşemekte, yeni oluşan skar 

dokusunda kullanıldığında da aşırı kollajen polimerizasyonunu önlemektedir 

(78). Deneysel çalışmalarda skar dokusunun esnekliğini arttırdığı, normal 

cilde ise etkisinin olmadığı görülmüştür (79).  

AHEC‟nin her 1 gramında: 100mg Extractum cepae, 10mg Allantoin 

ve 50 IU Heparin bulunur (Şekil-8)(80). 
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ġekil-8: Extractum Cepae-Allantoin-Heparin (Contractubex®) jel. 

 

Extractum Cepae: 

Extractum cepae, allium cepae (soğan zarı)‟dan elde edilir. 

İnflamasyon mediatörlerinin salınımını inhibe ederek antiflojistik ve antiallerjik 

etki gösterir. İçeriğindeki sülfür peptidleri ve karbonhidratlar (glukoz, fruktoz) 

hücresel rejerenasyonu sağlarlar. Flavanoidlerle antiinflamtuvar ve 

antiproliferatif özellik gösterirler. Aynı zamanda vitamin A, B1, B2, B6, C, 

kobalt, demir ile eser elementler içerirler. Vitamin A‟nın epitel koruyucu etkisi 

vardır. Extractum cepae özellikle keloidal fibroblastlar başta olmak üzere, 

değişik orijinli fibroblastların büyümesini inhibe eder ve bakterisid etkiye 

sahiptir. Bu özellikler primer yara iyileşmesini stimüle ederken, fizyolojik 

olmayan skar şekillenmesini önler (81). 

Allantoin 

Hayvan ve bitki dokularında pürin metabolizmasının son ürünüdür.  

Hücresel proliferasyonu uyarırken, sağlıklı hücrelerin gelişimine de yardımcı 

olur. Epitelizasyonu uyarıcı, elastik yüzey ve fizyolojik skar oluşumunu 

sağlayıcı özelliklere sahiptir. Yara iyileşmesini hızlandırır ve dokunun su 

bağlama kapasitesini arttırır. Keratolitiktir ve penetrasyonu artırıcı etkiye 

sahiptir. Genellikle skarlara eşlik eden kaşıntıyı da giderir (82). 
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Heparin 

Lokal olarak uygulandığında, fibroblast proliferasyonu üzerine 

inhibitör etki yapar. Doku hidrasyonunu artırırken, endurasyonu ve irritasyonu 

azaltır. Pıhtılaşma kaskadını etkileyerek fibrin oluşumunu azaltıp, 

plazminojen aktivatörünü aktive eder. Böylece plazminojenin etkisini artırarak 

fibrinolizisi uyarır. Fibroblast büyüme faktörüne bağlanarak yara iyileşmesini 

hızlandırır (83-85).  

Bu çalışma; tavşan modelinde oluşturulan üretrotomi sonrası skar 

dokusu oluşumunun engellenmesinde primer sütür, primer sütür + 15 gün  

AHEC kullanım ve pirimer sütür + 30 gün AHEC kullanımının üretrada 

oluşturduğu histopatolojik değişikliklerin araştırılması amacıyla planlanmıştır. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

Çalışmamız; Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı alınarak 

(Onay tarihi: 23.02.2010, Karar No: 2010 – 02 / 5), UÜTF Deney Hayvanları 

Yetiştirme ve Araştırma Merkezi (DHYAM), Patoloji AD uygulama 

laboratuarlarında gerçekleştirildi.  

Çalışmada; ağırlıkları 1400 ile 2000 gram arasında değişen, her 

grupta 15 tane olacak şekilde, toplam 45 adet Yeni Zellanda Beyaz cinsi 

erkek tavşan kullanıldı. 

Tavşanlar rastgele üç gruba ayrıldılar: 

Grup 1(K): Üretrotomi, primer onarım yapılan grup. 

Grup 2(A): Üretrotomi, primer onarım + 15 gün günde bir defa AHEC 

uygulanan grup. 

Grup 3(B): Üretrotomi, primer onarım + 30 gün günde bir defa AHEC 

uygulanan grup. 

Anestezi için %2‟lik ksilazin hidroklorür 8 mg/kg (ROMPUN®; Bayer 

Healthcare, Leverkusen, Germany) ve ketamin hidroklorür (KETALAR®; 

Pfizer, USA) 100 mg/kg dozunda kas içine uygulandı. Tavşanlar supin 

pozisyonda uygulama masasına yatırıldı (Şekil-9). Ameliyat sahası %10 

povidine iodine (Batticon®; Adeka, Samsun, Türkiye) solüsyonu kullanılarak 

temizlendi ve steril olarak örtüldü. Üretra 6 Fr feeding ile kataterize edildi 

(Şekil-10). 
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ġekil-9: Tavşanın supin pozisyonunda uygulama masasına yatırılması. 

 

 

 

 

 

 

ġekil-10: Üretranın feeding ile kataterizasyonu. 
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Diseksiyon makasıyla penis ventraline, vertikal planda yaklaşık 2 

cm‟lik üretrotomi yapıldı (Şekil-11 ve 12). 

 

 

ġekil-11: Üretrotomi yapılırken. 

 

 

ġekil-12: Üretrotomi sonrası. 

 

Kanama kontrolünü takiben, insizyon hattı 7-0 polydioxanone dikiş 

(PDS II, ETHİCON, Johnson and Johnson) kullanılarak, devamlı sütürlerle iki 
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kat onarıldı (Şekil-13-14). İşlem sonrasında üretradaki feeding çıkarıldı ve 

tavşanlar kafeslerine alındı. 

 

 

ġekil-13: Mukoza onarımı tamamlanmış ve ikinci kat onarımına başlanmış 
hali.  
 

 

ġekil-14: Devamlı sütürlerle iki kat onarımın tamamlanmış hali.  
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Deneklerin Bakımı ve Takibi 

 

Cerrahi işlem yapılan tavşanlar gruplar halinde kafeslere koyuldu. 

Her kafese grup numarası ve çalışma tarihi yazıldı. Tüm tavşanlar standart 

tavşan yemi ile beslendi ve su verildi. Tavşanların bakım ve beslenme 

ihtiyaçları çalışma süresi boyunca Uludağ Üniversitesi DHYAM görevlilerince 

karşılandı. Bütün gruplardaki tavşanların üretraları 30 gün boyunca günde 1 

kere 24 gauge (G) anjioket ile kalibre edildi. Kalibrasyonla birlikte grup 2‟deki 

tavşanların üretrasına 15 gün, grup 3‟deki tavşanların üretrasına da 30 gün 

boyunca günde 1 kere 1 cc AHEC tatbik ekildi (Şekil-15).  

 

 

ġekil-15: Tavşan üretrasının anjioket ile kalibrasyonu ve AHEC uygulaması. 

 

Tavşanların hiçbirine üriner diversiyon uygulanmadı. Otuz günün 

sonunda tavşanlar yüksek doz tiopental sodyum (Pentotal, İ.E İlaç San. 

