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Ö Z E T

Bu yazımızda, 1972 yılından bu yana değişik iokaiizasyonlu hîpospadîas vaka
ları için: başlangıçta uyguladığımız Horton-Devine yöntemi şematik olarak açıklan
mış, tek oturumda tamamlanan bu tekniğin iyi tarafları ile, değişlik lokaîizasyonlar- 
daki hipospadiaslar için yaptığımız modifikasyonlar, .ameliyat sonrası bakım ve 104 
vakada aldığımız sonuçlar etraflı olarak tartışılmıştır.

'Bu ameliyat yöntemini uyguladığımız lîlk 50 vakada ik i vakanın tam başarı
sızlıkla sonuçlanması ve vakaların % 50 'sinde fistül oluşumu bizi ameliyat sonu 
devrede komplikasyonları önleyici yeni yöntemler araştırmaya itmiştir. Kanımızca, 
ameliyat sonrası dönemde anastomoz ve serbest deri grefti bölümünde sıklıkla gö
rülen enfeksiyonun nedeni olarak proksimal uretrada biriken salgılar sorumlu tu
tulmuş ve basit bir yöntem geliştirilerek bunların ameliyat sonrası devamlı aspiras- 
yonu sağlanmıştır.

İlk 45 vakadan sonra, glans ventral yüzünde üç adet triangüier flep meyda
na getiren Horton-Devine tekniği yerine tek triangüier flep tekniği seçilmiş ve böy- 
lece glans penis'in ventral yüzü bütünlüğü korunmuştur.

Diseksiyondaki bütün titizliğimize rağmen ameliyat sonrası devrede daha çok 
ereksiyona bağlı hematom oluşumu için de, diseksiyon bölgesi özellikle olgun yaş
taki hastalarda .ameliyat sonrası birkaç gün Monvac yardımı ile aspire edilmiştir.

(*) Güihane Askeri Tıp Akademisi, Plastik ve Rekonstrüktİf Cerrahi Ki.
Profesörü, Tbp. Kd. Albay
Güihane Askeri Tıp Akademisi, Plastik ve Rekonstrüktİf Cerrahi Ki. 
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Hernekadar alınan bu önlemlerle özellikle son vakalarımızda fistül ve diğer komp
likasyonların oluşumu belirgin şekilde önlenmiş ise de, vakalarımızın % 10'unda 
başarılı olamadık.

G İ R İ Ş

Hipospadias, uretra meatusunun glans penisdeki normal loka- 
lizasyonu yerine, ventral yüzde ve orta1 çizgide daha proksimal bir 
yerde sonlanması ile belirgin doğmalık bir anomalidir (Şekil 1). Mea- 
tusun sonlandığı bölümden distalde uretra bulunmamakta ve burada 
atrofik deri, Buck's ve Dartos fasiyaları, corpus spongiosum artıkla
rından oluşan fibröz bir doku bulunmaktadır (Şekil 1 B). Bu oluşum,

Şekil 1 Hipospadias şekilleri. A :  Dıis'tal hipospadias. Dar olan meatus ok'la işa
retlenmiştir. 8 : Proksimal veya skrotal hipospadias ve kor di deformîtesi.

penisin distal bölümünün ventrale doğru bükülmesi ile belirgin kordi 
(Chordee) deformitesini yapar ki buna "kurvatür" de denir. Uretra 
meatusu nekador proksimale lokalize olursa kordi deformîtesi de o 
kadar fazla olur. Ereksiyon halinde bu durum daha da belirginleşir 
ve erişkinlerde seksüel aktiviteyi de tamamen engeller (1). Hastalar 
idrarın anormal doğrultusu nedeni ile ayakta idrar yapamazlar. Hi- 
pospadiasın en distal şekillerinde dahi idrar akımı aşağıya, hatta
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ayaklara doğru olup (Şekil 5 A), işeme esnasında hastalar penislerini 
elle tutmak veya oturmak zorundadırlar. Mayo (2)’ya göre, böyle 
hastaların dişiyi gebe bırakma olasılıkları da, ejekülasyonun anormal 
doğrultusu nedeni ile çok zayıftır.

Barcat (3), hipospadias deformitelerini meatusun lokalizasyonu- 
na göre üç ana1 grupta inceler:

1. Anterîor (distal) hipospadias. Vakaların % 7û'inde görülen 
bu deformitenin üç değişik şekli vardır:

a. Balanik (Meatus, glans alt yüzünde lokaiizedir).

b. Balanopenil (Matus, baianopenil sulkusa lokaiizedir).

c. Anterior penil (Meatus, penis cisminin 1/3 distal bölümün
dedir).

