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Yazarlara Bilgi
• Çocuk Cerrahisi Dergisi (Çoc. Cer. Derg.), 
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD)’nin ve 
Pediatrik Üroloji Derneği’nin (PEDURO) ulusal 
yayın organıdır. Dergi, Çocuk Cerrahisi ve 
Çocuk Ürolojisi ile ilgili klinik ve deneysel çalış-
malar ile olgu sunumlarının yanı sıra, temel 
konularda editöryal yazıları, teknik katkıları, 
kongre-toplantı duyurularını ve okuyucu mek-
tuplarını yayınlar. Çocuk Cerrahisi ile ilişkili 
pediatri konuları ve diğer cerrahi branşların 
çocuk yaş grubundaki çalışmalarına da yer 
verir. 

• Çocuk Cerrahisi Dergisi ULAKBİM TR Dizin 
(Tıp Dizini) ve Türkiye Atıf Dizini içinde yer 
almaktadır. Dergi, otuz yılı aşkın bir süreden 
beri aralıksız olarak yayınlanmaktadır.

• Yollanan tüm çalışmalar için intihal araştır-
ması sistemli ve düzenli bir biçimde uygulanır.

• Dergi içeriğinin tamamına www.cocukcerra-
hisidergisi.org adresinden erişilebilmektedir.

• Çocuk Cerrahisi Dergisinin yayın politikası 
nedeniyle,yazıların basım aşamasında yazar-
lardan herhangi bir ücret talep edilmesi söz 
konusu olamaz. Dergi, Türkiye Çocuk Cerrahisi 
Derneği ve Pediatrik Üroloji Derneği üyelerine 
ücretsiz olarak sunulmaktadır.

• Yılda üç kez yayınlanır. Çocuk Cerrahisi 
Dergisi, uluslararası Tıbbi Editörler Kurulu’nca 
hazırlanan “Biyomedikal dergilere gönderile-
cek metinlerde aranan ortak koşullar”ı benim-
ser (Br. Med J 302: 338-341, 1991). 

• Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe 
yazım dilinde TDK Türkçe sözlük ve yazım kıla-
vuzuna uyulmalı ve olanaklı olduğunca yaban-
cı terimlerin Türkçe karşılıkları kullanılmalıdır. 

• Editörlüğe ulaşan tüm çalışmaların değerlen-
dirme sürecinde çift körleme yöntemini kul-
lanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalış-
maların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmek-
tedir. Editörler, yazının anlam ve içeriğine 
dokunmaksızın, yapısı, dili ve ifadesinde deği-
şiklik yapabilme hakkına sahiptir. Yazarlar yazı 
içeriğinin, tüm istatistiksel verilerin ve ilaç 
dozlarının doğruluğundan sorumludur. Metin 
içerisinde kısaltmalar olabildiğince az tutul-
malı, standart olmayanlardan kaçınılmalı ve ilk 
kullanıldıkları yerde açık halleri ile tanımlan-

malıdır. İstatistiksel analizlerde yöntem belir-
tilmeli, sık kullanılmayan yöntemler için kay-
nak gösterilmelidir. Yayınlanmak üzere gön-
derdikleri yazıları gecikme veya başka bir 
nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı 
ile başvurmaları gerekir. Makale yayınlanmak 
üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlar-
dan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan 
yazar listesinden silinemez, ayrıca yeni bir isim 
yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değişti-
rilemez.

• Tüm çalışmaların yazı içeriği olabildiğince 
kısa tutulmalı, kaynaklar dışında klinik ve 
deneysel çalışmalar 10, olgu sunumları ve tek-
nik katkılar 5, mektuplar 1 A4 sayfasını aşma-
malıdır. Editörlüğe hitaben, yazarların tümü 
tarafından imzalanmış, çalışmanın başka bir 
dergide yayınlanmadığını onaylayan olur 
formu orijinal imzalı olarak Çocuk Cerrahisi 
Dergisi yazışma adresine postalanmalıdır. 
Yayınlanan makaleler için yazar(lar)a ayrı baskı 
verilmez, ilk yazara derginin orijinal bir kopyası 
gönderilir.

• Dergide çıkan yazıların elektronik yayın dahil 
tüm hakkı dergiye aittir. Yazılar için yazarlara 
telif hakkı ödenmez. Yayınlanan görüş ve 
düşünceler yazarlarına aittir ve dergiyi bağla-
maz. Klinik araştırmalar için resmi gazetenin 
29.01.1993 tarih ve 21480 sayılı nüshasında 
yayınlanan yönetmeliğe uygun bir şekilde Etik 
Kurul Onayı alınmalıdır. Bu onay klinik ve 
deneysel çalışmalar için ayrı olmalıdır. Yayın 
Kurulu bilimsel olarak yeterli görülen bir yazı-
nın yayınlanmasını etik nedenlerden dolayı 
reddedebilir. Çocuklarla ilgili çalışmalarda 
belirlenmiş kesin etik standartlar olmadığın-
dan yazarlar Arch Dis Child 1967; 42:109, Arch 
Dis Child 1973; 48:751-2, Arch Dis Child 1978; 
54:441-2’de bildirilen politikayı, çalışmaların 
hukuki yönü için de Arch Dis Child 1978; 
53:443-6 ve Lancet 1977; 2:754-S’de yayınla-
nan kriterleri benimsemelidir. Yazım koşullan 
için JAMA 1997; 277:927-34 ve 1988; 
279:510’da yayınlanan “Uniform requirements 
for manuscripts submitted to biomedical jour-
nals” başlığı altında yayınlanan kurallar kabul 
edilmiştir.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, 1975 Helsinki 
Deklarasyonu’nun 2000 yılında revize edilen 



İnsan Deneyleri Komitesi’nin etik standartları-
na (http://www.iegm.gov.tr/Default.
aspx?sayfa= helsinki&lang=tr-TR) uymayı ilke 
edinmiş bir dergidir. Yayınlanmak üzere gön-
derilen klinik deneylere katılan sağlıklı bireyler 
ve hastalarla ilgili olarak, belirtilen komitenin 
etik standartlarına uyulduğunun mutlaka 
belirtilmesi ve deneyin türüne göre gerekli 
olan yerel veya ulusal etik komitelerden alınan 
onay yazılarının yazı ile birlikte gönderilmesi 
ve ayrıca deneye katılan kişi ve hastalardan ve 
hastalar eğer temyiz kudretine sahip değilse 
hastaların vasilerinden yazılı “bilgilendirilmiş 
onam” alındığını belirten bir yazı ve tüm 
yazarlar tarafından imzalanmış bir belgenin 
editöre gönderilmesi gerekir. Olgu sunumla-
rında da hastanın kimliğinin onaya çıkıp çık-
mamasına bakılmaksızın hastaların vasilerin-
den “bilgilendirilmiş onam” alınmalıdır.

Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makale-
nin Yöntem(ler) bölümünde bu ilkelere uygun 
olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik 
kurullarından ve çalışmaya katılmış kişilerden 
“bilgilendirilmiş onam” aldıklarını belirtmek 
zorundadırlar.

Çalışmada “deney hayvanı” kullanılmış ise 
yazarlar, makalenin Yöntem(ler) bölümünde 
“Guide for the care and use of laboratory ani-
mals” (www.nap.edu/cata.logi5.140.html) 
ilkeleri doğrultusunda, çalışmalarında hayvan 
haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik 
kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorun-
dadırlar. Hayvan deneyleri rapor edilirken 
yazarlar laboratuvar hayvanlarının bakımı ve 
kullanımı ile ilgili kurumsal ve ulusal rehberle-
re uyup uymadıklarını yazılı olarak bildirmek 
zorundadırlar.

Editör ve yayıncı, reklam amacı ile dergide 
yayınlanan ticari ürünlerin özellikleri ve açıkla-
maları konusunda hiçbir garanti vermemekte 
ve sorumluluk kabul etmemektedir. Eğer 
makalede doğrudan veya dolaylı ticari bağlan-
tı veya çalışma için maddi destek veren kurum 
mevcut ise yazarlar; kaynaklar sayfasından 
önce, kullanılan ticari ürün, ilaç, ilaç firması 
v.b. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya 
varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (danışman, 
diğer anlaşmalar) bildirmek zorundadır.

Hastalar ve Çalışmaya Katılanların Gizlilik ve 
Mahremiyeti

Hastalardan izin alınmadan mahremiyeti bozu-
lamaz. Hastaların ismi, isimlerinin baş harfleri 
ya da hastane numaraları gibi tanımlayıcı bilgi-
ler, fotoğraflar ve soy ağacı bilgileri vb., bilim-
sel amaçlar açısından çok gerekli olmadıkça ve 
hasta (ya da anne-baba, ya da vasi) yazılı 
aydınlatılmış onam vermedikçe basılmazlar. 
Özellikle olgu bildirimlerinde, çok gerekli 
olmadıkça hasta ile ilgili tanımlayıcı ayrıntılar 
çıkarılmalıdır. Örneğin, fotoğraflarda göz böl-
gesinin maskelenmesi kimliğin gizlenmesi için 
yeterli değildir. Çehre korunarak çok gerekli ise 
odaklanmış fotoğraf gönderilmelidir. Eğer veri-
ler kimliğin gizlenmesi için değiştirildiyse 
yazarlar bu değişikliklerin bilimsel anlamı etki-
lemediği konusunda güvence vermelidirler. 
Bilgilendirilmiş onamın alındığı da makalede 
belirtilmelidir.

YAZI DÜZENİ

Yazılar sadece online olarak kabul edilmekte-
dir. Yazarların makale gönderebilmesi için 
JournalAgent web sayfasına (www.journala-
gent.com/cocukcerrahisi) kayıt olup şifre 
almaları gereklidir. Bu sistem on-line yazı gön-
derilmesine ve değerlendirilmesine olanak 
tanımaktadır. 

• Dergiye yollanan çalışmaların yazarlarından 
ORCID ID numarası da talep edilmektedir. Bu 
numaranın alınması için yazarlarımız https://
orcid.org/register web sayfasına başvurabilir; 
yardım alabilirler.

• Yollanan tüm yazılar için “yazarlar bu çalış-
ma için çıkar çatışması olmadığını beyan 
ederler” ifadesi mutlaka eklenmelidir.

• Yazılar standart A4 boyutuna, 2 satır aralıklı 
olarak, kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak 
ve sayfalar Orijinal Türkçe/İngilizce başlıktan 
sonra Giriş bölümünden başlayarak (Yazar ve 
Kurum isimleri yazılmadan) word formatında 
(.doc) sağ alt köşede numaralandırılarak hazır-
lanmalıdır. Deneysel ve klinik araştırma maka-
leleri; Türkçe ve İngilizce özetler, Giriş, Gereç 
ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar 
bölümlerinden oluşmalıdır. Olgu sunumların-
da Gereç-Yöntem ve Bulguların yerini olgu 
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sunumu alır. Özetlerde (olgu sunumları hariç) 
sırası ile Önbilgi/Amaç, Yöntem, Bulgular ve 
Sonuç bölümleri başlık olarak yer almalıdır. 
Özet uzunlukları, araştırma makalelerinde 
250, olgu sunumlarında ise 100 kelimeyi aşma-
malıdır.

• Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet 
ve “Index Medicus’a” uygun olmalı, “Medical 
Subjects Headings” (MeSH terimleri) listesine 
uygun sözcükler kullanmaya özen gösterilme-
lidir.

• Daha önce serbest bildiri veya poster olarak 
değerlendirilmiş çalışmaların, sunulduğu kong-
re, yeri ve tarihi de orijinal başlığın altında yer 
almalıdır. 

• Tablolar açıklamaları ile birlikte ayrı bir say-
fada, rakam ile numaralandırılmalı ve yazının 
en sonuna eklenmelidir. Tabloda kullanılan 
kısaltmalar, alt kısımlarında açık halleri ile 
belirtilmelidir. Şekil ve grafikler benzer şekilde 
ayrı numaralandırılmalıdır.

• Fotoğraflar baskıya uygun formatta (en az 
300 dpi) ana metin olan word dökümanının 
içine yapıştırılmadan ayrı birer .jpg dosyası 
olarak sisteme yüklenmelidir. Fotoğraflara ait 
alt yazılar da ayrı bir sayfada gönderilir. 
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Editörden

Veda eden bir editörden herkese teşekkürler, 
saygı ve sevgiler...

Değerli Çocuk Cerrahları,

Editöryel yazıların en zorlusunu, en üzücüsünü ve sonuncusunu yazmak benim için gerçekten 
çok zor oldu.

Çocuk Cerrahisi Dergisi, ilk kez 35 yıl kadar önce Pediatrik Cerrahi Dergisi adıyla yayın hayatına 
başlamıştı.

İlk yıllardaki başarılı çıkışımız ve sizlerin desteği ile dergi hızlı bir gelişme göstermiş TÜBİTAK 
indekslerine ve Excrepta Medica gibi indekslere girmeyi başarmıştı.

Daha sonraki yıllar, derneğimiz bünyesindeki bazı yönetimsel değişiklikler nedeniyle derginin 
düzenli çıkışı aksamış, indekslerdeki yerimiz yitirilmişti.

Bu durum, bizleri yıldırmadı ve hep birlikte gerçekleşen çalışmalarımız ve sizlerin yayın desteği 
ile dergimiz yeniden indekse giren saygın bir dergi konuma geldi.

Ülkemizde, çocuk cerrahisi çapında bir branşın 35 yıl devamlı olarak bir dergi çıkarabilmesi 
gerçekten dünyada da örneği az görülen bir durumdu.

Geçtiğimiz ay, Logos Yayıncılık Yönetimi, bazı finansal sorunlar nedeniyle yayın hayatlarına son 
verme kararı aldıklarını üzülerek bildirdiler.

Ancak, kapanmadan önce ilk göz ağrısı iki dergilerinden biri olan Çocuk Cerrahisi Dergisi’nin bu 
son sayısını da çıkarma sözü verdiler.

Dergimiz bu sayısı ile Logos Yayıncılık bünyesindeki yayın hayatına son vermektedir. Ancak hiç 
kuşkusuz TÇCD ve PEDURO gibi yıllardır desteğini gördüğümüz iki önemli derneğimiz başka yayın 
firmalarıyla temas ederek derginin devamlılığını sağlayacaklardır. Logos Yayıncılık ellerindeki 
tüm verileri ve bilgi bankasını TÇCD VE PEDURO derneklerimizin anlaşacağı yeni yayın kurumuna 
ücretsiz olarak teslim etmeyi taahhüt etmiş bulunmaktadır.

Uzun bir süredir editörlük ve son yıllarda da baş editörlük görevini yürütmeye çalıştığım 
dergimizdeki bana onur veren bu görevi bu aşamadan sonra artık bırakma kararı verdiğimi 
sizlere iletmek isterim.

Bayrağı devralacak genç meslektaşlarımız başardıkları diğer işler gibi bu görevi de tam layığı ile 
yapacaklardır. Bundan hiçbir kuşku duymuyoruz. Ancak yayın akışımızdaki bazı sorunlar, derginin 
ilk yıllardan beri reklam alamama durumu çok yoğun ve özverili bir çalışmayı gerektirecektir.

Sizlere 35 yıllık desteğiniz için teşekkürlerimi sunar, derginizi yaşatma ve ileriye götürme 
çabalarınızı bundan sonra da devam ettirmenizi dilerim.



Bu fırsattan yararlanarak,derginin ilk iki editörü Daver Yeker, Nur Danişmend’e, ilk yıllarımızda 
üstün bir görev anlayışı ve katkıları ile dergiye finansiyel destek bulan Osman Faruk Şenyüz’e, İlk 
sayıda destek yazıları ile bizlere kuvvet veren merhum hocamız Akgün Hiçsönmez ve Işık Olcay 
hocalarımıza, dergi editörlük sorumluluk ve yükünü paylaşan TÇCD ve PEDURO başkanlarımıza, 
tüm editör yardımcılarıına, hakemlik görevlerini aksatmadan yapan hocalarımıza, derginin 
finansiyel desteğini gerçekleştirmede olumlu tavır gösteren her iki derneğimizin tüm yönetim 
kadrolarına, hakem heyetlerine, zor zamanlarda derginin kayıp yılları yakalayıp güncel hale 
gelebilmesinde büyük emeği olan ve tüm sayıları CD ortamında kayıt altına alarak derginin en 
iyi şekilde arşivlenmesini gerçekleştiren Prof Dr Sinan Celayir’e, son yıllarda gerçekten büyük 
bir özveri ile ve geceli gündüzlü çabaları ile derginin önemli yükünü kaldıran editör yardımcımız 
Prof Dr Ebru Yeşildağ’a, yıllarca yazım işlerinde bize yardımcı olan Arzu Ölmez hanıma, 
Logos yönetim kadrosundan merhum Rıfat Bahar ve Prof Dr Mois Bahar’a teşekkürlerimizi 
sunarız.

Saygılarımla,

S.N. Cenk Büyükünal
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Özgün Araştırma / Research ArticleÇoc. Cer. Derg. 2021;35(3):95-102

doi:10.5222/JTAPS.2021.90236

ÖZ

Amaç: Jinekomasti tedavisinde cerrahi yaklaşımlar, özellikle cilt ve fibroglandüler doku fazlalığında 
liposuctionın yetersizliği ile medikal tedavinin yan etki oluşturma endişesi nedeniyle hâlâ güncel kalma-
ya devam etmektedir. Bu çalışmada ameliyat ettiğimiz olguların memnuniyet düzeyleriyle birlikte sunul-
ması ve jinekomasti tedavisi için farklı cerrahi seçeneklere dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: İki çocuk cerrahisi merkezinde, 2001-2019 yılları arasında Simon evrelendirmesine göre üç 
farklı teknikle ameliyat edilen 60 olgunun dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Simon-I ve IIA olgu-
larının ameliyat kararı en az üç yıllık takibin sonunda verilirken Simon-IIB ve III için bu kadar süre bekle-
nilmedi. Tüm olguların ameliyat sonucunu nasıl değerlendirdiklerine dair 5’li Likert skalasına göre 
memnuniyet düzeyleri belirlendi.
Bulgular: Ortalama yaş 15.46 yıl (12-21) ve izlem süresi 6.51 yıl (2-18) olan olguların %40’ı (n=24) tek, 
%60’ı (n=36) çift taraflıydı. Endokrinoloji ve psikiyatri bölümleriyle birlikte değerlendirilen olguların 
onunda ek anomali saptandı. Altısında parsiyel androjen duyarsızlık sendromu, bunların üçünde hipos-
padias ile birlikte uzun dönem testosteron kullanım öyküsü vardı. Simon-I olan 10 ve Simon-IIA olan 26 
olguya İnfra-areolar Semisürküler Subkutan Mastektomi (İSSM), Simon-IIB olan 20 olguya İnfra-areolar 
Hilal Cilt Ada Eksizyonu ile Mastektomi (İHCAEM), Simon-III olan 4 olguya Vertikal Redüksiyon 
Mamoplasti (VRM) teknikleri uygulandı. Tüm olgularda hemovak dren kullanıldı. Erken dönemde iki 
olguda seroma, bir olguda hematom gelişti. Geç dönemde bir olguda meme başı çökmesi, bir olguda 
minimal cilt deformitesi saptandı. Tüm olgularımızda genel memnuniyet oranı %98.3 olarak belirlendi.
Sonuç: Adolesan için ciddi psikososyal bir sorun olan jinekomastinin tedavisinde esas olan tüm olguların 
multidisipliner olarak ele alınması ve en iyi sonuca ulaşmak için tüm farklı tekniklerin bilinmesidir.

Anahtar kelimeler: Jinekomasti, adolesan, cerrahi yöntemler

ABSTRACT

Objective: Surgical approaches to the treatment of gynecomastia are still popular due to concerns 
regarding the side effects of medical therapy, particularly with the failure of liposuction in the presence 
of excessive skin and fibroglandular tissue. We present here the results of a satisfaction questionnaire 
administered to patients who underwent surgery for the treatment of gynecomastia, drawing attention 
to the different surgical options.
Method: The medical charts of 60 cases who underwent surgery in two pediatric suregery centers using 
three different techniques, selected based on the Simon’s-classification, between 2001-2019 were 
reviewed retrospectively. The surgical approach was selected based on at least a 3-year follow-up 
period in cases with Grade-I and IIA, while there was no waiting period for patients with Grade-IIB and 
III. Satisfaction levels were determined according to the 5-point Likert-scale regarding how all patients 
evaluated the surgical outcome.
Results: The mean age of the respondents was 15.46-years (12–21), the mean duration of follow-up 
was 6.51-years (2–18), and 40% (n=24) of the patients had unilateral and 60% (n=36) had bilateral 
gynecomastia. The cases were examined individually in consultation with the departments of endocri-
nology and psychiatry. Of the total, 6-patients were found to have partial androgen insensitivity syn-
drome three with hypospadias and a history of long-term testosterone use. 10-patients with Grade-I 
and 26-patients with Grade-IIA underwent an infraareolar-semicircular-subcutaneous-mastectomy 
(ISSM); 20-patients with Grade-IIB underwent an infraareolar-crescent-skin-sland excision and mastec-
tomy (ICSIEM); and 4-patients with Grade-III underwent a vertical-reduction-mammoplasty (VRM). A 
hemovac drain was inserted in all patients. Minor complications occurred in 3-patients in the early term 
and in 1-patient in the long term. The overall satisfaction rate of the patients was 98.3%.
Conclusion: The basic principle behind the treatment for gynecomastia, which constitutes a significant 
psychosocial health problem during adolescence, is the multidisciplinary management of cases with 
knowledge of all the available techniques so as to achieve the best outcome.

Keywords: Gynecomastia, adolescent, surgical methods
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Giriş 

Jinekomasti, erkek memesinin glandüler ve yağlı 
doku artışına bağlı olarak aşırı büyümesidir. Fizyolojik 
jinekomasti denen ve yenidoğan, puberte, yaşlılık 
dönemlerinde ortaya çıkan meme büyümelerinin bir 
bölümü kendiliğinden gerileyebilmektedir. Ancak, 
özellikle adolesan dönemde beliren ve farklı büyük-
lüğe ulaşan jinekomasti; içe kapanma, toplumdan 
uzaklaşma, özgüven kaybı gibi çeşitli psikolojik sorun-
lar oluşturabilmektedir. Bu nedenle tüm olguların 
çocuk endokrinoloji ve çocuk psikiyatrisi ile birlikte 
ele alınması son derece önemlidir (1,2).

Simon ve ark. (3) tedavi planlaması için jinekomastiyi, 
volüm ve cilt fazlalığına göre evrelendirmiştir. 
Simon-I: Hafif düzeyde volüm artışı, cilt fazlalığı yok, 
Simon-IIA: Orta düzeyde volüm artışı, cilt fazlalığı 
yok, Simon-IIB: Orta düzeyde volüm artışı, cilt fazlalı-
ğı var, Simon-III: Yüksek düzeyde volüm artışı, cilt 
fazlalığı var.

Jinekomasti tedavisi ile ilgili çeşitli yöntemler tanım-
lanmıştır. Ancak, özellikle cilt ve fibroglandüler doku 
fazlalığında liposuctionın yetersizliği ile medikal teda-
vinin yan etki oluşturma endişesi cerrahi yöntemleri 
güncel tutmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, 
literatürde kısıtlı sayıda çocuk cerrahisi deneyimi yer 
almaktadır. 

Bu çalışmadaki amacımız, jinekomasti tedavisinde 
yalnızca cerrahi yöntemleri uygulayan kliniklerimi-
zin deneyimlerini, ameliyat ettiğimiz olguların 
memnuniyet düzeyleriyle birlikte sunmak ve jineko-
masti tedavisi için farklı cerrahi seçeneklere dikkat 
çekmektir.

Gereç ve Yöntem

İki çocuk cerrahisi merkezinde 2001-2019 yılları ara-
sında jinekomasti nedeniyle ameliyat edilen 60 olgu-
nun dosyaları, SBÜ. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim 
ve Arşatırma Hastanesi’nin Etik Kurulu’ndan alınan 
2020.05.44 No.lu onaydan sonra geriye dönük olarak 
incelendi. Olgular; yaş, taraf, ek anomali, fizik muaye-
ne bulguları, Simon evrelendirmesi, çocuk endokri-
noloji ve çocuk psikiyatrisi notları ile seçilen ameliyat 
yöntemleri, gelişen komplikasyonlar ve izlem süreç-
leri açısından değerlendirildi. 

Jinekomasti, erkek memesinin rahatsızlık verecek 
düzeyde büyümesi olup, kliniklerimize başvuran 
olguların fizik muayene ve ultrason bulgularına göre 
evreleri (Simon) belirlendi. Vücut kitle indeksi yüksek 
ve fizyolojik jinekomasti sürecindeki adolesanlar 
ayrılarak çalışmaya dâhil edilmedi. Ayrıca Simon-I ve 
IIA grubunda olanlar üç yıllık takibe alınarak çalışma 
dışı bırakıldı. Ancak, bu grupta yer alanlarda sürecin 
sonunda belirgin küçülme/kaybolma saptanmaması 
veya süreç içinde artan psikososyal yakınmalar nede-
niyle ameliyat kararı verilenler çalışmaya dâhil edildi. 
Bunun dışında volüm ve cilt fazlalığı olan Simon-IIB 
ve III grubundakiler için -bu süre beklenilerek küçül-
me veya kaybolma olamayacağı için- ilk tanıda cerra-
hi karar alınarak çalışmaya dâhil edildi.

Kliniklerimizde cerrahi olarak çıkarılacak doku ve cilt 
miktarı göz önüne alınarak en iyi sonuca ulaşmak için 
evrelerine göre farklı yöntem seçme prensibi benim-
senmiştir. Buna göre, Simon-I ve IIA için İSSM, Simon-
IIB için İHCAEM ve Simon-III için VRM yöntemleri 
uygulanmıştır.

Cerrahi yöntemler:
1. İSSM: İnfra-areolar Semisürküler Subkutan 

Mastektomi (Şekil 1a)
2. İHCAEM: İnfra-areolar Hilal Cilt Ada Eksizyonu ile 

Mastektomi (Şekil 1b)
3. VRM: Vertikal Redüksiyon Mamoplasti (Şekil 1c)

Ameliyat sonrası tüm olgulara 5’li Likert skalası ile 
sonucu nasıl değerlendirdikleri soruldu. En kötü (hiç 
memnun değilim) 1puan, en iyi (çok memnunum) 5 
puan olmak üzere 1’den 5’e kadar puanlamaları 
istendi. Dört ve 5 puan verenler -sonuçtan memnun- 
olarak kabul edildi ve tüm olguların genel memnuni-
yet düzeyleri belirlenmeye çalışıldı (Tablo 1).

Bulgular 

Yaş ortalaması 15.46 yıl (12-21 yıl) ve izlem süresi 
6.51 yıl (2-18 yıl) olan altmış olgunun %40’ı (n=24) 
tek taraflı, %60’ı (n=36) çift taraflıydı. 

Tablo 1. Beşli Likert skalası.

Hiç memnun değilim.
Memnun değilim.
Yorumsuz/Kararsızım.
Memnunum.
Çok memnunum.

1 puan
2 puan
3 puan
4 puan
5 puan
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Olguların altısında parsiyel androjen duyarsızlığı, 
birinde opere mesane ekstrofisi, üçünde parsiyel 
androjen duyarsızlığı ile birlikte hipospadias ve uzun 
dönem (5 yıl) testosteron (SustanonR) kullanım öykü-
sü vardı. 

Evrelerine göre; Simon-I grubunda olan 10 ve Simon-
IIA grubunda olan 26 olguda İSSM (Şekil 2; a, b, c, d), 
Simon-IIB grubunda olan 20 olguda İHCAEM (Şekil 3; 
a, b, c, d), Simon-III grubunda olan 4 olguda VRM 
yöntemi kullanıldı (Şekil 4; a, b, c, d, e, f, g, h, i, j).

! "$!

$ekil 1; a,b,c: Simon evrelendirmesine göre seçilen ameliyat teknikleri; 

                                                                              
          Simon-I ve IIA                              Simon-IIB                                       Simon-III 
#nfra-areolar Semisirküler              #nfra-areolar Hilal Cilt                      Vertikal Redüksiyon  
       Subkutan Mastektomi                 Ada Eksizyonu ile                                Mamoplasti 
                (#SSM)                                   Mastektomi                                        (VRM) 
                                                               (#HCAEM)                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1a, b, c. Simon evrelendirmesine göre seçilen ameliyat teknikleri.

Simon-I ve IIA
İnfra-areolar Semisirküler

Subkutan Mastektomi
(İSSM)

Simon-IIB
İnfra-areolar Hilal Cilt Ada Eksizyonu 

ile Mastektomi
(İHCAEM)

Simon-IIII
Vertikal Redüksiyon

Mamoplasti
(VRM)

Şekil 2a,b,c,d. Simon-I ve IIA için İSSM: İnfra-areolar semisirküler subkutan mastektomi.
Hafif ve orta düzeyde volüm artışı olan ancak cilt fazlalığı olmayan olgularda (Şekil 2;a), marker kalem ile infra-areolar semisirküler  çizim 
(Şekil 2;b,c) ardından insizyon ile mastektomi yapıldı. Bir olgumuzda oluşan hematom, geç dönemde sol meme başında çökme ve nedbeli 
iyileşme ile sonuçlandı (Şekil 2;d).
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Şekil 4a,b,c,d,e,f. Simon-III için VRM: Vertikal Redüksiyon Mamoplasti.

Şekil 3a,b,c,d. Simon-IIB için İHCAEM: İnfra-areolar Hilal Cilt Ada eksizyonu ile mastektomi.
Orta düzeyde volüm artışı ve cilt fazlalığı olan olgularda (Şekil 3;a), marker kalem ile infra-areolar semisirküler hilal tarzında çizim (Şekil 
3;b) ardından insizyon ve cilt eksizyonu ile birlikte mastektomi yapıldı. Postoperatif erken (Şekil 3c) ve geç dönem görüntüleri (Şekil 3;d).
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Tüm olgulara mastektomi bitiminde hemovak dren 
konuldu, ortalama drenaj süresi 1.33 gün (1-3) idi. 
İSSM ile ameliyat edilen otuz altı olgunun ikisinde 
erken dönemde seroma ve bir olguda hematom 
gelişti. Seroma gelişen olgularda bir kez ponksiyon 
yapmakla tamamen iyileşme sağlandı. Bilateral opere 
edilen ancak yalnızca tek tarafında (sol) hematom 
gelişen olgu ise girişim yapılmadan takibe alındı, bu 
olguda geç dönemde nedbeli iyileşme ile meme başı 
çökmesi gözlendi (Şekil 2; d). İHCAEM ile ameliyat 

edilen yirmi olgunun hiçbirinde erken veya geç 
dönemde bir sorunla karşılaşılmadı. VRM ile ameli-
yat edilen dört olgudan birinde minimal cilt deformi-
tesi saptandı (Şekil 4; i). Ameliyat sonrası 2. yılında ve 
mevcut durumdan yakınması olmayan olgunun taki-
bi devam etmektedir (Şekil 4; j). 

Likert skalasına göre yaptığımız değerlendirmede, 4 ve 
5 puan veren olgularımızın toplamında genel memnu-
niyet düzeyi %98.3 olarak belirlendi (Tablo 2).

