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Transüretral Prostat Rezeksiyonu Sonrası Gelişen
Üretral Darlıkların Retrospektif İncelenmesi:
Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Kullanımının
Üretral Darlık Gelişimini Önleyici Etkisi

ÖZET Amaç: Düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) tedavisinin transüretral prostat rezeksiyonu (TURP) sonrası gelişen üretral darlık üzerine koruyucu etkisinin araştırılmasıdır. Gereç ve
Yöntemler: Mayıs 2007-Nisan 2013 tarihleri arasında TUR-P operasyonu yapılan 551 hasta çalışmaya alındı. 167 hasta çeşitli hastalıklardan ötürü artmış tromboz eğilimi nedeni ile antikoagülan tedavi almakta idi. Hastaların antikoagülan tedavileri peroperatif günlerde DMAH
enjeksiyonu ile değiştirildi. Hastalar TURP (n=384) ve DMAH+TURP (n=167) olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar yaş, darlığın yeri ve uzunluğu, rezeksiyon süresi, postoperatif kateterizasyon süresi,
internal üretrotomi sayısı, tekrarlama süresi ve üretroplasti gerekliliği açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama yaş TUR-P ve DMAH+TUR-P gruplarında sırası ile ortalama 55,4 ve 58,6 yıl
saptandı. Üretral darlık oranı TUR-P ve DMAH+TUR-P grubunda sırası ile (24/384, %6,2) ve
(9/167, %5,3), ilk darlığa kadar geçen süre sırası ile 8,7 (1-26) ve 12,6 (1-33) ay olarak bulundu.
Darlık nüks oranı TUR-P ve DMAH+TUR-P grubunda sırası ile (10/24, %42) ve (3/9, %33), nükse
kadar geçen süre sırası ile 6,2 (1-18) ve 13 (3-26) ay olarak bulundu. DMAH+TUR-P grubunda
hiçbir hastaya üçten fazla internal üretrotomi ve üretroplasti gereksinimi olmadı. Buna karşın
TUR-P grubunda 3 hastada ciddi tekrarlayıcı üretra darlığı gelişti ve üretroplasti operasyonu yapıldı. Sonuç: Rekürrens ve üretroplasti oranları göz önüne alındığında, DMAH ile antikoagülan
tedavisi alanlarda ciddi üretral darlık gelişime insidansının daha az olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Üretra darlığı; prostatın transüretral rezeksiyonu;
heparin, düşük moleküler ağırlıklı

ABSTRACT Objective: In this study, the protective effect of low molecular weight heparin
(LMWH) treatment on urethral stricture after transurethral resection of the prostate (TURP) was
investigated. Material and Methods: 551 patients who underwent TUR-P operation between May
2007-April 2013 were included in the study. 167 patients were receiving anticoagulant therapy
because of increased thrombosis due to various diseases. Anticoagulant therapies of the patients
were changed with LMWH injection on the peroperative days. Patients were seperated into two
groups; TURP (n=384) group and LMWH+TURP (n=167) group. The groups were compared in
terms of age, location and length of the stricture, duration of resection, duration of postoperative
catheterization, number of internal urethrotomies, recurrence time and necessity of urethroplasty. Results: Mean ages of the TURP and LMWH+TURP groups were 55.4 and 58.6, respectively. Urethral stricture rates for TURP and LMWH+TURP groups were (24/384, 6.2%) and
(9/167, 5.3%) and time to first stricture time for TURP and LMWH+TURP groups 8.7 (1-26) and
12.6 (1-33) months, respectively. Recurrence rates for TURP and LMWH+TURP groups were
(10/24, 42%) and (3/9, 33%), and mean time to recurence for TURP and LMWH+TURP groups
were 6.2 (1-18) and 13 (3-26) months, respectively. No patient needed more than 3 internal urethrotomy and urethroplasty in the LMWH+TURP group. However, in the TUR-P group 3 patients had severe recurrent urethral stricture and urethroplasty operation was performed.
Conclusion: Considering the rates of recurrence and urethroplasty, the incidence of severe urethral stricture development is less in those receiving anticoagulant therapy with LMWH.
Keywords: Urethral stricture; transurethral resection of prostate;
heparin, low-molecular-weight
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ransüretral prostat rezeksiyonu [Transurethral resection of the prostate (TURP)] benign
prostat hiperplazisinde (BPH) kullanılan en
yaygın ve bilinen tedavilerden biridir. Transüretral
cerrahiler sonrasında üretra darlıkları ise sık görülebilen ve en can sıkıcı komplikasyonlardan biridir. TURP operasyonu sonrasında üretra darlığı
gelişimi oranları literatürde yaklaşık %2-10 arasında değişmekte ve çoğu hastada operasyondan
sonraki ilk 6 ayda saptanmaktadır.1,2 Üretra darlığının gelişmesinin altındaki mekanizma henüz tam
olarak bilinememekle birlikte, genel olarak üretral
fibröz ile sonuçlanan bir tablo oluşmaktadır.3