İstanbul, Türkiye) ile sakrifiye edilerek, peniste işlem yapılan bölgeyi 

kapsayacak şekilde penektomi yapıldı. İçinde %10‟luk formalin bulunan üç 
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ayrı kavanozun her birinin üzerine bir grubun adı yazıldı. Penektomi 

materyalleri ait oldukları kavanozun içine koyularak histopatolojik incelemeye 

gönderildi. 

 

Makroskopik Değerlendirme 

 

Operasyon bölgeleri hiperemi, nekroz ve fistül gelişimi açısından her 

gün değerlendirildi. Glob vezikale gelişimini tesbit etmek ve gerektiğinde 

müdahalede bulunmak amacıyla operasyondan sonraki ilk günlerde tavşanlar 

yakından takip edildi. 

 

Histopatolojik Değerlendirme 

  

Alınan örnekler %10‟luk formalin içinde bekletilerek fiksasyonu 

sağlandı. Operasyon bölgesi ile birlikte normal üretral bölgeleri de içerecek 

şekilde 4 mikronluk kesitler hazırlandı. Kesitler hematoksilen-eozin (HE) ve 

masson-trikrom (MT) ile boyanarak histopatolojik olarak değerlendirildi. 

Değerlendirmede Ayyildiz ve ark.‟nın yaptıkları histopatolojik skorlama 

sistemi kullanıldı (86). Bu skorlamada; inflamasyon yokluğu, nekroz yokluğu, 

hiperemi yokluğu, yabancı cisim reaksiyonu yokluğu, fistül yokluğu, 

neovaskülarizasyon varlığı, lümen içi ve dışı epitelyum bütünlüğü gibi 

parametreler için bir puan verildi. Fibrozis derecelendirmesi Ayyıldız ve 

ark.‟nın çalışması modifiye edilerek yapıldı. Fibrozis değerlendirmesinde; 

fibrozis yokluğu: 3, hafif derecede fibrozis: 2, orta derecede fibrozis: 1, 

şiddetli fibrozis: 0 puanla değerlendirildi. Bütün preparatlar kör olarak 

değerlendirildi.  

Arterioler dilatasyon sonucunda doku içine giden kan akımının 

artması hiperemi olarak değerlendirildi. Fibroblast proliferasyonu ve kollajen 

artışı fibrozis olarak değerlendirildi. Nötrofil ve lenfosit infiltrasyonu 

inflamasyon olarak değerlendirildi. Epitelde ve diğer dokulardaki nekroz, 

nekroz tanımını oluşturdu. 
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Ġstatistiksel Değerlendirme 

 

Çalışmanın analizleri SPSS 13.0 (Chicago, IL.) programında yapıldı. 

Histopatolojik parametrelerin her biri frekans ve yüzde değeri ile birlikte ifade 

edilmiş olup, gruplar arası karşılaştırmalarda ise ki-kare testi kullanıldı. 

Çalışmada histopatolojik parametrelerden elde edilen toplam skor değerleri 

medyan, minimum ve maksimum değerleri ile birlikte verildi. Toplam skor 

değerlerinin gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi kullanıldı. 

Çalışmada P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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BULGULAR 

 

 

Çalışma sırasında grup 1‟deki tavşanların iki tanesi, grup 2‟deki 

tavşanların bir tanesi kaybedildi. Çalışma 42 tavşanla tamamlandı (ngrup 1: 15, 

ngrup 2: 14, ngrup 3: 13). Operasyon bölgesinin makroskopik 

değerlendirmesinde grup 3'de üç tavşanda, grup 2‟de bir tavşanda hiperemi, 

ödem ve enfeksiyon tesbit edildi. Operasyondan sonra tavşanların hepsi 

idrarlarını yaptı, hiçbirinde glob vezikale gelişmedi, fistül ve nekroz görülmedi.  

Tüm preparatlar HE ve MT ile boyandıktan sonra ışık mikroskobu 

altında değerlendirildi ve fotoğrafları çekildi. İnflamasyon, fibrozis, nekroz, 

hiperemi, fistül ve yabancı cisim reaksiyonu yokluğunda; neovaskülarizasyon 

varlığı, lümen içi ve lümen dışı epitelin bütünlüğü iyileşme kriterleri olarak 

kabul edildi (86) (Tablo-4, 5 ve 6). 

 

Tablo-4: Primer onarım yapılan gruptaki preparatların ışık mikroskopisi ile 

değerlendirilmesi sonucunda elde edilen verilerin tablolaştırılmış hali. 

HĠSTOPATOLOJĠK PARAMETRELER K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 

İnflamasyon yokluğu 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nekroz yokluğu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hiperemi yokluğu 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

Yabancı cisim reaksiyonu yokluğu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fistül yokluğu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Neovaskülarizasyon varlığı 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Epitelin intraluminal bütünlüğü 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Epitelin ekstraluminal bütünlüğü 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fibrozis skoru 0 0 0 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 0 2 

Toplam skor 6 7 7 10 5 7 7 7 8 9 8 8 9 8 8 
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Tablo-5: Primer onarım yapılıp beraberinde 15 gün AHEC sürülen gruptaki 

preparatların ışık mikroskopisi ile değerlendirilmesi sonucunda elde edilen 

verilerin tablolaştırılmış hali. 

HĠSTOPATOLOJĠK PARAMETRELER A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 

İnflamasyon yokluğu 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

Nekroz yokluğu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hiperemi yokluğu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Yabancı cisim reaksiyonu yokluğu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fistül yokluğu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Neovaskülarizasyon varlığı 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

Epitelin intraluminal bütünlüğü 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Epitelin ekstraluminal bütünlüğü 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

Fibrozis skoru 2 2 2 2 1 1 1 2 1 0 2 1 2 2 

Toplam skor 8 8 8 6 8 8 6 9 9 6 9 9 8 7 

 

Tablo-6: Primer onarım yapılıp beraberinde 30 gün AHEC sürülen gruptaki 

preparatların ışık mikroskopisi ile değerlendirilmesi sonucunda elde edilen 

verilerin tablolaştırılmış hali. 

HĠSTOPATOLOJĠK PARAMETRELER B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 

İnflamasyon yokluğu 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

Nekroz yokluğu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hiperemi yokluğu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Yabancı cisim reaksiyonu yokluğu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fistül yokluğu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Neovaskülarizasyon varlığı 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Epitelin intraluminal bütünlüğü 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Epitelin ekstraluminal bütünlüğü 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fibrozis skoru 0 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 

Toplam skor 7 9 6 6 7 9 7 8 8 8 8 8 8 

 

Histopatolojik incelemede en az inflamasyon K grubunda 

gözlemlendi, bu grubu sırasıyla B grubu ve A grubu izledi (Şekil-16-17).  
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ġekil-16: Gruplarda tesbit edilen inflamasyon oranlarının grafik halinde 

gösterilmesi.  
 

İnflamasyon için P değeri 0,001 olarak belirlendi. P˂0.05 olduğu için 

gruplar arasında anlamlı farklılık mevcuttu. 