Şekil 4;a,b,c,d,e,f,g,h,i,j: Simon-III için VRM: Vertikal Redüksiyon Mamoplasti;
Yüksek düzeyde volüm artışı ve cilt fazlalığı olan olgularda (Şekil 4;a), meme başı ve areolanın beslendiği damarı ile birlikte taşınacağı yerin 
belirlenmesi ve vertikal redüksiyon için marker kalemi ile planlama; (Şekil 4;b), buna uygun insizyon ve süperomedial sadece cilt eksizyonu 
(Şekil 4;c), doku eksizyonu (Şekil 4;d), areolanın yerinin oluşturulması (Şekil 4e), flebin yerine yerleştirilmesi ile arolanın taşınması (Şekil 
4;f), bilateral VRM sonrası hemovak dren yerleştirilmesi postoperatif görünüm (Şekil 4;g), postoperatif 10. gün (Şekil 4;h), postoperatif 3. 
ayında saptanan minimal estetik bozukluk (Şekil 4;i), posoperatif 2. yılında  daha iyi görünmektedir(Şekil 4;j). 
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Tartışma 

Jinekomasti, erkek memesinin kadın tipi büyüme-
si olup, çoğunlukla idiopatiktir, ancak bazı endok-
rin bozukluklar, sendromlar, habis tümörler ve 
ilaçlar jinekomastiye neden olabilmektedir. 
Hastalıktan çok klinik bir tablo olan jinekomasti-
nin çocuk endokrinoloji ve çocuk psikiyatrisi ile 
birlikte ele alınması (4-7), vücut kitle indeksi ve 
fizyolojik süreçlerine dikkat edilerek her olguya 
özgü bir takip ve tedavi planı belirlenmesi son 
derece önemlidir. 

Biz de tüm olgularımızı bu çerçevede değerlendirip 
hasta ve ailesini tüm süreç hakkında ayrıntılı olarak 
bilgilendirdik. Olgularımızın altısında parsiyel andro-
jen duyarsızlık sendromu saptanırken üçünde ayrıca 
uzun dönem testosteron kullanım öyküsü mevcuttu. 
Vücuttaki fazla testosteron, aromatizasyon ile östro-
jene dönüşmekte, bu da memede istenmeyen büyü-
meye neden olmaktadır.

Çocuk endokrin bölümü; olguları, hormonal ve meta-
bolik açıdan tetkik etmekte, özgeçmiş ve soygeçmişle-
riyle birlikte değerlendirmekte ayrıca Simon-I ve IIA 
grubundaki jinekomasti olgularının 3 yıllık izlemlerin-
de memede küçülme/kaybolma olup olmadığını çocuk 
cerrahisi ile birlikte yakından takip etmektedir. 

Çocuk psikiyatri bölümü, jinekomasti olgularının 
çoğunda -farklı düzeylerde- saptanan içe dönüklük, 
öz güven kaybı, istediği giysiyi giyememe ile havuza-
denize girememenin oluşturduğu anksiyete ve top-
lumdan uzaklaşma gibi durumların belirlenmesi, 
etkilenme düzeyinin belirlenmesi, gerekli tıbbi deste-
ğin sağlanması ile birlikte özellikle Simon-I ve IIA 
grubundaki olguların ameliyatsız takipleri süresinde 
gösterdikleri sabırsızlık ve ameliyat öncesi grupta yer 
alan bazı olguların, bir an önce kurtulma isteğinin 
oluşturduğu stresin yönetilmesinde önemli katkılar 
sunar. 

Jinekomastinin tedavisinde genel olarak üç yaklaşım 
öne çıkmaktadır: a) medikal tedavi, b) liposuction, c) 
cerrahi tedavi. Medikal tedaviyi savunan gruplar, 
jinekomastinin östrojen-androjen dengesinin bozul-
ması sonucu ortaya çıktığını ve dolayısıyla antiöstro-
jen tedavi ile non invazif olarak güvenle tedavi edile-
bileceğini savunur (4,5,8,9). Ayrıca medikal tedavinin 
hastaları olası cerrahi komplikasyonlardan koruyaca-
ğı öne sürülmektedir (5,9,10). Öte yandan ilaçların 
evrensel olarak onaylanmadığı, yarar/zarar etkileri-
nin tamamen incelenmediği, kullanılsa bile yalnızca 
küçük ve orta büyüklükteki olgularda ve başlangıç 
döneminde kullanılabileceği, destekleyici yeterli sayı-
da çalışma olmadığı ve uzun süre kullanım gerektirdi-
ği gibi karşıt görüş bildirenler de vardır (11).

Serimizdeki olguların hiçbirinde medikal tedavi kulla-
nılmadı. Literatürde belirtilen çekincelerin yanında 
medikal tedavi uygulandıktan sonra yeterli küçülme 
saptanmayan olgularda olası fibrozis nedeniyle cer-
rahisinin de zorlaşabileceğini düşünüyoruz. 

Liposuction yöntemi artmış yağlı dokunun aspirasyo-
nu temeline dayanmakta olup, en önemli kısıtlılığı; 
fibroglandüler doku, aşırı büyük meme ve cilt fazlalı-
ğı varlığında etkili olamamasıdır. Ancak, son dönem-
lerde liposuction-cerrahi kombinasyonu ile iyi sonuç-
lar alındığı bildirilmektedir (12,13). Yine mastektomi 
yapılanlarla liposuction-mastektomi kombinasyonu 
uygulanan olguların karşılaştırıldığı bir çalışmada, 
kombine tedavi uygulananlarda sonuçların çok daha 
iyi olduğu vurgulanmıştır (14).

Kliniklerimizin liposuction deneyimi olmamakla bir-
likte, özellikle cilt çıkarılması gerekmeyen ve yağlı 
doku miktarının fazla olduğu seçilmiş olgularda etkili 
olacağı, ancak bazen işlemin birkaç seans daha gere-
kebileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Cerrahi teknik olarak 1946’da tanımlanan İSSM yön-
temi özellikle ergen jinekomastisinde tatmin edici 

Tablo 2. Olgularımızın 5’li Likert skalası sonuçları ve oranları.

Evre-I -İSMM (n=10)
Evre-IIA -İSMM (n=26)
Evre-IIB -İHCAEM (n=20)
Evre-III -VRM (n=4)
Toplam (n=60)
% (100)

1 puan (n)

-
-
-
-
-

2 puan (n)

-
-
-
-
-

3 puan (n)

-
1
-
-
1

%1,6

4 puan (n)

2
5
4
1

12
%20

5 puan (n)

8
20
16
3

47
%78,3
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sonuçlar vermektedir (15,16). Ancak, fazlaca doku ve 
cilt çıkarılması gereken Simon-III jinekomastilerde, 
plastik cerrahinin kadınlarda meme küçültülme için 
1970 yılından itibaren bazı modifikasyonlarla geliştir-
diği VRM yöntemi kullanılmaktadır (17-20).  Bir çalışma-
da, özellikle çocuklarda Simon-III jinekomastide cildi 
eksize etmeden modifiye periareolar insizyonla yapı-
lan mastektominin erken dönem sonuçlarının çok iyi 
olduğu, başka bir çalışmada ise hafif olgularda İSSM, 
ağır olgularda ise VRM yönteminin daha uygun ola-
cağı bildirilmiştir (20,21). Bununla birlikte, Greuse ve 
ark., kadınlarda VRM tekniğiyle yapılan meme küçült-
me ameliyatları sonrası 500 gramdan fazla doku 
çıkarılanlarda basınç duyarlığının bir yıl sonra düzel-
diğini, ancak sıcaklık ve titreşim duyarlılığının azalmış 
olarak kaldığına dikkat çekmektedir (22). Genel olarak 
az oranda da olsa postoperatif karşılaşılan seroma, 
hematom, yara açılması, nedbe gelişimi, rezidual 
doku kalması, meme başı çöküklüğü, nekroz ve his 
kaybı gibi komplikasyonlar yeni yöntem arayışlarını 
beraberinde getirmiştir. Bu anlamda literatürde modi-
fiye pek çok yeni çalışma göze çarpmaktadır (13,23-25). 
Özellikle Grade II ve III jinekomasti olgularında fazla 
deri çıkarmadan uygulanan ve çok başarılı sonuçlar 
verdiği bildirilen İHCAEM (Modifiye Benilli tekniği) 
yöntemini (26,27). Özçelik ve ark. da uygulamış, ayrıca 
her evreye göre farklı bir teknik kullanarak bir algorit-
ma oluşturulabileceğine vurgu yapmışlardır (28). 

Jinekomasti tedavisi için yalnızca cerrahi yöntemleri 
uygulayan kliniklerimizde evrelerine göre üç farklı 
teknik ile ameliyat etme stratejisi benimsenmiştir. 
Buna göre, Simon-I ve IIA olarak belirlenen ve İSSM 
tekniği ile ameliyat edilen otuz altı olgumuzun ikisin-
de erken dönemde seroma birinde hematom gelişti. 
Hematom gelişen olgumuzda geç dönemde nedbeli 
iyileşme ile meme başı çökmesi oluştu. Postoperatif 
on ikinci yılında ve mevcut durumdan yakınması 
olmayan olgumuz için plastik cerrahi ile bir girişim 
yapılabileceğini düşünüyoruz. 

Simon-IIB olarak belirlenen ve İHCAEM tekniği ile 
ameliyat edilen yirmi olgumuzun hiçbirinde erken 
veya geç dönemde komplikasyonla karşılaşılmadı. 
Bunun da geniş meme dokusunun, hilal tarzındaki 
cilt adacığı ile birlikte çıkarılmasının hem daha geniş 
bir cerrahi görüş alanı sağladığını hem de yara 
dudaklarındaki esnemelere bağlı oluşabilecek ned-
beli iyileşmeyi önlediğini düşünüyoruz. 

Yine Simon-III olarak belirlenen ve VRM tekniği ile 
ameliyat edilen dört olgumuzdan birinde areola-cilt 
bileşkesinde ve vertikal insizyon alt ucunda hafif 
kabarıklık şeklinde cilt deformitesi gözlendi. 
Takiplerinde daha iyi olduğu görülen ve postoperatif 
ikinci yılında olan olgunun yüksek memnuniyet bil-
dirmesinden dolayı ek girişim yapılmadan izlemi 
sürmektedir.

Ameliyat sonrası genel memnuniyet düzeyleri %87 
ile %98.6 arasında bildirilmektedir (2,14,16,20). Bu oran, 
serimizde, %98.3 olarak saptanmış olup, literatürle 
uyumluluk içindedir. Serimizdeki olgu sayısının yeter-
sizliğine karşın literatürde kısıtlı çocuk cerrahisi yazısı 
adına cesaret verici olduğunu düşünüyoruz. 

Sonuç olarak, adolesanlarda önemli psikososyal 
sorunlara yol açabilen jinekomastinin tedavisinde 
temel amaç, her olgunun çocuk endokrinoloji ve 
çocuk psikiyatrisi ile birlikte değerlendirilmesi ve 
cerrahi olarak en iyi sonuca ulaşmak için tüm farklı 
tekniklerin bilinmesinin gerektiğidir.
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ÖZ

Amaç: Yara yeri infeksiyonunu engelleyerek iyi bir yara iyileşmesinin sağlanması önemli bir cerrahi 
sorundur. Geçmişten günümüze kadar pek çok çeşit bitkisel ve hayvansal ürünler birçok hastalık ve 
yaraların tedavisinde tıbbi amaçlarla kullanılagelmiştir. Bunlardan birisi de propolistir. NORs (Nucleolus 
Organizer Regions=Çekirdekçik Oluşturan Bölgeler) hücrenin canlılık, metabolik aktivite ve proliferasyo-
nun iyi bir göstergesidir. Bu çalışmada, deneysel olarak oluşturulan cerrahi yara modelinde proliferasyon 
indeksinin bir göstergesi olarak da kullanılabilen NOR proteinlerinden nukleolin, nukleofosmin ve UBTF 
gen ekspresyon düzeyleri ve propolisin yara yeri infeksiyonunu önleme ve anastomoz iyileşmesine kat-
kısını değerlendirerek literatüre katkıda bulunmayı amaçladık.
Yöntem: Bu deneysel çalışma; cerrahi yaralar sınıflamasına göre temiz ve temiz-kontamine yaralar 
oluşturularak planlandı. Sıçanlar Kontrol, Anastomoz, Fusidik asit+Anastomoz ve Propolis+Anastomoz 
olarak dört ana gruba ayrıldı. Toplam 4 hayvan grubu, her bir grupta sekizer adet ve toplamda 32 hay-
van kullanıldı. Hayvanlarda yara yeri infeksiyon belirteç olarak hemogram ve anastomoz dokusunda 
NCL, NPM1 ve UBTF gen ekspresyon düzeyleri çalışılarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Tüm gruplar dikkate alındığında, NCL (p=0,038), NPM1 (p=0,001) ve UBTF (p=0.000) gen 
ekspresyon düzeyleri için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Tüm gruplar 
dikkate alındığında, cerrahi yara infeksiyonuna bağlı olarak, kan parametreleri açısından gruplar ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit belirlendi (p<0.05). 
Sonuç: NCL, NPM1 ve UBTF gibi nükleolar proteinler; hücre homeostazının sürdürülmesi için önemli 
işlevlere sahiptir ve cerrahi yaralarda infeksiyonu engelleyerek anastomoz iyileşmesinin sağlanması için 
belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Propolis, nukleolin, nukleofosmin, UBTF

ABSTRACT

Objective: Providing good wound healing by preventing wound infection is an important surgical 
problem. From past to present, many kinds of herbal and animal products have been used for in the 
treatment of many diseases and wounds. One of them is propolis. NORs (Nucleolus Organizer Regions) 
is a good indicator of cell vitality, metabolic activity and proliferation. We aimed to detect Nucleolin, 
Nucleophosmin and Upstream Binding Transcription Factor gene expressions from NOR proteins, which 
can also be used as an indicator of proliferation index in the experimentally surgical wound model and 
contribution of propolis to anastomotic healing by preventing wound infection, thus we can contribute 
to the literature.
Method: This experimental study was planned by creating clean and clean-contaminated wounds 
according to the surgical wounds classification. Rats were divided into four main groups as Control, 
Anastomosis, Fusidic acid + Anastomosis and Propolis + Anastomosis. A total of 4 groups of animals, 
eight in each group, and a total of 32 animals were used. NCL, NPM1 and UBTF gene expression levels 
at anastomosis tissue and hemogram were studied and compared in as the markers of wound infection 
in animals.
Results: It was observed that there were statistically significant differences between the all groups in 
terms of NCL (p=0.038), NPM1 (p=0.001) and UBTF (p=0.001) gene expression levels and hemogram 
parameters. Considering all groups, a statistically significant differences were found between the 
groups in terms of blood parameters, depending on surgical wound infection (p <0.05).
Conclusion: Nucleolar proteins such as NCL, NPM1 and UBTF have important functions in maintaining 
cell homeostasis and can be used as a marker to prevent infection in surgical wounds and to ensure 
anastomotic healing.

Keywords: Propolis, nucleolin, nucleophosmin, UBTF
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Giriş 

Yara yeri infeksiyonunu engelleyerek iyi bir yara iyi-
leşmesinin sağlanması önemli bir cerrahi sorundur. 
Laparotomilerde özellikle de kirli yara olarak kabul 
edilen travmatik intestinal/kolonik perforasyonlar, 
peptik ülser perforasyonu, perfore apandisit ve intes-
tinal yapılara rezeksiyon/anastomoz işlemi yapılması 
gereken ciddi peritonit ve intra-abdominal infeksiyo-
nun eşlik ettiği olgularda ameliyat sonrası yara yeri 
infeksiyonu ve buna bağlı yara ve anastomoz iyileş-
mesinin gecikmesi bugünlerde çok önemli bir sorun-
dur (1). İntestinal yapılara hiç dokunulmayan tanısal 
laparotomi gibi temiz kabul edilen yaralarda bile 
diyabetik hastalar, kişisel olarak bağışıklık sistemi 
güçlü olmayan yaşlı yatalak bakım hastaları, radyote-
rapi/kemoterapi hastaları, aplastik anemi gibi hema-
tolojik hastalığı olan kişiler ve AIDS hastalarında ame-
liyat sonrası yara yeri infeksiyonu önemli bir morbidi-
te/mortalite nedenidir ve bu durum hastanede kalış 
süresini uzatarak ek maliyetlere yol açmaktadır.

Geçmişten günümüze kadar pek çok çeşit bitkisel ve 
hayvansal ürünler birçok hastalık ve yaraların tedavi-
sinde tıbbi amaçlarla kullanılagelmiştir. Bir arı ürünü 
olan propolisin antibakteriyel, antiviral, antifungal, 
epitelizan ve analjezik pek çok etkileri vardır (2). Yan 
etkisi ise yok gibidir. Şimdiye kadar propolise karşı 
mikrobiyal direncin geliştiği bildirilmemiştir.

NORs (Nukleolus Organizer Regions=Çekirdekçik 
Oluşturan Bölgeler) insan ve diğer ökaryotların kro-
mozomlarındaki çekirdekçik oluşturan DNA bölgele-
ridir. Bu bölgeler rRNA sentezledikleri için rDNA ola-
rak da bilinirler. NORs insanda beş çeşit akrosentrik 
kromozomun (13, 14, 15, 21, 22. kromozomlar) ikin-
cil boğumu olarak bilinen satellit köklerinde bulunur-
lar ve çekirdekçiğin oluşumuna neden olurlar. 
Çekirdekçiğin aktif zonunda (fibrillar ve yoğun fibril-
lar merkez) NOR proteinleri bulunmaktadır ve bunlar 
formik asit varlığında gümüş nitratı metalik gümüşe 
indirgemektedir. AgNOR proteinleri birçok kanser 
türünde hücresel proliferasyonun bir indikatörüdür 
(3). Bu bölgelerin aktiviteleri direk olarak protein sen-
tezi ile ilişkilidir. Bu nedenle, aktif NOR sayıları, artan 
hücresel aktiviteyle artar. İşte bu yüzden NORs hüc-
renin canlılık, metabolik aktivite ve proliferasyonun 
iyi bir göstergesidir. Nukleolin (NCL), nukleofosmin 
(NPM1) ve Upstream Binding Transcription Factor 

(UBTF) genleri de bunlardandır (3,4).

Literatürde propolisin yara infeksiyonunu önleyerek 
yara iyileşmesine olumlu katkısı ile ilgili pek çok çalış-
ma olmasına rağmen; propolis uygulanan deneysel 
temiz ve temiz kontamine laparotomi yara modelle-
rinde dokudaki NCL, NPM1 ve UBTF gen ekspresyon 
düzeyleri ve anastomoz iyileşmesinin değerlendirildi-
ği bir başka çalışma örneği yoktur. Bu çalışmada 
anastomozlu cerrahi yara modelinde hücreler için 
canlılık, metabolik aktivite ve proliferasyonun iyi bir 
göstergesi olan NOR proteinlerinden NCL, NPM1 ve 
UBTF gen ekspresyonlarını kullanarak; propolisin 
yara yeri infeksiyonunu önleyerek anastomoz iyileş-
mesine olumlu katkısını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu deneysel çalışma; cerrahi yaralar sınıflamasına 
göre temiz ve temiz-kontamine yaralar oluşturularak 
çalışma planlandı. Düzce Üniversitesi, Deney Hayvanları 
Uygulama ve Araştırma Merkezinden temin edilen 
toplam 32 adet 200-300 g ağırlıkta Wistar Albino 
10-13 haftalık dişi sıçanlar kullanıldı. Deney, Düzce 
Üniversitesi, Hayvanlarda Araştırma Etik Kurulunun 
yanı sıra laboratuvar hayvanlarının kullanımı ve bakımı 
için uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun şekilde 
dizayn edilerek (Düzce Üniversitesi, Deney Hayvanları 
Yerel Etik Kurulunun 06.01.2021 tarih ve 2021/01/01 
sayılı onay belgesi alındı) deney yapıldı.

Hayvanlar Kontrol, Anastomoz, Fusidik asit+ 
Anastomoz ve Propolis+Anastomoz olarak dört ana 
gruba ayrıldı. Toplam 4 hayvan grubu, her bir grupta 
sekizer adet ve toplamda 32 hayvan kullanıldı.

Kontrol grubuna herhangi bir cerrahi işlem ya da ilaç 
uygulanmadan, intraperitoneal olarak yapılan keta-
min (Ketalar®, 90 mg/kg, Eczacıbaşı) ve ksilazin 
(Rompun®, 10 mg/kg, Bayer) ile uygulanan anestezi 
altında sakrifiye edilip kan ve doku örnekleri alındı.

Anastomoz grubuna anestezi altında median laparo-
tomi sonrası anastomoz da yapılıp sonrasında her-
hangi bir ilaç uygulanmadı.

Uluslararası yara sınıflamasına göre, temiz-kontamine 
yara oluşturmak içi ise kontrol grubu haricindeki hay-
vanlara anastomoz yapıldı (5). Bunun için çekum dis-
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talinde kolon tam kat kesildikten sonra 6/0 vicryl ile 
tek sütüre edilerek anastomoz yapıldı. Periton, kaslar 
ve cilt tam kat olarak 3/0 ipek ile continue kapatıldı.

A+ Fusidik asit grubuna anestezi altında median 
laparotomi sonrası anastomoz da yapılıp insizyon 
yerine 5 gün boyunca günde 2 kere lokal Fusidik asid 
pomad (Fucidin® %2, Abdi Ibrahim) uygulandı.

A+ Propolis grubuna anestezi altında median laparo-
tomi sonrası anastomoz da yapılıp insizyon yerine 5 
gün boyunca günde 2 kere lokal %20 Propolis solüs-
yonu (Ethanol extract of propolis-EEP) uygulandı.

Beşinci günün sonunda anestezi altında kalpten kan 
örneği alınarak sakrifiye edilen hayvanların anasto-
moz bölgesi barsak dokuları fikse edildi. Kanda 
hemogram bakılıp ayrıca dokuda önemli NOR prote-
inlerinden NCL, NPM1 ve UBTF gen ekspresyonları 
değerlendirildi.

Yara yeri infeksiyonu belirteci olarak hemogram 
(WBC dağılımı; Lenfosit % ve Lenfosit Sayısı, Monosit 
% ve Monosit Sayısı, Nötrofil % ve Nötrofil Sayısı, 
Eozinofil % ve Eozinofil Sayısı, Bazofil % ve Bazofil 
Sayısı) bakıldı. Kan örneklerinin değerlendirmesi 
Mindray BC-5000 Vet Auto Hematology Analyzer 
hemogram cihazı kullanılarak yapıldı.

İnsizyon yeri cildi ve anastomoz bölgesi barsak doku-
sundan izolasyon kitleri (RiboEx (Catalog No. 301-
001) and Hybrid-R (Catalog No. 305-101)) kullanıla-
rak RNA izole edildi. RNA kalitesinin çalışmaya uygun-
luğunu değerlendirmek için spektrofotometrede 
ölçüm yapıldı. Elde dilen RNA’lardan cDNA sentez kiti 
(HyperScript™ (Catalog No: 601-005)) kullanılarak 
PCR cihazında cDNA elde edildi. Her bir gene özgü 
olacak şekilde dizayn edilmiş primerler kullanılarak 
Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR ciha-
zında her bir gen için mRNA ekspresyon düzeyi belir-
lendi.

Elde edilen veriler istatistik paket programına kayde-
dilip analiz edildi. Bütün veriler bilgisayar ortamında 
SPSS 15.0 (SPSS, Inc, Chicago, Illinois, USA) istatistik 
programı kullanılarak değerlendirildi. Araştırmanın 
tüm verileri için öncelikle tanımlayıcı istatistikler 
uygulandı. Ölçümle belirlenen değişkenler için tanım-
layıcı istatistikler; ortalama ve standart sapma şeklin-

de verildi. Kullanılan verilerin öncelikle normal dağı-
lıma uygunluk testleri (Shapiro-Wilk testi) yapıldı. 
Grup karşılaştırmalarında Kruskal-Wallis testi kulla-
nıldı. Kategorik değişkenler Chi-square (Fisher’s 
exact) testi ile karşılaştırıldı. P değeri 0.05 düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Tüm grupların ortalama NCL, NPM1 ve UBTF değerle-
ri Tablo 1’de verilmiştir. Tüm gruplar dikkate alındı-
ğında, NCL (χ2=8.401; p=0.038), NPM1 (χ2=16.230; 
p=0.001) ve UBTF (χ2=23.988; p=0,000) gen ekspres-
yon düzeyleri için gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık tespit edildi (Tablo 1).

Bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını anla-
mak için ikili karşılaştırma yapıldı. NCL değerleri açı-
sından yapılan ikili grup karşılaştırmasında, K ile A + 
F arasında (χ2=5.338; p=0.021) ve K ile A + P arasında 
(χ2=5.835; p=0.016) istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulundu. NPM1 değerleri açısından yapılan ikili grup 
karşılaştırmasında; K ile A + F arasında (χ2=6.353; 
p=0.012), K ile A + P arasında (χ2=11.294; p=0.001) ve 
A ile A + P arasında (χ2=11.294; p=0.001) istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulundu. UBTF değerleri açısın-
dan yapılan ikili grup karşılaştırmasında; K ile A ara-
sında (χ2=11.294; p=0.001), K ile A + F arasında 
(χ2=11.294; p=0.001), K ile A + P arasında (χ2=11.294; 
p=0.001), A ile A + F arasında (χ2=8.647; p=0.003) ve 
A ile A + P arasında (χ2=5.354; p=0.021) istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulundu (Tablo 2).

Grupların Ortalama±Standart sapma/Ortanca 
(Range) hemogram değerleri Tablo 3’te verilmiştir. 
Tüm gruplar dikkate alındığında, kan parametreleri 
açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık saptandı (p<0.05). Bu farklılığın hangi grup-
lardan kaynaklandığını anlamak için ikili karşılaştırma 
yapıldı.

Gruplar kendi içerisinde birbiriyle ikili olarak kıyas-
landığında, K ile A arasında Nötrofil (NE), Bazofil 
(BA), NE (%), BA (%), Eritrosit sayısı (RBC), Hemoglobin 
(HB), Hematokrit (HCT), Eritrosit dağılım aralığı 
(RDW), RDW(%) ve Trombosit sayısı (PLT) değerleri 
açısından istatiksel olarak anlamlı fark (p<0.05) 
bulundu (Tablo 4).
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Gruplar kendi içerisinde birbiriyle ikili olarak kıyas-
landığında, K ile A + F arasında Lökosit sayısı (WBC), 
NE, Lenfosit (LY), Monosit (MO), Eozinofil (EO), BA, 
NE (%), LY (%), MO (%), BA (%), Ortalama eritrosit 
hacmi (MCV), Ortalama eritrosit hemoglobin kon-
santrasyonu (MCHC), RDW, PLT, Ortalama trombosit 
hacmi (MPV) ve Prokalsitonin (PCT) değerleri açısın-
dan istatiksel olarak anlamlı fark (p<0.05) bulundu 
(Tablo 4).

Gruplar kendi içerisinde birbiriyle ikili olarak kıyas-
landığında, K ile A + P arasında NE (%), LY (%), MO 
(%), BA (%), RBC, HB, MCV, MCHC, RDW (%), RDW, 
PLT, Trombosit dağılım aralığı (PDW) ve PCT değerleri 
açısından istatiksel olarak anlamlı fark (p<0.05) 
bulundu (Tablo 4).

Gruplar kendi içerisinde birbiriyle ikili olarak kıyas-
landığında, A ile A + F arasında WBC, MO, EO, BA (%), 
RBC, HB, HCT ve RDW (%) değerleri açısından istatik-

Tablo 1. Grupların ortalama NCL, NPM1 ve UBTF gen ekspresyon değerleri.

Grup

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

A+F1
A+F2
A+F3
A+F4
A+F5
A+F6
A+F7
A+F8

A+P1
A+P2
A+P3
A+P4
A+P5
A+P6
A+P7
A+P8

NCL
(n=8)

0,655
1,116
1,108
1,234
0,665
1,106
1,118
1,224

0,897
0,365
0,928

1,4
0,907
0,355
0,938
1,39

0,677
0,98
0,59

0,509
0,687
0,88
0,69

0,499

0,797
0,621
0,666
0,656
0,807
0,611
0,676
0,646

NCL grup ortalaması /
 ortancası (Range) (n=32)

1,028±0,233/1,112(0,579)

0,898±0,392/0,918(1,045)

0,689±0,169/0,682(0,481)

0,685±0,075/0,661(0,196)

NPM1 
(n=8)

0,888
1,369
0,426
1,929
0,898
1,359
0,436
1,919

1,279
0,546
0,584
0,361
1,289
0,536
0,594
0,351

0,6
0,726
0,224
0,051
0,61

0,716
0,234
0,041

0,216
0,214
0,315
0,248
0,226
0,204
0,325
0,238

NPM1 grup ortalaması / 
ortancası (Range) (n=32)

1,153±0,592/1,129(1,503)

0,693±0,377/0,565(0,938)

0,400±0,293/0,417(0,685)

0,248±0,046/0,232(0,121)

UBTF 
(n=8)

1,165
2,237
0,394
0,974
1,175
2,227
0,404
0,964

0,099
0,218
0,361
0,045
0,109
0,208
0,371
0,035

0,084
0,017
0,008
0,009
0,064
0,027
0,018
0,019

0,071
0,035
0,088
0,018
0,061
0,045
0,078
0,028

UBTF grup ortalaması / 
ortancası (Range) (n=32)

1,193±0,709/1,070(1,843)

0,181±0,132/0,159(0,336)

0,031±0,028/0,019(0,076)

0,053±0,025/0,053(0,070)

χ2

8,401*

16,230&

23,988€

p

0,038*

0,001&

0,000€

K: Kontrol, A: Anastomoz, A+F: A+Fusidik asid, A+P: A+Propolis, NCL: Nükleolin, NPM1: Nükleofosmin, UBTF: Upstream Binding Transkripsiyon 
Faktörü *= NCL, &= NPM1, €= UBTF

Tablo 2. NCL, NPM1 ve UBTF gen ekspresyon değerleri için grup-
ların ikili karşılaştırması.

K
A
A+F
A+P

χ2

-
0,706
5,338
5,835

P

-
0,401
0,021
0,016

K
χ2

0,706
-

1,588
2,824

P

0,401
-

0,208
0,093

A
χ2

5,338
1,588

-
0,044

P

0,021
0,208

-
0,834

A+F
χ2

5,835
2,824
0,044

-

P

0,016
0,093
0,834

-

A+P

N
CL

Grup

K
A
A+F
A+P

χ2

-
2,824
6,353

11,294

P

2,824
0,093
0,012
0,001

K
χ2

0,093
-

0,706
11,294

P

6,353
-

0,401
0,001

A
χ2

0,012
0,706

-
0,540

P

11,294
0,401

-
0,462

A+F
χ2

0,001
11,294
0,540

-

P

0,001
0,462

-

A+P

N
PM

1

K
A
A+F
A+P

χ2

-
11,294
11,294
11,294

P

-
0,001
0,001
0,001

K
χ2

11,294
-

8,647
5,354

P

0,001
-

0,003
0,021

A
χ2

11,294
8,647

-
3,383

P

0,001
0,003

-
0,066

A+F
χ2

11,294
5,354
3,383

-

P

0,001
0,021
0,066

-

A+P

U
BT

F

K: Kontrol, A: Anastomoz, A+F: A+Fusidik asid, A+P: A+Propolis                                                                                                                                       
NCL: Nükleolin, NPM1: Nükleofosmin, UBTF: Upstream Binding 
Transkripsiyon Faktörü
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sel olarak anlamlı fark (p<0.05) bulundu (Tablo 4).

Gruplar kendi içerisinde birbiriyle ikili olarak kıyas-
landığında, A ile A + P arasında NE (%), MO (%), BA 

(%), RBC, HCT, MCV, MCHC ve PCT değerleri açısın-
dan istatiksel olarak anlamlı fark (p<0.05) bulundu 
(Tablo 4).