GEREÇ VE YÖNTEMLER

BPH nedeni ile Mayıs 2007-Nisan 2013 tarihleri
arasında, tek cerrah tarafından gerçekleştirilen 609
TUR-P hastasının verileri retrospektif olarak tarandı. Bu hastalardan öncesinde transüretral cerrahi girişimi öyküsü olan (n=10), üretra darlığı
öyküsü bulunan (n=7), pelvik radyoterapi öyküsü
olanlar (n=2), nörojenik mesane öyküsü olan (n=2)
ve takip süresi boyunca bilgilerine ulaşılamayanlar (n=37) çalışmadan çıkarılmıştır. Sonuç olarak
551 hasta çalışmaya dâhil edilmiştir. Hastaların en
az 5 yıllık takip verileri kaydedilmiştir. Çeşitli
hastalıkları nedeni ile rutin olarak oral antikoagülan tedavi kullanan 167 (DMAH+TURP grubu)
hasta bir grup, geriye kalan 384 (TURP grubu)
hasta bir diğer grup olarak ayrılmıştır. Oral antikoagülan ajan kullanan hastalar ilgili branşlara
konsülte edilmiştir. Bu hastalarda kanama riskini
minimal hâle getirme amacıyla preoperatif 7. gün
ile postoperatif 10. günler arasında mevcut kullandıkları antikoagülan tedaviler kesilerek DMAH
tedavisine geçilmiştir.

Heparin, negatif yüklü bir glikozaminoglikandır ve klinikte temel olarak antikoagülan bir ajan
olarak kullanılmaktadır. Ek olarak heparinin başka
biyolojik etkileri de söz konusudur. Heparinin; anjiogenez inhibisyonu, antiinflamatuar etkileri,
tümör büyüme ve metastazının engellenmesi gibi
diğer biyolojik etkilerinin olduğu da gösterilmiştir.46
Ayrıca, heparinin antifibrotik etkileri ise ilk olarak
karaciğer ve böbrek üzerine yapılmış olan deneysel
hayvan çalışmalarında gösterilmiştir.7,8 Böbrek üzerine yapılmış olan çalışmada, unilateral üreteral obstrüksiyon oluşturulmuş ve heparin verilen grupta
kontrol grubuna göre böbrekte azalmış kollajen, fibronektin ve transforme edici büyüme faktörü-beta
(TGF-β) seviyeleri gösterilmiş ve böbrek fibrözünün
heparin tedavisi ile engellendiği gösterilmiştir.8

Hastaların yaş, preoperatif Qmax (mL/sn) değerleri, operasyon sonrası sonda kalış süresi (gün),
operasyon süresi (dk), takip süresi (ay), üretral darlık gelişen hastalarda operasyondan darlığa kadar
geçen süreler (ay), üretra darlığının nüks etme sayıları ve zamanları, saptanan üretra darlığı lokalizasyonları ve uzunlukları (cm) not edilmiş ve
gruplar arası istatistiksel anlamlılık açısından karşılaştırılmıştır.

Düşük molekül ağırlıklı hepari (DMAH)’nin
etkili antitrombotik etkisi klasik heparinin aksine
antitrombin aktivite ile değil, faktör Xa inhibisyonu ile gerçekleşmektedir. Bu da hem hastaya etkili antitrombotik tedavinin verilmesi hem de daha
az kanama riski olmasını sağlamaktadır.9 Bu da
günlük hayatında rutin olarak antikoagülan tedavi
alan hastalarda majör cerrahiler yapılacağı zamanlarda kısa süreli DMAH kullanımına geçilmesine
neden olmuştur.