 

ġekil-17: K grubu, HE boyamada inflamasyon alanlarının görünümü (10x10 

büyütme). 

Hiperemi; K grubundaki bazı tavşanlarda gözlemlendi. P değeri 

0,055 olarak hesaplandı ve istatistiksel olarak anlamlı değildi (Şekil-18).  
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ġekil-18: K grubu, HE boyamayla hiperemi alanlarının görünümü (20x10 
büyütme). 

 

Neovaskülarizasyon A grubunda daha yoğundu (Şekil-19). 

İstatistiksel olarak anlamlı olan P değeri 0,001 olarak hesaplandı.  

 

 

ġekil-19: Gruplarda gözlemlenen neovaskülarizasyon oranlarının grafik 

üzerinde gösterilmesi. 

 

İntralüminal epitel bütünlüğü A grubunda daha yüksek oranda 

saptanmasına rağmen, bütün gruplarda yüksekti (Şekil-20 ve 21). 
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ġekil-20: Gruplardaki intralüminal epitel bütünlüğü oranlarının grafik üzerinde 

gösterilmiş hali. 

 

İntralüminal epitel bütünlüğünün P değeri 0,944 olarak tesbit edildi. 

Bu değer istatistiksel olarak anlamlı değildi. 

 

 

ġekil-21: K grubu, intraluminal epitel bütünlüğü kaybolmuş, HE boyama 
(4x10 büyütme). 

 

Ekstralüminal epitel bütünlüğü B ve K grubunda yüksek, A grubunda 

ise diğer iki gruba göre daha düşük düzeydeydi (Şekil-22-23).  
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ġekil-22: Ekstralüminal epitel bütünlüğü oranlarının gruplara göre grafik 

halinde gösterilmesi. 

 

Ekstralüminal epitel bütünlüğü için P değeri 0,018 olarak hesaplandı 

ve istatistiksel olarak anlamlıydı. 

 

 

ġekil-23: A grubu, extraluminal epitel bütünlüğü kaybolmuş, HE boyama 

(4x10 büyütme).  
 

Fibrozis, K grubundaki tavşanlarda yoğunken, sırasıyla B ve A 

gruplarında daha az yoğun olarak tesbit edildi (Şekil-24, 25 ve 26). 
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ġekil-24: Tavşanlarda tesbit edilen fibrozis oranlarının gruplara göre 

dağılımı. 
 

Fibrozis için P değeri 0,405 olarak bulundu. Bu değer istatistiksel 

olarak anlamlı değildi. 

 

 

ġekil-25: K grubu, fibrozis az, MT boyama (4x10 büyütme).  
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ġekil-26: B grubu, fibrozis fazla, MT boyama (4x10 büyütme). 

 

Grupların toplam skorlarının P değeri 0,591 idi ve bu istatistiksel 

olarak anlamlı değildi (Şekil-27). 

 

 

ġekil-27: Grupların toplam skorlarının grafik halinde gösterilmesi.  
 

Gruplarda; yabancı cisim reaksiyonu, nekroz ve fistül tesbit edilmedi. 

Bu parametreler için istatistiksel hesaplama yapılamadı. 
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TARTIġMA VE SONUÇ 

 

 

Hipospadias erkek çocukların yaygın konjenital genitoüriner 

anomalisidir. Canlı doğan 1000 erkek çocuğun 3-5‟inde görülür (60). Tedavi 

için tanımlanmış 300‟den fazla cerrahi prosedür vardır, buna rağmen 

tedavide yetersizlikler ve komplikasyonlar gelişebilmektedir (87). Son on yılda 

tedavide önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, komplikasyonların 

azaltılması ve en iyi tedavi yönteminin belirlenmesi için çalışmalar devam 

etmektedir (88). İlk kez 1994 yılında tanımlanan TIPU, primer hipospadias 

onarımı için popüler bir yöntem haline gelmiştir (89).  

TIPU‟de üretral plate tam orta hattan, üretral meatusun uç noktasına 

kadar tümüyle insize edilir. Şerit haline gelen, iyi vaskülarize iki doku 

tubülarize edilerek, üzeri dartos flabi ile kapatılır. Bu yöntemin temelini, 

üretral plate‟in orta hattan insizyonu sonrası yeterli genişliğin elde edilmesi 

oluşturur. Glansın şekli nasıl olursa olsun, bu şekilde 10-14 Fr‟den büyük 

neourethra oluşturulmuş olur. Midglanüler hattın distaline tek dikiş koymak, 

glanüler düzeyde fistül ve meatal stenoz oluşma ihtimalini azaltır. Üretral 

plate‟in corpus cavernosum‟a doğru derinden insize edilmesi, üretral açılma 

ve stenozu önler. Operasyondan sonra meydana gelen yuvarlak meatus 

stenozla sonuçlanabilir, bunu önlemek için oval meatus oluşturulmalıdır (89). 

TIPU ile mükemmel kozmetik ve fonksiyonel sonuçlar elde edilir. 

Kolaylıkla öğrenilebilir ve uygulanabilir, çok yönlü bir tekniktir. İlk önce distal 

ve midpenil hipospadiasların onarımı için uygulanan bu yöntem, üretral plate 

eksizyonunu gerektiren ağır kordinin olduğu durumlar hariç bütün 

hipospadiaslar ve reoperasyonlar için kullanılmaktadır. Glansın şekli ve 

meatusun düzeyi sonuçları etkilememektedir. Başarılı bir operasyon için; 

sağlıklı bir üretral plate üzerine etkili bir relaksasyon insizyonu yapılmalı, 

meatus stenozunu önlemek için neourethral tüpün ilk dikişi midglanüler 

düzeye konmalı, bu noktadan sonra birden fazla dikiş kullanılmamalı ve oval 

meatus oluşturulmalıdır (89).  
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1995‟de tanımlanan Bracka‟nın iki evreli yöntemi; başarılı sonuçları, 

tekrarlanbilirliği ve hızlı öğrenme eğrisi nedeniyle cripple hipospadiasların 

tedavisinde ilk tedavi seçeneği olmalıdır. Bu yöntemde, prepisyal cilt ince ve 

esnek olduğu için neourethral plate‟in rekonstrüksiyonunda greft olarak 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Fistül oluşumu ve diğer komplikasyonlar 

açısından, prepisyal cilt grefti ile buccal mukoza ve postauricular cilt greftine 

göre daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir (87). 

Snodgrass ve Lorenzo (87), TIPU ile hipospadias reoperasyonlarında 

%20‟lik komplikasyon oranı yayımlamışlardır. Snodgrass ve Elmor (87), iki 

evreli yöntemle yaptıkları hipospadias onarımında vakaların %5‟inde fistül 

gelişirken, meatal stenoz, neourethral strüktür veya divertikülle 

karşılaşmamışlardır. Bracka (87), 1995‟deki makalesinde reopere ettiği 

vakalarda fistül oranını %10,5 olarak belirtmiştir. Urethral plate‟in sağlam 

olduğu skarsız vakalarda TIPU güvenli bir yöntemdir, fakat reoperatif 

vakalarda TIPU‟den kaçınılmalıdır (87). Hipospadias onarımından sonra 

meydana gelen skar dokuları, postoperatif komplikasyonları artırmaktadır. 