2. Orta hipospadias. Vakaların % 7'sinde görülen bu deformite- 
de meatus penis cisminin 1/3 orta bölümüne lokaiizedir.

3. Posterior (proksimal) hipospadias. Vakaların % 20'sini kap
sayan bu deformitede de 4 değişik lokalizasyon vardır:

a. Posterior penil (Meatus, penis cisminin 1/3 proksimal bölü
müne lokaiizedir).

b. Penoskrotal (Meatus, penis cismi ile skrotum bileşiminde lo
kal izedir).

c. Skrotal (Meatus, skrotumlar arasındaki oluğa lokaiizedir).

d. Perineal (Meatus, skrotumların gerisinde, perineumda bulunur).

Hipospadias tedavisi cerrahidir. Bugüne kadar 150'den fazla 
yöntem uygulanmasına karşın, halen uygulanması kolay ve tam ba
şarılı olabilecek bir yöntem tanımlanamamıştır (4). Cerrahi yöntem
lerin çokluğu, tüm hipospadias şekillerine uygulanabilecek, kusursuz 
bir yöntem saptanamadığının kesin bir kanıtı olmakla beraber, vaka
nın özelliği ve birlikte bulunan deformitelerin şekline göre uygulana
cak teknik ve modifikasyonlar dikkatle seçilmelidir. Bu nedenle, hi
pospadias cerrahisi ile uğraşan hekimin, halen kullanılmakta1 olan 
cerrahi yöntemlerin hemen hemen hepsini iyice incelemiş olması 
zorunludur (5).

Young ve Benjamin (6) yaptıkları kronolojik literatür araştırma
sında, 1948 yılına kadar uygulanan cerrahi yöntemleri iki grupda 
özetlemişlerdir. Bu sıralamaya, özellikle distal lokalizasyonlu hipos-
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padiasiarda uygulanmış ve uretra'nm serbestleştirilerek uzatılmasın
dan ibaret olan Beck (7) ve Hacker (S) yöntemi de eklenirse, hipos- 
padias onarım tekniklerni üç ana bölümde özetleyebiliriz:

A. Uretranın deri flepleri ile onarılması:

1. Dieffenbach 1837-1845

2. Thiersch-Duplay 1869-1874

3. Rochet 1899

4. Ombredanne 1911

5. Bevan 1917

B. Uretranın serbest deri grefti ile onarılması :

1. Nove Josserand (1897-1914)

2. Mclndoe 1937

3. Young ve Benjamin 1948

C. Uretranın uzatılması:

1. Beck-Hacker 1898

Yukarıda belirtilen üç ana tedavi yöntemi, bugün kullanılmakta 
olan modern cerrahi teknik ve bunların modifikasyonlarının temelini 
oluşturmaktadır. Örneğin, distal hipospadias vakaları için uyguladı
ğımız tek otürumlu Horton-Devine (1) ve Mustarde (9,10) teknikleri, 
Bevan (11)'ın 1917'de uyguladığı yöntemin (Şekil 2) geliştirilmiş mo-

Şekil 2 : Bugün uyguladığımız tekniğin öncüleri, Bevan (1917) distal hipospadias 
deformitesini onarmak için meatus distalinden hazırladığı deri flebimi 
(A, B, C) glans içinden geçirmiştir (D),
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difikasyonlarıdır. Son iki yılda 40 vakada uyguladığımız ve uretranın 
ğlans ucuna kadar uzatılmasından ibaret olan teknik (Î2)'de, Beck- 
Hacker'in 1897'de uyguladığı yöntemin geliştirilmiş bir modifikasyo
nudur. Proksimal hipospadias vakalarında uyguladığımız, serbest de
ri grefti kullanarak uretra rekonstrüksiyonu sağlayan Horton-Devine 
tekniğinin öncüsü de Nove Josserand'dır (13), (Şekil 3). Ancak yukari-

Şek-il 3 : Bugün uyguladığımız tekniğin öncüleri., Nove-Josserand (1S97-1914), bir
Icanül üzerine sardığı serbest 'deri gref.tinî (A, iB), peniîs ve glans için
den geçirmiştir (D).

da belirtilen yazarlar, uyguladıkları tekniklerde uretroplasti'yi bir otu
rumda tamamlamakta ve ayrıca glans düzeyinde darlığa engel olmak 
için özel modifikasyonlarını uygulamaktadırlar (Şekil 4, 6,11).