İSTATİSTİKSEL YÖNTEM

Bulgular SPSS 17,0 istatistik programı kullanılarak
analiz edildi. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde
ortalama, standart sapma, medyan en düşük, en
yüksek ve oran değerleri kullanıldı. Gruplar arası
karşılaştırmalar tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) veya Kruskal-Wallis yöntemleri ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 değeri
kabul edildi.

Bu çalışmada, merkezimizde TUR-P operasyonu yapılan hastalarda ve bahsettiğimiz gibi operasyon zamanında kısa süreli verilen DMAH
tedavisinin operasyon sonrası üretral darlık görülme oranlarını azaltabileceğinin gösterilmesi
amaçlanmıştır.

BULGULAR

TURP (n=384) ve DMAH+TURP (n=167) grupları
arasında hastaların yaşı açısından istatistiksel fark86
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anlamlı farklılık göstermediği belirlendi (p=0,053).
Operasyondan ilk üretral darlık görülmesine kadar
geçen süre TURP grubunda 8,7 ay iken,
DMAH+TURP grubunda 12,6 ay olarak izlendi ve
bu durumun istatistiksel anlamlılık gösterdiği bulundu (p<0,05).

lılık izlenmezken (p>0,05), preoperatif Qmax
(mL/sn) değerleri DMAH+TURP grubunda istatistiksel anlamlı yüksek bulundu (p<0,05).
DMAH+TURP grubundaki hastaların rutin kullandıkları oral antikoagülan tedaviyi hangi nedenle
aldıkları ve hangi ajanların kullanıldığı Tablo 1’de
görülmektedir. TURP ve DMAH+TURP grupları
arasında ortalama operasyon süreleri sırasıyla
55,2 vs. 59,4 (dk), ortalama operasyon sonrasında
üretral kateter kalma süreleri ise sırasıyla 1,9 ±
1,3 vs. 2,0 ± 1 (gün) olarak izlendi ve her iki grup
arasında bu iki parametre açısından da anlamlı
istatistiksel farklılık görülmedi (Tablo 2).

TURP grubunda üretral darlık gelişen 24
hastanın 10 (%42)’unda 1. nüks darlık izlenir
iken, DMAH+TURP grubunda üretral darlık gelişen 9 hastanın 3’ünde (%33) 1. nüks darlık izlenmiştir (p<0,05). Hastalarda ilk gelişen üretra
darlığından 1. nüks üretra darlığı gelişmesine
kadar geçen süre DMAH+TURP grubunda istatistiksel anlamlı daha uzun saptandı (6,2 vs. 13 ay).
Üretral darlıklardaki 2. nüks TURP grubundaki 10
hastanın 7 (%70)’sinde görülürken, DMAH+TURP
grubunda 3 hastanın 2 (%66)’sinde saptandı
(p=0,055). DMAH+TURP grubunda takip
süresi boyunca başka hiçbir nüks görülmezken,
TURP grubunda ise 7 hastanın 4 (%57)’ünde 3.
nüks üretral darlık izlendi. DMAH+ TURP
grubundaki üretral darlıklar için tedavide sadece
internal üretrotomi uygulanır iken, TURP grubunda 3 hastada üretroplasti operasyonu yapıldı
(Tablo 3).

Gruplara göre hasta takip süreleri TURP grubunda ortalama 38 ± 17,4 (ay) iken, DMAH+TURP
grubunda ise ortalama 40,2 ± 20,3 (ay) olarak kaydedildi ve takip süreleri açısından da her iki grup
arasında istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmedi
(p>0,05). Takip süresi boyunca TURP grubunda
toplam 24 (%6,1) hastada üretral darlık izlenirken, DMAH+TURP grubunda 9 (%5,3) hastada
üretral darlık görüldü ve bu durum istatistiksel
TABLO 1: DMAH+TURP grubundaki antikoagülanlar ve
kullanımı gerektiren hastalıklar.
Hastalık

KAH ve buna bağlı uygulamalar (Stent, balon vb.)