Çalışmamızda, hipospadias cerrahisi sonrası skar dokusu oluşumunu 

engellemek ve skar sokusu oluşumuna bağlı olarak gelişebilecek 

komplikasyonları azaltmak için AHEC‟nin etkileri araştırılmıştır. 

Bracka yöntemi, cripple hipospadiasların onarımı sırasında 

karşılaşılan kompleks anomalilerin yönetimi için basit ve çok yönlü stratejiler 

sunar. Zor durumlarda bile güzel fonksiyonel sonuçlar kadar estetik sonuçlar 

da sağlar. Bu yöntemin dezavantajları; ikinci kez anestezi gerektirmesi ve 

corpus spongiozumdaki kas eksikliğine bağlı, bazı hastalarda ejakülasyon 

zorluğu yaşanmasıdır (87). 

Komplikasyon oranları; posterior hipospadiaslar, spongioplasti 

yapılmayanlar, erken dönemde reopere edilenler ve büyük çocuklarda 

yüksektir (90). 

%10-15 oranla en sık görülen komplikasyon üretrokutanöz fistüldür 

ve çeşitli tekniklerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir (60, 90). 

Onarımda kullanılan tekniğin başarısı, fistül gelişim oranlarına endekslenmiş 

durumdadır (91). Fistül onarımı için mükemmel bir teknik yoktur. Cripple ve 
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reoperatif vakalarda, skarlaşmış iskemik dokuların kötü iyileşmesi nedeniyle 

fistül onarımında başarısızlık oranı yüksektir (87). Cerrahi başarıyı; fistülün 

yeri (distal, midpenil, proksimal), büyüklüğü, sayısı, onarım zamanı ve lokal 

dokuların durumu gibi birçok faktör etkiler (91).  

İdeal Fistül Onarım İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:  

a. Obstrüksiyon varsa tanınmalı ve giderilmelidir 

b. Dokulara nazik davranılmalıdır  

c. Epitelize fistül traktı eksize edilerek, üretral mukoza içe doğru 

ters çevrilmelidir  

d. Kapamada iyi vaskülarize dokular kullanılmalıdır  

e. Sütür hatlarının üst üste gelmesi engellenmelidir  

f. Kalın ve emilmeyen dikiş materyallerinden kaçınılmalıdır  

g. Kapama gergin olmadan yapılmalıdır  

h. Koagulasyon için iğne uçlu koter kullanılmalıdır  

i. Koter mümkün olduğunca az kullanılmalıdır 

j. Optik büyütme kullanılmalıdır (92, 93).  

Büyük fistülerin onarımından sonra gerginliğe bağlı iskemi oluşumu, 

dorsal orta hat relaksasyon insizyonu yapılarak engellenebilir (91). 

Snodgrass yönteminde glansla, tübülarize üretral plate arasına vaskülarize 

dokuların yerleştirilmesi nedeniyle fistül gelişme olasılığı düşüktür (90). 

Subkutiküler devamlı sütürler, tek tek konan sütürlere göre insizyon hattından 

idrar kaçağını önlemede daha güvenlidir (90, 91). Çalışmamızda, üretrotomi 

sonrasında devamlı sütürlerle onarım yapılmıştır. Postoperatif dönemde 

grupların hiçbirinde fistülle karşılaşılmamış ve nekroz gelişmemiştir. 

Snodgrass yöntemiyle birlikte dartos flepinin kullanılması, daha 

mükemmel sonuçların elde edilmesini sağlamıştır (94). Yerks ve ark.‟nın (95) 

tanımladıkları spongioplasti, daha kalın ve kanlanması daha iyi olduğu için 

dartos flepinden daha etkilidir. El-Sherbiny ve ark.‟nın (96) Snodgrass 

yöntemiyle onardıkları 133 hipospadias vakasında reoperasyon açısından, 

stentli ve stentsiz gruplar arasında fark bulamamışlardır. Meatal stenoz, 

üretral plate tubülarizasyonunun çok distale uzatılmasına bağlı teknik hata 

nedeniyle oluşur (90). TIPU ile yapılan onarım sonrası gelişen metal 
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darlıklarda dilatasyon etkili değildir, tedavi için meatoplasti prosedürü gerekir 

(89). 

Hipospadias onarımı sonrası üretral striktür oluşumunun etiyolojisi 

çok çeşitlidir. Tedavide kullanılan dokuların tipi, cerrahi teknik, hasta yaşı, 

cerrahın deneyimi, diğer postoperatif komplikasyonlar striktür oluşumuna 

katkıda bulunabilir. Gargollo ve ark. (88) üretral striktür gelişen vakalara 

üretrotomi ve dilatasyon veya üretroplasti uygulamışlardır. Distal striktürlerin 

tedavisinde üretroplasti uygulanan grupta, üretrotomi ve dilatasyon 

uygulanan gruba göre başarı oranını istatistiksel olarak anlamlı bulmuşlardır. 

Proksimal striktürlerde ise üretroplasti uygulanan grupta %67, üretrotomi ve 

dilatasyon uygulanan grupta %63 başarı elde etmişlerdir. Rekürren 

striktürlerde ise üretroplasti uygulanan grupta başarı oranını, üretrotomi ve 

dilatasyon uygulanan gruba göre çok daha yüksek bulmuşlardır (88). 

Çalışmamızdaki tavşanların hepsi postoperatif dönemde idrarlarını spontan 

olarak yapmışlardır. Üretral kalibrasyonlar sırasında meatal ve üretral darlıkla 

karşılaşılmamıştır, hiçbirinde glob vezikale gelişmemiştir ve üriner diversiyon 

uygulanmamıştır. 

Dalak travmaları, kalp cerrahisi ve bazı kolon operasyonlarında 

hemostaz ve doku yapıştırıcı özelliğinden dolayı kullanılan fibrin glue, Diner 

ve ark. tarafından radikal prostatektomi sonrası vezikoüretral anastomozu 

güçlendirmek amacıyla kullanılmıştır (97). 

