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replantasyonu ise kendine has özellikleri olan olgulardır, 
Replantasyonun başarılı olabilmesi için yukarıda aktardığım 
hususları iyi değerlendirm ek gerekir. Şüphesiz 
replantasyoııu gerçekleştiren cerrahın tecrübesi, en önemli 
etkenlerden biridir.
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Seyhan ve Şahin'in 2005 yılında derginizde 

yayınladıkları çalışmayıl ilgiyle okuduk. Yazarları bu 
çalışma ve elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı 
kutluyoruz. Biz de gerek fonksiyonel açıdan gerek ise 
kozmetik açıdan yazarların vurgulamış oldukları avantajlar 
nedeniyle TIPFJ (tubularİze insize plate üretroplasti) 
operasyonunun hipospadias onanırımda başarı İle 
kullanılabileceğine inanıyoruz.

Bu teknik 1994 yılında Snodgrass 2 tarafından 
sunulduktan sonra hipospadias cerrahisinde devrimsel bir 
nitelik taşıdığı ve pek çok merkezde oldukça başarılı 
sonuçlanıl alındığı bildirilmiştir. Teknik ilk tanımlandığında 
tek başına tubulaizasyona izin vermeyen, yeterli genişlikte 
uretral yatağı olmayan distal hipospadias için alternatif bir 
yöntem olarak sunulmakla birlikte günümüze proksimal 
hipospadias uygulamalarında da kullanılmış ve hatta pek 
çok merkezde en çok uygulanan temel teknik haline 
gelmiştir. Bu yöntemdeki en önemli olan aşama 
tubularizasyoııu sağlayacak orta hattın  derin tek 
insizyonudur. Yapılan bu insizyonun rc-epitelizasyon ile 
iyileştiği ve istenilen çapta yeni üretraııın oluştuğu 
gösterilmiştir ’ . Bu tekniğin sunulmasındaki temel düşünce 
daha geniş lümenli yeni uretra oluşturmak ve olası 
komplikasyonları azaltmak fikridir 1 . Snodgrass' m

popularİze ettiği bu tekniğin modifikasyonları literatürde 
sunulmuştur. Bu madifi kas yon 1 ardan biri de Yazıcı ve 
arkadaşlarının sunduğu çift insizyon ile TIPU 
uygulamasıdır4 ki, biz bu tekniği 2002 yılından beri 
uygulamaktayız. Snodgrass’m tanımladığı teknikte yapılacak 
derin insizyonla ilgili net bir vurgu olmamakla birlikte 
çalışmasının tartışmasında Dr. William C rom i e tarafından 
sorulan "derin insizyon nasıl olmalıdır ?" sorusunu yazar 
"yeterli relaksasyona izin verecek şekilde olmalıdır" diye 
yanıtlamıştır?. Yazıcı ve arkadaşlarının sunduğu çalışmada 
tavşanın sırtında oluşturulan tüp modelinde, yapılan çift 
insizyonun tek insizyona göre daha büyüle lümen çapını 
oluşturduğu ve daha az infiamatuar yanıta yol açtığı 
gösterilmiştir4.2002 yılından itibaren çift insizyonlu TEPU 
tekniği hastanemizde toplam 14 hipospadias olgusuna 
uygulanmış olup erken dönemde, olgulardan sadece birinde 
(% 7) fıstiil gözlenmiş, hiçbir olguda striktür yada diğer 
komplikasyona rastlanmamıştır. Olguların hepsi en az 6 
ay süreyle takip edilmiş olup, tüm olgulara 6. ay m sonunda 
uretroskopileri yapılmıştır.

Uyguladığımız teknikte Sondgrass' m tanımladığı 
uretral plakdaki derin tek insizyon yerine, daha yüzeye 1 
çift insizyon (resim 1) kullanılmakta ve tüp çok daha rahat, 
gerilimsiz kapatılabilmektedir (resim 2).
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Yaptığımız modifikasyonun daha rahat tüp oluşturduğu 
için özellikle dar üretral yatağm olduğu olgularda, selconder 
olgularda rahatlıkla kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 
Ayrıca derin tek insizyon yerine yüzeyel çift insizyonun 
yapılması, olası kavernöz cisim yaralanmalarını da 
engelleyecektir. Uyguladığımız teknikte seri m izin olgu 
sayısının azlığı ve hipospadias cerrahisi gibi oldukça 
sofistike bir konuda mutlak uzun dönem sonuçları elde 
edilmesi gerekliliğinden dolayı daha fazla olguyla ve 
olguların tümünün en az 2 yıllık takipleri tamamlandıktan 
sonra sonuçlarımızı paylaşmayı umut ediyoruz. Bir kez 
daha Seyhan ve Şahin'i sundukları çalışmadan dolayı kutlar, 
çift insizyonlu TIPU ' nun sekonder ve dar üretral yatağa 
sahip olan olgularda alternatif bir yöntem olabileceğini 
vurgularız.

Resim 1: Çift insizyonun gösterilmesi

Resim 2: Yapılan çift insizyon gerilimsiz ve kolay kapanma 
sağlamaktadır.
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Deneysel hayvan çalışmalarının bir çoğunda, 
hay vanlann ayn birer birey olarak tanınmalarını sağlamak 
için işaretleme teknikleri sıklıkla kullanılmaktadır. 
Böylelikle deney sırasında elde edilen verilerin hangi 
hayvana ait olduğu bilinerek değerlendirme yapılabilir.

Hayvanların ayrı birer birey olarak tanınmaları ihtiyacı,

durumlarda daha belirgindir. Örneğin, verilen medikasyonun 
ağırlık gibi bireylere göre değişkenlik gösteren özellikleri 
etkilemesi gibi durumlarda deneklerin ayrı ayrı tanınmaları
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