86

Atriyal fibrilasyon

20

Kardiyak baypas cerrahisi sonrası

Serebrovasküler patoloji (İnme, GİA)

Periferik damar hastalıkları (Varis vb.)
Kullanılan antikoagülan tedaviler

28
24
9
n

Aspirin

64

Klopidogrel

53

Varfarin

Kombinasyon tedavisi

Gruplarda görülen üretra darlıkları lokalizasyon olarak; TURP grubunda 18 bulböz, 4 membranöz ve 2 bulbomembranöz, DMAH+TURP
grubunda ise 7 bulböz, 1 membranöz ve 1 bulbomembranöz şeklindedir. Üretra darlığının uzunluğu gruplar arası karşılaştırıldığında; TURP grubunda ortalama 1,3 cm darlık izlenirken,
DMAH+TURP grubunda ortalama üretra darlığı
uzunluğu 0,95 cm olarak görüldü ve bu durumun
DMAH+TURP grubunun lehine istatistiksel anlamlı farklılık gösterdiği saptandı (Tablo 4).

n

17

KAH: Koroner arter hastalığı; GİA: Geçici iskemik atak.

33

TABLO 2: Gruplar arası preoperatif ve operatif verilerinin karşılaştırılması.
Hasta sayısı

Yaş (yıl)

Preoperatif Qmax (mL/sn)
Operasyon süresi (dk)

Sonda süresi (gün)

TURP

DMAH+TURP

55,4±17,2

58,6±19,4

55,2 (25-98)

59,4 (20-120)

384

6,1± 5,3

1,9±1,3 (1-6)

TURP: Transüretral prostat rezeksiyonu, DMAH: Düşük molekül ağırlıklı heparin.

87

p

167

p>0,05

7,9±4,8

p<0,05

2,0±1 (1-8)

p>0,05

p>0,05

p>0,05
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TABLO 3: Gruplar arası üretral darlık nüks verileri.
Postoperatif darlık gelişimi (n/%)

İlk darlığa kadar geçen süre (ay)

TURP

DMAH+TURP

8,7 (1-26)

12,6 (1-33)

6,2 (1-18)

13 (3-26)

24 (%6,1)

9 (%5,3)

p<0,05
p<0,05

1. nüks darlık gelişimi (n)

10/24 (%42)

2. nüks darlık gelişimi (n)

7/10 (%70)

2/3 (%66)

p=0,055

3. nüks darlık gelişimi (n)

4/7 (%57)

0

p<0,05

1. nüks darlığa kadar geçen süre (ay)

2. nüks darlığa kadar geçen süre (ay)

Üretroplasti gereksinimi

5,7 (1-12)

TURP: Transüretral prostat rezeksiyonu, DMAH: Düşük molekül ağırlıklı heparin.

3/9 (%33)

p

p=0,053

9 (5-14)

3

0

TABLO 4: Gruplar arası üretra darlığı özellikleri.
Üretral darlık uzunluğu (cm)

Üretral darlık lokalizasyonu

TURP

DMAH+TURP

1,3 (0,5-1,8)

0,95

Bulböz: 18

Bulböz: 7

Membranöz: 4

Bulbomembranöz: 2

TURP: Transüretral prostat rezeksiyonu, DMAH: Düşük molekül ağırlıklı heparin.

p<0,05

p<0,05

p<0,05

p

p<0,05

Membranöz: 1

Bulbomembranöz: 1

triamsinolon, 3000 U hiyalüronidaz ve 600 mg Nasetilsistein içeren karışım enjekte edilmiştir. Hastaların 6-18 ay takipleri sonunda başarı oranları
%82 olarak bildirilmiştir.14 Üretral darlığı olan 83
hastanın dâhil edildiği bir başka çalışmada ise üretrotomi sonrası intralezyoner steroid enjeksiyonunun etkisi araştırılmış, steroid verilen grupta
rekürrens oranı %10’larda bildirilirken, verilmeyen grupta ise %85 gibi yüksek rekürrens oranları
bulunmuştur.15

TARTIŞMA

Çalışmamız, oral antikoagülan kullanan hastalarda
kısa süreli DMAH tedavisine geçilip bunun üretra
darlığına karşı koruyucu etkilerinin araştırıldığı literatürdeki ilk çalışmadır. Üretra darlığının altında
yatan mekanizma kesin olarak anlaşılmasa da sonucunda oluşan fibrözün engellenmeye çalışılması
çalışmamızın ana amacını oluşturmaktadır. Üretra
darlıklarında üretrotominin başarı oranı hakkında
literatürde %20-95 arasında oldukça heterojen sonuçlar verilmiştir.10-12 Oldukça sık kullanılan bir
yöntem olmasına rağmen ilk üretrotominin başarısızlık oranları en az %50’lerde bildirilmiştir.12 Tek
başına üretrotominin başarı oranlarının bu şekilde
düşük olması, biz ürologları yeni arayışlara yönlendirmiştir. Anterior üretral darlıklarda intralezyoner mitomisin-C tedavisinin etkisinin
araştırıldığı bir çalışmada, 6 aylık takip sonunda
üretrotomi sonrası mitomisin-C verilen grupta rekürrens oranı %10 izlenirken, sadece üretrotomi
yapılan grupta %50 oranında bildirilmiştir.13 Yakın
dönemde yapılmış olan bir çalışmada üretra darlığı
olan 50 hastaya Holmium lazer üretrotomi uygulandıktan hemen sonra, darlık segmentine intralezyoner olarak 2 mg mitomisin-C, 40 mg