Fibrin glue; İnflamasyon, fibrozis, yabancı cisim reaksiyonuna yol 

açmayan, doğal bir maddedir. Anjiogenezis, lokal doku büyümesi ve 

onarımını destekleyebilir. Çalışmamızda, AHEC kullanımına bağlı, lokal veya 

sistemik herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmamıştır. Gopal ve ark. (97) 

tarafından fistül oluşumunu azaltmak amacıyla hipospadias cerrahisinde 

kullanılmıştır. Gopal ve ark. hipospadias onarımını, tubülarized transvers 

prepisyal ada flap‟i tekniği ile yapmışlardır. Penis cildini deglove ettikten 

sonra, kordi ve rotasyon deformitesi varsa uygun şekilde düzeltip, artifisiel 

ereksiyon testi ile teyit etmişlerdir. Transvers ada flap‟i 6 Fr feeding üzerinde 

6/0 vicrylle tübülarize etmişlerdir. Bir grupta neourethral tüpün sütür hattını 

fibrin glue ile tamamen kapattıktan sonra, üzerine dartos flap‟i getirmişlerdir. 
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Postoperatif ödem, fibrin glue kullanılan grupta %50 azalmıştır. Dikiş 

hattındaki dokular arasından meydana gelen ve mikroskopik olarak tesbit 

edilemeyen sızıntı, erken postoperatif ödeme ve sonrada fistül oluşumuna yol 

açabilmektedir. Fibrin glue kullanılan grupta fistül oranı %10, kontrol 

grubunda %31 olarak tesbit edilmiştir. Fibrin glue, minimal fibrozisle yara 

iyileşmesine neden olmaktadır. Fibrin glue kullanılan grupta, üretral sitrüktür 

ve meatal stenoz oranı daha düşük tesbit edilmiştir (97). 

AHEC yara iyileşmesinden sonra meydana gelen hipertrofik skarların 

ve keloidlerin tedavisinde kullanılabilmektedir. Bileşimindeki extractum cepae 

ve heparin; antiinflamatuvar ve antiproliferatif etkilidir. Bu etkilere bağlı olarak 

fibroblast proliferasyonunu azaltır, kollajen sentezini deprese eder ve 

fizyolojik skar oluşumunu teşvik eder. Çalışmamızda; fibrozis gelişimi K 

grubunda, A ve B gruplarından daha yüksek saptanırken, inflamasyon ise 

literatür bilgilerinden farklı olarak A ve B gruplarında K grubundan yüksek 

saptanmıştır.  Heparin ve allantoinin nemlendirici etkisi, kollajen dokusunun 

yumuşamasına yol açar. Hipertrofik skarlar ve keloidler cilt 

epitelizasyonundan sonraki 6-8 hafta içinde gelişirler (98).  

Skarlar Görünümlerine ve Kıvamlarına Göre Farklı Sınıflara Ayrılırlar: 

a. Fizyolojik skar 

b. Homojen hipertrofik skar 

c. İnce nodüllü hipertrofik skar 

d. Kaba nodüllü hipertrofik skar 

e. Fark edilebilir keloid 

f. Aşikar keloid (98) 

Willital ve ark. (98) toraks cerrahisi geçiren 45 genç hastada 

yaptıkları çalışmada, bir gruba bir yıl süreyle günde bir defa AHEC 

uygulamışlardır. Çalışmanın sonunda AHEC kullanılan grupta skar 

büyüklüğü, rengi ve tipinin düzeldiği, hipertrofik skar ve keloid insidansının 

azaldığını tesbit etmişlerdir (98).  

Penoskrotal hipospadiasların onarımında iki seanslı tekniklerden olan 

Bracka yöntemi de kullanılmaktadır. İkinci seansta yeni üretranın 

oluşturulmasında kullanılan üretral plate ne kadar düzgün yüzeyli ise, 
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operasyondan sonra komplikasyon gelişme ihtimali de o kadar düşüktür. 

Bracka yöntemiyle yapılan onarımların birinci seansından sonra düzgün 

yüzeyli plate elde edebilmek için AHEC kullanılabilmektedir. Çalışmamızda; 

üretrotomi yapılıp, primer olarak onarılan tavşan üretrasına, AHEC‟in etkileri 

değerlendirilmiştir. 

Hipertrofik skar dokusunda ve keloidlerde histamin miktarı 

artmaktadır. Histamin artışına cevap olarak fibroblastlar tarafından aşırı 

kollajen üretimi gerçekleşmektedir (99). Extractum cepae‟nin temel bileşenleri 

olan quercetin ve kaempferol, antihistaminik ve antiproliferatif etkilidirler. Bu 

etkilere bağlı olarak fibroblastlar tarafından aşırı kollajen üretimi 

baskılanabilmektedir (98-100).  

Heparin, doza bağımlı olarak inflamasyonu azaltmakta veya 

durdurmaktadır. Yanık tedavisinde pıhtılaşma ve inflamasyonla birlikte ağrıyı 

azalttığı, kan akımını düzenleyerek iyileşmeyi hızlandırdığı tesbit edilmiştir. 

Kan akımını; revaskülarizasyonu ve zengin vasküler granülasyon dokusu 

gelişimini hızlandırarak düzenlemektedir. Çalışmamızdaki A ve B gruplarında 

literatürle uyumlu olarak K grubundan daha fazla oranda neovaskülarizasyon 

tespit edilmiştir. Histamin (400 İ.Ü heparin 1 mg histamini), seratonin (1500 

İ.Ü heparin 1 mg seratonini) ve proteolitik enzimleri inhibe etmektedir. 

Fibroblast kültüründe doza bağımlı olarak kollajen tip I sentezini 

etkilemektedir (85). 

Extractum cepae ve heparin; inflamatuvar süreçleri, fibroblast 

proliferasyonunu inhibe ederek skar gelişimini azaltır (100). AHEC skar 

oluşumunun, boyutunun ve eritemin azaltılmasında etkili olabilir (78). 

Hiperemi, çalışmamızda K grubunda A ve B grubundan daha yoğun olarak 

tesbit edilmiştir. 

Çalışmamıza bağlı olarak yaptığımız değerlendirmelerimiz 

sonucunda: 

İnflamasyon; A ve B grubundaki tavşanlarda, K grubundaki 

tavşanlardan daha yüksek oranda tesbit edilmiştir. Bu durum, AHEC‟in 

tavşanlara günlük tatbiki sırasında A ve B grubundaki tavşan üretralarının 
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anjioketle defalarca kalibre edilmeleri sonucunda travmatize olmalarına 

bağlanmıştır.  

Yara iyileşmesinde istenen bir durum olan neovaskülarizasyon en 

fazla A grubunda olmak üzere sırasıyla B grubunda ve K grubundaki 

tavşanlarda tesbit edilmiştir. Bu bulgu AHEC‟in neovaskülarizasyonu olumlu 

yönde etkilediği şeklinde yorumlanabilir. 

Grupların hiçbirinde nekroz ve fistül gelişmemiştir. Bu durum, 

onarımın 7-0 PDS ve devamlı sütürler ile çift kat yapılmasına, işlem 

sonrasında operasyon bölgesindeki dokuların gergin olmamasına bağlı 

olabilir.  

AHEC kullanılan gruplarda herhangi bir lokal veya sistemik yan 

etkiyle karşılaşılmamıştır. Bu da AHEC‟nin güvenle kullanılabileceğini 

gösterebilir. 