Tablo 3. Grupların ortalama hemogram değerleri.

HMG

WBC
NE
LY
MO
EO
BA
NE (%)
LY (%)
MO (%)
EO (%)
BA (%)
RBC
HB
HCT
MCV
MCH
MCHC
RDW (%)
RDW
PLT
MPV
PDW
PCT

Kontrol Ort±ss 

7,203±2,161 
0,681±0,442
4,795±1,777 
1,430±0,496 
0,150±0,033 
0,040±0,013 

10,100±3,368 
66,225±6,298 
20,900±3,349 
2,025±0,526 
0,500±0,193 
7,423±0,328 

14,000±0,825 
46,075±3,571 
62,125±3,083 
18,950±0,639 

305,50±19,864 
15,075±0,765 
38,950±4,065 

742,000±96,723 
8,700±0,566 

16,025±0,139 
6,428±1,131 

Anastomoz Ort±ss

8,018±2,326 
1,253±0,590 
4,648±1,196 
1,753±0,893
0,140±0,056 
0,125±0,054 

15,875±2,587 
59,475±8,104 
21,300±5,353 
1,675±0,729 
1,450±0,457 
6,363±0,411 

11,825±0,531 
41,100±2,769 
64,750±3,023 
18,725±0,277 

284,50±15,128 
19,050±1,657 
52,200±5,891 
1028±238,233 
8,450±0,739 

16,263±0,277 
7,790±1,456 

A+F Ort±ss

10,463±1,764 
1,620±0,404 
5,793±1,461 
2,578±0,335 
0,295±0,094 
0,078±0,014 

15,925±1,039 
54,125±4,519 
25,975±3,429 
2,950±1,482 
0,800±0,169 
7,335±0,534 

13,750±0,857 
48,225±3,612 
65,825±1,317 
18,900±0,151 

282,250±15,107 
16,550±1,633 
46,525±5,651 

1079,25±127,820 
8,125±0,520 

16,050±0,288 
8,780±1,033 

A+P Ort±ss

8,523±3,793 
1,113±0,617 
4,575±2,078 
2,448±1,154 
0,168±0,028 
0,083±0,051 

13,800±1,124 
53,525±4,427 
29,300±4,707 
2,300±1,061 
0,825±0,381 
6,760±0,137 

12,425±0,643 
45,650±1,643 
67,675±1,273 
18,500±0,668 

269,00±16,071 
18,475±1,032 
53,750±3,580 

1195,750±99,313 
8,950±0,758 

16,275±0,205 
9,240±0,404 

HMG: Hemogram, WBC: Lökosit sayısı, NE: Nötrofil, LY: Lenfosit, MO: Monosit, EO: Eozinofil, BA: Bazofil, RBC: Eritrosit sayısı, HB: Hemoglobin, 
HCT: Hematokrit , MCV: Ortalama eritrosit hacmi, MCH: Ortalama eritrosit hemoglobini, MCHC: MCH konsantrasyonu, RDW: Eritrosit dağılım 
aralığı, PLT: Trombosit sayısı, MPV: Ortalama trombosit hacmi, PDW: Trombosit dağılım aralığı, PCT: Prokalsitonin

Tablo 4. Grupların hemogram parametreleri için ikili karşılaştırması.

WBC
NE
LY
MO
EO
BA
NE (%)
LY (%)
MO (%)
EO (%)
BA (%)
RBC
HB
HCT
MCV
MCH
MCHC
RDW (%)
RDW
PLT
MPV
PDW
PCT

K vs A (p)

0,674
0,036
0,833
0,401
0,526
0,004
0,035
0,172
0,674
0,187
0,001
0,001
0,001
0,009
0,115
0,430
0,093
0,001
0,001
0,012
0,427
0,063
0,141

HMG: Hemogram, WBC: Lökosit sayısı, NE: Nötrofil, LY: Lenfosit, MO: Monosit, EO: Eozinofil, BA: Bazofil, RBC: Eritrosit sayısı , HB: Hemoglobin, 
HCT: Hematokrit, MCV: Ortalama eritrosit hacmi, MCH: Ortalama eritrosit hemoglobini, MCHC: MCH konsantrasyonu, RDW: Eritrosit dağılım 
aralığı, PLT: Trombosit sayısı, MPV: Ortalama trombosit hacmi, PDW: Trombosit dağılım aralığı, PCT: Prokalsitonin, K: Kontrol, A: Anastomoz 
A+F: A+Fusidik asid, A+P: A+Propolis

K vs A+F (p)

0,036
0,002
0,036
0,001
0,001
0,001
0,003
0,003
0,012
0,093
0,009
0,401
0,461
0,400
0,027
0,832
0,040
0,082
0,003
0,001
0,035
0,832
0,003

K vs A+P (p)

0,208
0,208
0,674
0,093
0,291
0,064
0,036
0,003
0,003
0,527
0,049
0,001
0,003
0,753
0,001

/ 0,125
0,005
0,001
0,001

/ 0,001
0,490
0,020
0,001

A vs A+F (p)

0,016
0,090
0,248
0,012
0,003
0,072
0,429
0,208
0,065
0,083
0,002
0,002
0,001
0,001
0,268
0,198
0,431
0,012
0,074
0,753
0,524
0,153
0,208

A vs A+P (p)

0,208
0,401
0,674
0,093
0,170
0,154
0,035
0,074
0,012
0,317
0,013
0,036
0,115
0,004
0,036
0,598
0,036
0,343
0,833

/ 0,172
0,188
0,957
0,036

A+F vs A+P (p)

0,674
0,035
0,674
 0,958
0,002
0,872
0,03

1,000
0,208
0,293
0,591
0,012
0,005
0,189
0,027
0,396
0,093
0,012
0,012
0,093
0,024
0,101
0,462
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Son olarak, gruplar kendi içerisinde birbiriyle ikili 
olarak kıyaslandığında, A + F ile A + P arasında NE, 
EO, NE (%), RBC, HB, MCV, RDW (%), RDW ve MPV 
değerleri açısından istatiksel olarak anlamlı fark 
(p<0.05) bulundu (Tablo 4).

Tartışma

Bal, tarih boyunca, hekimler tarafından ayrı bir 
önemli bir besin kaynağı ve tıbbi malzeme olarak 
değerlendirilmiştir. Hipokrates balın hava ve suya eş 
değerliliğini, Romalı hekimler balın kuvvetli bir pan-
zehir olduğunu, Mısırlı ve Arap hekimler ise balın 
çeşitli sinirsel, ruhsal ve göz hastalıklarda kullanıldığı-
nı biliyordu (6).

Propolis, bal arılarının çeşitli bitkilerden topladıkları 
polenleri kendi vücut salgıları ile karıştırarak ürettik-
leri yapışkan bir maddedir. Bal arıları propolisi yaşa-
dıkları kovanın iç yüzeyini kaplayarak çatlakları kapat-
mak; kovan içerisinde ölen canlıları mumyalayarak 
infeksiyon kaynağı olmasını önlemek; kovan içerisin-
de mikroorganizmaların gelişip çoğalmasını engelle-
mek gibi pek çok farklı amaç için kullanır. Propolise 
karşı mikrobiyal direncin gelişmediği bildirilmiştir (7). 
Tüm bu nedenlerle de biz daha önce propolisin cer-
rahi yara infeksiyonu önleyerek anastomoz iyileşme-
sine olumlu katkısı ile ilgili bir çalışma olmadığı için 
bu çalışmayı planladık.

Literatürde propolisin diabetik ayak ülserlerinde (8,9), 
dental müdahale sonrası gingivada (10), tavşanlarda 
deneysel sırt yarasında (11), gluteofemoral cilt fistülle-
rinde (12), kronik iyileşmeyen ya da nükseden yaralar-
da (13,14), in vitro ortamında (15-18) ve Covid-19 infeksi-
yonunda (19) başarılı kullanımı ile ilgili pek çok yayın 
vardır. 

Nükleolus; ribozomal biyogenez, hücresel büyüme 
ve proliferasyonu için yaşamsal öneme sahiptir. 
Nükleolusun morfolojisi, boyutu ve bileşenleri hücre-
sel aktivite ile ilişkilidir. Nükleolar proteinler; fonksi-
yonel bir nükleolus oluşturabilmek için lokalize olmuş 
özgün nükleolar bölümlerdir. Çekirdekçiğin aktif 
zonunda (fibriler ve yoğun fibriler merkez; FC ve DFC) 
NOR proteinleri bulunmakta ve bunlar formik asit 
varlığında gümüş nitratı metalik gümüşe indirgemek-
tedir. AgNOR proteinleri ise hücresel proliferasyonun 
çok iyi bir göstergesidir. Nükleolus infeksiyon dâhil 

pek çok stres faktörünü algıladığı zaman bu proteinlerin 
ekspresyonları uyarılır (20). Sonuç olarak, önemli NOR 
proteinlerinden olan NCL, NPM1 ve UBTF gen ekspres-
yon düzeyleri hücresel proliferasyon, aktivite ve epiteli-
zasyonun iyi bir göstergesi olarak kullanılabilir.

Çok işlevli bir nükleolar protein olan NCL; rDNA trans-
kripsiyonunda, kromatin yapısında, rRNA olgunlaşma-
sında, nükleositoplazmik taşınmada ve ribozom birleş-
mesinin erken aşamalarında önemli rollere sahiptir. 
Başka bir nükleolar fosfoprotein olan NPM1 ise; ribo-
zom sentezi, nükleik asit bağlanması, sitoplazmik 
nükleer mekik taşıma, sentrozom duplikasyonu ve 
hücre proliferasyonu gibi farklı hücresel işlemlerde 
önemli fonksiyonlara sahiptir. Transkripsiyon faktörle-
rinden birisi olarak UBTF de; RNA polimeraz I’in ribo-
zomal RNA transkripsiyonunda, kromatin yeniden 
modellemesi, ön-rRNA işleme ve rDNA’ya bağlanması 
için çok önemli bir fonksiyonlara sahiptir.

Literatürde tiroid nodüllerinin benign/malign sitolo-
jik ayrımında (21-23), mesane tümörlerinin sitolojik 
ayrımında (24), saç kayıplarında (25,26) ve Down send-
romuda (27) farklı dokularda AgNOR proteinleri ile 
ilgili çalışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda rhamnetin 
(28), curcumin (29) ve kapsaisinin (30) antitümoral etkinli-
ğini belirlemede NOR proteinlerinin değerlendirildiği 
çalışmalar da yapılmıştır. Cerrahi yaralar hücre ve 
doku kaybına neden olur; dolayısı ile bunların yerine 
yenilerinin yapılarak yaranın kapanması için büyüme 
faktörlerinin salınması ve ilgili hücrelerin bölünerek 
prolifreasyonu gerekir. Bu işleyişin sağlıklı bir şekilde 
ilerleyebilmesi için infeksiyon ve majör stres faktörle-
rin bertaraf edilmelidir. NOR proteinleri, daha önce 
de belirtildiği gibi, proliferasyon indeksinin ve hücre-
nin metabolik aktivitesinin bir göstergesi olarak kul-
lanılmaktadır. NCL, NPM1 ve UBTF de başlıca NOR 
proteinlerindendir. Dolayısı ile yara iyileşmesinde ve 
infeksiyon gibi stres faktörlerine bağlı olarak bu gen-
lerin ekspresyon düzeylerinin değişmesi gerekmek-
tedir. Bizim bu çalışmamızda da majör NOR protein-
lerinden olan NCL, NPM1 ve UBTF’nin yara iyileşme-
sinde ve hemostazın korunmasında önemli bir fonk-
siyona sahip olduğu bulunmuştur.

Gruplara bakıldığında, genel olarak hemogramda 
infeksiyon ve sepsisin majör kriteri olarak kullanılan 
beyaz küre sayısı (WBC), nötrofil sayı ve yüzdesi (NE%), 
prokalsitonin (PCT) ortalama değerleri beklendiği gibi 
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kontrol grubunda en düşük seviyede, tedavisiz anasto-
moz (A) grubunda ise en yüksek seviyede bulundu. 
Tüm bu sonuçlar da propolisin yara yeri infeksiyonunu 
azalttığını göstermektedir. WBC, NE ve PCT gibi yüksek 
olduğunda iyi bir infeksiyon belirteci olan değerlerin 
tedavi gruplarında daha düşük düzeylerde bulunması 
bunu desteklemektedir.

Yine gruplara bakıldığında, genel olarak hemogram-
da kanamanın ve kan düzeyinin majör kriteri olarak 
kullanılan hemoglobin (HB) ve hematokrit oranları 
(HCT) beklendiği gibi; herhangi bir cerrahi işlem 
yapılmayan gibi kontrol (K) grubunda en yüksek sevi-
yede, anastomozlu fusidik asit (A + F) grubunda ise 
en düşük seviyede bulundu. Ayrıca son olarak yine 
gruplara bakıldığında, genel olarak hemogramda 
hemostazın majör kriteri olarak kullanılan platelet 
sayısı (PLT) beklendiği gibi herhangi bir cerrahi işlem 
yapılmayan gibi kontrol (K) grubunda en düşük sevi-
yede, tedavisiz anastomoz (A) grubunda ise en yük-
sek seviyede bulundu.

İlk tanımlandığı andan bu yana nükleolusun komp-
leks yapısı hakkında şimdiye kadar pek çok çalışma 
yapılmıştır. Nükleolus, pek çok genin ürünü olan pro-
teinleri içerir ve hâlen çözülmeyi bekleyen sırlarla 
doludur ve bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmaya 
devam etmektedir. Nükleolus, ribozom biyogenezinin 
merkezidir ve birçok gen ve gen ürününün birbirleriyle 
ve hücrenin diğer bölmeleriyle etkileşime girdiği yer-
dir. Ayrıca nükleolus; stres, yaralanma, infeksiyon vb. 
çeşitli içsel ve dışsal stress altında hücre homeostazı-
nın korunmasında önemli bir işleve sahiptir.

Sonuç olarak, NCL, NPM1 ve UBTF gibi nükleolar 
proteinler; hücre homeostazının sürdürülmesi için 
önemli işlevlere sahiptir ve cerrahi yaralarda infeksi-
yonu engelleyerek anastomoz iyileşmesinin sağlan-
ması için belirteç olarak kullanılabilir. Son olarak, 
propolis, yara iyileşmesinde ve yara infeksiyonu 
önlenerek anastomozun iyi bir şekilde iyileşmesinde 
yararlıdır. Tüm bulgularımız, bu proteinlerin yara iyi-
leşmesindeki varsayılan rolüne ilişkin daha önceki 
olumlu algıyı doğruluyor.
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ABSTRACT

Objective: To evaluate the effects of thyrotropin-releasing hormone (TRH), glucocorticoids and insulin 
on experimentally induced diaphragmatic hernia.
Method: Congenital diaphragmatic hernia was induced by antenatal nitrofen administration. The 
offsprings of five pregnant rats were assigned into 5 groups; the control group (CG), the sham group 
(SG), the TRH group (nitrofen and TRH; TRHG), the glucocorticoid group (nitrofen and dexamethasone; 
GG) and the insulin group (nitrofen and insulin; IG). On gestational day 21, each mother rats gave birth 
to 7, 7, 8, 10 and 9 infants in the respective groups. After recording the Apgar scores, diaphragmatic 
defects were evaluated, lung tissues were weighed and histologically evaluated.
Results: The median Apgar scores in the groups were 5, 3, 4, 4 and 5, respectively. The mean Apgar 
score in the Group TRHG or IG was not statistically significantly different from that of the Group CG . In 
all groups, the number of defects in the diaphragm was less than those of the Group SG. The lowest 
defect rate (12.5%) was observed in the Group TRHG. The closest lung weight to CG was observed in IG. 
The mean numbers of alveoli and bronchi were highest in the Groups CG and IG.
Conclusion: Antenatal administration of insulin demonstrated significant improvements on Apgar 
scores, lung weights and the number of alveoli and bronchi of rats with diaphragmatic hernia. This 
study may lead to the new studies on antenatal insulin administration in diaphragmatic hernia.

Keywords: Congenital diaphragmatic hernia, nitrofen, insulin, dexamethasone, thyrotropin-releasing 
hormone

ÖZ

Amaç: Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH), glukokortikoid ve insülinin deneysel olarak oluşturulan diyaf-
ram hernisi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi.
Yöntem: Konjenital diyafram hernisi antenatal nitrofen uygulamasıyla oluşturuldu. Beş gebe rattan 
nitrofen verilmeyen ratın yavruları Kontrol Grubunu (KG), nitrofen verilen ratın yavruları Sham Grubunu 
(SG), nitrofen ve TRH verilen ratın yavruları TRH Grubunu (TRHG), nitrofen ve deksametazon verilen 
ratın yavruları Glukokortikoid Grubunu (GG) ve nitrofen ve insülin verilen ratın yavruları İnsülin Grubunu 
(IG) oluşturdu. Gestasyonun 21. gününde gruplarda sırasıyla 7, 7, 8, 10 ve 9 yavru doğdu. Yavru ratların 
Apgar skorları kaydedildikten sonra sakrifiye edilerek, diyafram defektleri değerlendirildi, akciğer doku-
ları tartıldı ve akciğer dokusu histolopatolojik olarak değerlendirildi.
Bulgular: Apgar skoru ortancası gruplarda sırasıyla 5, 3, 4, 4 ve 5’ti. Apgar skorlarında TRHG ve IG 
grupları ile CG arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Diğer gruplarda diyafram defekt oranı SG 
Grubu’ndan daha azdı. En az diyafram defekti oranı (% 12.5) TRHG’de gözlendi. IG’deki ortalama akciğer 
ağırlığı CG’na en yakındı. Ortalama alveol ve bronş sayıları CG ve IG’de en yüksekti.
Sonuç: Antenatal insülin uygulaması, diyafragma hernisi olan sıçanların Apgar skorları, akciğer ağırlık-
ları, alveol ve bronş sayıları üzerinde anlamlı pozitif etkiler göstermiştir. Bu çalışma, diyafragma herni-
sinde antenatal insülin uygulamasıyla ilgili yeni çalışmalara öncül olabilir.

Anahtar kelimeler: Konjenital diyafragma hernisi, nitrofen, insulin, deksametazon, tirotropin salgılatıcı 
hormon
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Introduction

Congenital diaphragmatic hernia (CDH) is a congenital 
anomaly which is associated with a significant rate of 
mortality and characterised by translocation of the 
abdominal organs into the thoracic cavity due to a 
defect in the diaphragm. The resulting pulmonary 
hypoplasia (PH) and persistent pulmonary 
hypertension are the main causes of mortality (1). 
Despite the increased availability of antenatal 
diagnostic tests, newborn intensive care units, high-
frequency oscillatory mechanic ventilation and 
widespread use of nitric oxide have decreased 
mortality rates, CDH still remains as a significant 
source of mortality amd morbidity.

CDH has been investigated in several clinical and 
experimental studies (2-4). Similar to observations in 
humans, CDH has been experimentally induced in 
newborn rats of female rats that were exposed to 
nitrofen (3). A number of pharmacologic agents have 
been evaluated to prevent the development of 
diaphragmatic defect and PH in newborn rats with 
CDH induced by maternal exposure to nitrofen (4-6). 
A study that evaluated the mechanism of the action 
of nitrofen in the development of CDH found lower 
levels of thyroid hormones in rats exposed to 
nitrofen (7). The low levels of free triiodothyronine 
in the cord blood of newborns with transient 
tachypnea, suggested that thyroid hormones might 
be involved in the maturation of lung during 
antenatal period (8). Another study suggested that 
antenatal administration of dexamethasone might 
prevent respiratory distress syndrome (9). The 
increased incidence of respiratory distress syndrome 
in newborns of diabetic mothers, as well as the 
lower rates of respiratory problems in well-
controlled diabetes suggest that insulin might be 
involved in the maturation of lung tissue during the 
antenatal period (10).

Antenatal treatment with thyroid hormones, 
glucocorticoids and insulin may be effective to 
prevent or alleviate PH, which is one of the major 
causes of mortality and morbidity in CDH. Therefore, 
the aim of the present study is to evaluate the 
effects of thyrotropin-releasing hormone (TRH), 
insulin and glucocorticoids on experimentally 
induced diaphragmatic hernia.

Materials and Methods

The current study was approved by the Animal 
Experimentation Ethics Committee of Ondokuz Mayıs 
University. All animals were individually caged in a 
room under standard environmental conditions and 
were fed with a standard rat diet.

Experimental groups
The offsprings of five Spraque-Dawley pregnant rats 
(body weight, 250–300 g) were assigned to individual 
experimental groups as described in Table 1. The 
mothers of the control group (CG) received no 
treatment and gave birth to seven offsprings. In the 
Sham group (SG), the mothers received 100 mg of 
nitrofen dissolved in 1 ml of olive oil by oral gavage 
on gestational day 9 and gave birth to seven 
offsprings. The mothers in the Group TRH that 
received 100 mg of nitrofen dissolved in 1 ml of olive 
oil by oral gavage on gestational day 9, and 
intraperitoneal (i.p.) injection of 25 µg/kg of TRH on 
gestational day 19 gave birth to eight offsprings. The 
mothers of the glucocorticoid group (GG) that 
received 100 mg of nitrofen dissolved in 1 ml of olive 
oil by oral gavage on gestational day 9, followed by 
0.25 mg/kg of dexamethasone (i.p.) on gestational 
day 19 gave birth to 10 offsprings. The mother rats of 
the insulin group (IG) that received 100 mg of 
nitrofen dissolved in 1 ml of olive oil by oral gavage 
on gestational day 9 and 0.5 IU/kg of long-acting 
insulin on gestational day 19 (i.p.) gave birth to nine 

Table 1. Design of experimental groups  (CG, control group; SG, sham group; TRHG, thyrotropin-releasing hormone group; GG, glucocorti-
coid group; IG, insulin group).

Groups

CG
SG
TRHG
GG
IG

Procedure Applied to the Pregnant Rat

-
nitrofen

nitrofen + TRH
nitrofen + dexamethasone

nitrofen + insulin

The Number of the Offsprings
(n)

7
7
8

10
9
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offsprings. Newborn rats were delivered by cesarean 
section on 21st gestational day in order to standardise 
the APGAR score of the newborn rats, and to 
precisely evaluate the impact of different variables 
on APGAR scores.

Apgar scores
The modified Apgar score for each newborn rat was 
calculated by assessing the skin colour of (blue, pink-
blue, pink), respiratory pattern (absent, gasping, 
vocalisation) and muscular tonus (akinesia and 
rigidity, motion restricted to front legs and head, 
motion in whole body) of the offsprings on a scale of 
0 to 2 (Table 2) (11). 

Diaphragmatic defect and the lung weight
All offsprings were sacrificed and underwent bilateral 
anterior thoracotomy and median sternotomy to 
observe defects on the diaphragm. The lung tissues 
were weighed.

Histopathological evaluation
The tissue samples were placed in 10% formalin 
solution, stained with haematoxylin and eosin dye, 
and then examined under a light microscope 
(HMLB45; Leica Microsystems, Wetzlar, Germany). 
The diameters of the alveoli and bronchi were 
measured and the number of alveoli was counted 
five times along a perpendicular line drawn from the 
centre of the respiratory bronchiole to the closest 
septum of the connective tissue, and then the mean 
values were calculated for analysis.

Statistical analysis
All statistical analyses were conducted with IBM 
SPSS Statistics for Windows, version 23.0 (IBM Corp., 
Armonk, NY, USA). The normality of data was 
assessed using the Shapiro-Wilk test. The APGAR 
scores among groups were analysed by Kruskal 
Wallis test. The lung weights and number of bronchi 
and alveoli among groups were analysed by one-way 
analysis of variance. The Tukey HSD test was used to 

Table 2. Modified APGAR scores for rats.

APGAR
score

0
1

2

Skin
color

Blue
Pink-blue

Pink

Respiratory
pattern

Absent
Gasping

Vocalisation

Muscular tonus

Akinesia and rigidity
Motion restricted to front legs 

and head
Motion in whole body

identify differences among the groups. The results 
are presented as median (min-max) or mean (± 
standard error of mean) depending on the distribution 
of the data. A p value of < 0.05 was considered as 
statistically significant.

Results

The mean Apgar scores of groups are given in Figure 
1. Apgar scores were not significantly different 
among the Groups CG Group, TRHG and IG. Apgar 
scores of Groups CG and IG were significantly higher 
than the Group SG (p < 0.001). DH was observed in 0 
( 0.0%), 5 (71.4%), 1 (12.5%), 3 (30%) and 2 (22.2%) 
rats in the Groups CG, SG, TRHG, GG and IG, 
respectively. The incidence of diaphragmatic hernia 
was significantly different among the groups 
(p=0.031). Although the mean weight of the lung 
tissue was significantly different among the groups 
(p<0.001) (Figure 2), it was the highest in the Group 
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Figure 1: Comparisons of mean Apgar scores among groups (CG, control group; SG, sham group; 

TRHG, thyrotropin-releasing hormone group; GG, glucocorticoid group; IG, insulin group). 

 
a,b,c Values marked with the same letter indicate that no differences exist between the groups. (p<0.001) 
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Figure 1. Comparisons of mean Apgar scores among groups (CG, 
control group; SG, sham group; TRHG, thyrotropin-releasing 
hormone group; GG, glucocorticoid group; IG, insulin group).
a,b,c Values marked with the same letter indicate that no differences 
exist between the groups (p<0.001).
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Figure 2: Mean lung weights in gram among groups (CG, control group; SG, sham group; TRHG, 

thyrotropin-releasing hormone group; GG, glucocorticoid group; IG, insulin group). 

 

a,bValues marked with the same letter indicate that no differences exist between the groups (p<0.001). 
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group; SG, sham group; TRHG, thyrotropin-releasing hormone 
group; GG, glucocorticoid group; IG, insulin group).
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CG, followed very closely by Group IG. The mean 
number of alveoli and bronchi were not different 
among the groups (p=0.410) (Figure 3).

Discussion

CDH is an anomaly with a high mortality rate and 
currently most patients are recognized in the 
antenatal period. The major cause of mortality in 
patients with CDH is PH (12). A number of studies have 
investigated perinatal measures to prevent or 
alleviate the development of PH in CDH, such as 
administration of various pharmacological agents to 
mothers to promote maturation of the fetal lung 
(13-15). Such agents, including thyroid hormones, 
corticosteroids and various vitamin derivatives are 
able to cross the placenta (16-18).

TRH, glucocorticoids and insulin are recognised as 
endocrine factors that influence fetal development 
both directly and indirectly. Although several studies 
have evaluated the effects of TRH and glucocorticoids 
for the treatment of nitrofen-induced diaphragmatic 
hernia, our study is the first that evaluated insulin for 
the treatment of CDH. The results of this study 
showed that insulin, in addition to TRH and 
glucocorticoid, has no detrimental effect on the 
development of fetal lung.

Nitrofen is the most commonly used agent for 
experimentally induced CDH in pregnant rats when 
given as oral gavage, but these studies reported 
varying incidence rates of diaphragmatic defects in 
the offsprings, ranging from 40% to 80% (19-21). In our 
study its incidence was 71.4% in the Sham Group 

and comparatively lower in all treatment groups, 
with the lowest rate observed in the Group TRHG. 
Manson et al. argued that the toxic effects of nitrofen 
are mediated via thyroid hormones (7). In contrast, 
TRH administration had significantly reduced the 
incidence of diaphragmatic defects in our study 
although this reduction may also be secondary to 
the possible alleviating impact of TRH on the effects 
of nitrofen. On the other hand, another report 
argued that the effect of nitrofen was independent 
of thyroid hormones (21) and the combined use with 
dexamethasone was found to promote the 
maturation of fetal lung (22). In our study, although 
the Apgar scores in the Groups TRHG and CG were 
comparable, there were no significant intergroup 
differences in mean lung weight or the mean number 
of bronchi and alveoli. In terms of improvement in 
diaphragmatic hernia, Losty et al. observed no 
favourable changes with TRH treatment alone in any 
of the parameters in their study, but suggested that 
the combined use of a glucocorticoid and TRH 
yielded more significant results (23). As it is unclear 
whether the underlying mechanism of nitrofen 
activity occurs via the thyroid hormones or not, the 
impact of TRH treatment should be investigated in 
CHD models induced by agents other than nitrofen 
and then impact of TRH should be evaluated, either 
alone or in combined treatment.

Taira et al. reported that following administration of 
nitrofen to pregnant rats on gestational day 9, and 
additional administration of dexamethasone on 
gestational day 19 promoted fetal lung development 
(24). Maternal administration of glucocorticoids 
promotes structural and biochemical alterations of 
type 1 and type 2 pneumocytes and improves both 
lung mechanics and gas exchange. Furthermore, 
glucocorticoids improve surfactant production and 
absorption of alveolar fluid by stimulating pulmonary 
beta receptors (25,26). 

However, in our study administration of 
dexamethasone produced no significant differences 
in Apgar scores, the incidence of diaphragmatic 
defects, lung weights and the mean number of 
alveoli and bronchi when compared with the 
untreated group. Similar to our findings, Merrill et al. 
reported that antenatal administration of a 
corticosteroid for CDH demonstrated no positive 

Figure 3. Mean numbers of bronchi and alveoli among groups 
(CG, control group; SG, sham group; TRHG, thyrotropin-releasing 
hormone group; GG, glucocorticoid group; IG, insulin group) 
(p=0.410).
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Figure 3: Mean numbers of bronchi and alveoli among groups (CG, control group; SG, sham group; 

TRHG, thyrotropin-releasing hormone group; GG, glucocorticoid group; IG, insulin group) (p=0.410).  
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effect on lung maturation (27). Although there are 
conflicting opinions in the literature regarding the 
use of dexamethasone for CDH, some authors 
reported that the use of dexamethasone in 
combination with TRH might promote the 
development of fetal lung (22,23). Ansari et al. reported 
that fetal lungs exposed to a higher dose of TRH had 
increased numbers of alveoli, air-blood barriers and 
lamellar bodies per type II cell (28). 

In our study, the most remarkable results were 
observed in the Group IG. In rats with experimentally 
induced diabetes, lung maturation was delayed, 
alveolar development was encumbered, epithelial 
differentiation remained incomplete and lamellar 
bodies had accumulated type II pneumocytes (29). 
Furthermore, maternal control of diabetes have 
shown to lead a normal course of fetal lung 
maturation (30). In our study, mean Apgar scores were 
similar between the Groups IG and CG, and the 
incidence of diaphragmatic defects was lower in the 
Group IG. Although there were no statistically 
significant differences in the number of alveoli and 
bronchi between groups, the mean lung weight was 
lower in the nitrofen administered rats and slightly 
greater in the groups treated with TRH and 
glucocorticoid, as compared with the Group CG. 
However, lung weight was significantly greater in the 
Group IG and also the closest to normal lung.