Konvansiyonel fraksiyone olmayan heparin,
3000-30000 Da moleküler ağırlığı olan moleküllerin oluşturduğu heterojen bir karışımdır. DMAH
ise 2000-9000 Da arasında ağırlığı olan moleküller
içermektedir ve konvansiyonel heparinden farklı
olarak antitrombin aktivitesi yerine faktör Xa inhibisyonu ile antikoagülan etkinliğini göstermektedir.9 DMAH, bu özellikleri ile etkili bir
antikoagülan etki sağlar iken, konvansiyonel heparin ve diğer oral antikoagülan ajanlara göre kanama
riskini de azaltmaktadır. İşte bu nedenle, merkezimizde yapılan, özellikle kanama riski yüksek olan
endoürolojik cerrahilerde, oral antikoagülan kullanan hastaların uygun ana bilim dalına konsülte edilerek peroperatif günlerde antikoagülan tedavi
olarak DMAH tedavisine geçilmesi düşünülmekte-
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dir. Heparin ve DMAH tedavilerinin kullanımları
sırasında zaman içerisinde farklı biyolojik yan etkilerinin de olduğu ortaya çıkmıştır.4-8 Özellikle
antifibrotik etkilerinin üretra darlığı rekürrenslerini azalttığını saptadığımız mevcut çalışmamız, literatürde bir ilki teşkil etmektedir.

yunca 2. rekürrens üretra darlığından sonra hiçbir
hastada darlık görülmez iken, TURP grubunda 4
hastada 3. darlık rekürrensi görülmüş ve 3 hastada
üretroplasti ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Yakın dönemde üretrotominin başarısını etkileyen faktörleri araştıran retrospektif bir çalışmaya,
üretrotomi yapılan 128 hasta dâhil edilmiş ve ortalama 16 aylık takip sonuçları yayımlanmıştır. Hastalarda penil üretral darlık oranı %11,7 iken, bulber
üretral darlık oranı %87,5 oranında bildirilmiştir.
Rekürrens üzerine anlamlı etkinliği olan faktörler
olarak da obezite, öncesinde üretrotomi öyküsü ve
darlığın üretradaki lokalizasyonu olarak bildirilmiştir. Penil üretral darlığı olan hastalarda rekürrens oranı %27 olarak bildirilirken, bulber
üretral darlığı olan hastalarda rekürrens oranı
%55 olarak bulunmuştur.19 Çalışmamızda da
DMAH+TURP grubunda üretral darlık gelişen toplam 9 hastanın 8 (%88,8)’inde bulber üretral darlık
izlenirken, TURP grubunda üretral darlık gelişen
toplam 24 hastanın 20 (%83,3)’sinde bulber üretral darlık görülmüştür. Her ne kadar çalışmamız
yukarıda bahsedilen çalışmaya benzer bulber
üretral darlık oranlarına sahip olsa da üretral rekürrens DMAH+TURP grubunda 9 hastanın 3
(%33,3)’ünde izlenmiştir. Bu sonuçta verilen
DMAH tedavisinin etkinliğinin olduğu düşünülmektedir.