Hipertrofik skar dokusunun belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri 

fibrozis yoğunluğudur. Preparatlarda MT boyamayla mavi renkli olarak 

görülen fibrozis, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, sayısal olarak en 

yoğun K grubundaki tavşanlarda tesbit edilmiştir. B grubundaki tavşanlarda 

da A grubundaki tavşanlardan daha az yoğun olarak tesbit edilmesi 

beklenirken, A grubundaki tavşanlarda daha az yoğun olması izah 

edilememiştir. Bu konunun ortaya konması, daha doğru sonuçların elde 

edilebilmesi için tavşanların yaşının ve kilosunun aynı olduğu, ilaç 

uygulamasının daha standart ve uygun yöntemlerle yapıldığı deneysel 

çalışmaların yapılması uygundur. 

Sonuç olarak; diğer ilaçlarla (kortikosteroidler) uzun süreli tedavilerde 

meydana gelen yan etkiler göz önüne alındığında, özellikle çocuklarda 

cerrahi yaraların tedavisinde AHEC kullanılabilir. 



47 

 

KAYNAKLAR 

 

 

1. Başaklar C. Hipospadyas. Başaklar C (ed). Bebek ve Çocukların 
Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları. 1.Baskı. Ankara: Palme Yayıncılık; 
2006. 1571-659. 

2. Price RD, Lambe GF, Jones RP. Two stage hypospadias repair: Audit 
in district general hospital. Br J Plast Surg 2003;56:752-8. 

3. Büyükünal SNC. Evolution of hypospadias surgery: Historical 
perspective. In: Hadidi AT, Azmy AF (eds). Hypospadias Surgery. 1st 
edition. Berlin: Springer; 2004. 3-15. 

4. Kurzrock EA, Baskin LA, Cunha GR. Otogenity of the male urethra: 
Theory of endodermal differentiation. Differentiation 1999;64:115-22. 

5. Baskin LS. Hypospadias and urethral development. J Urol 
2000;163:951-6. 

6. Sadler TW. Langman‟s Medical Embryology. 9th edition. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2004. 

7. Serbest AY. Gebe ratlarda 5-Alfa redüktaz inhibitörü (Dilaprost) 
kullanımının, doğan erkek yavrularda androjen bağımlı genital 
organlarda oluşturduğu değişikliklerin makroskopik olarak incelenmesi 
ve oluşturulan hipospadias modelinde kan ve üretral dokudaki 
epidermal growth faktör düzeyinin yara iyileşmesi üzerine olan 
etkisinin araştırılması (Uzmanlık Tezi). Aydın: Adnan Menderes 
Üniversitesi; 2008. 

8. Stephen SS. Penis. In: Barreta J, Caballero C (eds). Histology for 
Pathologists. 2nd edition. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1997. 1039-
50. 

9. Barcat J. Current concepts of treatment. In: Horton CE (ed). Plastic 
and reconstructive surgery of the genital area. 1st edition. Boston: 
Brown & Co; 1973. 249-63. 

10. Baskin LS, Ebbers MB. Hypospadias: anatomy, etiology, and 
technique. J Pediatr Surg 2006;41:463-72. 

11. Manzoni G, Bracka A, Palminteri E, Marrocco G. Hypospadias 
surgery: when, what and by whom? BJU Int 2004;94:1188-95. 

12. Kolon TF, Gonzales ET. The dorsal inlay graft for hypospadias repair. 
J Urol 2000;163:1941-3. 

13. Baran CN, Tiftikcioglu YO, Ozdemir R, Baran NK. What is new in the 
treatment of hypospadias? Plast Reconstr Surg 2004;114:743-52. 

14. Wilcox D, Snodgrass W. Long-term outcome following hypospadias 
repair. World J Urol 2006;24:240-3. 

15. Leung AK, Robson WL. Hypospadias: an update. Asian J Androl 
2007;9: 16-22. 

16. Gallentine ML, Morey AF, Thompson IM. Hypospadias: A 
contemporary epidemiologic assessment. Urology 2001;57:788-90. 

17. Silver RI, Rodriguez R, Chang TSK, et al. In vitro fertilization is 
associated with an increased risk of hypospadias. J Urol 
1999;161:1954-7. 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Br%20J%20Plast%20Surg.');


48 

 

18. Belman AB. Hypospadias update. Urology 1997;49:166-72. 
19. Dolk H. Epidemiology of Hypospadias. In: Hadidi AT, Azmy AF (eds). 

Hypospadias Surgery. 1st edition. Berlin: Springer; 2004. 51-7. 
20. Murphy JP. Hypospadias. In: Ashcraft KW (ed). Pediatric Surgery. 3rd 

edition. Philadelphia: WB Saunders Company; 2000. 763-82. 
21. Allen TD, Griffin JE. Endocrine studies in patients with advanced 

hypospadias. J Urol 1984;131:310-14. 
22. Chen YC, Wooley PV. Genetic studies in hypospadias in males. J Med 

Genet 1971;8:153-9. 
23. Whiteford M. Genetic aspects of hypospadias. In: Hadidi AT, Azmy AF 

(eds). Hypospadias surgery. 1st edition. Berlin: Springer; 2004. 59-61. 
24. Kilic N, Balkan E, Saglam H, et al. Severe hypospadias associated 

with Robertsonian translocation. Urol Int 2005;74:373-6. 
25. Thomas DF. Hypospadiology: science and surgery. BJU Int 

2004;93:470-3. 
26. Cerasaro TS, Brock WA, Kaplan GW. Upper urinary tract anomalies 

associated wiht congenital hypospadias: Is screening necessary? J 
Urol 1986;135:537-8. 

27. Kaefer M, Diamond D, Hendren WH, et al. The incidence of 
intersexuality in children with cryptorchidism and hypospadias. 
Stratification based on gonadal palpability and meatal position. J Urol 
1999;162:1003-6. 

28. Sheldon CA, Duckett JW. Hypospadias. Pediatr Clin North Am 
1987;34: 1259-72. 

29. Fallon B, Devine CJ Jr, Horton CE. Congenital anomalies associated 
with hypospadias. J Urol 1976;116: 585-6. 

30. Lutzker LG, Kogan SJ, Levitt SB. Is routine IV urography indicated in 
patients with hypospadias? Pediatrics 1977;59:630-3. 

31. Shelton RB, Neo RB. The role of excretory urography in patients with 
hypospadias. J Urol 1985;135:97-9. 

32. Clento BG, Atala A. Proximal hypospadias. Urol Clin North Am 
2002;29: 311-28. 

33. Gearhart JP, Jeffs RD. The use of parenteral testosterone therapy in 
genital reconstructive surgery. J Urol 1987;138:1077-8. 

34. Husmann DA. Microphallic hypospadias - the use of human chorionic 
gonadotropin and testosterone before surgical repair. J Urol 
1999;162:1440-1. 

35. American Academy of Pediatrics, Section on Urology. Timing of 
elective surgery on the genitalia of male children with particular 
reference to the risks, benefits, and psychological effects of surgery 
and anesthesia. Pediatrics 1996; 97: 590-4. 