The findings of our study may promote new 
understanding about the pathophysiological process 
of the CDH and thus may lead to new investigations 
to prevent and treat a significantly morbid and 
mortal condition. In our opinion, maternal 
administration of TRH should be studied in another 
experimental model. Although the results obtained 
by administering dexamethasone alone were not 
significant, it should be considered to be used in 
combination with other agents such as insulin, which 
had significantly favourable effects on Apgar scores, 
lung weight and the numbers of alveoli and bronchi. 
The results of the present study are expected to 
promote launching of new studies on the use of 
insulin therapy alone or in combination for antenatal 
treatment of CDH.
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ÖZ

Amaç: Pilonidal sinüs adolesan hasta grubunda oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Yetişkinlerde 
pilonidal sinüs hastalığını tedavi etmek için birçok teknik kullanılmış olmasına rağmen, çok az çalışma 
adolesan yaş grubunda uygulanan cerrahi tedavi yöntemlerini karşılaştırmıştır. Biz bu çalışmada, adole-
san yaş grubunda, Limberg flep tekniği ile modifiye Limberg flep tekniğini karşılaştırdık.
Yöntem: Bu çalışmada, Ocak 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında pilonidal sinüs nedeni ile opere edilen 
21 adolesan hasta uygulanan cerrahi yönteme göre gruplandı. Hastaların demografik verileri, vücut 
kitle indeksi, hastaneye başvuru zamanı, medikal tedavi alma durumları, apse varlığı, sinüs sayısı, has-
tanede kalma süresi, dren çıkarılma zamanlaması, yara iyileşme süresi, yara yerinde maserasyon oluşu-
mu, nüks oluşumu, yara yerinde akıntı olması, ağrısız oturma süresi, sosyal yaşama dönme süresi ve 
operasyon sonrası memnuniyetleri retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Pilonidal sinüs nedeniyle opere edilen 21 hastadan 11 hastaya Limberg flep (A grubu) ve 10 
hastaya modifiye Limberg flep (B grubu) tekniği uygulandı. A grubunda ortalama yaş 15.63±1.62 ve B 
grubunda ortalama yaş 14.30±1.70 olarak saptandı. Her iki grubun yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, 
başvuru süresi, medikal tedavi alma durumu, apse varlığı, sinüs sayısı, hastanede kalma süresi, drenin 
çıkarılma zamanı, yara iyileşme süresi, nüks, yara yerinde akıntı, ağrısız oturma süresi, sosyal yaşama 
dönme süresi ve hasta memnuniyeti açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Ancak, 
maserasyon, Limberg flep tekniği uygulanan grupta istatistiksel olarak daha yüksek saptandı.
Sonuç: Adolesanlarda uygulanan modifiye Limberg flep tekniği, Limberg flep tekniğine göre maserasyon 
gibi postoperatif dönemde karşılaşılabilecek komplikasyonlar açısından daha güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Pilonidal sinüs, modifiye Limberg flep, adolesan, maserasyon, Limberg flep

ABSTRACT

Objective: Pilonidal sinus is a common condition in the adolescent patient group. Although many 
techniques have been used to treat pilonidal sinus disease in adults, few studies have compared surgical 
treatment methods used in the adolescent age group. In this study, we compared the Limberg flap 
technique with the modified Limberg flap technique in the adolescent age group.
Method: In this study, 21 adolescent patients who were operated for pilonidal sinus between January 
2019 and February 2020 were grouped according to the surgical method applied. Demographic data of 
the patients, body mass index, time of admission to the hospital, medical treatment status, presence of 
abscess, number of sinuses, duration of hospitalization, timing of drain removal, wound healing time, 
maceration at the wound site, recurrence, wound discharge, painless sitting time, time to return to 
social life and post-operative satisfaction were analyzed retrospectively.
Results: Limberg Flap (Group A) was applied to 11 patients and Modified Limberg Flap (Group B) 
technique was applied to 10 patients of 21 patients operated for pilonidal sinus. The mean age in group 
A was 15.63±1.62 and in group B, the mean age was 14.30±1.70. There was no statistically significant 
difference in terms of age, gender, body mass index, duration of application, medical treatment status, 
presence of abscess, number of sinuses, duration of hospitalization, time of drain removal, wound 
healing time, recurrence, wound discharge, painless sitting time, return to social life duration and 
patient satisfaction. However, maceration was statistically higher in the Limberg flap technique group.
Conclusion: The modified Limberg flap technique applied in adolescents is a more reliable method 
compared to the Limberg flap technique in terms of postoperative complications such as maceration.

Keywords: Pilonidal sinus, modified Limberg flap, adolescent, maceration, Limberg flap
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Giriş 

Pilonidal sinüs, çoğunlukla sakrokoksigeal bölgede 
görülen, anal yarıktaki dokuya, kıl foliküllerinin gir-
mesiyle apse, infeksiyon ve ağrı gibi komplikasyonla-
ra neden olan bir hastalıktır (1-3). Daha çok genç eriş-
kinlerde görülen hastalığın insidansı 1.2-2/10.000’dir, 
ancak adolesan yaş grubuna ait insidans hakkında 
literatürde yeterli bilgi yoktur (4,5). 

Pilonidal sinüs hastalığında tedavi amaçlı kullanılan 
minimal invaziv yöntemlerin yetersizliği, nüks gelişi-
minin daha sık karşılaşılması ve bu yöntemlerin kavi-
teyi tam olarak yok etmek için yetersiz olmasıyla 
belirgin olarak ortaya çıkmaktadır (6,7). Adolesan yaş 
grubunda yapılan cerrahiler, tüm hastalıklı dokuların 
çıkarılması kadar olası komplikasyonların en aza indi-
rilmesini de hedeflerler. Hastalığın tedavisinde etki-
lenen bölgenin tamamen çıkarılması ve geride kalan 
alanın kapatılması için primer onarım, marsupializas-
yon, Karydakis ameliyatı, Bascom ameliyatı, Limberg 
flep cerrahisi ve diğer flep teknikleri gibi birçok cer-
rahi yöntem kullanılmasına rağmen, optimal yöntem 
henüz tanımlanmamıştır. Pilonidal sinüs cerrahisin-
de, düşük nüks oranı (%0-6) gösterilmekle birlikte, 
yara ile ilgili yara yerinde açılma, infeksiyon, asimet-
rik skar gelişimi gibi sorunlar tanımlanmıştır (1,8,9). 
Limberg flep tekniğinde, sütür hattının alt kısmının 
intergluteal sulkusa yerleştirilmesi; daha uzun iyileş-
me sürecine, infeksiyonlara ve nükslere neden 
olmaktadır (10,11). Kısa sürede sosyal yaşama dönmek 
ve ameliyat sonrası komplikasyonları azaltmak için 
modifiye Limberg flep tekniği bazı çalışmalarda öne-
rilmektedir (10,12-14). Çalışmamız, iki tekniğin karşılaştı-
rılması ve bu konuda literatüre katkı sağlamak ama-
cıyla tasarlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem

Ocak 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında Eskişehir 
Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Polikliniğine başvuran 
ve pilonidal sinüs tanısı alan 21 hastanın dâhil edildi-
ği retrospektif bir çalışmadır. Çalışmaya başlamak 
için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Girişimsel 
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul onayı ve 
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Çalışma Protokol onayı 
alındı. Hasta ve hasta yakınlarından bilgilendirilmiş 
onam alındı. Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen, 
cerrahi uygulanmamış ve 18 yaşından büyük hastalar 

araştırmaya dâhil edilmedi. Veriler her hasta için 
ameliyat öncesi oluşturulan ve ameliyat sonrası has-
tayı takip sırasında kullanılan formlardan toplandı. 
Cerrahi işlem olarak çalışmaya dâhil edilen 21 hasta-
dan, 11 hastaya Limberg flep (A grubu) ve 10 hastaya 
da modifiye Limberg flep (B grubu) tekniği uygulandı. 

Akut süpüratif pilonidal sinüs durumunda apse dre-
najı yapılmasını takiben yada apse hâli gelişmemiş 
infeksiyonu olan hastalar, 10 gün boyunca amoksisi-
lin klavulonat ile tedavi edildi ve tıbbi tedaviyi taki-
ben cerrahi için yeniden değerlendirildi. İnflamasyon 
durumu düzelir düzelmez, elektif cerrahi planlandı. 
Tüm hastalar ameliyattan bir gün önce yeniden mua-
yene edildi. Anestezistler, ebeveynlerle yapılan bir 
konuşmadan sonra anestezi tipini (genel ve spinal 
anestezi) belirlediler. Ameliyat günü, ameliyattan 8 
saat önce rektal lavman verildi. Cerrahiden hemen 
önce cerrahi alan işaretlendi ve gerekli olan hastalar-
da operasyon bölgesi traş edildi. 

Cerrahi Prosedür
Tüm prosedürler genel veya spinal anestezi altında 
yüzüstü pozisyonda gerçekleştirildi. Ameliyat bölge-
si, kalçalara yapışkan bantlar kullanılarak iki tarafa 
eşit olarak yana çekilmesi ile ortaya çıkarıldı ve %10 
povidon-iyot ile temizlendi. Sinüs yolunun boyutu, 
sinüs deliklerinden metilen mavisi enjeksiyonu ile 
belirlendi. Eksizyon alanı, tüm hastalıklı dokuyu çıkar-
mak, düzgün sınırlı bir yara yeri elde etmek ve 
doğumsal kalça oluğunun doğru düzlemde olması 
için sinüs ağzı lokalizasyonlarına ve pilonidal sinüs 
genişliğine göre tanımlandı. 

Limberg flebi uygulanan hastalarda öncelikte tüm 
hastalıklı dokuyu içerecek ve yara gerginliği oluşma-
dan düzgün sınırlı bir yara yeri elde edilecek şekilde 
bir eşkenar dörtgen çizildi. Ardından bu dörtgenin 
sağ köşesinden flep için önce dörtgenin sol üst kenar 
uzunluğunda düz yatay ve sonra dörtgenin sağ alt 
kenarına paralel olacak şekilde kesi yapıldı (Şekil 1A). 
Sonra sağdaki alanda deri, deri altı ve gluteal kas 
fasyasını içeren flep hazırlandı. Hazırlanan flep dört-
genin sol üst kenarına gelecek ve çıkarılan doku açık-
lığını kapatacak şekilde çevrildi. 

Modifiye Limberg tekniği kullanılan hastalarda ilk 
olarak, alan Limberg flep tekniği (Şekil 1A) için tarif 
edildiği gibi işaretlendi, ancak daha sonra birinci ala-
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nın ortasından 1 cm yanal olarak, orijinal teknikten 
bir sapma aktarılarak eşkenar dörtgen şeklinde bir 
eksizyon yapıldı. İnsizyon hattı, Şekil 1 B’de tarif edil-
diği gibi işaretlendi. Pilonidal sinüs, eşkenar dörtgen 
şeklinde bir insizyonu takiben elektrokoter kullanıla-
rak presakral fasyaya uzanan bir blok hâlinde çıkarıl-
dı. Daha sonra modifiye Limberg flep, deri, derialtı ve 
gluteal kasın fasyasını içerecek şekilde hazırlandı. 
Kanama kontrolü yapıldıktan sonra presakral fasyaya 
bir hemovak drenajı yerleştirildi. Modifiye Limberg 
flebinin gluteal fasya, deri altı tabakası ve deri sırasıy-
la 0 poliglaktin (Vicryl, Ethicon), 3-0 poliglaktin 
(Vicryl, Ethicon) ve 2-0 poliglaktin (Vicryl, Ethicon) ile 
kapatıldı. 

Hastalara postoperatif amoksisilin klavulonat verildi 
(doz başına 1 g IV, günde üç kez). Ameliyat sonrası 
hastalar ağızdan 72 saat sonra beslendiler ve 72 saat 
sonra mobilize edildiler. Hemovak drenajı postopera-
tif dördüncü günde veya sonrasında drenaj 10 cc/
günün altına düştüğünde çıkarıldı. Drenajın çekilme-
sinden bir gün sonra, hastalar hastaneden taburcu 
edildi ve 15 gün boyunca doğrudan insizyonlarına 
oturmamaları, ancak şişirilebilir bir halka yastık kul-
lanmaları veya yan olarak oturmaları önerildi; 1 ay 
sonra kesi üzerine normal oturabilecekleri söylendi. 
Deri dikişleri postoperatif 10. günde çıkarıldı. Ağır 
sporlara 3 ay boyunca izin verilmedi ve hastalara 
ameliyattan sonra 6 ay boyunca gluteal bölgeyi traş 
etmeleri önerildi. Hastalar başlangıçta ilk ay haftalık 
daha sonra 6 ay boyunca ayda bir kez izlendi. 
Hastalarda gözlenen komplikasyonlar kaydedilip 
tedavisi sağlandı.

İstatistiksel Analiz
Değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediği-
ni değerlendirmek için Shapiro-Wilk testi kullanıldı. 
Parametrik sürekli (sayısal) değişkenlerin verileri 
ortalama±SD olarak verildi ve grup karşılaştırmaları 
için t-testi kullanıldı. Non-parametrik sürekli (sayısal) 
değişkenlerin verileri ortanca (min-max) olarak veril-
di ve grup karşılaştırmaları için Mann Whitney U testi 
kullanıldı. Sürekli olmayan verilerin karşılaştırılma-
sında ki-kare ve Fisher gerçeklik testi kullanıldı. 
İstatistiksel anlamlılığı göstermek için p<0.05 değeri 
alındı. Analizler ticari yazılım (IBM SPSS Statistics 
21.0) kullanılarak yapıldı. 

Bulgular

Hastaların yaşları, vücut kitle indekleri, hastaneye 
başvuru zamanları, sinüs sayıları, hastanede kalma 
süreleri, dren çıkarılma zamanlamaları, yara iyileşme 
süreleri, ağrısız oturma süreleri, sosyal yaşama 
dönme süreleri Tablo 1’de grup bazında ve p değer-
leri ile verilmiştir (Tablo 1). Hastaların cinsiyetleri, 
medikal tedavi alma durumları, apse varlığı, yara 
yerinde maserasyon oluşumu, yara yerinde akıntı 
olması Tablo 2’de grup bazında ve p değerleri ile 
verilmiştir (Tablo 2). Altı aylık takip süresi boyunca 
her iki grupta da ameliyat sonrası nüks meydana 
gelmedi. Operasyon sonrası memnuniyet dağılımları 
da Tablo 3’te p değeri ile birlikte verilmiştir (Tablo 3). 
Bu sonuçlar ile tek anlamlı fark olarak modifiye 
Limberg flebi uygulanan hasta grubunda maserasyo-
nun gelişme olasılığının daha az olduğu görüldü 
(p<0.05).

Şekil 1. Limberg Flep tekniği. Şekil 2. Modifiye Limberg tekniği.
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Tartışma

Pilonidal sinüs; en sık genç erkeklerde görülen, kıl 
foliküllerinin hasarlı epitelyuma girmesiyle enflama-
tuvar reaksiyona neden olan ve fistül yollarının oluş-
masıyla sonuçlanan bir hastalıktır (15). Bu hastalık için 
erkek cinsiyeti, ailede pilonidal sinüs öyküsü, obezi-
te, aşırı vücut kılı, kötü vücut hijyeni, aşırı terleme, 
uzun süre oturarak çalışma temel risk faktörleridir 
(16-19). Pilonidal sinüsün insidansı 15-25 yaş aralığında-
ki genç erişkinlerde yüksektir (19). Pilonidal sinüs, genç 
erişkin erkeklerde daha fazla görülmesine rağmen, 
çalışmamızda pilonidal sinüs tanısı alan adolesanla-
rın 12’sini (%57.14) kadın ve 9’unu (%42.86) erkek 
hastalar oluşturmuştur. Bir çalışmada, 11’i adolesan 
kadın (%61) ve 7’si adolesan erkek (%39) pilonidal 
sinüs nedeniyle opere edilmiştir (20). Çalışmamıza 
paralel olarak başka bir çalışmada da modifiye 
Limberg flep tekniği uygulanan adolesan erkek/kadın 

oranı 1/1.22 olarak bulunmuştur (21). Bu durumun 
kadınların erkeklere göre daha erken yaşta ergenliğe 
girmesiyle ilişkili olduğu söylenebilir. 

Pilonidal sinüs cerrahisi planlanan hastaların 14’ünde 
ilk başvuruda apse izlenmiştir. Apse drenajı ve antibi-
yoterapi sonrası infeksiyon süreci sona eren 14 has-
tanın 9’una Limberg flep tekniği, 5’ine modifiye 
Limberg flep tekniği uygulanmıştır. Literatürde de 
pilonidal sinüs cerrahisi öncesinde hastada apse 
varsa öncelikle apse drenajı ve tedavisinin yapılması-
nı destekleyen yayınlar bulunmaktadır (22). 

Limberg flep tekniği ile pilonidal sinüs cerrahisi için 
önerilen diğer teknikler literatürde karşılaştırılmıştır. 
Primer onarım, geniş defektlerde yara yerinde oluşa-
cak gerginlik nedeniyle her zaman tercih edilmez. 
Bununla birlikte, bir çalışmada, primer onarımın 
infeksiyon oranı, mobilizasyon zamanı ve hastaneden 

Tablo 1. Sürekli (sayısal) verilerin dağılımı. (Parametrik sürekli (sayısal) değişkenlerin verileri ortalama±SD olarak, non-parametrik sürekli 
(sayısal) değişkenlerin verileri ortanca (min- max) olarak verildi.)

Yaş
VKİ
Semptom süresi
Sinüs sayısı
Hastanede yatış
Hemovak dren kalma süresi
Yara iyileşme süresi
Ağrısız oturma süresi
Sosyal hayata dönme süresi

Limberg Flep Grubu
(A Grubu)

15,63±1,62 yaş
24,83±5,52 kg/m2

7,54±7,32 ay
2 (1-5) adet
5 (5-11) gün
5 (4-10) gün

22 (9-60) gün
13,18±7,34 gün
16,81±4,19 gün

Modifiye Limberg Flep Grubu (B 
grubu)

14,30 ±1,70 yaş
24,88±4,40 kg/m2

3,20 ±1,31 ay
2 (1-4) adet
5 (5-11) gün
4 (4-8) gün

15 (9-31) gün
12,50±4,67 gün
14,80±1,47 gün

Bütün gruplar

15,0±1,76
24,9±4,36
5,48±5,71

2 (1-5) adet
5 (5-11) gün
4 (4-10) gün

13 (9-60) gün

P değeri

0,066
0,982
0,134
0,294
0,557
0,968
0,147
0,832
0,294

VKİ: Vücut Kitle İndeksi

Tablo 2. Sürekli olmayan verilerin dağılımı.

Cinsiyet dağılımı (Erkek : Kadın)
Ameliyat öncesi medikal tedavi alma durumu
Ameliyat öncesi apse varlığı 
Ameliyat sonrası yara yerinde akıntı
Ameliyat sonrası maserasyon varlığı

Limberg Flep Grubu  (A Grubu) 
(n=11)

3 : 8
11 (%100)
9 (%81.8)
3 (%27.2)
6 (%54.5)

Modifiye Limberg Flep Grubu (B Grubu) 
(n=10)

4 : 6
8 (%80)
5 (%50)
2 (%20)
1 (%10)

P değeri

0.198
0.214
0.183
0.713
<0.05

Tablo 3. Hasta memnuniyetinin dağılımı.

Hasta memnuniyeti

Çok kötü
Kötü
Orta
İyi
Çok iyi

Limberg Flep Grubu (A Grubu)

0
0
0

3 (%27.2)
8 (%72.7)

Modifiye Limberg Flep Grubu (B Grubu)

0
0
0

2 (%20)
8 (%80)

P değeri

0.713
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çıkış zamanı açısından daha dezavantajlı olduğu 
izlenmiştir (23). Marsupiyalizasyon tekniğinin bir başka 
çalışmada, infeksiyon gelişimi ve yara iyileşmesi açı-
sından dezavantajlı olduğu gösterilmiştir (24). Bir çalış-
mada, Karydakis flep ameliyatının daha fazla kompli-
kasyon, işe daha geç dönüş, daha az genel hasta 
memnuniyeti ve daha uzun tam yara iyileşme süresi 
olduğu gösterilmiştir (25). Bascom prosedürünün nüks, 
morbidite ve maliyet açısından daha dezavantajlı 
olduğu gösterilmiştir (26). Bu bulgular nedeniyle has-
talarımıza Limberg ya da modifiye Limberg teknikle-
rini uyguladık. 

Pilonidal sinüsün tedavisinde, eksizyon ve flep cerra-
hisiyle sakral bölgedeki defektin düzeltilmesi düşük 
morbidite ve hastalığın nüks etmesini azaltması açı-
sından önemlidir. Limberg flep yönteminde tek zayıf 
nokta, flebin alt ucunun intergluteal sulkus içinde 
kalmasıdır. Bu yöntemde nüksler bu zayıf noktadan 
kaynaklanır. Modifiye Limberg flep yönteminde ise 
flebin alt ucu orta hattın 1-2 cm dışına kaydırılarak 
flep rekonstrüksiyonu sağlanır (14). Bu değişiklik, orta 
hatta meydana gelen nüksleri ve maserasyonu önem-
li ölçüde azaltmıştır. Literatüre baktığımızda, modifi-
ye Limberg flep tekniğinin, Limberg flep tekniğine 
göre nüks, infeksiyon ve maserasyon gibi komplikas-
yonlar açısından daha düşük oranlara sahip olduğu 
görülmektedir (10,13,14). Çalışmamızda ise, yara yerinde 
akıntı ve nüks açısından iki teknik arasında fark olma-
dığı, ancak yara iyileşmesinde modifiye Limberg flep 
tekniğinin daha konforlu olduğu ve maserasyon gibi 
komplikasyonlar açısından daha iyi bir teknik olduğu 
saptanmıştır. İlaveten hastalarda nüksün görülme-
mesi, her iki tekniğin de nüks oranının düşüklüğüne 
işaret etmektedir. 

Literatürde, iki teknik için daha çok nüks ve kompli-
kasyonlar açısından karşılaştırma yapılmış olsa da 
ameliyat sonrası hasta memnuniyeti ve yaşam kalite-
si araştırılmamıştır. Bizim çalışmamızda bu konularda 
irdelenmiştir. Çalışmamızda, modifiye Limberg flep 
tekniğinde drenin çekilme zamanı, yara iyileşme 
süresi, ağrısız oturma süresi, sosyal yaşama dönme 
süresi daha kısa ve hasta memnuniyeti daha yüksek 
olsa da Limberg flep tekniği ile arasında istatiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yapılan bir 
çalışmada, modifiye Limberg tekniğinin drenin çekil-
me zamanını ve ağrısız oturma süresini kısalttığı, 
ancak iki teknik arasında sosyal yaşama dönme süre-

lerinin farklı olmadığı sonucunu elde edilmiştir (13). 
Başka bir çalışmada, modifiye Limberg flep tekniği-
nin işe dönme süresini ve ağrısız yürüme zamanını 
önemli ölçüde kısalttığı gösterilmiştir (10). Hasta mem-
nuniyetinin değerlendirildiği bir çalışmada, çalışma-
mızla benzer olarak iki teknik arasında farkın olmadı-
ğı sonucuna varılmıştır (12). 

Bu çalışmada, gelecekteki araştırmalarımızda ele alı-
nabilecek bazı sınırlamaları bulunmaktadır. Bunlar 
hasta sayısının az olması, ameliyat öncesi infeksiyon 
varlığının iki grup arasında eşit dağılmıyor olması, 
ameliyat sonrası takiplerinde maserasyon varlığında 
derecelendirilmemesi, ameliyat sonrası yaşam kalite-
sinin ve memnuniyetinin detaylı anketlerle değerlen-
dirilememesidir. 

Sonuç

Adolesan yaş grubunda yapılan cerrahi, tüm hastalık-
lı dokuların çıkarılması kadar olası komplikasyonların 
en aza indirilmesini de hedefler. Ancak, bir pilonidal 
sinüs eksizyonu açısından tüm şartları sağlayan cer-
rahi bir teknik yoktur. Çalışmamızın sonucunda da 
modifiye Limberg flep tekniğinin maserasyon açısın-
dan Limberg flep uygulanan gruptan daha iyi sonuç-
ları olduğu görüldü. Bu nedenle modifiye Limberg 
tekniğini pilonidal sinüs cerrahisinde önermekteyiz. 
Bu konuda daha geniş kontrollü randomize çalışma-
lara gereksinim vardır.
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ÖZ

Amaç: Uzun süreli tedavi gerektiren kronik hastalıklarda hem tedavi devamını sağlamak hem de günlük 
kan örneği alımını kolaylaştırmak için kalıcı tünelli santral venöz kateterlere (KTK) ihtiyaç duyulur. Bu 
çalışmanın amacı çocuklarda ultrasonografi (USG) eşliğinde kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi işlemi ile 
ilgili olarak sonuçlarımızı değerlendirmek ve deneyimimizi aktarmaktır.
Yöntem: Kliniğimizde 2015 ve 2020 yılları arasında USG-eşliğinde kalıcı tünelli kateter yerleştirilen has-
taların dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Hastaların demografik özellikleri gelişen kateter kompli-
kasyonları ve kateter kalış süreleri değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 461 hasta çalışmaya dahil edildi. 296 (%57,7) erkek ve 195 (%42,3) kız hastadan olu-
şan grubun yaş ortalaması 10,6±4,04 olarak bulundu. Çalışma süresi içinde 409 hastaya bir kez, 41 
hastaya 2 kez, 10 hastaya 3 kez ve 1 hastaya 4 kez olmak üzere 525 KTK takılmıştır. Gelişen komplikas-
yonlar nedeniyle toplam 56 kateter revizyonu yapıldı ve 8 hastaya da relaps nedeniyle tekrar kateter 
takıldı. Kateter revizyonlarının en önemli sebebini kateter enfeksiyonları oluşturuyordu (%55,3 n=31). 
Kateter kalış süreleri 1-489 gün arasında değişirken ortalama süre 204±119 gün olarak bulundu. Toplam 
kateter gün sayısı ise 107,165 kateter/gün olarak saptandı. Bu süre içinde kateter ilişkili toplam 360 
enfeksiyon saptandı (3,35/1000 kateter/gün). En sık gram (+) kok enfeksiyonları saptanırken, 
Stafilococcus aureus (n=104) en sık izole edilen mikroorganizma idi.
Sonuç: USG-eşliğinde kalıcı tünelli kateter takılması işleminin perioperatif komplikasyon oranları önemli 
ölçüde düşüktür. Yaş sınırı olmaksızın tüm çocuk hastalarda güvenle kullanılabilir. Kateter enfeksiyonları 
eğitimli personel ile en aza indirilebilir. İnternal juguler ven kateterizasyonunda giriş yeri olarak servikal 
bölgede klavikulanın hemen üzeri tercih edilirse katlanma ile ilgili sorunlar daha aza indirilebilir.

Anahtar kelimeler: Ultrasonografi, perkütan santral venöz kateterizasyon, Hickman kateter, çocuk has-
talıkları, hematolojik ve onkolojik hastalıklar

ABSTRACT

Objective: Permanent tunneled central venous catheters are required for long-term treatment, of the 
chronic diseases facility in the daily blood sampling. The aim of this study is to evaluate our results 
regarding the placement via ultrasonography (USG) of permanent tunneled catheter in children and to 
convey our experience. 
Method: The files of patients who were placed with USG-guided permanent tunneled catheters in our 
clinic between 2015 and 2020 years were retrospectively reviewed. The demographic characteristics of 
the patients, catheter complications and catheter length of stay were evaluated.
Results: A total of 461 patients were included in the study. The mean age of the group was 10.6 ± 4.04 
years. During the study period, 525 catheters had been inserted. A total of 56 catheter revisions were 
performed due to complications, and 8 catheters were reinserted due to relapse. Catheter infections 
were the common cause of catheter revisions (55.3% n = 31). While the catheter longevity ranged from 
1 to 489 days, the average longevity was found 204 ± 119 days. The total catheter days was found 
107,165 days. A total of 360 catheter-related infections were detected. Staphylococcus aureus (n = 104) 
was the most frequently isolated microorganism. 
Conclusion: Perioperative complication rates of USG-guided catheterization are significantly lower. It 
can be used safely in all pediatric patients without age limit. Catheter infections can be minimized with 
trained staff. Problems related to catheter bending can be reduced if just the preferred insertion side is 
used at the cervical region just above the clavicle.

Keywords: Ultrasonography, percutaneous central venous catheterization, Hickman catheters, 
pediatrics, hematology and oncology
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Giriş 

Uzun süreli tedavi gerektiren kronik hastalıklarda 
hem tedavinin devamını sağlamak hem de günlük 
kan örneği alımını kolaylaştırmak için santral venöz 
kateterler kullanılmaktadır. Kemoterapi, total paren-
teral nutrisyon ve hemodiyaliz bu girişimlerin en sık 
ihtiyaç nedenlerini oluşturur. Geçici santral venöz 
kateterlerin kullanım süresinin kısa olması ve sıklıkla 
tedavinin tamamlanması için bu sürenin yeterli olma-
ması nedeniyle kullanım süresi uzun olan kalıcı tünel-
li kateterlere ihtiyaç duyulur. Parenteral beslenme 
ihtiyacı olan hastalarda kateterin kullanım süresini 
uzatmak için tünel kullanılması ilk kez 1973 yılında 
Broviac ve ark. (1) tarafından tanımlanmıştır. 
Kemoterapi için ilk tünelli kateteri kullanılanlar ise 
1979 yılında Hickman ve ark. (2) olmuştur.

Bugün artık uzun süreli tedavinin ayrılmaz bir parçası 
olan kalıcı tünelli kateterler başlıca iki yöntemle yer-
leştirilirler. Birincisi kateterin klasik açık cerrahi tek-
nikle takılması, diğeri ise anatomik noktaları dikkate 
alarak kateterin perkütan olarak takılmasıdır. Açık 
cerrahi teknikte işlem süresinin nispeten daha uzun 
olması ve doğrudan cerrahi ile ilgili komplikasyonlar 
diğerinde ise işlemin kör olarak yapılması nedeniyle 
ortaya çıkan komplikasyonlar, zaman içinde farklı 
yaklaşımları gündeme getirmiştir.

Santral venöz kateterlerin takılmasında ultrasonog-
rafi (USG) kullanımı ilk kez 1991 yılında Denys ve ark.
(3) tarafından tanımlanmıştır. National Institute of 
Clinical Excellence (United Kingdom) (4) tarafından, 
2002 yılında, santral venöz kateter takılmasında USG 
kullanımının önerilmesinden sonra, erişkinlerde ve 
çocuklarda çok daha yaygınlaşmıştır. Günümüzde 
USG, yenidoğanlardaki santral venöz kateter takılma-
sı işlemlerinde dahi, rutin olarak kullanılır hale gel-
miştir. 

Önceleri geçici santral venöz kateterleri takarken 
kullanılan yöntem daha sonra çeşitli değişikliklerle 
kalıcı tünelli kateterler içinde kullanılmaya başlan-
mıştır. İşlem sıklıkla genel anestezi altında çocuk 
cerrahları ve girişimsel radyologlar tarafından yapıl-
maktadır. Bu çalışmanın amacı çocuklarda USG eşli-
ğinde kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi işlemi ile 
ilgili olarak sonuçlarımızı değerlendirmek ve deneyi-
mimizi aktarmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma için Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 
Kurulu’ndan onay alındı (2020/40). 2015 ve 2020 
yılları arasında USG-eşliğinde kalıcı tünelli kateter 
yerleştirilen hastaların dosyaları geriye dönük olarak 
tarandı. Geçici kateter takılan ve 18 yaşını doldurmuş 
olan hastalar çalışmaya dâhil edilmedi. Hastaların 
cinsiyetleri, yaşları, ağırlıkları, tanıları, hangi tip kate-
ter takıldığı ve kateter çapları, işlemin hangi venler-
den yapıldığı, erken ve geç dönemde gelişen kateter 
komplikasyonları ve kateter kalış süreleri değerlendi-
rildi.

