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Prepubertal human koryonik gonadotropin enjeksiyonu s›çan testislerinde puberte sonras› germ hücre
maturasyonunu ve androjen üretimini etkilemektedir.
Chandrasekharam. VVSS, Srinivas M, Das SN, et al
All India Institute of Medical Sciences, New Delhi,
India
Urology 62:571, 2003
Prepubertal dönemde kullan›lan hCG’nin postpubertal dönemde germ hücre ve androjen üretimi üzerine
etkisi araflt›r›lm›flt›r. Halen prepubertal hCG kullan›m›n›n postpubertal testiküler fonksiyon üzerine
etkileri tam olarak bilinmemektedir. Bu amaçla yazarlar planlad›klar› deneysel çal›flmada 40 adet, 20
günlük prepubertal Wistar cinsi s›çanlar› 4 eflit gruba ay›rm›fllard›r. 1. grup kontrol grubu olarak kullan›l›rken 2.3.ve 4. grubu oluflturan fl›çanlara 20. ve
30.günlerde s›ras›yla 5 IU, 10 IU, 50 IU subkütan
hCG enjeksiyonlar› uygulanm›flt›r. 33. ve 70.günlerde serum testosteron seviyeleri ölçülmüfl, yine 70.
günde DNA flow sitometrik analiz için sol testis
al›nm›flt›r. Çal›flma sonuçlar› elde edildi¤inde 33.
günde tüm gruplarda testosteron düzeyinde istatistiksel olarak anlaml› art›fl saptan›rken 70. gün sonuçlar›nda sadece 1. grupta testosteron düzeyi yüksek, di¤er gruplarda ise giderek azalma e¤ilimi saptanm›flt›r. En düflük düzey ise 4. grupta saptanm›flt›r.
Di¤er gruplar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda haploid hücre
populasyonundaki azalma en belirgin olarak 4.
grupta saptanm›flt›r.
Sonuç olarak prepubertal hCG kullan›m› testosteron
düzeylerini olumsuz olarak etkilemekte ve yüksek
doz hCG haploid hücre populasyonu üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Bu nedenle prepubertal
olgularda özellikle doza ba¤l› olarak kullan›m tekrar
de¤erlendirilmelidir.
Buccal mukozal greftler ile yeniden vagina
oluflturulmas›
Özgenel GY, Özcan M.
Uluda¤ Üniversitesi, Plastik ve Rekonstruktif
Cerrahi Anabilim Dal›, Bursa
Plast Reconstr Surg. 111:2250, 2003
Vaginal agenezili olgularda görünüfl, fonksiyon ve
duyarl›l›k aç›s›ndan tatmin edici sonuçlara ulaflmada
birçok teknik belirtilmifltir. Ancak hiçbir teknikte
sonuçlar mükemmel düzeyde de¤ildir. Yazarlar
basit ve güvenilir bir cerrahi teknik gelifltirerek

vaginal agenezi tedavisinde klasik metodlarda gözlenen komplikasyonlar›n önüne geçmeyi amaçlam›fllard›r. Bu teknikte neovaginan›n mukozal döflemesi multipl tam kat buccal mukozal greftler yama
olarak kullan›larak gerçeklefltirilmifltir. Makalede bu
teknikle opere edilen 4 olguya ait veriler dökümante
edilmifltir. Ortalama 15 ayl›k takip döneminde vaginan›n yeterli derinlik ve geniflli¤ini devam ettirdi¤i
saptanm›flt›r. Karfl›l›kl› görüflmelerde ise olgular›n
tümünün düzenli bir cinsel iliflki gerçeklefltirdikleri
ve partnerlerince do¤al olarak de¤erlendirildi¤i
bildirilmifltir.
Çocuklarda
endotrakeal
entübasyonda
Sevoflurane ile anesteziye adjuvan olarak intravenöz lidokain kullan›m›
Aouad MT, Sayyid SS, Zalaket MI, et al
Dept. of Anesthesiology, American University of
Beirut Medical Center, Lebanon
Anesth Analg 96:1325, 2003
Kas gevfletici kullanmaks›z›n trakeal entübasyon,
son y›llarda pediatrik anesteziyologlar aras›nda
giderek artan oranda popülarite kazanmaktad›r.