36. Mureau MA, Slijper FM, van der Meulen JC, Verhulst FC, Slob AK. 
Psychosexual adjustment of men who underwent hypospadias repair: 
a norm-related study. J Urol 1995;154:1351-5. 

37. Hinman F. The blood supply to preputial island flaps. J Urol 
1991;145:1232-5. 

38. Baskin LS, Erol A, Li YW, Cunha GR. Anatomical studies of 
hypospadias. J Urol 1998;160:1108-15. 



49 

 

39. Borer JG, Retik AB. Current trends in hypospadias repair. Urol Clin 
North Am 1999;26:15-37. 

40. Elder JS, Duckett JW, Snyder HM. Onlay island flap in the repair of 
mid and distal penile hypospadias without chordee. J Urol 
1987;138:376-9. 

41. Gearhart JP, Borland RN. Onlay island flap urethroplasty: Variation on 
a theme. J Urol 1992;148:1507-9. 

42. Hollowell RS, Keating MA, Snyder HM. Preservation of the urethral 
plate in hypospadias repair: Extended applications ond further 
experience with onlay island flap urethroplasty. J Urol 1990;143:98-
101. 

43. Powell CR, Mcaleer I, Alagiri M. Comparison of flaps versus grafts in 
proximal hypospadias surgery. J Urol 2000;163:1286-9. 

44. Jordan GH. Principles of tissue transfer techniques in urethral 
reconstruction. Urol Clin North Am 2002;29:267-75. 

45. Cilento BG, Atala A. Proximal hypospadias. Urol Clin North Am 
2002;29: 311-28. 

46. Snodgrass WT, Decter RM, Roth DR, Gonzales ET. Management of 
the penile shaft skin in hypospadias repair: Alternatives to Byars' flaps. 
J Pediatr Surg 1988;23:181-2. 

47. Dayanç M. Hipospadias. Erduran D, Peker A (editörler). Güncel Çocuk 
Ürolojisi. 1. Baskı. Ankara: Atlas Kitapçılık; 2004. 295-321. 

48. Ericson A, Kallen B. Congenital malformations in infants born after 
IVF: a population-based study. Hum Reprod 2001;16:504–9. 

49. Snodgrass W, Koyla M, Manzoni G, Hurwitz R, Caldamone A, Ehrilich 
R. Tubularized incised plate hypospadias repair: results of a 
multicenter experience. J Urol 1996;156:839-41. 

50. Stokowski LA. Hypospadias in the neonate. Adv Neonatal Care 2004; 
4:206-15. 

51. Lam PN, Greenfield SP, Williot P. 2-stage repair in infancy for severe 
hypospadias with chordee: long-term results after puberty. J Urol 
2005; 174: 1567-72. 

52. Laurence SB, Michele BE. Hypospadias: anatomy, etiology, and 
technique J Pediatr Surg 2006;41:463-72. 

53. Kass EJ, Bolong D. Single stage hypospadias reconstruction without 
fistula. J Urol 1990;144:520-2. 

54. Puri P, Höllwarth M. Hypospadias. In: Lumley JSP, Siewert JR (eds). 
Pediatric Surgery. 1st edition. Berlin: Springer; 2006. 529-42. 

55. Snodgrass WT. Tubularized incised plate hypospadias repair: 
Indications, technique and complications. Urology 1999;54:6-11. 

56. Snodgrass WT, Decter RM, Roth DR, Gonzales ET. Management of 
the penile shaft skin in hypospadias repair: Alternatives to Byars‟ flaps. 
J Pediatr Surg 1988;23:181-2. 

57. Bracka A. Hypospadias repair: The two-stage alternative. Br J Urol 
1995;76: 31-41. 

58. Bracka A. A long-term view of hypospadias. Br J Plast Surg 
1989;42:251-5. 



50 

 

59. Madan S, Duffy PG. Two stage üretroplasty. In: Hadidi AT, Azmy AF 
(eds). Hipospadias Surgery. 1st edition. Berlin: Springer; 2004. 225-
36.  

60. Snyder CL, Evangelidis A, Hansen G, et al. Management of 
complications after hypospadias repair. Urology 2005;65:782–5. 

61. Nuininga JE, de Gier RPE, Verschuren R, Feitz WF. Longterm 
outcome of different types of 1-stage hypospadias repair. J Urol 
2005;174:1544–8. 

62. Sunay M, Dadali M, Karabulut A, Emir L, Erol D. Our 23-year 
experience in urethrocutaneous fistulas developing after hypospadias 
surgery. Urology 2007;69:366-8. 

63. Baskin LS, Canning DA, Snyder HM, et al. Surgical repair of urethral 
circumcision injuries. J Urol 1997;158:2269-71. 

64. Rey RA, Codner E, Iniguez G, et al. Low risk of impaired testicular 
sertoli and leydig cell functions in boys with isolated hypospadias. J 
Clin Endocrinol Metab 2005;90:6035–40. 

65. Levine E, Cupp AS, Miyashiro L, Skinner MK. Role of transforming 
growth factor-alpha and the epidermal growth factor receptor in 
embryonic rat testis development. Biol Reprod 2000;62:477-90. 

66. Dans MJ, Isseroff R. Inhibition of collagen lattice contraction by 
pentoxifylline and interferon- alpha, -beta, and -gamma. J Invest 
Dermatol 1994;102:118-21. 

67. Beezhold DH, Personius C. Fibronectin fragments stimulate tumor 
necrosis factor secretion by human monocytes. J Leukoc Biol 
1992;51:59-64. 

68. Başaklar C. Yara iyileşmesi. Ergün O (editör). Bebek ve çocukların 
cerrahi ve ürolojik hastalıkları. 1. Baskı. Ankara: Palme Yayıncılık; 
2006. 129-36. 

69. Vinay K, Abul KA, Nelson F, Aydın S, Oğuz ŞÖ. Robbins and Cotran 
Pathologic Basis of Disesae. Chapter 3. 2. baskı. Ankara: Güneş 
Kitapevleri; 2009. 

70. Hunt TK, Knighton Dr, Goodson WN. Yara iyilesmesi. Akgül H (editör). 
Çağdaş cerrahi tanı ve tedavi yöntemleri. 2. baskı. Ankara: Türkiye 
Klinikleri Kitabevi; 1985. 125-38. 

71. Sayek. Temel Cerrahi. 2. baskı. Ankara: Günes Kitabevi; 1996. 266-
76. 

72. Murphy G. Matrix metalloproteinases and their inhibitors. Acta Orthop 
Scand Suppl 1995;266:55-60. 

73. Witte MB, Barbul A. General principles of wound healing. Surg Clin 
North Am 1997;77:509-28. 

74. Henry G, Garner WL. Inflammatory mediators in wound healing. Surg 
Clin North Am 2003;83:483-507. 

75. Majewski S, Chadzynska M. Effect of heparin, allantoin and cepae 
extract on the ploriferation of keloit fibroblasts and other cell in vitro. 
Weltkongress für Dermatologie 1987;17:24-9. 