Cerrahi Teknik
Tüm kateterler çocuk cerrahisi uzmanı veya girişim-
sel radyoloji uzmanı tarafından aynı yöntem kullanı-
larak takıldı. Genel anestezi altında hastanın omuz 
altı desteklenerek baş ekstansiyona getirildi ve işlem 
yapılacak tarafın karşı yönüne çevrildi. Gerekli saha 
temizliği povidon iyodür ile yapılarak hasta örtüldü. 
USG ile servikal venöz anatomi değerlendirildi (Resim 
1). Tüm işlemlerde aynı cihaz kullanıldı (Siemens 
IOE323 5-12 MHz transducer, P300 Acuson; Siemens, 
Munich, Germany). USG probu klavikulanın hemen 
üzerine yatay olarak servikal bölgeye yerleştirildi. 
Ekojenik iğne ile tam görüş altında internal juguler 
vene veya gerekli olduğunda brakiosefalik vene 

Resim 1.  Servikal anatomi K: karotis İJV: internal jugular ven.
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ponksiyon yapıldı (Low transvers, Short axis-in plane 
method). İğne ucunun ven içinde görüntülenmesinin 
ve aspirasyonda kan gelişinin görülmesinden sonra 
‘J’ uçlu kılavuz tel iğne içinden internal juguler vene 
ve devamında vena cava superiora gönderildi (Resim 
2). Kılavuz telin sağ kalbe yönlendiği skopi ile doğru-
landı. Kılavuz telin cilde girdiği nokta, yapılan insiz-
yonla yaklaşık 5 mm’ye çıkarıldı. Takiben kateterin 
dakron kafının olduğu yer dikkate alınarak, klavikula 
altında ve göğüs yan duvarında 3-4 mm insizyon 
yapıldı. Kateterin kendi tünel hazırlama kılavuzu kul-
lanılarak kateter cilt altı tünelinden geçirilip kılavuz 
telin giriş yerindeki insizyondan çıkarıldı. Tünel, dak-
ron kaf ile kateterin başlangıç yeri arasındaki mesafe 
tümüyle tünel içinde kalacak şekilde hazırlandı. Bu 
sayede gerekli durumlarda kateterin 2-3 cm geri 
çekilebilmesine olanak sağlandı. Kılavuz tel üzerin-
den dilatatörler ile yapılan dilatasyonun ardından 
ayrılabilen kılıf, kılavuz tel üzerinden damar içine 
geçirildi. Kateter, servikal insizyondan göğüs ön duva-
rı üzerine doğru çekilerek meme başı hizasından 
kesildi. Kılavuz tel çekildikten sonra kateter ayrılabi-
len kılıf içinden damar içine gönderildi ve kılıf yırtıla-
rak çıkarıldı. Takiben skopi ile kateter ucunun yeri 
kontrol edildi. Sağ atrium girişinde olduğu görüldü-
ğünde işleme son verildi. Gerekli durumlarda 1-2 cm 
geri çekildi. Kateter, çalışıp çalışmadığı kontrol edil-
dikten sonra heparinli serum fizyolojik ile yıkandı ve 
tespit edildi. Kateter tespitleri basit sütürler ile yapı-
lırken, kateterin kendinden yapışkanlı tespit sistem-
leri kullanılmadı. Kateterlerin erken çıkmasını önle-
meye yönelik ek cerrahi teknikler kullanılmadı. 
Kateter enfeksiyonu nedeni ile çekilen kateterlerin 
yerine takılan kateterlerde karşı taraf internal juguler 

ven kullanılırken, diğer nedenlere bağlı değişimlerde 
damar çapı ile ilgili sorun olmadığı sürece aynı taraf 
tercih edildi. Daha önceki kateter çevresinde oluşan 
fibrin kılıfın internal juguler ven çapını daralttığı has-
talarda ve internal juguler ven çapının küçük olduğu 
infantlarda brakiosefalik ven tercih edildi.

Kateter Bakımı
Kateter bakımları sorumlu hematoloji ve onkoloji 
hemşireleri tarafından haftada bir yapıldı ve bakım-
larda Tegaderm GHG® (Tegaderm Clorhexidine 
Gluconate Gel Pad, 3M Company St. Paul, MN, USA) 
kullanıldı. Kateterler kullanımlardan sonra heparinli 
serum fizyolojik ile yıkandı ve kateter lümeninde 
heparinli serum fizyolojik kalacak şekilde kapatıldı. 
Kateter ihtiyacı kalmayan hastaların kateterleri yatak 
başında ketamin anestezisi altında lokal anestezi ile 
çıkarıldı.

Bulgular

Toplam 461 hasta çalışmaya dahil edildi. 296 (%57,7) 
erkek ve 195 (%42,3) kız hastadan oluşan grubun yaşı 
2 ay ile 18 yaş arasında değişirken ortalama yaş 
10,6±4,04 olarak bulundu. Tamamı hematoloji ve 
onkoloji hastalarından oluşan grubun demografik 
özellikleri ve tanıları Tablo 1’de özetlenmiştir.

Çalışma süresi içinde 409 hastaya bir kez, 41 hastaya 
2 kez, 10 hastaya 3 kez ve 1 hastaya 4 kez olmak 
üzere 525 KTK takılmıştır. Kateterlerin %87,4’ü 
(n=449) sağ internal juguler venden takılırken, takı-
lan kateterlerin %75,2’sini (n=395) 7F iki lümenli 
Hickman tipi kateterler oluşturuyordu. Kateter çapla-Resim 2. Ekojenik iğnenin tamamı ve iğnenin ucu* görüntü ala-

nında.

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri ve tanıları.

Toplam Hasta Sayısı

Erkek

Kadın

Ort. Yaş

Ort. Ağırlık (kg)

Solid Tümörler

Lenfoma            
                                                                                
Lösemi

Diğerleri (talasemi, aplastik anemi)

                                 
              

                    
(%57,7)

                                  
(%42,3)

                                 
10,6±4,04
                                 
32,4±18,6
                                   

 (%20,5)
                                    

(%6,5)
                                 

 (%58)
                                   

 (%15)

461

266 

  195 

                                 

                                 

95 

30 

267 

69 
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rı ve işlemin yapıldığı venler Tablo 2’de özetlenmiştir. 
Kateterize edilemeyen ya da açık cerrahi yöntemle 
kateter takılan hasta olmadı. Hastaların önemli bir 
kısmına plazmaferez yapıldığı için hematoloji ve 
onkoloji kliniğinin tercihi üzerine hastaların tama-
mında aksi bir durum olmadıkça Hickman tipi kate-
terler kullanıldı. Plazmaferez yapılan hastalarda 7F 
silikon kateterler kollabe olduğu için yerine plazma-
ferez sırasında kollabe olmayan 7F poliüretan kate-
terler tercih edildi.

Erken komplikasyon (ilk 30 gün içinde) olarak, işlem 
sırasında olan iki arter ponksiyonu dışında 8 hastada 
10 kez erken kateter çıkması, 1 hastada kateter çıkış 
yerinde yırtık saptandı. Hiçbir hastada işlem sırasın-
da pnömotoraks, hemotoraks ve kardiak tamponad 
gibi önemli bir komplikasyon olmadı. Arter ponksiyo-
nu, aspirasyonda farkedildiği an iğne geri çekilerek 
kısa süreli lokal basınç uygulandı. Takiben işleme aynı 
taraftan sorunsuz devam edildi. Erken kateter çıkma-
sı saptanan 8 hastaya ve kateterde yırtık saptanan bir 
hastaya tekrar kateter takıldı (n:11). Erken kateter 
çıkmalarının 3’ü aynı hastada oldu. Down sendromu 
tanısı da olan 6 yaşındaki erkek hastanın kateterleri 
çekerek çıkardığı farkedilince hastaya 4. kateter, 
Hickman yerine port kateter olarak takıldı. Erken 
kateter çıkması sorunu yaşanan tüm hastalar altı 
yaşın altındaydı. 

Gelişen komplikasyonlar nedeniyle toplam 56 kate-
ter revizyonu yapıldı ve 8 hastaya da relaps nedeniy-
le tekrar kateter takıldı. Kateter revizyonlarının en 
önemli sebebini kateter enfeksiyonları oluşturuyor-
du (%55,3 n=31). Kateter çıkması, kateter tıkanması 
ve kateter yırtılması diğer sebepleri oluşturuyordu 

(Tablo 3). İkinci kez kateter takılan hastalarda, ope-
rasyon sırasında yapılan USG’lerde önceki işleme 
bağlı olarak santral vende total oklüzyon ya da trom-
büs saptanmadı. 7 hastada ise oluşan fibrin kılıfın 
damar çapını daralttığı görüldü. 

Kateter kalış süreleri 1-489 gün arasında değişirken 
ortalama süre 204±119 gün olarak bulundu. Toplam 
kateter gün sayısı ise 107,165 kateter/gün olarak 
saptandı. Çalışmanın yapıldığı sırada 128 kateter 
halen aktif olarak kullanılmaktaydı.

Bu süre içinde kateter ilişkili toplam 360 enfeksiyon 
saptandı (3,35/1000 kateter/gün). En sık gram (+) kok 
enfeksiyonları saptanırken, Stafilococcus aureus (n=104) 
en sık izole edilen mikroorganizma idi. Diğer etkenler ve 
oranlar Tablo 4’de gösterilmiştir. Kateter ilişkili enfeksi-
yonlar antibiyogram sonuçlarına göre tedavi edilirken 
31 hastada kateteri değiştirmek gerekmiştir.

Tablo 2. Takılan kateter sayısı, kateter çapları ve santral ven ter-
cihleri.

1 kez kateter takılan hasta sayısı                  
2 kez kateter takılan hasta sayısı
3 kez kateter takılan hasta sayısı 
4 kez kateter takılan hasta sayısı

Sağ internal juguler ven
Sol internal juguler ven
Sağ brakiosefalik ven
Sol brakiosefalik ven

4,6 F kateter
7 F kateter  
9 F kateter  
12 F kateter                                                                                                                                     

n

409
41
10
1

459
52
13
1

6
395
85
39

%

88,7
8,9  
2,2
0,2  

87,4
9,9
2,5
0,2

1,1
75,2
16,2
7,4

Tablo 3. Tekrar kateter takma nedenleri. 

İnfeksiyon
Kateterde yırtık
Kateter tıkanması
Kateter çıkması
Relaps                                                                                                                               

n

31
5
8

12
8

%

48,4
7,8

12,5
18,7
12,5

Tablo 4. Enfeksiyon etkenlerinin dağılımı.

Etkenler

Gram (+) kok     
                                                   
Stafilokoklar

Streptokoklar

Enterokoklar

Mikrokok

Gram (-) basiller

E Coli

Klebsiella

Pseudomonas

Enterobakter

Acinetobakter

Candida   

Diğerleri                                                 

n=360                   
%

167                       
46,3
104                          
28,8
36                            
10
18                            
5
9                              

2,5
137                       
38
61                            

16,9
30                            
8,3
28                            
7,7
10                            
2,7
8                           

2,2
18                         
5            

38                         
10,5
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Tartışma

Hematoloji ve onkoloji kliniklerinde sık yapılan inva-
zif işlemlerden biri kalıcı tünelli kateter takılması 
işlemidir. Takip ve tedavinin önemli bir parçası olarak 
kabul edilen bu işlemin minimal invazif yöntemlerle 
ve minimum komplikasyon oranlarıyla yapılması 
gerekir. Beş yıllık süre içinde, USG-eşliğinde 525 kalıcı 
tünelli kateter takılması işlemiyle ilgili olarak 2 arter 
ponksiyonu dışında önemli bir komplikasyonla karşı-
laşmadık. Dahası, kateterizasyon işlemini yapamadı-
ğımız ve açık cerrahi tekniği kullanmak zorunda kaldı-
ğımız bir hastamız da olmadı. 

Açık cerrahi ile kalıcı tünelli kateter takılması başarı 
oranları yüksek ve güvenli bir yöntemdir. En sık ekster-
nal veya internal juguler ven tercih edilir. İşlem tama-
men direkt görüş altında yapıldığı için kanama dışında 
önemli komplikasyonların gelişme ihtimali neredeyse 
sıfıra yakındır. Bu nedenle halen bazı yazarlar tarafın-
dan yenidoğan ve infantlarda tercih edilen bir yöntem-
dir (5-7). Açık cerrahinin asıl sorun olan önemli sonucu 
ise işlem yapılan damarların yaklaşık %33’ünde daha 
sonra oklüzyon gelişmesidir (8). Bu durum, tekrar kate-
ter takılma gereği olduğunda aynı damarın tekrar kul-
lanılmasını önemli ölçüde engeller ve cerrahi sahayı 
değiştirmek gerekir. Kateter ilişkili enfeksiyonların ve 
mekanik komplikasyonların (giriş yerinde katlanma, 
çıkma) diğer yöntemlere göre, açık cerrahi sonrası 
daha fazla görüldüğü (8,9) ve tekrar kateter takılma 
oranlarının yüksekliği göz önüne alınırsa bu durum 
önemli bir dezavantaj teşkil eder. İşlem süresinin diğer 
yöntemlere göre daha uzun olması da ayrı bir deza-
vantaj olarak değerlendirilebilir.

Anatomik noktalar yardımıyla yapılan perkütan kalıcı 
tünelli kateter takılması işlem süresini kısaltsa da 
arteriyel ponksiyon, pnömotoraks, hemotoraks, per-
kardial tamponad gibi hayatı tehdit edici komplikas-
yonlara ve nadir de olsa ölüme neden olabilir (10-12). 
Başarısız işlem oranları, USG yardımıyla yapılan 
işlemlere göre daha yüksektir (7). Özellikle anatomik 
farklılıkların %18’lere kadar çıktığı küçük çocuklarda 
(13), başarısız işlem oranları %60’lara kadar çıkabilir 
(14). İşlem sırasındaki ponksiyon sayısının komplikas-
yon oranlarıyla doğrudan ve doğrusal bir ilişkisi var-
dır. Ponksiyon sayısındaki artış ile önemli hayati 
komplikasyonların riski artarken damar duvarındaki 
hasara bağlı olarak oklüzyon riski de artar (15).

USG ile servikal anatominin net görülmesi ve USG 
görüntüsü ile eşzamanlı olarak görerek damara ponk-
siyon yapılması başarı oranını artırır. Her ne kadar 
USG eşliğinde işlem yapılmasının klasik perkütan 
tekniğine göre çok önemli bir avantaj sağlamadığını 
iddia eden çalışmalar olsa da (16), ponksiyon sayısını 
önemli ölçüde düşürdüğünü ve başarı oranını artırdı-
ğı gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur (14,15,17-19). 
Bu hasta serisinde erken cerrahi komplikasyon (ilk 30 
gün içinde olan) oranı %2,4 olarak saptanmıştır. Bu 
oran Arul ve ark. (8) açıkladığı %2,4 ve Basford ve ark. 
(9) açıkladığı %3 değerleri ile uyumlu olarak bulun-
muştur.

Kalıcı tünelli kateter için internal juguler, subklavien 
ve brakiosefalik ven kullanılabilir olsa da, biz internal 
juguler veni kullanmayı tercih ettik. Bu tercihin en 
önemli nedeni USG ile kolay görüntülenebilmesi ve 
nispeten kolay ponksiyone edilebilmesidir. Doğrudan 
santral sirkülasyona girmesi nedeniyle kanülasyona 
bağlı komplikasyon oranlarının düşüklüğü (20) ikincil 
bir sebebi oluşturur. İnternal juguler ven kullanıldı-
ğında kateterin servikal bölgede damara girdiği yer 
önemlidir. Eğer giriş yeri orta servikal bölgeye yakın 
bir yerde ise bu durum kateter giriş yerinde katlanma 
ihtimalini ve boyun hareketleriyle kateterin geriye 
doğru çıkma ihtimalini artırır (6). Bu sorunu ortadan 
kaldırmanın yolu giriş yerinin klavikulanın hemen 
üzerinde olmasını sağlamaktır. Prob klavikulanın 
hemen üzerine yatay olarak yerleştirildiğinde ve 
hemen probun kenarından lateralden giriş yapıldı-
ğında hem iğne ucu işlem boyunca görüntülenebilir 
hem de internal juguler vene lateral duvardan giriş 
yapılır (Short axis, in plane). Bu durumda kateter 
klavikulayı adeta yalayarak içe ve aşağıya döner; 
dolayısı ile kavsini kullandığımız aradaki klavikula 
katlanma ihtimali en aza indirir. Aynı yöntem brakio-
sefalik ven için de kullanılabilir. Bizim tercihimiz hep 
bu yöntem olduğu için kateter katlanması ile ilgili 
bugüne kadar önemli bir sorun yaşamadık (Resim 3). 
Burada işlemi kolaylaştıracak bir küçük detayı daha 
belirtmeyi uygun gördük. Servikal iğne ponksiyonunu 
yapmadan önce yer belirlenip önce küçük insizyon 
yapıldığında ve iğne girişi insizyonun içinden yapıldı-
ğında işlem kolaylaşır. Çünkü önce “guide” teli gön-
derilip sonra insizyon yapıldığında çoğu zaman arada 
çok ince cilt veya ciltaltı köprüleri kalır ve bu durum 
kateterin gömülmesini güçleştirir ve işlem süresini 
uzatır.
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Kalıcı tünelli kateter takılmasında dikkat edilmesi 
gereken önemli bir noktada kateterin ucunun yerleş-
tiği yerdir. Birçok yazar ideal uç pozisyonun vena kava 
süperior ile sağ atrium girişi arasında olması gerekti-
ğini belirtir (8). Ancak kateter ucunun sağ atriumda 
hareketli olmasının trombüs gelişimini azalttığını 
söyleyen yazarlar da vardır (21). İlerde olan ve kalp 
duvarlarına dokunan kateterlerin aritmilere yol aça-
cağını da unutmamak gerekir. İşlem sırasında kateter 
uç pozisyonu skopi ile kontrol edilmeli ve gerekirse 
yerinde değişiklikler yapılmalıdır. Yaklaşım olarak biz, 
dakron kaf ile kateter başlangıcı (hub) arasındaki tüm 
mesafeyi içine alacak şekilde uzun bir tünel hazırla-
mayı tercih ettik. Bu sayede gerekirse kateteri kaf 
dışarda kalmadan 2-3 cm geri çekebilecek mesafemiz 
oldu ve kateterin ucunun yerini ayarlama konusunda 
zorluk yaşamadık. Vena kava superior ile sağ atrium 
girişi arasını ideal uç noktası olarak kullandık.

Gelişen trombüse veya kateter etrafında oluşan fib-
rin kılıfa bağlı kateter disfonksiyonu geliştiğinde kate-
ter değişimi yapmak yerine linogram çekip soruna 
yönelik çözümlerle mevcut kateter fonksiyonel hale 

getirilebilir. Eğer sorun fibrin kılıfa bağlı ise balonlu 
kateterler ile fibrin kılıf parçalanabilir (21). Tromboz 
olan durumlarda TPA veya ürokinaz kullanılabilir (22). 
Trombotik durumlarda ürokinaz kullansak da fibrin 
kılıfa bağlı tıkanıklarda fibrin kılıfı parçalamanın uzun 
ömürlü olmadığını düşünerek kateteri değiştirmeyi 
tercih ettik. Sekiz hastada tıkanıklığa bağlı olarak 
kateter değiştirildi. Daha önce kullanılan internal 
juguler ven çapı, fibrin kılıfa rağmen yeterli ise aynı 
ven, fibrin kılıfın damar çapını daralttığı durumlarda 
ise aynı taraf brakiosefalik ven kullanıldı.

Erken kateter komplikasyonlarının önemli bir kısmını 
kateter çıkmaları oluşturur. Özellikle küçük, hareketli 
ve cilt altı yağ dokusunun fazla olduğu kilolu çocuk-
larda sık karşılaşılan bir durumdur (21). Sık hareketin 
ve cilt altı yağ dokusunun fazla olmasının yavaş yavaş 
kateterin geriye doğru çıkmasına neden olduğu bilin-
mektedir. Bu nedenle konvülsif hareketleri olan 
çocuklarda da kateter çıkması durumuna sık rastla-
nır. Biz de tecrübemizde tüm erken kateter çıkması 
sorunlarının 6 yaş altındaki çocuklarda ve infantlarda 
olduğunu gördük. 3 kez kateteri çıkan Down sendro-
mu tanısı olan hastada ise sorun hastanın kateteri 
çekerek çıkarmasıydı. Küçük çocuklarda ve infantlar-
da erken kateter çıkması sorunun önüne geçmek için 
Sri Paran tekniği gibi ek cerrahi işlemler yapılabilir 
(23). 

Kalıcı kateterlerin en önemli komplikasyonlarından 
biri de görülme sıklığı 0.46-26.5/1,000 kateter günü 
arasında değişen enfeksiyonlardır (24). Sıklıkla Gram 
pozitif kok enfeksiyonları ve Gram negatif basil enfek-
siyonları saptanırken en sık izole edilen organizmalar 
Stafilokoklar ve Echerichia coli’dir (8,24). Amaç zaten 
immunsuprese olan bu hastalarda kateter enfeksi-
yonlarını en aza indirmek olmalıdır. Kateter bakımları 
ve temizliği konuda eğitimli olan ekip tarafından 
düzenli yapılmalı ve mümkünse pansumanları için 
kullanılan klorheksidinli profesyonel bakım setleri 
kullanılmalıdır. Kateter enfeksiyonları uygun antibi-
yotiklerle tedavi edilmeli ancak başarılı olunamazsa 
ve kateter ilişkili sepsis durumlarında kateterin çekil-
mesi düşünülmelidir (25). Hastalarımızda en sık 
Stafilokok ve Echerichia coli izole edilmesi literatür 
ile uyumlu bulunurken kateter enfeksiyonlarının 
3.35/1,000 kateter/gün olarak saptanması, kateter 
bakımlarının eğitimli personel tarafından düzenli 
olarak yapılmasına bağlanabilir. Buna rağmen 31 

Resim 3. Servikal bölgede kateterin giriş yeri.
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hastada enfeksiyon nedeniyle kateteri çekmek ve 
tedavi sonrası tekrar takmak gerekti. Bu süre zarfın-
da kateter tüneli ile ilişkili enfeksiyon saptanmadı.

USG-eşliğinde kalıcı tünelli kateter takılması işlemi-
nin perioperatif komplikasyon oranları önemli ölçüde 
düşüktür. Yaş sınırı olmaksızın tüm çocuk hastalarda 
güvenle kullanılabilir. İnternal juguler ven kateteri-
zasyonunda giriş yeri olarak servikal bölgede klaviku-
lanın hemen üzeri tercih edilirse katlanma ile ilgili 
sorunlar daha aza indirilebilir.
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ÖZ

Amaç: Akciğer kist hidatiğinin en ciddi komplikasyonlarından biri kistin rüptüre olmasıdır. Rüptürü 
sonrasında asfiksi, anafilaktik şok, akut solunum yetmezliği ve masif hemoptizi meydana gelebilir. 
Bu çalışmada kliniğimizde takip ve tedavisi yapılan rüptür sonrası akciğer kist hidatik vakalarını 
sunmayı amaçladık. 
Yöntem: Çalışmaya Ocak 2012-Ocak 2021 tarihleri arasında kliniğimizde rüptür sonrası akciğer 
kist hidatik nedeni ile ameliyatı yapılan 0-18 yaş arası hastalar dahil edildi. Hastaların başvuru 
yaşı, cinsiyeti, şikayeti, kistin lokalizasyonu ve uygulanan cerrahi teknik değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 60 akciğer kist hidatik vakasının 23 (%38)’ünde rüptür teşhisi 
konuldu. Rüptür hastaların 12’si (%52) kız, 11’i (%48) erkekti. Ortama yaş 10.2 (5-17) yıldı. En sık 
başvuru nedeni öksürük ve ateşti. Lokalizasyon olarak en sık sağ lob akciğer tutulumu vardı. 
Cerrahi işlem esnasında altı (%26) hastaya kapitonaj uygulanırken, 17(%74) hastaya uygulanma-
dı. Lobektomi yalnızca bir hastada yapıldı.
Sonuç: Akciğer kist hidatiğinde rüptür en korkulan komplikasyondur. Bu yüzden hastalarda rüptür 
sonrası oluşabilecek komplikasyonlar cerrahi açıdan kısa zamanda değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Kist hidatik, akciğer, rüptür, çocuk

ABSTRACT

Objective: One of the most serious complications of pulmonary hydatid cyst is rupture of it. Post-
rupture asphyxia, anaphylactic shock, acute respiratory failure and massive hemoptysis may 
occur. In this study, we aimed to present ruptured pulmonary hydatid cyst cases who were 
followed up and treated in our clinic.
Method: In January January 2012-January 2021, patients between 0-18 years of age who 
underwent surgery for a ruptured hydatid lung cyst in our clinic were included in the study. Age, 
sex, complaint, cyst localization and surgical technique were evaluated.
Results: In 23 (38%) of the 60 cases of hydatid lung cysts included in the study, rupture was 
diagnosed. Of the ruptured patients, 12 (52%) were girls and 11 (48%) were boys. The median 
age was 10.2 (5-17) years. The most common cause of admission was cough and fever. The most 
common localization was right lobe lung involvement. While capitonage was applied to six (26%) 
patients during the surgical procedure, 22(74%) patients did not. Lobectomy was performed in 
only one patient.
Conclusion: Rupture is the most feared complication in pulmonary hydatid cyst. Therefore, 
complications that may occur after rupture of patients should be evaluated in terms of surgery in 
a short period of time.

Keywords: Hydatid cyst, pulmonary, rupture, child
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Giriş

Hidatik kist Echinococcus granulosus tarafından oluş-
turulan hastalıktır. En sık karaciğeri tutan bu hastalık 
ikincil olarak akciğerleri tutar (1,2). Hastalık yetişkinle-
re nazaran çocukluk çağında daha sık görülür (3). 

Kistlerin yavaş büyümesi nedeniyle, kist hidatik akci-
ğerlere yerleşip burayı enfekte ettikten birkaç yıl 
sonra büyüyüp genişleyene kadar genellikle asemp-
tomatik seyreder. Çoğu vakada görüntüleme çalış-
maları sırasında tesadüfen tanısı konur. Semptomlar 
genellikle kistin rüptürü sonrası oluşur. Kist rüptürü 
bazen kendiliğinden bazen de bir travma sonrası ola-
bilir. Rüptür sonrası kistler plevra boşluğuna veya 
bronşa açılabilir. Sonrasında öksürük, ateş, hemoptizi 
ve anafilaktik şok gibi çeşitli semptomlara neden 
olabilir (1,4).

Literatürde akciğer kist hidatikleri rüptürü ile ilgili 
birçok çalışma vardır. Ancak özellikle büyük baş hay-
vancılığın yaygın olarak yapıldığı ve Echinococcus 
granulosus’un sık teşhis edildiği yöremiz ile ilgili 
çalışmalar sınırlıdır. Çalışmanın bu açıdan ulusal lite-
ratüre katkı sunacağını düşünmekteyiz.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada Ocak 2012-Ocak 2021 tarihleri arasında 
hastanemiz çocuk cerrahisi kliniğinde akciğer kist 
hidatik rüptürü nedeni ile ameliyatı yapılan 0-18 yaş 
aralığındaki hastaların dosyaları retrospektif olarak 
tarandı. Hastaların başvuru yaşı, cinsiyeti, şikayeti, 
kistin lokalizasyonu, boyutu, açık bronş sayısı, uygu-
lanan cerrahi teknik, cerrahi öncesi-sonrası kompli-
kasyonlar, yatış süreleri ve hastaların yaşadıkları yer-
ler değerlendirildi. 

Tüm hastalarda tanı direkt akciğer grafisi sonrası 
çekilen bilgisayarlı akciğer tomografisi ile konuldu. 
Tanısı konulan hastalara ameliyat öncesi hemodina-
minin düzenlenmesini takiben kan hazırlığı yapıldı ve 
aile onamı alındı. Ameliyat genel anestezi altında çift 
lümenli entübasyon tüpü kullanılarak ve posterolate-
ral torakotomi pozisyonunda basit kistotomi ile yapıl-
dı. Öncelikle kist kavitesinde oluşan rüptürle etrafa 
saçılmış olan kist sıvısı aspire edikten sonra, kavite içi 
%10 NaCl emdirilmiş steril spançlarla temizlendi. 
Kavitenin etrafı ise yine %10’luk NaCl ile çepeçevre 

sarıldı. Kavite içindeki bronş açıklıkları 2/0 veya 3/0 
absorbabl sütürler (Vicryl®, ETHICON/
Johnson&Johnson corp. New Jersey/USA) ile ‘’U veya 
pürse-string’’ sütür tekniği kullanılarak kapatıldı. 
Doku yapıştırıcıları ise hiçbir vakamızda kullanılmadı. 
Akciğer rezeksiyonu, yalnızca geri dönüşü olmayan 
ve yaygın bir akciğer dokusu yıkımı varsa yapıldı. Tüm 
vakalarda “albendazol” tedavisi erken dönemde baş-
landı.

Basit kistotomi ve kapitonaj işlemi kist çapı dört 
cm’den küçük vakalarda yapıldı. Diğer vakalarda kis-
totomi kapitonajsız olarak yapıldı.

İstatistiksel analiz için SPSS paket programı kullanıldı. 
Üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı istatistik-
ler; medyan, ortalama ve standart sapma olarak 
ifade edildi. Literatür taramasında elde edilen bilgiler 
yardımıyla popülasyonu bilinen örnekleme yöntemi 
kullanıldı. Bu bilgiler ışığında; Z:1.96, Tip-1 hata %5, 
örneklem büyüklüğü 23 hasta olarak hesaplandı. Bu 
kapsamda; “G*Power istatistik programı (ver.3.1.9.4; 
Faul ve Erdfelder, 1998)*” kullanılarak; Tip-1 hata %5, 
Etki büyüklüğü 0,7 alındığında Power %82 bulundu.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 60 akciğer kist hidatik vakası-
nın 23’ünde (%38) rüptür teşhisi konuldu. Akciğer 
kist hidatik rüptürü olan hastalarının 12’si (%52) kız, 
11’i (%48) erkekti. Ortama yaş 10.2±3.87 yıldı. En sık 
başvuru nedeni öksürük (n=14, %61) idi (Grafik 1). 
Rüptür sonrası hastaların 12’sinde plevral efüzyon, 
sekizinde pnömotoraks ve üçünde pnömotoraks-
plevra efüzyonu birlikteliği görüldü. Akciğer kist hida-
tik rüptür tanısı konulduktan sonra çekilen karın ult-
rasonografilerinde dokuz hastada karaciğerde kist 
hidatik saptandı. Ayrıca bilgisayarlı akciğer tomogra-

Grafik 1. Hastaneye başvuru esnasındaki semptom ve bulgular.
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filerinde bir hastada aynı ve üç hastada ise karşı 
akciğerde rüptürsüz akciğer kist hidatik tespit edildi.
Lokalizasyon olarak en sık sağ (n=11, %47) akciğer 
tutulumu vardı (Grafik 2). Hastaların 17 (%74)’sinde 
kistotomi kapitonajsız olarak, altısında (%26) ise kis-
totomi ve kapitonaj birlikte uygulandı. Yalnızca bir 
hastaya lobektomi uygulandı. Ortalama açık bronş 
sayısı 5,2±1,7 olarak saptandı. Hastanede yatış süresi 
ortalama 8.40±2.51 gündü. Akciğer kist hidatik rüp-
türü teşhisi konulan hastalarda bilgisayarlı akciğer 
tomografisine göre ortalama çap 5.06±2.47 cm 
bulundu. Yaşadığı yer açısından bakıldığında sadece 
beş (%22) hasta şehir merkezinden gelirken 18 (%78) 
hastanın kırsaldan geldiği görüldü. 

Tüm hastalar düzenli olarak “albendazol” tedavine 
devam etti. Takiplerinde hiçbir hastada karaciğer 
enzimlerinde artış görülmediğinden medikal tedavi-
lerine altı ay boyunca devam edildi.

