
Jinekolojik laparoskopik cerrahi sonrasında HyaRegen®Jel’in 
adezyonları azaltmaktaki etkinlik ve güvenilirliğini değerlendiren 

randomize kontrollü bir çalışma 1

Temel Bilgi:Jinekolojik cerrahi sonrasında adezyonlar yüksek prevalans ve
komplikasyonlar nedeniyle ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Abdominopelvik cerrahi
geçiren hastaların %93 kadarında adezyonlar görülebilmekte ve %85’inde adeziyoliz
sonrasında tekrar adezyon oluşabilmektedir2. Adezyonlar cerrahi yapılan bölgede
ve/veya cerrahi müdahale yapılan yerden farklı bir bölgede oluşabilir. ESGE 
kılavuzuna göre yeni ya da tekrarlayan adezyon oluşumunu azaltmak için özenli
cerrahi teknik ve adezyon bariyeri önerilmektedir3. Bu amaçla kullanılan farklı
adezyon bariyerleri farklı düzeylerde başarı göstermektedir. Ancak geniş bir alanı
kaplayan ve kapsamlı koruma sağlayan bir ürün hala bulunmamaktadır.  Bu 
çalışmada yeni çapraz bağlı hyaluronan jelin (HyaRegen®Jel) abdominopelvik
kavitede adezyon oluşumunu önleme potansiyeli değerlendirilmiştir.     

Amaç: HyaRegen® Jel’in jinekolojik cerrahi sonrasında abdominopelvik kavitedeki 
adezyonları azaltmaktaki etkinlik ve güvenilirliği ikinci bakı laparoskopi ile 
değerlendirilmiştir.
Çalışma Tasarımı: Randomize, üçüncü taraf körlemeli, çok merkezli klinik çalışmaya
toplam 7 OB/JİN departmanı katılmıştır. Primer adezyon, miyom, over kisti ya da 
endometrik kistlerin çıkarılması amacıyla 216 hastaya jinekolojik laparoskopik cerrahi
uygulanmıştır. Geçmişte adezyonu olan hastalarda öncelikle mAFS skor sistemi
(modifiye Amerikan Fertilite Derneği skorlaması) kullanılarak adezyonların insidansı, 
yaygınlığı ve şiddeti değerlendirilmiştir; değerlendirmede over/tüp bölgesindeki 10 
anatomik bölge ve abdominopelvik kavitedeki 23 anatomik bölge laparaskopi ile
incelenmiştir (Tablo 1) 4. Primer işlemin tamamlanmasından sonra hastalar rastgele
iki gruba ayrılmıştır. Tedavi grubunda periton boşluğuna HyaRegen® Jel, kontrol
grubuna ise aynı miktarda serum fizyolojik uygulanmıştır. HyaRegen ® Jel yalnızca
cerrahi travmaya uğrayan organ ve doku yüzeylerini değil, cerrahi alanın bitişiği ya
da uzağındaki kuşkulu adeziojenik yüzeyleri de kaplayarak geniş bir örtü
oluşturmuştur. Bir hastada kullanılan maksimum HyaRegen® Jel 2.0 ml/kg’a kadardır. 
İkinci bakı laparoskopi cerrahiden 9 hafta sonra yapılmıştır.  Laparoskopilerde video 
kaydı alınmıştır.  Adezyon skorları tedavileri bilmeyen uzmanlar tarafından video 
kayıtlarıyla değerlendirilmiştir. Primer sonlanım noktası, 10 bölgedeki orta/ağır
şiddetteki adezyonların insidansıdır (over ve tüpler). 

Şiddeti
Kapsam

Yok <1/3 (Grade 1, lokal) 1/3-2/3 (Grade 2, orta) >2/3 (Grade 3, yaygın)

Yok 0
Hafif (film tabakası 

gibi) (1) 1 2 3

Ağır (yoğun) (2) 4 8 16



Sonuçlar: HyaRegen® Jel 10 ve 23/24* anatomik bölgelerde adezyon insidansını
büyük ölçüde azaltmıştır.  Adezyonlar sadece cerrahi yapılan bölgede değil aynı
zamanda cerrahiden uzak bölgelerde de azalmıştır. Abdominopelvik kavitede
adezyon oluşumu büyük ölçüde engellenmiştir. HyaRegen® Jel'in kullanımı herhangi
bir komplikasyona neden olmadığından güvenlidir.

*2nci bakı atroskopide insizyon bölgesi de eklenerek 24 lokasyona ulaşılmıştır. 

Kaynakça: 1. Liu C., et al. Manuscript submitted for publication. 2. Lower AM et al.: BJOG. 2000; 
107:855. 3. De Wilde RL et al.: Arch Gynecol Obstet. 2014; 290:581. 4. The American Fertility 
Society. Fertil Steril. 1988;49:944. 

HyaRegen®Jel (BioRegen Biomedical Co. Ltd.) hayvan kökenli olmayan HA 
molekülleri arasında çapraz bağ içeren patentli bir kimyasal tiolleme işlemi ile 
üretilmiştir.  Modifikasyon ve çapraz bağlama iyi kontrol edildiği için, çapraz bağlı HA 
jelinin yıkım profili ve viskozitesi kritik doku tamir sürecine uygun hale getirilmiştir. 

HyaRegen® Jel

PO 9 hafta adezyon %'si

Var olan adezyonların %'si
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 Sunum Şekli
HyaRegen®Jel 10 ya da 20 cc jel içeren hazır cam şırıngalarda kullanıma 
sunulmaktadır. Uygulamayı kolaylaştırmak için ayrıca paketlenmiş bir kanül de 
içermektedir 
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