76. Wiesmann P. Effect fo Contractubex, an anti-keloid medication, and its 
individual components on the synthesis and secretion of 



51 

 

glycosaminoglycan, sulfated glycosaminoglycans and collagen in 
cultured skin fibroblasts. Merz Forschungsbericht 1991;60:603-8. 

77. Janick S, Sznitowska M. Effect of ointments for treating scars and 
keloids on metabolism of collagen in scars and healthy skin. Eur J 
Pharm Biopharm 1991;37:188-91. 

78. Beuth J, Hunzelmann N, Van Leendert R, et al. Safety and efficacy of 
local administration of contractubex to hypertrophic scar in comparison 
to corticosteroid treatment. Results of a multicenter, comparative 
epidemiological cohort study in Germany. In Vivo 2006;20:277-83. 

79. Janicki S, Sznitowska M, Maceluch J, et al. Studies on the viscous-
elastic prperties of the skin in evaluating ointments to improve the 
elasticity of scars. Przegl Dermatol 1988;75:352-7. 

80. Koliadenko VH, Stepanenko VI, Bardov PV. New approaches to the 
treatment and prophylaxis of the cicatrix formation. Klin Khir 
2001;2:24-7. 

81. Draelos ZD. The ability of onion extract gel to improve the cosmetic 
appearance of postsurgical scars. J Cosmet Dermatol 2008;7:101-4. 

82. Stozkowska W, Raczynsk K. Efficiency ad application safety of cepan 
cream. Observation of a new indication. Prezgl Lek 2008;65:241-3. 

83. Arıkan S, Adas G, Barut G. An evaluation of low molecular weight 
heparin and hyperbaric oxygen treatment in the prevention of 
intraabdominal adhesions and wound healing. Am J Surg 
2005;189:155-60.  

84. Chau CH, ShumYK, Chan YS. Heparan sulphates upregulate 
regeneration of transected sciatic nerve of adult guinea-pigs. Europ J 
Neurosci 1999;11:1914-26. 

85. Saliba M. Heparin in treatment of burns. Burns 2001;27:349-58. 
86. Ayyildiz A, Celebi B, Akgül K, et al. A comparison of free skin graft, 

fascia lata, alloderm, bovine pericardium and primary repair in 
urethrocutaneous fistulas without diversion: an experimental study. 
Pediatr Surg Int 2006;22:809-14 

87. Gill NA, Hameed A. Management of hypospadias cripples with two-
staged Bracka's technique. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2011;64:91-
6. 

88. Gargollo PC, Cai AW, Borer JG, et al. Management of recurrent 
urethral strictures after hypospadias repair: is there a role for repeat 
dilation or endoscopic incision? J Pediatr Urol 2011;7:34-8. 

89. Eliçevik M, Tireli G, Sander S. Tubularized incised plate urethroplasty: 
5 years' experience. Eur Urol 2004;46:655-9. 

90. Sarhan OM, El-Hefnawy AS, Hafez AT, et al. Factors affecting 
outcome of tubularized incised plate (TIP) urethroplasty: Single-center 
experience with 500 cases. J Pediatr Urol 2009;5:378-82.  

91. Mohamed S, Mohamed N, Esmael T, et al. A simple procedure for 

management of urethrocutaneous fistulas; post-hypospadias repair. 
Afr J Paediatr Surg 2010;7:124-8. 

92. Shanberg AM, Sanderson K, Duel B. Re-operative hypospadias repair 
using the Snodgrass incised plate urethroplasty. BJU Int 2001;87:544-
7. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Janicki%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sznitowska%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Maceluch%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gargollo%20PC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cai%20AW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Borer%20JG%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Pediatr%20Urol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eli%C3%A7evik%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tireli%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sander%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19632898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19632898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19632898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mohamed%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mohamed%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Esmael%20T%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Afr%20J%20Paediatr%20Surg.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shanberg%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sanderson%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Duel%20B%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'BJU%20Int.');


52 

 

93. Snyder CL, Evangelidis A, Hansen G, et al. Management of 
complications after hypospadias repair. Urology 2005;65:782-5. 

94. Cheng EY, Vemulapalli SN, Kropp BP, et al. Snodgrass hypospadias 
repair with vascularized dartos flap: the perfect repair for virgin cases 
of hypospadias? J Urol 2002;168:1723-6. 

95. Yerkes EB, Adams MC, Miller DA, et al. Y-to-I wrap: use of the distal 
spongiosum for hypospadias repair. J Urol 2000;163:1536-8. 

96. El-Sherbiny MT, Hafez AT, Dawaba MS, et al. Comprehensive 
analysis of tubularized incised-plate urethroplasty in primary and re-
operative hypospadias. BJU Int 2004;93:1057-61.  

97. Gopal SC, Gangopadhyay AN, Mohan TV, et al. Use of fibrin glue in 
preventing urethrocutaneous fistula after hypospadias repair. J Pediatr 
Surg 2008;43:1869-72. 

98. Willital GH, Heine H. Efficacy of contractubex® gel in the treatment of 
fresh scars after thoracic surgery in children and adolescents. Int J 
Clin Pharmacol Res 1994;14:193-202. 

99. Saulis AS, Mogford JH, Mustoe TA. Effect of Mederma on 
hypertrophic scarring in the rabbit ear model. Plast Reconst Surg 
2002;110:177-83. 

100. Ho WS, Ying SY, Chan PC, et al. Use of onion extract, heparin, 
allantoin gel in prevention of scarring in chinese patients having laser 
removal of tattoos: a prospective randomized controlled trial. Dermatol 
Surg 2006;32:891-6. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gopal%20SC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gangopadhyay%20AN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mohan%20TV%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Pediatr%20Surg.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Pediatr%20Surg.');


53 

 

TEġEKKÜR 

 

 

Uzmanlık eğitimimde emeği olan; Çocuk Cerrahisi AD Başkanı Prof. 

Dr. Hasan Doğruyol‟a, tezimin her aşamasında yardım ve desteğini 

esirgemeyen Prof. Dr. Nizamettin Kılıç‟a, Prof. Dr. Emin Balkan‟a, Prof. Dr. 

Arif Gürpınar‟a, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu‟na, asistan arkadaşlarıma, ekip 

olarak çalıştığımız Cocuk Cerrahisi kliniği hemşirelerine ve çalışanlarına, 

eğitim hayatım boyunca destek olan anneme, babama, kardeşlerime, 

asistanlığım boyunca fedakârlığını ve sevgisini esirgemeyen eşime ve 

çocuklarıma çok teşekkür ederim.  



54 

 

ÖZGEÇMĠġ 

 

 

1973 yılında Bayburt‟ta doğdum. İlköğretimi Bayburt‟ta, 

ortaöğretimimi İstanbul Kocasinan Lisesi‟nde tamamladım. 1998 yılında 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nden mezun oldum. Mezuniyetimden sonra 

Bayburt‟ta pratisyen hekim olarak çalıştım. 2006 yılında Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı‟nda göreve başladım. Evli ve üç 

çocuk babasıyım. 