Taburculuk sonrası kontrollerde sadece bir vakada 
pnömoni gelişti. Bu vakada parenteral antibiyotik 
tedavisi verildi. Diğer vakaların cerrahi sonrası takip-
lerinde komplikasyon olmadı.

Tartışma

Akciğerlerin en sık görülen bir parazit hastalığı olan 
hidatik kist başta İran, Türkiye, Yeni Zelanda gibi daha 
çok gelişmekte olan ülkelerde görülen endemik zoo-
notik bir hastalıktır (1,4,5). Ülkemizde ise en sık Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülür (4). Ayrıca 
kırsaldakiler kentsel alanlarda yaşayanlara göre daha 
çok etkilenmektedirler (1). Çalışmamızdaki vakalar 
%78 gibi büyük bir oranda kırsaldan gelenlerden 
oluşmuştu.

Kistlerin büyümesi yavaş olduğundan genellikle klinik 

semptom vermezler. Semptomlar kistin yer kaplayan 
kitle etkisinden, mekanik obstrüksiyondan, rüptür-
den veya ikincil alerjik reaksiyonlardan kaynaklanır 
(5). Rüptür, özellikle büyük kistleri olan hastalarda 
kistlerin ana komplikasyonudur ve kistin plevral boş-
luğa veya bronşa açılması sonrası mortalite ve morbi-
deteyi arttırır (6). Özdemir ve arkadaşlarının yaptığı 
bir çalışmada rüptür oranı %22,6 olarak ifade edil-
miştir (1). Bizim çalışmamızda bu oran %38 gibi daha 
yüksek bir oranda tespit edildi. Oranın yüksekliğini 
bölgemizin dağlık olmasına, ailelerin sosyo-ekonomik 
ve sosyo-kültürel düzeyinin düşük olmasına, vakaları-
mızın ekseriyetinin kırsaldan gelmesine ve bu neden-
le hastaneye kırsaldan ulaşımın zorluğuna bağladık. 

Çocukluk çağında akciğer dokusunun elastikiyetin-
den dolayı kistler dev boyutlara ulaşabilir. Büyük 
hacimli kistlerdeki rüptür oranı küçük hacimli kistlere 
göre daha fazladır. Ayrıca çocukluklardaki göğüs boş-
luğunun da yetişkinlere nazaran daha küçük hacimli 
olması, düşük basınçta dahi kist rüptürü meydana 
getirebilir (1). Bu nedenle çocukluk çağında akciğer 
hidatik kisti teşhisi konulan hastaların rüptür riskini 
önlemek için mümkün olan en kısa zamanla cerrahi-
ye alınması gerekir.

Önal ve ark.’nın (7) yaptığı bir çalışmada akciğer sağ 
orta lob ve lingulada bulunan hidatik kistlerin rüptür 
oranlarının ve komplikasyon sıklığının daha yüksek 
olduğunu sonucuna varmıştır. Çalışmamızda hasta-
larda literatürden farklı olarak sağ akciğer alt lobta 
rüptür ve buna bağlı komplikasyonlar daha sıktı. 

Akciğer hidatik kistlerinin rüptürleri genellikle göğüs 
ağrısı (%49), öksürük (%46), nefes darlığı (%42), 
hemoptizi (%33), ateş (%36) ve mukopürülan balgam 
üretimi (%33) ile kendini gösterirken sadece hastala-
rın %3’ü asemptomatik seyreder (3,5). Çalışmamızda 
en sık görülen semptom öksürük olup, literatürden 
farklı olarak beş hastada kusma şikayeti de eşlik etti.

Teşhis genellikle zor konulur. Çünkü bronş lümenine 
rüptürden sonra akciğerlerdeki radyografik görünüm 
büyük ölçüde değişebilir. Bu durum pnömoni, tüber-
küloz, akciğer apsesi, tümör veya plevra sıvısı olarak 
yanlış teşhis edilebilir. Bazen de kistin tüm içeriği 
serbest bırakıldığında ve kist hava ile dolduğunda 
pnömotoraks olarak teşhis edilebilir (5). Çalışmamızda 
iki hastada plevra efüzyonu sonrası takılan göğüs 

Grafik 2. Rüptüre akciğer kist hidatik lokalizasyonları.
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tüpünün içine gelen kistler akciğer hidatik kistinin 
rüptürünü düşündürdü. Kesin tanı bilgisayarlı akciğer 
tomografisi ile teyit edildi. Hidatik kistleri tespit 
etmek için kullanılan radyografik görüntüleme yön-
temlerinden ilki direkt grafidir. Ultrasonografi, bilgi-
sayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüle-
mede kullanılabilir. Bilgisayarlı tomografi kist rüptü-
rünü belirlemede %100 duyarlılığa sahiptir (1,3,5).
Çalışmamızda tüm hastalarda cerrahi öncesi mutlaka 
bilgisayarlı akciğer tomografisi çekildi. Bir hastamızda 
kızaktan düşme sonrası çekilen tomografi sonrası 
tesadüfen akciğer kist hidatiği rüptürü teşhisi konuldu.

Cerrahide uygulanılan kapitonaj işlemi tartışmalıdır. 
Özdemir ve arkadaşları kapitonaj işlemini perikistik 
dokulardaki enfeksiyon riski nedeniyle önermemiştir 
(1). Sayır ve ark. (8) ise uzayan hava kaçağı, ampiyem, 
bronkoplevra fistülü, uzun süre hastanede kalma ve 
retorakotomi gereksinimindeki artış gibi nedenlerle 
kapitonajın mutlaka yapılması gerektiğine söylemek-
tedirler. Çalışmamızda kapitonaj işlemi her vaka için 
ayrı ayrı değerlendirildi. Kapitonaj işlemi dört cm’den 
küçük kistlerde tercih edilip; daha büyük kistlerde 
tercih edilmedi. 

Cerrahi sonrası “albendazol” medikal tedavisinin 
verilmesi zorunludur. Komplike olmayan hastalarda 
“albendazol” tedavisine ameliyattan 5-14 gün önce 
başlanmalıdır (9,10). Akciğer kist hidatik rüptürlerinde 
“albendazol” tedavisi preoperatif olarak başlanmalı 
ve postoperatif olarak devam edilmelidir. 
Hepatotoksisiteleri nedeniyle bir hafta ila iki hafta 
ara verilmelidir. Üç haftalık ve dört haftalık döngü-
ler halinde tedavi üç ila altı ay sürebilir (1). Nüksleri 
önlemek için en iyi seçim “albendazol”ün düzenli 
kullanılmasıdır (3,5). Kliniğimizde ameliyat öncesi 
“albendazol” (10-15 mg/kg/gün) tedavisi başlandı. 
Tedaviye üç hafta boyunca devam edip bir hafta ara 
verilecek şekilde devam edildi. Tedavi en az altı ay 
boyunca yapıldı. Takiplerde hiçbir hastamızda nüks 
görülmedi.

Akciğer kist hidatik rüptürlerinin ana tedavisi cerrahi 
müdahaledir. En uygun cerrahi prosedürler kist zarı-
nın çıkarılması ve bronş açıklıklarının kapatılmasıdır. 
Bazı komplikasyonlu hidatik kistlerde dekortikasyon, 
segmentektomi ve lobektomi de gerekebilir (3,5). 
Çalışmamızda tüm hastalarda dekortikasyon işlemi 
yapılırken, lobektomi sadece bir hastaya uygulandı. 

Bu çalışmada kısıtlamamız preoperatif dönemde kist 
hidatik indirekt hemaglütinasyon testinin yapılama-
mış olmasıdır.

Sonuç

Akciğer kist hadatiklerinin rüptürlerinde tedavisinde 
basit kistotomi yeterli tedavi seçeneğidir. Bronşlardaki 
hava sızıntısını önlemek için bronş açıklıklarının titiz-
likle kapatılması zorunludur. Özellikle Doğu Anadolu 
Bölgesi gibi hayvancılığın fazla yapıldığı yerlerde acil 
serviste pömotoraks veya plevra efüzyonu tanısı 
konan vakalarda akciğer kist hidatiği rüptürü ön plan-
da düşünülmelidir.
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ABSTRACT

Objective: Studies on neonatal pain are ongoing. Complications regarding the physiology of 
neonates, low GFR rate, limited drug use, methemoglobinemia, which is not found in other age 
groups lead to the search for safe drugs for painless operation. The idea that neonates do not feel 
pain has come to avoid pain caused by injection today. Therefore, EMLA® Cream, which is known 
to be effective with topical application, has become popular. Our study aims to reveal how the 
cream, which its analgesic effect is still doubted, is used by pediatric surgeons and to determine 
its common usage principles.
Methods: Many surgeons from every continent and many different countries were contacted via 
e-mail. The questionnaire, with few questions and limited choices, was completed by the 
physicians. The participants were kept anonymous and interaction among them was prevented. 
Upon 10% returns from the e-mails sent, the questionnaire was terminated and subjected to 
basic evaluation.
Results: The survey was completed in 107 women and 238 men, 345 participants. The results 
showed that 82 participants circumcised only using the cream and 91 surgeons who did not use 
the cream could use it in the future. The results also showed that 74.78% of the participants who 
avoided the cream had doubts about its pain prevention impact. The rate of avoidance of cream 
due to fatal side effects was 3.76%. According to the accommodation area of the participants, 
36%-67% relied on the cream and performed neonatal circumcision.
Conclusion: Pediatric surgeons consider that the idea of neonates to feel pain is important and 
despite its positive effect on pain, the cream is not used by all pediatric surgeons around the 
world. Despite its local anesthetic effect occurring without injection, side effects or usage 
difficulties, the cream will still be popular.

Keywords: EMLA cream, circumcision, local anesthesia, pediatric surgeon

ÖZ

Amaç: Yenidoğanın ağrısı üzerindeki çalışmalar devam edegelmektedir. Yenidoğanın kendine göre 
olan fizyolojisi, düşük GFR hızı, sınırlı ilaç kullanımı, başka yaş grubunda olmayan methemoglobi-
nemi gibi komplikasyonları; ağrısız işlem temini için güvenli ilaç arayışlarına sebep olmaktadır. 
Yenidoğan ağrı hissetmez düşüncesi, günümüzde enjeksiyon ağrısından kaçınma noktasına gel-
miştir. Topikal uygulamayla etki gösterdiği bilinen EMLA, bu sebeple popüler olmuştur. 
Çalışmamızın amacı hakkında şüpheler olan EMLA kremin, çocuk cerrahları arasında nasıl kulla-
nıldığını ortaya koyarak, ortak kullanım esaslarını belirlemektir.
Yöntem: Her kıta ve çok sayıda farklı ülke cerrahları ile e-posta (Mail) yoluyla iletişim kuruldu. Az 
sayıda soru ve sınırlı seçenek ile oluşturulmuş anketin, bizzat hekim tarafından doldurulması 
sağlandı. Katılımcıların kimlikleri gizli tutularak ve birbirleriyle etkileşim kurmaları engellendi. 
Gönderilen e-mail sayısının %10 kadar geri dönüşüm sağlanması üzerine anket sonlandırılarak 
temel değerlendirmeye tabi tutuldu.
Bulgular: 107 kadın, 238 erkek 345 katılımcı ile anket çalışması tamamlandı. Katılımcıların 
82’sinin sadece EMLA ile sünnet yaptıkları; EMLA kullanmayan 91 cerrahın gelecekte kullanabile-
cekleri sonucu elde edildi. EMLA’dan uzak duran %74,78 katılımcılarda, EMLAnın ağrıyı önleme 
gücü hakkındaki şüpheler olduğu ortaya konuldu. Fatal yan etkiler sebebiyle kremden kaçınma 
%3,76 oranında saptandı. Katılımcıların yaşadıkları bölgeye göre %36 ila 67 oranında EMLA’ya 
güvenerek yenidoğan sünneti yaptıkları saptandı.
Sonuç: Yenidoğanın ağrı çekme düşüncesi çocuk cerrahları tarafından önemsenmekte ve ağrıya 
olan olumlu etkisine rağmen dünya çocuk cerrahlarının tamamı tarafından kullanılmamaktadır. 
EMLA, enjeksiyon yapılmadan kullanılan lokal anestezik etkisini göstermesi, yan etkilerine veya 
kullanım zorluklarına rağmen popülaritesini sürdürmeye devam edecektir.
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Introduction

The belief of the physicians, including pediatric sur-
geons that neonates do not feel pain, which remai-
ned on the agenda by the 1990s, has reversed today 
and it is stated that acute pain of neonates will have 
reflections into their adulthood. The directives of 
reputable institutions such as AAP and EAU indicate 
that there are fatal complications due to interventi-
ons that cause acute pain. It is stressed that pain 
protocols should be prepared in advance, painless 
procedures should be chosen in case of any operati-
on, precautions should be taken in case of any pain, 
and effective pain management should be continued 
as long as the painful stimulus continues. Therefore, 
not needing injection has been effective on topical 
EMLA® Cream (EC) to have a place in local anesthesia 
applications. 
 
The surgical art that started as a master-apprentice 
relationship has now been gaining strength by inte-
raction with close colleagues and transfer of experi-
ence. As circumcision, one of the oldest and most 
common surgical operations of the world, is not 
expected to be abandoned soon, the struggle with 
pain is predicted to be active effectively. This study 
aimed to contribute to reaching the common met-
hod among surgeons by determining how the widely 
used EC was perceived and practiced by pediatric 
surgeons around the world.
 
Material and Method
 
A survey was conducted with surgeons living in diffe-
rent parts of the world outside Turkey and stating 
that they did circumcision using local anesthesia. 
The surgeons were contacted via e-mail. A total of 
330 participants were targeted in order that the 
main objective of the study would be statistically 
significant. The number of questions and choices 
was limited as much as possible to maximize the 
participant interest in the survey. Identities and 
e-mail addresses of the participants were kept confi-
dential and the provided responses were not shared 
with other participants. Every participant had the 
right of filling out a single form. Direct contact was 
cared for using personal e-mail addresses. The first 
e-mail was sent in 2020. The accepted last return 

was in February 2021. With 345 returns to the app-
roximately 2200 invitation e-mails sent, the required 
number of participants was reached, so the survey 
was terminated. As a source of the e-mail, and the 
address of the author with edu extension was used. 
The standard statistical evaluations were used. In the 
percentage calculations, the ratio to the general 
population was used. 

The questionnaire sought the opinions of the partici-
pants about the use of EMLA cream in circumcision 
practices in the pediatric patient group. It was ensu-
red that pediatric patients were included as the 
patient group. It was aimed to determine the trust of 
pediatric surgeons in the circumcision procedure by 
questioning the general views of the participants 
about the use of EMLA cream, its power in its pain 
relief effect and its use accordingly. Non-circumcision 
usage of emla was not included in the study.

The questionnaire was applied individually in order 
to minimize the interaction of the participants with 
each other and the sharing of e-mails of the partici-
pants was prevented. It was aimed to determine the 
general practice style of the relevant institution of 
each state outside Turkey and affiliated to the United 
Nations by preferring to communicate with the pedi-
atric surgery educational institutions, preferably 
with the head of the institution,

Emla cream application method:
In order to determine the practice and confidence 
indexes of pediatric surgeons, the following questi-
ons were asked to be answered:

Information Note: It is aimed to measure the use of 
EMLA Cream only in circumcision patients. Application 
of more than one cream or applications other than 
circumcision are excluded. It is preferred that your 
patients are newborn or under 1 year old. It should 
be applied at least 60 minutes before the procedure, 
using supporting applications such as tegaderm that 
increase the effectiveness of the cream, covering the 
penis including the prepuce completely, making sure 
that the cream is not wiped off with urine or with a 
wet wipe after the cream is applied.
1. Do you use EMLA cream before starting the cir-
cumcision procedure under these conditions?
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2. Do you circumcise only with EMLA cream?
3. Do you inject additional local anesthetic agents 
after making sure that the EMLA cream area is eno-
ugh to wait?
4. Can circumcision be performed only with EMLA?
5. What is your reason for giving up or not using 
EMLA?
6. EMLA can be used for circumcision of which age 
group?
7. Do you recommend using EMLA cream only prior 
to local anesthetic injection?
 
Inclusion criteria
• The responses of the surgeons who used the 

EMLA Cream in accordance with the recommen-
ded practices in its prospectus were included in 
the study.

• To be applied to the prepuce at least 60 minutes 
before the procedure.

• Tegaderm application to ensure cream effective-
ness

• Completely coverage of penis with EMLA cream
• Staying the Emla cream in the area application 

for long enough
• Cream is applied with a single application.
 
Exclusion criteria
• The responses of surgeons who did not use the 

EMLA Cream prospectus in accordance with the 
recommended practices in its prospectus were 
included in the study.

• Not being sure that the cream stays in the appli-
cation area for 60 minutes.

• Conditions such as urine that sweep the cream 
from the environment

• Lack of supports that provide efficiency such as 
Tegaderm

• Not being sure that the penis and prepuce are 
adequately covered with cream.

• Conflicting answers between questions
 
Results
 
The data analysis started with responses of Nigerian 
pediatric surgeons, who do circumcision without 
anesthesia. Three Nigerian pediatric surgeons parti-
cipating in the study cared for neonatal pain, presc-
ribed painkillers to patients certainly and did circum-
cision not only through EC and provided answers 
that meant they could also use EC in the future (1).
 
The survey was completed with 107 women (31.01%) 
and 238 men (68.98%), 345 participants (Figure 1). 
 
Of the participants, 82 (23.76%) did circumcision 
through EC only, 91 (26.37%) of 263 (76.24%) surge-

Figure 1. Attendees, gender and age distributions of the surgeons.
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ons who did not use EC stated that they could use it 
in the future. Of those who did not use EC, 96 
(27.82%) pointed to the long duration of the anest-
hetic effect, 13 (3.76%) to serious side effects, 12 
(3.47%) to adverse skin effects and 64 (18.55%) to 
application and follow-up challenges. As the main 
reason for use, its ineffectiveness in relieving pain 
and the length of time to see the effect (74.78%) was 
reported (Figure 2,3).

Of those who thought that it could be used, 64 
(18.55%) stated that EC would be suitable for all ages 
and 186 (53.91%) stated that it would be suitable for 
the neonates only.

Four out of 24 pediatric surgeons (6.95%) under the 
age of 30; 35 out of 125 (36.23%) aged 31 to 40 years; 
22 out of 111 (32.17%) aged 41 to 50 years and 21 out 
of 85 (23.47%) aged 51 years and above stated that 
they used it. According to the age group variable, the 
rate of use was found to be the lowest in the age gro-
ups under 30 and over 50 years. Of those who used 
EC, 60 (17.39%) were men and 22 (6.37%) were 
women. According to the gender variable, 25.21% of 
males and 20.56% of female surgeons used EC.
 
According to the region where pediatric surgeons 
worked and the rates between them, the lowest use 
of EC was in North America (36.17%) and Europe 
(36.36%) while the most common use was in the 
Middle East (55.56%) and North Africa (67.31%). The 

participants from the Far East stated that they could 
use it in the future. 
 
No data could be obtained from France, Australia 
and New Zealand where routine and ritual circumci-
sion is not practiced and Turkic Republics and China 
where circumcision is common.

Discussion
 
The primary issue in circumcision is the pain today. 
Circumcision is a pain struggle and pain as well as 
the possibility of pain that a child may suffer is an 
important factor in the timing of circumcision. The 
probability of suffering pain may be a reason for 
giving up circumcision. Studies conducted with 
many different countries and age groups have 
shown that pharmacological pain management is 
necessary for circumcision for all ages and groups. 
It is doubtful that pain management with only suga-
red water in newborns is sufficient. The statement 
“neonates do not feel pain” has taken its place in 
history as an erroneous belief among physicians 
(2-4). 
 
Circumcision and pain were covered by Labat in 
1921, Rogerson in 1944, and Light S et al. (5) in 1955 
in the Pubmed survey. These studies have stated 
that patients may feel pain despite local anesthetic 
interventions. During the preparation of this publica-
tion, there were 9 studies on circumcision in Pubmed 
in 2021, 5 of which focused on pain (6-12).
 
The place of EC in pain management was first defi-
ned and brought into question in 1982 and is still 
discussed in 2021. Such discussions are on the agen-
da as long as painful procedures exist (13,14). 
 
Although EC has proved to have a local anesthetic 
effect, changes in absorption due to its topical natu-
re and serious side effects may have caused it to be 
on the agenda and to be questioned (15-17). 
 
Pediatric surgeons emphasize acute pain caused by 
circumcision and related complications. Considering 
the side effects of the agents to be used in the mana-
gement of pain that patients will be exposed to 
during operations, it is understandable that surgeons 

 Figure 2. EMLA® cream and newborn relations.

Figure 3. EMLA® cream should not been used because of.
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want to be on the safe side. In our survey, we obser-
ved that surgeons’ avoidance of EC mostly arose 
from pain prevention problems. Hence, only 12 
(3.47%) of the participants paid attention to skin 
reactions of EC. Serious side effects such as methe-
moglobinemia were reported to be effective in 13 
(3.76%). 

Conclusion
 
The EC cream is widely used around the world and 
its prevalence depends on the regions. EC is frequ-
ently used by pediatric surgeons around the world 
and it has proved to be a highly trusted topical agent 
even in acute pain. Considering the regions where 
circumcision is widely applied and its use is high, 
unacceptable levels of distrust have not been detec-
ted in any part of the world. The belief that injection 
pain can be avoided with a topical application is high 
among pediatric surgeons.
 
Further works
• Further multicenter studies with wider partici-

pants
• Conducting practical applications along with sur-

vey results
• Administering new questionnaires including 

more questions and choices
• Administering the study to pediatric surgeons in 

Turkey too
• Accessing regions where no data is obtained

Limitations
• Reluctance of participation in surveys in society
• The increase in the number of questions and cho-

ices distracts the participants from objectivity
• The presence of regions where no data are obta-

ined
• EC: EMLA® Cream

Abbreviation
• EC: EMLA® Cream

Ethics Committee Approval: None (web based sur-
vey among doctors).
Conflict of Interest: None. 
Funding: None. 
Informed Consent: Yes.
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ABSTRACT

Objective: A retrospective study is performed to evaluate the clinical features and treatment of 
graft infections (GI) after abdominal wall closure with polytetrafleuroethylene (PTFE) grafts in 
neonates. 
Methods: Neonates with graft repair were evaluated for age, sex, birth weight, gestational week 
and development of GI retrospectively. 
Results: Among 13 neonates, five (38.5%) of them developed clinical findings of GI. The 
indications of graft repair were congenital diaphragmatic hernia (n=10, 76.9%), omphalocele 
(n=1, 7.6%) and gastroschisis (n=2, 15.3%). The mean gestational age and birth weights of all 
cases were 37.4 weeks, 2985 g (1750-3850 g) and 38 weeks, 2920 g (1750-3600 g) in neonates 
with GI. Staphylococcus aureus (n=4) was the most common isolated microorganism in wound 
cultures. The graft was removed in one of the neonates with positive blood steam cultures and 
clinical findings of sepsis. 
Conclusion: GI may occur in approximately one third of the abdominal wall repairs with PTFE in 
neonates.

Keywords: Graft, infection, abdominal wall defects, neonate

ÖZ

Amaç: Yenidoğanlarda politetrafloroetilen (PTFE) greftlerle karın duvarı kapatılması sonrası greft 
enfeksiyonlarının (GI) klinik özelliklerini ve tedavisini değerlendirmek için retrospektif bir çalışma 
yapılmıştır.
Yöntem: Greft onarımı yapılan yenidoğanlar yaş, cinsiyet, doğum ağırlığı, gebelik haftası ve greft 
enfeksiyonu gelişimi açısından retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: 13 yenidoğandan beşinde (%38,5) GI klinik bulguları gelişti. Greft onarımı yapılan has-
talar 10’u konjenital diyafragma hernisi (%76,9), biri omfalosel (%7,6) ve ikisi gastroşizis (%15,3) 
idi. Tüm olguların ortalama gebelik yaşı ve doğum ağırlıkları 37.4 hafta, 2985 g (1750-3850 g) ve 
GI enfeksiyonu olan yenidoğanların ortalama gebelik yaşı ve doğum ağırlıkları 38 hafta, 2920 g 
(1750-3600 g) idi. Yara kültürlerinde en sık Staphylococcus aureus (n = 4) izole edildi. Bir yenido-
ğanda sepsis kliniği ve pozitif kan kültürü olması nedenli greft çıkarıldı. 
Sonuç: Yenidoğanlarda PTFE ile yapılan karın ön duvarı onarımlarının yaklaşık 1/3’ünde GI mey-
dana gelebilir.

Anahtar kelimeler: Greft, enfeksiyon, karın duvarı defektleri, yenidoğan

Bilge Gördü  
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Ankara - Türkiye

✉ bilgegordu@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7095-7225

© Telif hakkı Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’ne aittir. Logos Tıp Yayıncılık tarafından yayınlanmaktadır.
Bu dergide yayınlanan bütün makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

© Copyright Turkey Association of Pediatric Surgery. This journal published by Logos Medical Publishing. 
Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Bilge Gördü , Tutku Soyer , Ozlem Boybeyi Turer , Feridun Tanyel

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

ID

Graft Infections After Abdominal Closure With 
Polytetrafleuroethylene Graft in Neonates

Yenidoğanlarda Politetrafloroetilen Greft ile Karın Duvarı Kapatılması 
Sonrası Greft Enfeksiyonları

Received/Geliş: 08.03.2021  
Accepted/Kabul: 10.06.2021  

Published date: 

Cite as: Gördü B, Soyer T, Boybeyi Türer Ö, Tanyel 
F. Graft Infections After Abdominal Closure With 
Polytetrafleuroethylene Graft in Neonates. Çoc. 
Cer. Derg. 2021;35(3):143-7.

ID IDID

T. Soyer 0000-0003-1505-6042 
Ö. Boybeyi Türer 0000-0002-0465-7793 

F. Tanyel 0000-0002-8301-3012

mailto:bilgegordu@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7095-7225
https://orcid.org/0000-0002-0465-7793
https://orcid.org/0000-0002-8301-3012
https://orcid.org/0000-0003-1505-6042


144

Çoc. Cer. Derg. 2021;35(3):143-7

Introduction

Synthetic or biological materials have been used as 
prosthetic patches for abdominal wall closure in con-
genital abdominal wall defects (1). 
Polytetrafleuroethylene (PTFE, Goretex) have been 
used for defect closure as a temporary measure until 
the fascia opposition is obtained at late term of repa-
ir. They usually incorporated to abdominal wall and 
support epithelialization (2). These materials are not 
as good as biological materials to improve tissues 
ingrowth and granulation when they are used as 
permanent. The graft repair of abdominal wall is also 
used to avoid abrupt increase in intra-abdominal 
pressure in the congenital diaphragmatic hernia 
(CDH) (3,4). Although abdominal wall repair with PTFE 
offer staged abdominal wall closure in giant ompha-
loceles, it is associated with high risk of infection, 
wound dehiscence, loss of fascial margin integrity, 
delayed introduction of enteral feeding and fistula 
formation (3). The risk of infection is significantly inc-
reased after postoperative one week and cause 
delay in granulation and epithelialization. Rarely, 
graft infection (GI) cause bacteremia, sepsis and 
require prompt removal of the synthetic material. 
The incidence of GI and its microbiological properti-
es are not well defined in systematic reviews and no 
randomized controlled trails have been reported. 
Therefore, a retrospective study is performed to eva-
luate the clinical features and treatment of GI after 
abdominal wall repair with PFTE graft in neonates.

Material and Method

Patients, who underwent graft repair for abdominal 
closure between 2013-2020 were evaluated respec-
ting age, sex, birth weight, gestational week and 
time of graft application retrospectively. Patients 
with congenital abdominal wall defects (omhalocele 
and gastroschisis) and CDH who require delayed 
abdominal closure because of increased intra-
abdominal pressure were included. A polytetrafleu-
roethylene graft [PTFE, Goretex (W. L. Gore & 
Associates, Inc., Elkton, Maryland, United States)] 
was used to close abdomen. PTFE grafts were sutu-
red to fascia with non-absorbable 3/0 sutures and 
none of the patients required skin closure over grafts 
to avoid increase in intra-abdominal pressures. Daily 
dressings with with Xeroform® were performed until 

graft removal. The grafts were applied as temporary 
fashion and removed for permanent fascia closure 
after complete reduction of intra-abdominal organs. 
Patients with purulent discharge form graft, elevated 
white cell counts, fewer and isolated positive micro-
organisms from graft swabs were considered as GI. 
Otherwise, patients with no symptoms were consi-
dered as colonization and did not require any anti-
microbial treatment. In our study group all patients 
with positive swab cultures were symptomatic and 
they are considered as GI after pediatric infection 
consultation. All patients received preoperative 
ampicillin (75/mg/kg/24hr) and gentamicin (4/mg/
kg/24hr) medication. According to infection findings 
and swab cultures, antimicrobial treatment was 
changed. Patient with GI were also investigated for 
clinical findings, isolated microorganisms and treat-
ment alternatives. The Local Ethical Committee 
(GO-118/2018) approved the study. 

Results

In this period of 7 years, the retrospective data of 13 
cases were included. Male female ratio was 9:4. Ten 
(76.9%) of cases were CDH, 1 of them (7.6%) was 
omphalocele and 2 of them were (15,3%) gastroschi-
sis. In the mentioned time period 48 patients with 
CDH, 5 patients with omphlocele and 12 patients 
with gastrochisis were operated. Among 13 of cases, 
5 (38.4%) of them developed clinical findings of GI 
such as. Patients who developed GI were CDH (n=4), 
omphalocele (n=1). The mean gestational age of 
non-infected cases was 37 weeks and 38 weeks in 
patients with GI. Mean birth weight was 3026 g 
(2470-3850 g) in non-infected cases and 2920 g 
(1750-3600 g) in patients with GI. The mean graft 
repair time was 2th day of postnatal life in non-
infected cases and 3.2th day in GI cases. There was no 
graft dehiscence. Patients with wound hyperemia, 
purulent discharge and fever were considered as GI 
and confirmed by consultation to pediatric infections 
disease department. Postoperatively antimicrobial 
treatment was revised to vankomycin (80/mg/
kg/24hr), meropenem(60/mg/kg/24hr), amikacin 
(15/mg/kg/24hr) and fluconazole (6/mg/kg/24hr) in 
patients with GI. Postoperative GI was seen on the 
16th day at earlier and on the 90th day at the latest. 

Patients with GI had purulent drainage at wound 
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sides (Figure 1). One of the cases was present with 
clinical and laboratory findings of sepsis. Five of the 
cases had positive wound cultures and two of them 
had concomitant blood stream infections. The mic-
roorganism isolated form wound and blood stream 
cultures are listed in Table 1. Although, isolated mic-
roorganism are found in the normal skin flora in 
some patients, all neonates received antibiotics. In 
one of the cases, graft was removed to control the GI 
(Figure 2). This patient was followed up with wound 
dressing without applying a new graft until the infec-
tion control has been achieved. Then fascia closure 
was done. In one of the patients, despite the clinical 

findings of infection, no microorganism was isolated 
in wound cultures. The graft application was used as 
a temporary application. The grafts removed later in 
all patients. 

