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lara elektif koﬂullarda sezaryen do¤um önerilmekte ve uygulanmaktad›r. Post partum atoni ise morbiditesi oldukça yüksek olan ve prolapsus hastalar›nda s›k izlenen bir komplikasyondur. Literatürde uterin prolapsus derecesinde spontan
gerileme nadiren de olsa izlenmektedir. Fakat ço¤u hastan›n
prolapsus derecesi de¤iﬂmedi¤inden hastalara cerrahi tedavi
önerilmekte ve uygulanmaktad›r. Bizim vakam›z da ise hastan›n rutin jinekolojik muayenelerinde Kegel egzersizlerine
ragmen prolapsus derecesindeve elongasyo colli de gerilme
olmam›ﬂ hatta ilerleyen dönemde elle redüksiyonda güçlük
ortaya ç›km›ﬂt›r. Hasta cerrahi tedavi önerilerini sosyal sebeplerden dolay› reddetmiﬂtir.
Anahtar sözcükler: Gebelik, uterin prolapsus, elongasyo
colli.
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Bulgular: Adezyon ve inflamasyon skorlar› saline ve kontrol
gruplar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda honokiol grubunda anlaml›
olarak daha düﬂüktü (p<0.008).Benzer ﬂekilde, fibrozis skoru
saline grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda honokiol grubunda anlaml› olarak daha düﬂüktü (p<0.008). Ancak, TAS ve TOS
düzeyleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; gruplar aras›nda anlaml› bir
farkl›l›k yoktu.
Sonuç: Honokiolün rat modelinde intraabdominal adezyon
oluﬂumunun önlenmesinde etkili oldu¤u bulunmuﬂtur. Ancak
intra-abdominal yap›ﬂ›kl›k oluﬂumunun önlenmesinde honokiolün rolüne ›ﬂ›k tutacak ve bu çal›ﬂmada bulunan umut verici sonuçlar›n moleküler yönlerini belirlemek için daha büyük çal›ﬂmalar gereklidir.
Anahtar sözcükler: Honokiol, intra-abdominal adezyon, rat.

Honokiol rat modelinde intra-abdominal
adezyon oluﬂumunu azalt›r
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Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac› rat modelinde intra-abdominal
yap›ﬂ›kl›k oluﬂumunun önlenmesinde antioksidan etkilere sahip do¤al bir molekül olan honokiolün etkinli¤ini araﬂt›rmakt›r.

‹mperfore himen Müllerian geliﬂimin tam olarak tamamlanmamas›ndan kaynaklanan, oldukça nadir görülen konjenital bir
anomalidir. ‹nsidans› tam olarak bilinmemekle birlikte yaklaﬂ›k
olarak %0.014-0.01’dir. Menstrual siklus baﬂlayana kadar
asemptomatik olarak seyreder. Menstrüasyonlar›n baﬂlamas›yla siklik pelvik a¤r› ve zamanla oluﬂan hematometrokolposun
pelvik bas› yapmas›na ba¤l› olarak farkl› semptomlar ortaya ç›kabilir. Ço¤unlukla primer amenore nedeniyle baﬂvururlar.
Kar›n a¤r›s› nedeni ile acil servise baﬂvuran 13 yaﬂ›ndaki hastaya yap›lan fizik muayene ve USG tetkikleri sonucunda glob vezikale ön tan›s› konuldu. Yap›lan jinekolojik muayenesinde aﬂ›r› derecede bombeleﬂmiﬂ imperfore himen izlendi. Bizim yapt›¤›m›z pelvik USG’de pelviste yaklaﬂ›k 11*12 cm boyutunda
hematokolpos ile uyumlu görünüm mevcuttu. Hastaya himenotomi iﬂlemi uyguland› postop 1. gün hasta sorunsuz bir ﬂekilde taburcu edildi. Sonuç olarak adolesan dönemindeki k›z
çocuklar›nda akut idrar retansiyonunun nedeni araﬂt›r›l›rken
ay›r›c› tan›da imperfore himende unutulmamal›d›r.

Yöntem: Bu çal›ﬂma 40 gebe olmayan Sprague-Dawley ratlar›n sham, kontrol, saline ve honokiol diye 4 gruba ayr›lmas›yla yap›lm›ﬂt›r. Kontrol, saline ve honokiol grubundaki ratlar›n her iki uterin boynuzunun anti-mezenterik yüzeyinde 2
cm segmentine bir bisturi ile travmatize edildi. Salin grubuna ameliyattan sonra 5 gün süreyle intraperitoneal 2 ml salin/
gün uygulanm›ﬂt›r. Di¤er taraftan Honokiol grubuna, ameliyattan sonra 5 gün boyunca 1 mg/kg/gün dozunda intraperitonal honokiol uygulanm›ﬂt›r. Ameliyat sonras› 14. günde, intrakardiyak 3 ml kan örne¤inin biyokimyasal analizler için
ratlardan al›nd› ve fareler bu ﬂekilde sakrifiye edilmiﬂtir. Kan
örneklerinden total antioksidan seviye (TAS) ve Total oksidan seviye (TOS) düzeyleri araﬂt›r›ld›. Adezyonlar Zühlke ve
arkadaﬂlar›n›n mikroskopik yap›ﬂ›kl›k s›n›fland›rma sistemine
göre de¤erlendirildi. Cilt dokular› da inflamasyon, granülasyon, fibrozis varl›¤› aç›s›ndan de¤erlendirildi.
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Anahtar sözcükler: Glob vezikale, imperfore himen, hematokolpos.