Lidokain gibi ek ilaçlar›n inhalasyon anesteziklerine
eklenmesi laryngeal reflekslerin depresyonunu
artt›rarak entübasyon koflullar›n› kolaylaflt›rmaktad›r. Bu çal›flmada sevoflurane ile anestezi indüksiyonunu takiben kas gevfletici kullanmaks›z›n 2
mg/kg düzeyinde intravenöz lidokain kullan›m›n›n
fliddetli öksürük oran›n› azaltt›¤› ve kan bas›nc›n›
artt›rd›¤› saptanm›flt›r.
Ratlarda iskemik flap canl›l›¤›n›n art›fl›nda
vasküler endoteliyal growth faktör’ün etki
mekanizmas›n›n de¤erlendirilmesi
Pang Y, Lineaweaver WC, Lei MP, et. al:
Div. of Plastic Surgery, Univ of Mississippi
Medical Center, USA
Plast Reconstr Surg. 112:556, 2003
Araflt›rmac›lar bu çal›flmada eksojen vasküler endotelyal growth faktör(VEGF) kullan›m›n›n ratlarda
dorsal iskemik cilt flebi modelinde sitokinlerin
regülasyonu üzerine olan etkilerini araflt›rm›fllard›r.
Fleplere eksojen VEGF subdermal olarak enjekte
edilerek flepte sitokin ekspresyonu, growth faktör
ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz düzeyleri ölçülmüfltür. Sonuçta; eksojen VEGF uygulamas› iskemik flepte, proinflamatuar sitokinlerin regülasyonu
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ve sitotoksik nitrik oksid üretiminin inhibisyonu ile
flebi iskemi reperfüzyon hasar›ndan korumaktad›r.
Ürik asit nefrolityazisinde risk faktörü olarak üriner
glikozaminoglikanlar
Ombra MN, Casula S, Biino G, et al
Istituto di Genetica della Popolazioni, Cagliari, Italy
Urology 62:571, 2003
Makalede, idrarda glikozaminoglikan (GAG) at›l›m›
ile ürik asit nefrolityazisi aras›nda klinik ba¤›nt›y›
ortaya koymak amac›yla belli bir genetik yap›ya sahip populasyonda üriner GAG düzeyleri ölçülmüfltür. Bu amaçla en az bir kez tafl hikayesi mevcut 60
olguda 12 saatlik idrarda GAG, kalsiyum, oksalat ve
ürik asit düzeyi ölçülmüfltür. Veriler 52 sa¤l›kl› bireyden elde edilen de¤erler ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Sonuç olarak GAG’›n at›l›m›ndaki azalma, tafl oluflturan bireylerde ürik asit tafl› oluflumunu engelleyici
etkiyi azaltmakta dolay›s›yla tafl oluflumunda bir
risk faktörü olarak de¤erlendirilmektedir.
Çocuklarda ampiyem ve parapnömonik efüzyonlarda intraplevral fibrinolizis
Wells RG, Havens PL
Dept. of Radiology, Wisconsin Children’s
Hospital, USA
Radiology 228:370, 2003
Parapnömonik plevral s›v› koleksiyonlu pediatrik
olgularda alteplaz ve ürokinakinaz›n intraplevral
fibrinolizdeki etkinli¤i de¤erlendirilmifltir. Çal›flmada parapnömonik plevral s›v› birikimi nedeniyle
torakostomi tübü yerlefltirilen ve ürokinaz yada
alteplaz ile fibrinolitik tedavi uygulanan 71 olgu retrospektif olarak de¤erlendirilmifltir. Tedavi baflar›s›,
cerrahi iflleme gerek duyulmaks›z›n taburcu esnas›nda bulgu ve semptomlar›n kaybolmas› olarak de¤erlendirilmifltir. Primer tedavi baflar›s›, alteplazda %
98, ürokinazda % 100 olarak bulunmufltur. Tüm de¤iflkenler gözönünde tutularak yap›lan de¤erlendirmede alteplaz ve ürokinaz›n parapnömonik s›v›
koleksiyonlar›n› torakostomi tüp yard›m›yla drene
etmede etkili oldu¤u saptanm›flt›r.