Discussion

Gastroschisis and omphalocele present unique chal-
lenges to the pediatric surgeon. In recent years, the 
main purpose in the treatment of gastroschisis and 
omphalocele is to close the fascia and skin without 
increased intra-abdominal pressure and tension of 
the abdominal wall (4). The prosthetic mesh repair of 
abdominal wall defects are commonly used for sta-
ged repair of congenital defects. In addition to con-
genital abdominal wall defects, PTFE repair can be 
used to decrease intra-abdominal pressure after 
CDH (4). It has been reported that 40% of patients 
with CDH may require delayed abdominal closure 
and the mortality of cases with primary and delayed 
repair is similar (4). Infection complication is major 
concern for the patients with PTFE grafts and can be 
seen despite aseptic technique and prophylactic 
antibiotics. The exact incidence of GI after PTFE 
repair is poorly understood because of lack of stan-
dardized definition of GI (5). However, the infection 
rates are as high as 10% with PFTE grafts after hernia 
repair and 1-4% for abdominal wall hernia repair in 
adult series (6,7). Studies investigated the incidence 
and risk factors for GI have been focused on data 
observed form adults cases and there is no clear 
information about GI rates in neonates and child-
ren. 

In our study, approximately one third of our cases 
developed clinical and laboratory findings of GI after 
abdominal wall repair. The higher rate of GI in our 
study cohort can be explained by the definition of GI 
in neonates. We considered patients with both clini-
cal findings and isolated microorganisms from wound 
swabs as GI. Although, some of the isolated microor-
ganisms are found in normal skin flora, it was no 
possible to consider this finding as contamination in 
neonates with symptoms. In our study, the patients 
with symptoms such as purulent discharge; elevated 
white cell counts and fewer were considered as GI. 
Otherwise, patients with no symptoms should be 
considered as colonization and did not require any 
antimicrobial treatment. In our study group all pati-

Table 1. Isolated microorganisms in patients with GI. 

Wound cultures (n)

Staphylococcus aureus (n=4)
Staphylococcus epidermidis (n=1)

Blood stream cultures (n)

Staphylococcus epidermidis (n=1)
Bacillus licheniformis (n=1)

Figure 1. Graft infection after repair of abdominal wall defect.

Figure 2. Removal of graft to control GI in a patient with omp-
halocele.
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ents with positive swab cultures were symptomatic 
and they are considered as GI after pediatric infecti-
on consultation. Therefore, true incidence of GI is 
still unclear and requires prospective studies with 
larger cohort of patients. 

The patient factors associated with GI infection are 
high body mass index, smoking, advanced age and 
underlying chronic respiratory disease (8). However, 
these are not considered as risk factors in infants and 
children. When we evaluate the patient factors such 
as gestational age, birth weight and time of graft 
repair, the results of patients with GI is similar to 
patients with no signs of infections. Although, wound 
infections were reported to be more common in 
neonates with gastroschisis, none of the studies defi-
ned the type of congenital anomaly and the indicati-
on of graft repair as patient-related risk factor for the 
development of infections complications after greft 
repair (9). 

The clinical findings of mesh infections include fever, 
pain, local swelling and discharge from wound. 
Laboratory findings such as increased leucocyte 
counts; elevated sedimentation rates and C-reactive 
protein levels are consistent with GI. Clinical signs of 
sepsis can be seen in patients with severe GI. Close 
follow-up and frequent dressing is recommended for 
detection of infection complications after graft repa-
irs. The natures of grafts are also important factor for 
developing infections. Colonization and adherence 
of bacteria on the surfaces of mesh is prerequisite 
for graft related infections. The pore size and adhesi-
ve properties of grafts are also important for infecti-
ous complications. There is no information existing 
about the difference between PTFE and other synthe-
tic grafts for developing graft infection in pediatric 
population. It has been suggested that covering the 
defect with skin cover is very important to prevent 
GI. However, skin covering may increase intra-
abdominal pressure and should avoided in patients 
with increased risk of abdominal compartman 
syndrome. In addition to place a graft, the formation 
of rotation flaps and the closure of the defect is con-
sidered to be a factor to avoid GI (10). 

The most common isolated organisms form graft 
swabs are Staphylococcus spp especially S. aureus, 
Streptococcus spp and gram-negative bacteria 

(mainly enterebacteriaceae) and anaereobic bacte-
ria (Peptostreptococcus spp) (11). In our study, the 
isolated organisms were Staphylococcus spp. S. aure-
us is often present on skin and form biofilms, thus is 
the most common organism associated with GI. 
Similar to incidence, there is little known about the 
common organisms causing GI in neonates and 
infants. Our results suggest that isolated subspecies 
of organisms from infected wounds of grafts are 
similar in adults and children. The blood stream cul-
tures are also needed in case of clinical suspicion of 
bacteremia and sepsis. Two of our patients had posi-
tive blood stream cultures but only one developed 
the clinical signs of sepsis. Despite clinical features, 
no microorganism can be isolated in patients with 
GI. Since, both wound and blood stream cultures 
may not be consistent with the clinical findings in 
children, we suggest that empirical antibiotic treat-
ment covering most common isolated microorga-
nism in GI can be used in most cases. 

The infections complications of grafts are reoperati-
on, prolonged hospital stay and increased costs (12). 
The most common cause of reoperation is GI. There 
is lack of data about the optimum treatment of GI 
and no guideline has been reported. The medical 
management of GI is antimicrobial therapy and local 
wound dressing. The abscess drainage and debride-
ment of necrotic tissues should be performed. The 
graft salvage cannot be possible in every case. 
Although, pediatric data does not exist about the 
partial removal of grafts, the adult series demonstra-
te worse outcomes with partial removal and graft 
salvage methods (13). Also, salvage rates of PTFE 
grafts have less than propylene grafts (4.5% vs 
19.6%) (14). In another study that there was no diffe-
rence between grafts in terms of infection, but this 
was due to numerous confounding factors and small 
sample size (8). 

The graft removal should be considered when con-
servative methods are failed. In our series, we had to 
remove the graft in one case to control infection. The 
goal of surgical treatment of GI is remove all necrotic 
tissues, promote tissue granulation and reinforce-
ment of abdominal wall. In contrast to adults, none 
of the infants required additional treatment for rein-
forcement after removal of grafts. The granulation 
tissue has been already formed at the time of infec-
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tion (Figure 2). Wounds were left for primary healing 
in all cases. Therefore, biological grafts can be used 
for these newborns. 

The limited number of patients and retrospective 
analysis of cases are major limitations of our study. 
There are no guidelines and randomized trails for GI 
after abdominal wall repair in neonates. However, 
the results of our study suggest that one third of the 
abdominal wall repairs with PTFE graft developed 
clinical findings of GI. Biological grafts can be prefer-
red in these patients. Most of the isolated microor-
ganisms are found as normal flora of skin and in 
some cases, signs of infection may occur although 
the microorganism cannot be isolated. In cases with 
sepsis and bacteremia, grafts should be removal for 
infection control. 
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ABSTRACT

Objective: Intussusception is a common condition involving infants and toddlers in which non-operative 
management plays an important role. The aim of this study was to present our 20 years of experience 
of saline enema reduction with ultrasound guide in management of intussusception.
Methods: A 20-year retrospective study was performed from January 1999 to December 2018 in Iran, 
Tabriz Pediatric Hospital. Candidates for inclusion in the study were children from 0 to 14 years old who 
were diagnosed with intussusception. Treatment option (surgical or saline enema reduction) was 
recorded along with primary and total success rate of saline enema reduction, early recurrence rate, 
surgery details and lead points.
Results: A total of 1376 patients with intussusception were studied. 112 patients experienced 
spontaneous reduction, and 1131 patients underwent ultrasonographic guided saline enema reduction. 
The primary attempt was successful in 76.8% of the patients (874 cases); however, in 8.4% of the 
patients (74 cases) recurrence was recorded during 48 hours after reduction. 264 patients were referred 
for second and or third reductions. The overall success rate of enema reduction was 79.9%. The mean 
age of the children with successful reduction was lower than the failed group (1.27±1.27 versus 
1.63±1.05 years old; p=0.001). The success rate was significantly lower in patients with signs of currant 
jelly stool and palpable mass (p<0.001). 364 patients (26.5%) underwent surgery treatment. Leading 
points were recognized in 64 patients, and Meckel’s diverticulum (63.24%) was the most common 
pathologic leading point.
Conclusion: Ultrasound-guided saline enema reduction is a feasible method and is suggested as an efficient 
and safe method for non-operative management of intussusception. Its success rate is high and could be 
increased further by proper case selection and repeated reduction attempts even in recurrent cases.

Keywords: Intussusception, Saline enema, ultrasonography

ÖZ

Amaç: İntususepsiyon, ameliyatsız tedavi yöntemlerinin önemli bir rol oynadığı bebekler ve küçük 
çocukları ilgilendiren yaygın bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, intususepsiyonlu hastalarda ultrason 
kılavuzluğunda yapılan salin lavmanla redüksiyon konusundaki 20 yıllık tecrübemizi sunmaktır.
Yöntem: Ocak 1999 - Aralık 2018 tarihleri arasında 20 yıllık süreyi kapsayan bu retrospektif çalışma, 
Ocak 1999’dan Aralık 2018’e kadar Tebriz çocuk hastanesinde İran’da gerçekleştirildi. Çalışmaya dahil 
edilen adaylar, intususepsiyon teşhisi konan 0 ila 14 yaş arası çocuklardı. Tedavi seçeneği (cerrahi veya 
salin lavmanı redüksiyon), salin lavman redüksiyon birincil ve toplam başarı oranı, erken rekürrens 
oranı, ameliyat ayrıntıları ve sürükleyici noktaları ile birlikte kaydedildi.
Bulgular: İntususepsiyonu olan toplam 1376 hasta çalışıldı. 112 hasta spontan redüksiyon yaşadı ve 
1131 hastaya ultrasonografi kılavuzluğunda salin lavman redüksiyonu uygulandı. Birincil girişim hasta-
ların %76,8’inde (874 vaka) başarılı oldu; ancak, hastaların %8,4’ünde (74 vaka) redüksiyondan 48 saat 
sonra rekürrens kaydedildi. 264 hasta ikinci ve/veya üçüncü redüksiyon için önerildi. Lavman redüksiyon 
genel başarı oranı %79,9 idi. Başarılı redüksiyonu olan çocukların yaş ortalaması başarısız gruba göre 
daha düşüktü (1,27±1,27’ye karşı 1,63±1,05; p=0,001). Çilek jölesi dışkısı ve ele gelen kitle bulguları olan 
hastalarda başarı oranı anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001). 364 hastaya (%26,5) cerrahi tedavi 
uygulandı. Sürükleyici nokta 64 hastada fark edildi ve Meckel divertikülü (%63,24) en sık belirlenen 
patolojiydi. 
Sonuç: Ultrason eşliğinde salin lavmanla redüksiyon, uygulanabilir bir yöntemdir ve intususepsiyonun ame-
liyat dışı yönetimi için etkili ve güvenli bir yöntem olarak önerilmektedir. Başarı oranı yüksektir ve tekrarla-
yan vakalarda bile uygun hasta seçimi ve tekrarlanan redüksiyon girişimleri ile daha da arttırılabilir.

Anahtar kelimeler: İntususepsiyon, Salin lavman, ultrasonografi
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Introduction

Intussusception is the most common cause of bowel 
obstruction in infants and toddlers. The incidence of 
intussusception is approximately 1-4 per 1000 infants 
and children with male predominance (1,2). In modern 
practice, non-operative treatment is preferred over 
surgical approaches for certain patients. However, 
there is a disagreement between centers using ultra-
sound guided saline enema, and fluoroscopic guided 
air enema (3,4). Barium enema was once commonly 
used, but its application is now limited to few cen-
ters (1). Long term experience in intussusception tre-
atment using saline enema reduction would be 
helpful to determine the ideal approach for treat-
ment.

In the pediatric surgical department of Iran, Tabriz 
University, a large number of patients are referred or 
admitted with a primary diagnosis of intussuscepti-
on. Since 1999, the staff and equipment are availab-
le at all times for performing ultrasound-guided 
saline enema reduction as the non-operative treat-
ment of intussusception. The aim of this study was 
to describe the 20 years of experience of our center 
in the treatment of intussusception and application 
of saline enema as the preferred reduction method 
for this condition.

Material and Methods

This study was a retrospective study approved by the 
Ethics Committee of Tabriz University of Medical 
Science (IR.TBZMED.REC.1399.042). Due to the ret-
rospective nature of this study, there was no need 
for patient consent.

Patients: We reviewed the medical records of all 
patients with a final diagnosis of intestinal intussus-
ception who were admitted to the referral center of 
Tabriz Pediatric Hospital over 20 years from January 
1999 to December 2018. Data including demograp-
hic features (age, sex, body weight), disease presen-
tations and symptoms, ultrasonographic reports, 
surgical procedural information, hospital stay, recur-
rence, and post-surgical complications. The diagno-
sis of intussusception was confirmed via an ultraso-
nographic study conducted by an experienced exa-
miner according to the clinical guidelines for the 

diagnosis of acute intussusception. All patients with 
previously reported intussusception that were not 
confirmed by ultrasonographic examination were 
excluded. All patients with positive ultrasonogerap-
hic findings of intussusception were primarily hydra-
ted with or without the administration of antibiotics 
and assessed for signs of peritonitis and sepsis. 
Prescribing antibiotics to the patients were done 
only in the cases with the systemic signs of general 
illness, fever or sepsis and also in the cases which 
required the second or third enema reduction follo-
wing unsuccessful first try. Patients who had perfora-
tion signs and peritonitis and were unresponsive 
underwent urgent surgery. Others were planned for 
non-operative reduction by saline enema. Reduction 
was performed by a team consisting of a radiologist 
and a surgeon.

Enema procedure: A Foley catheter was used for 
administration of warm saline via anus of the pati-
ent, and the buttock was taped to prevent saline 
leakage. The continuous pressure of saline for enema 
was adjusted between 100 to 120 cmH2O by saline 
height. Three separate attempts were done each 
one for up to 3 minutes. Sedative drugs were not 
used routinely for the patients undergoing enema 
reduction. The patients usually tolerated enema 
reduction with the presence and cooperation of 
their parents. In some rare cases syrup of chloral 
hydrate were given in the therapeutic dose. If new 
onset free fluid was detected during installation of 
saline, no more tries were done. If there wasn’t any 
reduction in the size of intussusception in the term 
of huge intussusceptions the instillations are limi-
ted. 

Since hydrostatic reduction with barium under fluo-
roscopic monitoring was traditionally accepted as 
the oldest and most widespread method, in the first 
year of the study, only a few cases were treated with 
this method. However, from the year 2000, saline 
enema reduction was the only preferred method for 
reduction in our center. 

The success of saline enema reduction was determi-
ned by the disappearance of intussusception in the 
ultrasonographic study and the visualization of sali-
ne passing through the ileocecal valve or distention 
of ileum via saline.
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Failed reduction was also defined as a remnant tar-
get or pseudo kidney sign as an indicator of intussus-
ception mass, where saline could not pass from the 
cecum to the ileum. The second or third attempt for 
the reduction was done after reassessing the pati-
ents for the criteria of urgent surgery. In patients 
with probable underlying lead point according to 
clinical or radiological finding or atypical non ileoco-
lic intussusceptions no more attempts for reduction 
were performed. These findings could be mentioned 
as concurrent prolonged or recurrent symptoms like 
intermittent rectal bleeding or abdominal pain and 
any other coexisting findings in sonographic study 
such as any mass or cystic lesion and unusual forms 
of intussusception including colocolic or huge exten-
ded intussusceptions

The second or third attempt for reduction was 
considered for other cases with the time interval 
ranging from 3 to 6 hours. Recurrence was defined 
as the occurrence of symptoms post-reduction 
with visualization of intussusception on follow-up 
ultrasonographic study. Unsuccessful reduction 
attempts were another indication for surgical tre-
atment. The intussusception cases with non-
diagnostic ultrasonographic study which were 
diagnosed during surgery were also included. All 
patients’ medical records during the study were 
reviewed for early and late complications and furt-
her surgeries. 

Statistical analysis: Statistical analysis was perfor-
med using IBM SPSS version 24.0. Group statistics 
were expressed as mean and standard deviation for 
categorical variables and percentage for descriptive 
analysis. Group comparisons were made using chi-
square/Fisher exact test for categorical variables and 
a Student’s t-test for continuous variables. p≤0.05 
was considered significant in all statistical analysis. 
Logistic regression was performed to identify inde-
pendent risk factors.

Results

A total of 1376 patients with the diagnosis of intus-
susception were admitted in our hospital during the 
20-year study. The mean age of patients was 
1.68±1.75 years old, ranged from 1 month to 14 
years. The highest incidence rate was found to be in 

6 months to 1-year-old age group. Age-depended 
distribution of patients is shown in Figure 1.

Male children accounted for 67.5% of the patients, 
and female children accounted for 32.5% of them. 
Male to female ratio was 2.07:1.

Only 7% (96 cases) of the patients had a previous 
history of recent viral infection in the last month. 

In the age of 6 months to 3 years old, in which idio-
pathic intussusception is most common, 93.9% of 
cases had typical manifestations of colicky pain, and 
6.1% did not present with typical pain.

Atypical manifestations were observed in 13.4% and 
11.3% of patients with 0 to 6 months and more than 
3 years of age, respectively. The mean age of pati-
ents presenting with abdominal pain was 2.17±2.00 
years. Whereas, the mean age of patients with no 
presentation of abdominal pain was 0.90±0.77 
(p<0.001).

Signs and symptoms of the patients are listed in 
Table 1.

Figure 1. Age distribution of intussusception cases.
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Table 1. Frequency of signs and sumptoms in patients with in-
tussusception.

Manifestation

Abdominal pain
Vomiting
Abdominal tenderness
Diarrhea
Currant jelly stool
Dehydration
Abdominal mass
Tachycardia

Percentage (%)

61.6%
61.3%
29.0%
21.4%
24.6%
9.7%
8.2%
3.5%
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According to the feasibility, safety, and results, the 
ultrasonographic guided saline enema was selected 
as the treatment of choice in our center for last 20 
years.

In 1327 patients, sonographic evaluations revealed 
the diagnosis of intussusception. Reported intussus-
ception was a common ileocolic type in 94.9% of the 
patients. 1250 cases were candidate to non-operative 
treatment. 112 patients experienced spontaneous 
reduction of intussusception in the second ultraso-
nographic evaluation. 1131 patients underwent ult-
rasonographic guided saline enema, and 7 cases 
were treated by barium enema reduction.

Primary attempt to reduction was successful in 
76.8% of patients (874 cases). In 74 patients (8.4%) 
recurrence of intussusception was recognized during 
the first 48 hours after reduction. From the unsuc-
cessful reductions and early recurrent cases, 264 
patients were suggested to undergo second or third 
reduction by saline enema. The success rate for the 
second or third reduction was only 36.7 % (99 pati-
ents). Overall success rate for non-operative treat-
ment by enema reduction was 79.9% (909 from 1138 
intussusceptions). We did not recognize any cases of 
obvious bowel perforations during the reduction 
procedure.

A total of 364 patients (26.5%) underwent surgical 
treatment. In 128 patients with primary diagnosis of 
intussusception, surgery was chosen as the initial 
treatment based on findings in physical examinati-
ons and imaging findings. Surgical treatment was 
also considered for 195 patients with frequent recur-
rences after the reduction and failure of non-
operative treatments. Besides, in 49 patients with 
non-diagnostic sonographic findings (24 cases) or 

other primary diagnosis with atypical presentations 
(25 cases), intussusception was encountered during 
surgery.

The mean age of children with successful non-
operative reduction was lower than children with 
failed reduction (1.27±1.27 versus 1.63±1.05 years 
old; p=0.001). The success rate in patients presen-
ting with atypical pains was lower than patients with 
typical pains (p=0.001). Success rate was significantly 
lower in patient with currant jelly stool and palpable 
mass in physical examination. (p<0.001) (Table 2).

Surgical procedure was operative reduction without 
resection in 248 cases (67.4%). Resection and anas-
tomosis were done as a result of bowel gangrene or 
detected lead point in 120 cases (32%). 

The majority of patients with successful reduction 
(77.9%), stayed in hospital for less than 24 hours. 
Hospital stay time for 19.6% was 2 days. 2.5% of the 
patients were admitted in the hospital for 3 days. 
The mean hospital stay time for patients treated 
with surgery was 4.88±1.88 ranging from 1 to 18 
days.

From 322 cases treated by surgical procedure, 59 
cases (18.32%) had non-ileocolic intussusception, 
including ileoileal and jejunojejunal and colocolic 
intussusceptions. The type of intussusception deter-
mined by ultrasonography was incorrect in 8 cases 
(3.04%) of ileocolic intussusceptions. Moreover, from 
38 (64.40%) of 59 cases with non-ileocolic intussus-
ceptions were primarily diagnosed as common ileo-
colic type. 

Pathologic findings considered as leading points 
were Meckel’s diverticulum, polyps, colonic or ileal 

Table 2. Comparison of characteristics and clinical factors in patients with successful and non-successful enema.

Variables

Gender (male)
Positive history of intussusception 
Typical pain
Vomiting
Diarrhea
Currant jelly stool
Abdominal tenderness
Abdominal mass
Pathological lead point 

Successful enema reduction 
(N=909 (%))

625 (68.75%)
73 (8.03%)

738 (81.19%)
516 (56.76%)
166 (18.26%)
171 (18.81%)
249 (27.39%)

54 (5.94%)
6 (0.66%)

non-successful enema reduction
(N= 229(%))

146 (63.75%)
18 (7.86%)

125 (54.58%)
178 (77.73%)
63 (27.51%)

104 (45.41%)
70 (30.57%)
38 (16.59%)
27 (11.79%)

X2 value

2.09
0.007

10.435
33.785
9.735

70.641
0.914
27.93

80.479

P-value

0.148
0.932
0.001

<0.001
0.002

<0.001
0.339

<0.001
<0.001
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masses such as lymphoma, mesenteric, and duplica-
tion cysts (Table 3). Meckel’s diverticulum was foun-
ded in 43 cases (63.24%) and considered as the most 
common pathologic leading point. One of the pati-
ents had Peutz-Jeghers syndrome with multiple 
gastrointestinal hamartomatous polyps. The mean 
age of patients with an underlying leading point was 
significantly higher than idiopathic cases being 
3.50±3.41 and 1.59±1.55 years, respectively 
(p<0.001). Other concurrent findings include malro-
tation in 8 cases.

In the follow-up period after surgery 29 cases with 
complications were encountered. Two cases with 
abdominal sepsis were expired, one during surgery 
and the other one 2days after following surgery. The 
summary of encountered complications is listed in 
the Table 4. 

Discussion

Intussusception is a common condition affecting 
infants and toddlers. A majority of cases do not have 
leading points and are classified as idiopathic intus-
susceptions. This condition is mostly attributed to 
hypertrophied Peyer patches within the bowel wall. 

Even though idiopathic intussusception can occur at 
any age but it is uncommon before 3 months and 
after 3 years of age. Secondary intussusception is 
caused by a pathologic lead point which facilitates 
trapping of proximal bowel into the distal bowel by 
peristaltic activity (1,5). The incidence of intussuscep-
tion as a result of lead points is suggested to increase 
with age. As described in our study, the most com-
mon pathologic lead point was Meckel’s diverticu-
lum following benign polyps and lymphoma involve-
ment of intestinal wall. These findings were consis-
tent with previous reports (6).

Atypical manifestations like atypical pain were frequ-
ent in patients in lower and upper limits of age. This 
may be due to obscure manifestation and widespre-
ad differential diagnosis in the first months of life. 
Also, secondary intussusception, which is more fre-
quent in older patients, could interfere with typical 
manifestation in this group (7).

Many reduction methods have been introduced to 
avoid surgery for the treatment of intussusception. 
Barium reduction under fluoroscopic guide was the 
oldest and most widespread method for reduction. 
Pneumatic reduction under the fluoroscopic guide 
was introduced later with a worldwide application, 
especially following the study of Guo JZ et al. (2) 

(1986) on 6396 cases with a success rate of more 
than 90%.

Ultrasound-guided hydrostatic reduction by saline 
was first described in 1982 by Kim et al. (7) and sug-
gested a non-invasive treatment of intussusception 
without any risk of radiation exposure. It has been 
demonstrated that ultrasound-guided enema reduc-
tion is as effective as fluoroscopic reduction without 
any risk of radiation for children. Reported complica-
tions such as bowel perforation are very uncommon 
following saline enema reduction and they usually do 
not alter the prognosis of surgical treatments (2,8).

The success rate for hydrostatic reduction of intus-
susception is reported to be variable from 80-97% in 
different studies (2,7,8). In 2019, Xiaolong reported a 
success rate of 96.77% for hydrostatic reduction of 
intussusception in pediatric patients (9). According to 
the findings of previous studies, success rates of this 
non-operative procedure are promising. However, it 

Table 3. Pathologic lead points associated with intussusception, 
divided in age groups.

Meckel’s diverticulum
Benign polyps
Peutz-Jeghers syndrome
Lymphoma (Burkitt’s, large cell, 
Non-Hodgkin lymphoma)
Ectopic pancreatic tissue
Mesentric cyst
Duplication of cecum
Total

<3 yrs

30
7
0
1

1
0
0

39

≥3yrs

13
6
1
3

0
1
1

25

All cases

43 (67.18%)
13 (20.31%)

1 (1.56%)
4 (6.25%)

1 (1.56%)
1 (1.56%)
1 (1.56%)

64

Table 4. Post-operative complications observed in follow up pe-
riod.

Delayed bowel obstruction
Anastomosis leak and abscess formation
Prolonged ileus
Dehiscence of abdominal wall
Incisional hernia
Wound infection
Entero-cutaneous  fistula needs colostomy
Reoperation  due to bowel gangrene
Total
Total surgeries 

Frequency

15
2
1
1
4
3
1
1

29
364

Percent

4.12%
0.54%
0.27%
0.27%
1.10%
0.82%
0.27%
0.27%
7.97%
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seems that inclusion criteria and case selection have 
a great impact on the results of non-operative treat-
ments, especially hydrostatic reduction. We suggest 
a low threshold for choosing hydrostatic reduction as 
the first treatment even in patients with borderline 
findings such as mild to moderate intra-abdominal 
fluid or prolonged intussusception without any defi-
nite signs of bowel perforation or peritonitis. Even 
though the success rate in this group of patients is 
relatively lower, due to minimal complications of 
hydrostatic reduction, its application could prevent 
unnecessary operations.

Although currant jelly stool, abdominal mass, and 
Dance sign are not indications for surgical manage-
ment of intussusception, they are accompanied by 
lower success rates of reduction (9,10). Moreover, in 
our study success rate for patients presented by 
vomiting was also relatively lower. Further compre-
hensive studies are suggested to study the risk fac-
tors of unsuccessful reduction in pediatrics.

Spontaneous reduction is possible in almost all types 
of intussusceptions (11). It occurred in our study 
during the preparation time for a reduction in repor-
ted ileocolic or colocolic types or during the observa-
tion time for small bowel intussusceptions. It seems 
that ultrasonographic findings which are operative-
dependent are less sensitive for proper differentiati-
on between types of intussusception compared to 
post-surgical diagnosis. According to inaccuracies in 
ultrasonographic diagnosis of the origin of intussus-
ception, we suggest that at least one attempt is 
made for a hydrostatic saline reduction in patients 
with suspicious small bowel intussusception in the 
age range of idiopathic intussusception, and without 
any recognized lead point. 

Ultrasonographic diagnosis of successful reduction is 
doubtful in some cases, especially if residual edema 
is significant. In cases with suspicious ultrasonograp-
hic findings after reduction attempts, we decided to 
postpone surgical treatment and observe the pati-
ents using physical and ultrasonographic examinati-
ons for 4-6 hours after complete relief of clinical 
symptoms. Ultrasonographic findings resolved in 
some cases reducing unnecessary surgical explorati-
ons. This finding was described by Shehata as the 
psuedotarget sign (12).

2.19% of cases had malrotation during surgery as a 
concurrent finding. Whether malrotation can act as 
a lead point is unclear. The incidence of malrotation 
is estimated to be 1 in 6000 live births. However, an 
increased incidence of about 1-2% was reported in 
barium studies on autopsies seeming to be the actu-
al incidence. Even though it is unclear if unusual 
intestinal fixation can act as a lead point for intussus-
ception, the fact that colocolic intussuscetions which 
are less common in children are frequently seen in 
this condition could confirm this theory. Some limi-
ted reports suggest intestinal malrotation as a cause 
of intussusception and refer to the association as 
Waugh’s syndrome (13,14). In our study, from 8 pati-
ents with this association, 2 cases had colocolic, and 
one case had jejenojejenal intussusceptions that are 
less common in normal population. Further investi-
gations are recommended to study the association in 
Waugh’s syndrome.

As shown in the results, a positive history of previous 
enema reduction did not alter the success rate of 
further reductions (15,16). We suggest surgical treat-
ment only in cases with failure of saline reduction 
and suspicious lead points in several episodes of 
recurrence. In 2010, Niramis R et al. (17) studied app-
ropriate management procedures for recurrent 
intussusception in 1340 patients and 108 episodes of 
recurrent intussusception. The success rates of bari-
um enema and air enema were 92% and 96.2%, 
respectively, suggesting that the principle treatment 
of recurrent intussusception should be similar to 
that of primary intussusception (17). 

The limitation of this study was the retrospective 
design and related potential selection bias. 
Multicenter, prospective studies are recommended 
for further evaluation of outcomes of ultrasound-
guided saline enema and risk factors of unsuccessful 
reduction.

Ultrasound-guided saline enema reduction is an effi-
cient and safe method for non-operative manage-
ment of intussusception. It is a feasible method wit-
hout radiation exposure and with a low complication 
rate. Its success rate is high and could be increased 
further by proper case selection, experienced radio-
logists, and repeated reduction attempts even in 
recurrent cases.



154

Çoc. Cer. Derg. 2021;35(3):148-54

Ethics Committee Approval: Approval was obtained 
from the Ethics Committee of Tabriz University of 
Medical Science (IR.TBZMED.REC.1399.042)
Conflict of Interest: None. 
Funding:  None. 
Informed Consent: It is a retrospective study.

References

1. George Holcomb J. Patrick Murphy Shawn St Peter. 
Ashcraft’s Pediatric Surgery. 2019, 7th edn; Elsevier, pp 
621-9.

 https://doi.org/10.1308/003588415X14181254788962
2. Xie X, Wu Y, Wang Q, Zhao Y, Chen G, Xiang B. A rando-

mized trial of pneumatic reduction versus hydrostatic 
reduction for intussusception in pediatric patients. J 
Pediatr Surg. 2018;53(8):1464-8.

 https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.08.005
3. Flaum V, Schneider A, Gomes Ferreira C, et al. Twenty 

years’ experience for reduction of ileocolic intussus-
ceptions by saline enema under sonograpy control. J 
Pediatr Surg. 2016 Jan; 51(1):179-82.

 https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2015.09.022
4. Wang A, Prieto JM, Ward E, et al. Operative treatment 

for intussusception: Should an incidental appendec-
tomy be performed? J Pediatr Surg. 2019;54(3):495-9.

 https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2018.10.099
5. Jo S, Lim IS, Chae SA, et al. Characteristics of intussus-

ception among children in Korea: a nationwide epide-
miological study. BMC Pediatr. 2019;19(1):211.

 https://doi.org/10.1186/s12887-019-1592-6
6. Beres AL, Baird R, Fung E, Hsieh H, Abou-Khalil M, Ted 

Gerstle J. Comparative outcome analysis of the mana-
gement of pediatric intussusception with or without 
surgical admission. J Pediatr Surg. 2014; 49(5):750-2.

 https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2014.02.059
7. Talabi AO, Famurewa OC, Bamigbola KT, Sowande OA, 

Afolabi BI, Adejuyigbe O. Sonographic guided hydros-
tatic saline enema reduction of childhood intussuscep-
tion: a prospective study. BMC Emerg Med. 
2018;18(1):46.

 https://doi.org/10.1186/s12873-018-0196-z

8. Karadağ ÇA, Abbasoğlu L, Sever N, et al. Ultrasound 
guided hydrostatic reduction of intussusception with 
saline: Safe and effective. J Pediatr Surg. 
2015;50(9):1563-5.

 https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2015.03.046
9. Xiaolong X, Yang W, Qi W, Yiyang Z, Bo X. Risk factors 

for failure of hydrostatic reduction of intussusception 
in pediatric patients: A retrospective study. Medicine 
(Baltimore). 2019;98(1):e13826.

 https://doi.org/10.1097/MD.0000000000013826
10. Guo WL, Hu ZC, Tan YL, Sheng M, Wang J. Risk factors 

for recurrent intussusception in children: a retrospec-
tive cohort study. BMJ Open. 2017;7(11):e018604.

 https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-018604
11. Lessenich EM, Kimia AA, Mandeville K, et al. The 

Frequency of Postreduction Interventions After 
Successful Enema Reduction of Intussusception. Acad 
Emerg Med. 2015;22(9):1042-7.

 https://doi.org/10.1111/acem.12741
12. Shehata S, El Kholi N, Sultan A, El Sahwi E.Hydrostatic 

reduction of intussusception: barium, air, or saline? 
Pediatr Surg Int. 2000;16(5-6):380-2.

 https://doi.org/10.1007/s003830000388
13. Behera CR, Mohanty SK. Waugh’s Syndrome: Blessing 

in Disguise. J Pediatr Surg. 2019;54(3):495-9.
14. Gil-Vargas M, Sol-Meléndez AK, Miguel-Sardaneta ML. 