Tek başına üretrotominin rekürrensler üzerine
başarısının araştırıldığı, 76 hastanın dâhil edildiği
bir çalışmada, 15 yıllık takip sonuçları yayımlanmıştır. Bu çalışmaya göre, ilk üretrotomi sonrası
başarı oranı sadece %8’lerde ve rekürrense kadar
geçen mediyan süre 7 ay olarak bildirilmiştir. Sekonder üretrotomilerde başarı oranının %6’lara
düştüğü, 4. ve 5. üretrotomilerde ise başarı oranının
%0 olduğu gösterilmiştir.16 Yakın dönemde yapılan
ve 186 hastanın dâhil edildiği bir retrospektif çalışmada ise üretrotomi başarı oranlarının bir, iki ve
üçüncü seferlerde sırasıyla %29,6, %22,6 ve %13
olduğu bildirilmiştir.17 Literatürde de görüldüğü
gibi, üretra darlıklarında yanlızca üretrotomi ile tedavinin başarı oranı oldukça düşük ve rekürrense
kadar geçen süre de kısadır. Üretrotominin yanında
ikincil bir tedavinin yapıldığı çalışmalarda ise uzun
dönem sonuçlarının bariz bir şekilde daha iyi olduğu görülmektedir. Randomize kontrollü bir dizayna sahip olan toplamda 151 hastanın dâhil
edildiği bir çalışmada, üretrotomiye ek olarak intralezyoner mitomisin-C tedavisinin etkinliği 18 ay
boyunca düzenli bir şekilde takip edilmiştir. Mitomisin-C verilen grupta rekürrens oranı %14 olarak
bildirilirken, sadece üretrotomi yapılan grupta bu
oran %37’lerde izlenmiştir. Ayrıca, sadece üretrotomi yapılan grupta rekürrenslerin %92’sinin operasyondan sonraki ilk 6 ayda gerçekleştiği,
mitomisin-C grubunda ilk 6 aydaki rekürrens oranının %45 olduğu bildirilmiştir.18 Subkütan DMAH
tedavisinin TURP sonrası üretra darlığı üzerine koruyucu etkinliğinin araştırıldığı çalışmamızda ise
DMAH+TURP grubunda 9 (%5,3) hastada, TURP
grubunda ise 24 (%6,1) hastada üretra darlığı izlenmiştir. Her ne kadar darlık görülme oranları her
iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık oluşturmasa da darlık oluşana kadar geçen süre açısından ortalama 8,7 (1-26) aya karşılık 12,6 (1-33) ay
ile DMAH tedavisi istatistiksel olarak anlamlı şekilde üretra darlığı görülme süresini uzatmıştır.
Ayrıca, DMAH+TURP grubunda takip süremiz bo-

Çalışmamızın çeşitli sınırlayıcıları mevcuttur.
Retrospektif bir dizayna sahip olması, randomize
kontrollü olmaması çalışmamızın genel sınırlayıcılarındandır. Her ne kadar gruplardaki hasta sayısı
yeterli olsa da üretral darlık gelişen hastaların sayısının kısıtlı olması çalışmamızı sınırlamaktadır.
Ayrıca, rutin olarak oral antikoagülan kullanan
hasta grubunda peroperatif günlerde DMAH tedavisine geçilmiş ve bunun etkinliği araştırılmıştır.
Fakat kontrol grubunda herhangi bir oral antikoagülan kullanan hasta yoktur. Her ne kadar literatürde heparin ve türevleri dışında belirgin
antifibrotik etkinliği olduğu bilinen antikoagülan
bildirilmemiş olsa da DMAH+TURP grubundaki
hastaların uzun dönem takiplerindeki başarısını,
hastaların kullandıkları rutin oral antikoagülan tedavileri de etkilemiş olabilmektedir.
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Çıkar Çatışması

SONUÇ

Bu çalışma ile ilgili olarak yazarların ve/veya aile bireylerinin
çıkar çatışması potansiyeli olabilecek bilimsel ve tıbbi komite
üyeliği veya üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, bilirkişilik, herhangi bir firmada çalışma durumu, hissedarlık ve benzer durumları yoktur.

Çalışmamız, DMAH tedavisinin üretral striktür
gelişimini önleyici etkisini araştıran literatürde
bilinen ilk çalışmadır. Rekürrens ve üretroplasti
oranları göz önüne alındığında, DMAH ile antikoagülan tedavisi alanlarda özellikle ciddi üretral darlık gelişme insidansının daha az olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Yine de bu çalışmamızı
destekleyen geniş hasta populasyonlu, çok merkezli, prospektif randomize kontrollü çalışmalara
gereksinim duyulmaktadır.

Bilgilendirme: Yazarlar arasında dergi editörünün isminin bulunması nedeniyle, ilgili çalışmanın değerlendirme süreci
konuk editör tarafından yürütülmüştür.
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