Çocukluk ça¤›nda dalak travmas› nedeniyle
splenik arter ligasyonu uygulanan olgularda
yetiflkinlik döneminde dala¤›n fonksiyonu
Keramidas DC, Soutis M.
Dept. of Pediatric Surgery, Aghia Sophia
Childrens Hospital, Greece
Surgery 133:583, 2003
Splenorafi yada parsiyel splenektominin tek bafl›na
etkili olmad›¤› dalak travmal› çocuklarda splenik
arter ligasyonu dalak travmal› baz› olgularda koru96

yucu prosedür olarak baflar›yla uygulanm›flt›r. Ancak bu prosedürün dala¤›n fonksiyonu üzerine etkilerini gösteren uzun süreli çal›flma mevcut de¤ildir.
Bu çal›flma ile yazarlar uzun süreli takip ettikleri (23
y›l) iki olguyu dökümante etmifllerdir. Olgular›n
yap›lan incelemesinde triplex ultrason normal boyut
ve ekomorfolojide dalak varl›¤›n› saptarken Doppler
ultrason vasküler yap›n›n normal oldu¤unu belirtmifltir. Tc-Tin 99m kolloid sintigrafi ise uptake’in
normal oldu¤unu göstermifltir. Immunoglobulinler
(Ig G1-G4, IgA, IgM, IgE), compleman (C3,C4)
düzeyleri, afl›lamaya karfl› antikor cevab› ve tüm
periferal kan testleri normal olarak bulunmufltur.
Howell-Jolly cisimcikleri ise saptanmam›flt›r. Sonuçta çocukluk ça¤›nda splenik arter ligasyonu uygulanan yetiflkinlerin dalak fonksiyonlar›nda herhangi bir patoloji saptanmam›flt›r. Bu nedenle majör
hiler damarlar›n zedelenmesi ile birlikte yer alan
dalak travmalar›nda splenorafiye ek olarak splenik
arter ligasyonu uygulanabilir.
Çocuklarda kolosistoplasti sonras›nda metabolik
bulgular
Vajda P, Pinter AB, Harangi F, et al
Dept of Pediatrics, Surgical Unit, University of
Pecs, Hungary
Urology 62: 542, 2003
Çal›flmada kolosistoplasti operasyonu uygulanan olgularda kullan›lan kolon segmentlerine göre oluflan
metabolik de¤ifliklikler ve bunlar›n büyüme ça¤›ndaki olgularda oluflturdu¤u uzun süreli etkileri irdelenmifltir. Bu amaçla çekum ile birlikte ascendan
kolon kullan›lan olgular 1. grup (12 olgu), sigmoid
kolon kullan›lan olgular ise 2. grup (16 olgu) olarak
s›n›fland›r›lm›fllard›r. Olgular›n lineer büyümeleri,
mass index, kan ve idrar elektrolitleri, kreatinin, kan
gazlar›, kan ve idrar pH, ALP düzeyi, cerrahi öncesi
ve postoperatif 3, 6 ve 12. aylarda ve daha sonra
y›ll›k olarak ölçülmüfltür. Çekosistoplasti uygulanan
olgular›n (% 58)’inde fliddetli metabolik asidoz saptan›rken sigmoidosistoplasti uygulanan olgularda bu
oran (% 31) düzeyindedir. 2. grupta serum sodyum
ve kalsiyum düzeyleri belirgin derecede azalm›flt›r.
Serum ALP, idrar sodyum ve fosfor düzeyi art›fl
göstermifltir. Ortalama lineer büyüme her iki grupta
da postoperatif 1 ve 2. y›llarda belirgin derecede
azalm›flt›r. ALP düzeyinde art›fl ve serum kalsiyum
düzeyindeki azalma kolosistoplastiden sonra çocuklarda kemik demineralizasyonu geliflimini ortaya
koymaktad›r. Demineralizasyon geliflimi ise sigmoidosistoplasti operasyonundan sonra daha s›k olarak
gözlenmektedir.