[Is intestinal malrotation the cause of intussusception? 
Waugh’s syndrome, a case report]. Cir Cir. 
2016;84(3):250-2. 

 https://doi.org/10.1016/j.circir.2015.06.027. Spanish.
15. Lautz TB, Thurm CW, Rothstein DH. Delayed repeat 

enemas are safe and cost-effective in the management 
of pediatric intussusception. J Pediatr Surg. 
2015;50(3):423-7.

 https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2014.09.002
16. Shen G1, Zhang C1, Li J1, et al. Risk factors for short 

term recurrent intussusception and reduction failure 
after ultrasound-guided saline enema. Pediatr Surg Int. 
2018;34(11):1225-31.

 https://doi.org/10.1007/s00383-018-4340-3
17. Niramis R, Watanatittan S, Kruatrachue A, et al. 

Management of recurrent intussusception: non-
operative or operative reduction? J Pediatr Surg. 
2010;45(11):2175-80.

 https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2010.07.029



155

Olgu Sunumu / Case ReportÇoc. Cer. Derg. 2021;35(3):155-8

doi:10.5222/JTAPS.2021.59329

ABSTRACT

Mullerian duct anomalies can sometimes accompany urinary malformations and they can be 
diagnosed with different symptoms in late childhood. We aimed to present a thirteen year-old 
adolescent girl with megalourethra, double vagina and uterus didelphys who presented with total 
urinary incontinence. Her urogenital examination revealed a large orifice of megalourethra in the 
middle and two symmetric orifices of bifid vagina on both sides. An amorphous bladder with a 
large urethra was detected at cystoscopic examination. Urethral plication, resection of vaginal 
septum and reconstruction were performed. Congenital urological malformations associated 
with mullerian anomalies can be diagnosed with urinary symptoms in adolescence. Combined 
corrective surgery can be performed safely in a single session.

Keywords: adolescent, double vagina, megalourethra, urinary incontinence, uterus didelphys

ÖZ

Mülleriyen anomaliler üriner malformasyonlara eşlik edebilir ve geç çocukluk döneminde farklı 
semptomlarla tanı alabilir. Megaloüretra, çift vajina ve uterus didelfis birlikteliği olan ve total 
üriner inkontinans ile tanı alan 13 yaşında adolesan kız hastaya cerrahi yaklaşımı sunmayı amaç-
ladık. Ürogenital muayenede, ortada megaloüretraya ait geniş orifis ve bu orifisin her iki yanında 
simetrik olarak yerleşmiş bifid vajinaya ait orifisler saptandı. Sistoskopik incelemede geniş bir 
üretra ve amorf bir mesane görüldü. Üretral plikasyon, vajinal septum rezeksiyonu ve vajinal 
rekonstruksiyon uygulandı.Müllerian anomalilere eşlik eden konjenital ürolojik maformasyonlar, 
adolesan dönemde üriner semptomlar ile tanı alabilir. Tek seansta kombine cerrahi düzeltme 
güvenle uygulanabilir.

Anahtar kelimeler: adolesan, çift vajina, megaloüretra, uterus didelfis, üriner inkontinans
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Introduction

Congenital anomalies of urinary tract can be seen in 
a wide range. Urethral anomalies are the most 
common types of lower urinary tract anomalies and 
they are more common in male patients. Dilation of 
urethra can be seen secondary to penile or urethral 
surgery in boys. Few cases with congenital dilation of 
urethra in boys have been reported and the pathology 
was thought to be developed by absence or 
hypoplasia of corpus spongiosa and cavernosa (1). 
Urethral anomalies can also be associated with 
Mullerian duct anomalies in girls (2). Congenital 
urethral dilation of an infant was first described as 
megalourethra by Nesbitt in 1955 (3). Several cases 
have been reported about megalourethra from then 
but few of them were about female megalourethra. 
Diagnosis of this rare anomaly is difficult without 
specific symptoms. These girls with both urinary and 
Mullerian duct anomalies can present with recurrent 
urinary tract infections, dyspareunia and urinary 
incontinence during coitus. We aimed to present the 
surgical technique which we performed to an 
adolescent girl with total urinary incontinence who 
had a megalourethra, uterus didelphys and double 
vagina.

Case Presentation

A thirteen year-old adolescent girl referred to our 
clinic with total urinary incontinence. She never 
had a dry period since age of gaining toilet habit 
and she was wet all day and night. She had been 
using diapers all time. Many different anticholinergic 
treatments were used but none have been 
successful. She had recurrent urinary tract infections 

requiring antibiotic therapies. In detailed urinary 
tract ultrasonography both kidneys were normal 
and there were no pelvicalyceal or ureteral dilation. 
Urogenital examination revealed a large orifice in 
the middle and smaller two symmetric orifices at 
both sides of bifid vagina and sacral examination 
was normal. Lumbosacral graphy was normal and 
urodynamic evaluation showed a hypocompliant 
bladder with low capacity and detrusor instability. 
Pelvic magnetic resonance imaging which was 
planned for probable Mullerian duct anomalies 
revealed bifid vagina and uterus didelphys. 
Cystoscopic and genitoscopic examinations under 
general anesthesia were planned. A megalourethra 
and bifid vaginal orifices were seen at examination 
and cystoscopy revealed an amorphous bladder 
with a dilated urethra (Figure 1). Bilateral uterine 
cervices were seen at genitoscopic examination of 
both sided vaginal orifices. Urethral plication and 
vaginal reconstruction were planned. After 
mobilization of posterior wall of urethra, plication 
with tailoring was performed for megalourethra 
over an 10 F Foley catheter and vaginal septum was 
divided by 55 mm linear stapler (Ethicon®) (Figure 
2). Neovaginal lumen had an adequate calibration 
and a small sterile gauze was inserted in. There 
were no intraoperative and postoperative 
complications. Patient was continent. Nocturnal 
enuresis regressed with behavioral therapy and 
anticholinergic agents. Her urogenital examination 
was normal 2 months after operation (Figure 3). 
Control cystoscopy and vaginoscopy at postoperative 
6th month revealed a normal bladder, good 
calibrated urethra and vaginal lumen. Nine months 
follow-up was uneventful.

Figure 1. (A) Genital examination revealed a megalourethra in the middle and two vaginal orifices on both sides  (B) View of catheterisated 
orifices (C) Large urethra and bladder neck  seen in cystoscopy.
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Discussion

Dilation of urethra secondary to distal obstruction is 
a common entity. Secondary urethral dilation due to 
obstruction may develop especially after penile or 
urethral surgeries. Idiopathic dilation is rare and its 
etiology is unknown. 

Congenital male urethral dilation which was named 
as megalourethra, was first decribed in 1955 by 

Figure 2. (A) Urethral plication with tailoring on a 10 F catheter (B) Reconstructed vaginal walls and vaginal septum (C) Resection of vaginal 
septum with linear stapler (D) View of vaginal lumen and orifice after resection.

Figure 3. Perineal view at postoperative 2 months (showed with 
arrows).

Vaginal
orifice

Nesbitt in a male infant (3). Several case reports about 
megalourethra in boys have been published 
afterwards. Savanelli et al. reported a case with 
congenital megalourethra with urethral duplication 
and imperforate anus (4). Ozcan et al reported a case 
with congenital megalourethra which was presented 
with an inguinal cystic mass in 2014 (5).

There are a few reports about female urethral 
dilation. It can be seen as a result of urethral coitus 
in the patients with unrecognized genital anomalies. 
Sharlflaghdas et al. reported a 38 year-old woman 
with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome 
(MRKHS) who had experienced urethral coitus for 
many years when she was admitted with urinary 
incontinence and dyspareunia (6). It is not common in 
adolescent patients and there are only a few reported 
cases in the literature. Ryckman et al reported two 
cases of megalourethra secondary to urethal coitus 
in adolescents (7). One adolescent had vaginal 
agenesis and VACTERL (Vertebral defects, anal 
atresia, cardiac defects, tracheo-esophageal 
fistula,renal anomalies and limb abnormalities) 
association and the other had complete oblique 
vaginal septum and non communicating-functioning 
uterine horn. Our patient was virgin and had no 
history of sexual activity.

Congenital urethral anomalies can be seen with 
Mullerian duct anomalies in female patients. Stuppler 
et al. reported a female patient with congenital 
megalourethra which had other additional anomalies 
(8). They reported that the patient had urgency and 
nocturnal incontinence. She had uterus didelphys, 
complete duplication of the vagina and megalourethra. 

Urethral
orifice
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Complete resection of vaginal septum and urethral 
plication were done. Several etiological factors may 
play a role in congenital urethral dilation such as 
hypertonicity of muscular fibers in urethra resulting 
in the development of a functional disorder, 
neurogenic dysfunction of the urethra and bladder, 
forced bladder emptying and dysfunction and 
myogenic deficiency of helicoidal muscle fibers (8). 
Since our patient had no other dysplastic syndrome, 
possible cause was thought to be myogenic deficiency 
of helicoidal muscles (8). To our knowledge our case is 
the only case which is completely similar to that 
case.

Conclusion

Congenital urethral dilation is commonly seen in 
male patients. There are reported cases of female 
patients with Mullerian duct anomalies who were 
diagnosed with megalourethra due to urethral 
coitus. Urinary incontinence and dyspareunia may 
be the diagnostic symptoms for these patients. 
Congenital megalourethra can be seen in female 
patients with Mullerian duct anomalies such as 
uterus didelphys, complete vaginal septum, vaginal 
agenesis or MRKH syndrome. Diagnosed 
coexistence of congenital megalourethra and 
other genital anomalies should be kept in mind for 
adolescent female patients admitted with urinary 
incontinence who do not have a history of sexual 
activity. 
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Trends in fundoplication volume for pediatric gast-
roesophageal reflux disease
Maassel N ve ark
Journal of Pediatric Surgery 56 (2021) 1495–1499

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) için fundop-
likasyon yaygın olarak pediatrik cerrahlar tarafından 
gerçekleştirilmektedir, ancak fundoplikasyon eğilim-
lerini belgeleyen yeni veriler bulunmamaktadır. Fun-
doplikasyon hacmindeki değişiklikler pediatrik cerra-
hi eğitimini etkiler ve şiddetli GÖRH olan çocukların 
bakımındaki değişiklikleri yansıtabilir. Bu çalışmada 
Pediatrik Sağlık Bilgi Sistemi (PHIS), GÖRH, fundopli-
kasyon ve gastrostomi için ICD-9/ICD-10 kodları olan 
çocuklar için 2010-2019 yılları arasında sorgulanmış-
tır. Aynı yılları kapsayacak şekilde kurumsal cerrahi 
hacim ve hasta demografisi zaman içinde incelen-
miştir ve pediatrik cerrahi uzmanları için Lisansüstü 
Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi vaka günlüklerini 
kullanan ikincil bir analiz, asistanlar için cerrahi ha-
cim üzerindeki etkileri değerlendirme amacıyla ya-
pılmıştır. Ortalama kurumsal vaka hacminin 2010’da 
50 iken 2019’da 17’ye düştüğü gözlenmiştir. Toplam 
işlem hacmine göre düzeltildiğinde, uzmanlık eği-
tim programı olan ve olmayan kurumlar arasındaki 
eğilimler benzerdi. Hasta özellikleri 2010 ve 2019 
arasında nispeten değişmedi. Vaka günlüklerinde 
bildirilen fundoplikasyon hacminin, ulusal veriler ile 
uyumlu olarak 2010’da 46’dan 2019’da 26’ya düştüğü 
görülmüştür. GÖRH olan çocuklarda fundoplikasyon 
için kurumsal hacim, pediatrik cerrahi uzmanları ta-
rafından bildirilen vaka hacmindeki neredeyse 2 kat 
azalmanın yansıması olarak, son on yılda 3 kat azal-
ma gördü.

YORUMUMUZ: 90’lı yıllarda ABD’de oldukça popüler 
olan fundoplikasyonun 2000’li yıllardan itibaren sa-
yısal olarak düşüşe geçmesi bu çalışmada tam olarak 
iredelenmese de son dönemde konservatif GÖRH 
tedavisinin gastroenterologlar tarafından daha ön 
planda tutulduğu bilinmektedir. Beklenen iyileşmeye 
karşın görece yüksek cerahi komplikasyon/başarızlık 
(%5-13) oranları pediatristleri hastaları cerrahlara re-
fere etmekten imtina ettiren sebepler arasında gös-
terilebilir. 

A pediatric surgeon’s dilemma: does cholecystec-
tomy improve symptoms of biliary dyskinesia?
Liebe H ve ark
Pediatric Surgery International (2021) 37:1251–1257

Biliyer diskinezi (BD) erişkin hastalarda iyi bilinen bir 
safra kesesi patolojisidir ve ABD’de BD için kolesistek-
tomi oranları artmaya devam etmektedir. Değişken 
süreli belirsiz karın ağrısı olan birçok pediyatrik hasta 
biliyer diskinezi için değerlendirilir. Laparoskopik ko-
lesistektomiyi takiben BD tanısı almış pediatrik hasta-
larda semptomlarda iyileşmeye sahip olup olmadığı 
bilinmemektedir. Bu çalışmada kolesistektominin 
semptomlarda azalma sağlayıp sağlamadığını ve 
ameliyat sonrası gastrointestinal (GI) semptomlarla 
ilgili tıbbi ziyaret sayısında azalmaya yol açıp açma-
dığını belirlemek amaçlanmıştır. Hastane sisteminde 
Ocak 2013 ile Nisan 2018 arasında BD nedeniyle la-
paroskopik kolesistektomi uygulanan 18 yaş altı tüm 
çocukların çok kurumlu retrospektif incelemesi ya-
pılmıştır. Gastrointestinal şikayetler ve ilgili gastroin-
testinal semptomlar için klinik ziyaretler preoperatif 
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olarak değerlendirilmiştir. Hastalar ameliyattan sonra 
2 yıl takip edilmiştir. Ameliyattan 6 ay ve 2 yıl sonra, 
gastrointestinal semptomlar ve tıbbi ziyaretlerin ora-
nı ölçülmüş ve ameliyat öncesi değerlerle karşılaştı-
rılmıştır. Toplamda 45 hasta dahil etme kriterlerimizi 
karşılamıştır. Bunların %82’si kızdı. Ortalama yaş 14 
(± 2.6) idi ve hastaların %56’sı aşırı kilolu veya obez 
olma kriterlerini karşılamıştır. Ortalama safra kese-
si ejeksiyon fraksiyonu %13 (± 10,8) idi. Hastaların 
tümünde karın ağrısı, %82’sinde (37/45) bulantı, 
%51’inde (23/45) tokluk ağrı vardı. Ameliyattan altı 
ay sonra, hastaların %58’i karın ağrısında iyileşme 
yaşanmış, bu oran 2 yıl sonra %38’e düşmüştür. Ben-
zer şekilde, hastaların %59’unda 6 ayda, %43’ünde 2 
yılda mide bulantısı düzelmiş ve postprandial ağrıları 
6 ayda %100 ve 2 yılda %91 oranında düzelmiştir. Bir 
gastrointestinal şikayet ile ilgili toplam klinik ziyaret 
sayısı ameliyat öncesi 2,6 (± 2,4) iken ameliyat sonra-
sı 6 ay içinde 1’e (± 1,3) düştü. Ameliyat sonrası 2 yıla 
kadar takip edildiğinde, bir gastrointestinal şikayet 
ile ilgili klinik ziyaret oranının 0,71’e düştüğü gözlen-
miştir. Kolesistektomiyi takiben, postprandiyal ağrı ile 
başvuran BD’li hastalarda yüksek oranda kalıcı semp-
tom düzelmesi gözlemlenmiştir. Bulantı ve kusma ol-
sun ya da olmasın, gıda ile ilişkili olmayan karın ağrısı 
olan hastalarda ameliyattan sonra semptomların dü-
zelme oranı daha düşüktü ve bu oran zamanla azaldı. 
Postprandiyal ağrısı olmayan hastalarda, ameliyattan 
önce alternatif ağrı kaynaklarının değerlendirilmesi 
ve tedavisi düşünülmelidir. Mevcut semptomların-
dan bağımsız olarak, BD nedeniyle ameliyat edilen 
hastaların ameliyattan sonra daha az hastane ziya-
retleri oldu. Bununla birlikte, ne spesifik safra kesesi 
ejeksiyon fraksiyonu ne de tek başına semptom varlı-
ğı, ameliyat sonrası daha düşük klinik ziyaret oranı ile 
ilişkilendirilemedi.

Female pediatric inguinal hernia: uterine deviation 
toward the hernia side
Muta Y ve ark
Pediatric Surgery International, Ahead of print

Bu çalışma pediatrik kız kasık fıtığında uterus de-
viasyonunun sıklığını ve klinik önemini açıklamayı 
amaçlamıştır. Laparoskopik perkütan ekstraperitone-
al kapama ile tedavi edilen 94 kız kasık fıtığı olgusu-
nun verileri geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. 

Uterus deviasyonu ile yaş, vücut ağırlığı, fıtık orifisi-
nin boyutu ve kontralateral prosesus vajinalis (PV) 
açıklığının varlığı arasındaki korelasyonlar değer-
lendirdirmeye alınmıştır. 94 olgunun 84’ü tek taraflı 
kasık fıtığı tanısı almıştır. Bunların 62’sinde (%73.8) 
fıtık tarafına doğru uterin deviasyon vardı (Grup D); 
22’sinde (%26,2) fıtık tarafına deviasyon yoktu (Grup 
N) (P < 0,001). Grup D vakaları, Grup N’deki vaka-
lardan önemli ölçüde daha gençti (P = 0.0351). İki 
grup arasında vücut ağırlığı, fıtık ağzının boyutu veya 
kontralateral PV açıklığı açısından fark yoktu. Fıtık ta-
rafına doğru uterus deviasyonu insidansı istatistiksel 
olarak anlamlıydı. Yazarlara göre kız pediatrik kasık fı-
tığı onarımının, bu uzantıların uterus deviasyonunun 
bir sonucu olarak fıtık ağzına yakın olması nedeniyle 
artmış yumurtalık ve fallop tüpü hasarı riski taşıdığını 
bilmek önemlidir.

YORUMUMUZ: Laparoskopik inguinal herni onarımı 
popülarizasyonu sonrası ortaya çıkan ilginç bir göz-
lemsel çalışma. Sonuçları ilginç olsa da yazarların la-
paroskopik (gözle görerek) onarım yaparken artmış 
yumurtalık ve fallop tüpü hasarı riskini nasıl öngüör-
dükleri ise bizim için muammadır.

Predictors of anti-reflux procedure failure in comp-
lex esophageal atresia patients
Thompson K ve ark
Journal of Pediatric Surgery, Ahead of print

Özofagus atrezisi (ÖA) hastalarında anti-reflü prose-
dürleri (ARP) zorlayıcı olabilir ve başarısızlığa meyilli 
olabilir. Bu zorluklar, ÖA’nin artan karmaşıklığı ile daha 
belirgin hale gelmektedir. Bu çalışmada kompleks ÖA 
hastalarında ARP başarısızlığı öngören faktörler belir-
lenmeye çalışılmıştır. 2002-2019 yılları arasında ARP 
uygulanan kompleks ÖA hastalarının (örn. uzun ara-
lıklı EA, özofagus darlıkları, hiatal herni ve reoperatif 
ARP) tek kurumlu retrospektif incelemesi yapılmıştır. 
ARP başarısızlığı hiatal herni nüksü, wrap migrasyo-
nu/gevşemesi veya yeniden operasyon ihtiyacı olarak 
tanımlanmıştır. Başarısızlığın prediktörleri, tek değiş-
kenli ve çok değişkenli zaman-olay analizi kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Veriler analiz edildiğininde 121 
hastaya medyan yaş 13,5 ayda 140 ARP uygulandığı 
görülmüştür (IQR 7, 26,5). Nissen fundoplikasyonu 
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(%89) en sık görülen ARP idi. Hastaların %41’inde 
yama (sığır perikardı) takviyesi kullanılmıştır. Medyan 
takip süresi 3.2 yıldı (IQR 0.9, 5.8); 44 hastada ARP 
başarısızlığı meydana gelmiştir (%31), ancak sadece 
20’si (%14) yeniden cerrahi işlem gerektirmiştir. Ba-
şarısızlığa kadar geçen medyan süre 8,7 aydı (IQR 3.2, 
25). Yama ile güçlendirilmiş ARP daha az başarısız 
olsa da (%21 yama ile, %39 yama olmadan, p=0,02), 
çok değişkenli analizde sadece parsiyel fundoplikas-
yon (aHR 2,22 [%95 GA 1,01-4,78]) ve minimal in-
vaziv onarım (aHR 2,57 [%95 GA] 1.12-6.01]), ARP 
başarısızlığının önemli prediktörleri idi. ARP’ün vaka-
ların yaklaşık üçte birinde başarısız olduğu karmaşık 
ÖA hastaları serisinde, laparotomi yoluyla yapılan bir 
Nissen fundoplikasyonu, ARP başarısızlığı önleyen en 
önemli faktör olarak öne çıkmıştır.

A critical threshold for global pediatric surgical 
workforce density
Bouchard M ve ark
Pediatric Surgery International (2021) 37:1303–1309

Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde (LMIC) 1,7 
milyar çocuğun cerrahi bakıma erişimi yoktur. Cer-
rahi erişimin bir göstergesi olan pediatrik cerrahi 
işgücü yoğunluğu (PSWD), karmaşık pediatrik cerra-

hi problemli hastaların hayatta kalmasıyla ilişkilidir. 
PSWD’nin çocuklar için nüfus düzeyindeki sağlık so-
nuçlarıyla da ilişkili olup olmadığını belirlemek için 
PSWD’yi pediatrik spesifik mortalite oranlarıyla kar-
şılaştırılmış ve iyileştirilmiş sağkalım ile ilişkili PSWD 
belirlenmiştir. Tıbbi lisans kayıtları kullanılarak 2015-
2019 yılları arasında 26 ülkede çalışan çocuk cerrah 
sayısı belirlenmiştir. Ülkelerin PSWD’si 100.000 çocuk 
başına çocuk cerrahlarının oranı olarak hesaplandı. 
Yenidoğan, bebek ve 5 yaş altı ölüm oranları ile PSWD 
arasındaki korelasyon, Spearman korelasyonları ve 
parçalı lineer regresyon modelleri kullanılarak değer-
lendirilmiştir. 420 milyon çocuğu içeren dört LIC (low 
income country), sekiz L-MIC, on UMIC ve dört HIC 
(high income country) ülkesi analiz edilmiştir. Gelir 
grubuna göre medyan PSWD 0,03 (LIC), 0,12 (L-MIC), 
1,34 (UMIC) ve 2,13 (HIC) idi. PSWD yenidoğan (0.78, 
p < 0.001), bebek (0.82, p < 0.001) ve 5 yaş altı (0.83, 
p < 0.001) ölüm oranları ile güçlü bir şekilde ilişkiliydi. 
Sağkalımın, PSWD’nin 0.37’lik bir eşiğe yükseltilme-
siyle iyileştiği gözlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına 
göre PSWD, pediatrik popülasyon mortalite oranları 
ile ilişkilidir ve PSWD > 0.37 ile pediatrik cerrahi has-
talıklarda hayatta kalmada önemli iyileşmeler sağlar. 
Hâlihazırda LMIC’lerdeki PSWD, çocuk ölümleri için 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3.2’yi karşılamada 
yetersizdir.

Çocuk ürolojisi makalelerini derleyen ve yorumlayan:
Sibel Tiryaki
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The Genomic Architecture of Bladder Exstrophy 
Epispadias Complex
Beaman, G. M., Cervellione, R. M., Keene, D., Reut-
ter, H., & Newman, W. G. 
Genes, 2021:12(8), 1149. Doi: https://doi.
org/10.3390/genes12081149

Literatürü mesane ekstrofisi epispadias kompleksi-
nin genetik anomalileri açısından irdeleyen bu ma-
kalede ekstrofinin genetik temeli ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Ekstrofiyle ilişkili sendromlar ve diğer 
anomaliler özetlenmiştir. Çoklu anomalileri inceleyen 
5260 infantı içeren bir makalede olguların 194’ünde 
ekstrofi kompleksi olduğu, hastaların çoğu sporadik 

olmakla birlikte birden fazla olgu olan 30 aile bildi-
rilmiş olduğu vurgulanmıştır. Bu çoklu vaka bildirilen 
ailelerde olası genetik aktarımla ilgili farklı yorumlar 
olduğu söylenmiştir. Aile öyküsü, kardeş öyküsü ve 
ikizlerle ilgili artmış risk oranları özetlenmiştir. Ardın-
dan bildirilmiş mutasyonlar ve ilişkili fenotipler özet-
lenmiş, farklı mutasyonlarla ilgili yorumlar yapılmıştır. 
Bu bilgiler ışığında yazarlar mesane ekstrofisi epispa-
dias kompleksiyle ilişkili aday genleri özetlemiş, ano-
malinin karmaşık genetik alt yapısını ortaya koymada 
ebeveynlerle birlikte yapılacak tam genom analizinin 
önemini vurgulanmışlardır.

Yorumumuz: Biz çocuk cerrahlarının temel uğraşı ala-
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nının bir miktar dışında kalsa da konuyla ilgilenenler 
için gerektiğinde bakılacak, olası sorulara cevap ve-
rebilecek, konuyu iyi toparlayan bir derleme olduğu 
düşünülmüştür.

Erectile dysfunction in patients undergoing multiple 
attempts at hypospadias repair: Etiologies and con-
cerns
Husmann, D. A. 
Journal of Pediatric Urology, 2021:17(2), 166-e1. Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2020.12.002

Birden fazla cerrahi uygulanmış hipospadias hasta-
larında erektil disfonksiyonu inceleyen bu makalede 
tek merkezde takip edilmiş, üçten fazla cerrahi uygu-
lanmış 18-40 yaş arası 100 ardışık hasta erektil dis-
fonksiyon açısından sorgulanmıştır. Eşlik eden sebep 
olabilecek hastalığı olan hastalar dışlanmış, erektil 
disfonksiyon olan hastalara ayrıca psikolojik değer-
lendirme yapılmıştır. 100 hastadan 37’sinde orta-
ciddi düzeyde erektil disfonksiyon saptanmıştır. Ça-
lışma erektil disfonksiyonun yaş ilerledikçe arttığını, 
üretral plağın transeke edildiği hastalarda ve özellikle 
korporotomi uygulanan hastalarda daha sık olduğu-
nu ortaya koymaktadır.

Yorumumuz: Hipospadias onarırken özellikle prok-
simal olgularda anatomi oldukça değiştirilmekte, 
yaptığımız değişikliklerin uzun dönem sonuçları sor-
gulanmaya devam etmektedir. Özelikle korporoto-
mi uygulanan olgularda uzun dönemde ereksiyon 
sorunları merak konusudur. Oldukça erken yaşlarda 
yüksek erektil disfonksiyon oranları veren bu çalış-
manın uyarıcı olduğu düşünülmüştür.

Prenatal androgen exposure and gender behavior in 
disorders of sex development
Nikitina, I. L., Kudryashova, E. K., & Kelmanson, I. A. 
Sexologies, 2021 (yayın aşamasında), Doi: https://
doi.org/10.1016/j.sexol.2021.04.006

Bu çalışmada prenatal androjen maruziyeti ile cinsel 
kimlik davranışı arasındaki ilişki ortaya konulmaya ça-
lışılmıştır. Bu amaçla 46,XX konjenital adrenal hiperp-
lazi (36 olgu), 46,XY androjen duyarsızlık sendromu 

(3 olgu) ve 46,XY gonadal disgenezi (4 olgu) tanılı 
olgular değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmaya 16 yaş 
üstü olgular dahil edilmiş, hastalar Bem cinsiyet rol 
envanteri ile değerlendirilmiştir. Çalışmayla skorların 
yaşla ilişkisinin olmadığı görülmüş, en düşük dişilik 
skorunun konjenital adrenal hiperplazi hastalarında 
olduğu saptanmıştır. Konjenital adrenal hiperplazili 
hastalarından 5’inin skoru ağırlıklı olarak erkek yö-
nündedir. Yine dış genitalyası Prader 4 olan olguların 
skorlarının Prader 3 olgulardan daha yüksek olduğu 
görülmüştür.

Yorumumuz: 46,XX konjenital adrenal hiperplazili 
olguların çoğu dişi cinsiyette yetiştirilmektedir ancak 
prenatal androjen maruziyetinin cinsel kimlik üzeri-
ne etkisi konusundaki kaygılar giderek artmaktadır. 
Kısıtlamaları olsa da konuya ilişkin güzel bir çalışma 
olduğu düşünülmüştür.

Disorders of sex development and female reproduc-
tive capacity: A literature review
Hosseinirad, H., Yadegari, P., Mohanazadeh Falahieh, F., 
Nouraei, S., Paktinat, S., Afsharzadeh, N., & Sadeghi, Y. 
Systems Biology in Reproductive Medicine, 2021, ya-
yın aşamasında Doi: https://doi.org/10.1080/19396
368.2021.1937376

Bu derlemede cinsiyet gelişim bozukluklu olgularda 
her özgün tanıya ait doğurganlık potansiyeli incelen-
miştir. Chicago uzlaşı toplantısıyla yaygın kullanıma 
giren sınıflandırma kullanılarak ana tanılar üzerinden 
bir derleme yapılmış, her tanı için hem fertilite po-
tansiyeli için tartışmalara hem de bildirilen olgulara 
ve yaşla birlikte olası değişimlere yer verilmiştir. Ge-
lişen gebeliğe yardımcı yöntemleriyle önceden ferti-
lite potansiyeli olmadığı kabul edilen olguların daha 
dikkatle değerlendirilmesi, profilaktik gonadektomi 
konusunda hastaya özel kararlar verilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. 

Yorumumuz: Cinsiyet gelişim bozukluklarında fertili-
te potansiyeli ailenin kafasındaki soru işaretlerinden 
biri olmasının yanı sıra cinsiyet tayininde ve gonadek-
tomi kararında değerlendirilen konulardan biridir. Bu 
derleme konuyla ilgilenenler için hem hastayla ilgili 
karar verirken hem de aileyle konuşurken işe yaraya-
bilecek geniş bir özet sunmaktadır.
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