Plastik cerrahi kliniğinde hipospadias tedavisi 1972 yılından bu 
yana yapılmaktadır. Horton-Devine tekniği uygulayarak ameliyat et
tiğimiz. ilk 50 vakada % 50 oranında fistül oluşumu, ve iki vakanın 
tam başarısızlıkla sonuçlanması bizi ameliyat sonrası dönemde gö
rülen bu komplikasyonları önleyici yeni yöntemler aramaya itmiştir. 
Kullandığımız tekniği ayni titizlikle uygulamamıza rağmen, başarı 
oranımızın literatür verilerine oranla düşük bir düzeyde olmasının 
başlıca nedenini, vakalarımızın % 50'sinin yetişkinlerden oluşması- 
na^bağlıyoruz. Günümüzün en ileri plastik cerrahi merkezlerinde da
hi en güvenilir ellerde yapılan hipospadias cerrahi tedavi başarı ora
nı, % 75'i geçmemektedir (14).

Bu çalışmamızın amacı, hipospadias vakalarının çoğuna uygu
layacağımız en seçkin yöntemleri saptamak, ameliyat sonrası dö-
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nemde karşılaştığımı^ komplikasyonları azaltmak, dolayısı ile başa
rı oranını arttırmak |<?in ne gibi önlemler almamız gerektiğini ortaya 
koymaktır. Bu amaçja uyguladığımız Horton-Devine tekniği şematik 
olarak etraflıca açıklanacak, sunulan vakalarla bu teknikte yaptığı
mız değişiklikler anlatılacak, son iki yıl içinde geliştirip uyguladığı
mız ve distal hipospadias vakalarına uygulanabilen bir teknikden alı
nan sonuçlar özetlenecek, ameliyat sonu dönemde oluşabilecek 
komplikasyonları azaltmak için geliştirdiğimiz bakım yöntemi açıkla
nacak ve 104 değişik lokalizasyonlu hipospadias vakasından aldığı
mız sonuçlar tartışılacaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM

I. Genel Kurallar :

Hipospadias'ın erkek dış genital organlarının normal yapı ve 
fonksiyonlarını bozan tek bir deformite olmadığını, bunun kordi, 
meatus darlığı, penis torsiyonu ve kriptorşidizm gibi deformiteler ile 
birlikte bulunabileceği unutulmamalıdır. Tedavinin asıl amacı olan 
uretroplasti, belirtilen bu deformitelerin de düzeltilmesi ile birlikte 
yapılmalıdır. Örneğin, kordi deformitesi, bugüne kadar iki veya daha 
çok oturumlu yöntemlerin uygulanmasını gerektiren önemli bir ano
mali olmuştur.

Ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek için idrar akımının 
ameliyat alanından uzaklaştırılması amacı ile distal vakalarda idra
rın meatus'dan idrar torbasına sokulan Foley sondası ile boşaltıl
ması, proksimal vakalarda ise daima perineal uretrostomi uygulan
ması gereklidir.

Uygulanan teknik ne olursa olsun, iyi bir hipospadias onarımı 
için diğer kural, kordi veya kurvatör deformitesinin giderilmesidir. 
Penisin ventral'e doğru kıvrılmasına neden olan bu deformite, uretra 
meatusuriun distalinde kalan atrofik deri ve bütün fibröz dokuların 
titiz bir diseksiyonla tunica albuginea'ya kadar temizlenip çıkarıl
ması île düzeltilir.

Uygulanacak son işlem uretroplasti'dir. Anormal lokalizasyonlu 
uretra meatusunun glans ucuna kadar uzatılmasını sağlayan uret
roplasti üç ana cerrahi kuralla- sağlanır:

a. Meatus'un glansa1 çok yakın olduğu distal hipospadias vaka
larında, uretra rekonstrüksiyonu için lokal deri flepleri kullanılır (Be- 
van 11). (Şekil 4 A ve 11).
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b. Yine, meatus'un glansa çok yakın olduğu vakalarda uretra 
rekonstrüksiyonu, lokal flep kullanmaksızın, sadece uretramn ser
bestleştirilip glans ucuna kadar uzatılması ile de sağlanabilir (Beck- 
Hacker 7, 8).

c. Penil, penoskrota! ve skrotal hipospadias şekillerinde prok- 
simal lokalizasyonlu meatusun glans penis ucuna kadar getirilebil
mesi serbest deri grefti ile sağlanmalıdır (Nove Josserand (13). Ame
liyat kordi'nin de giderilmesi ile birlikte bir oturumda tamamlanacağı 
için, ventral yüzde lokal deri flebinden yararlanabilme gibi bir ola
nak da yoktur. Prepüsyum iç yüzü, en uygun bir serbest deri grefti 
kaynağıdır (Şekil 8 A). Sünnet edilmiş veya prepüsyumun yetersiz 
olacağı düşünülen vakalarda, üst kol iç yüzü veya kasık bölgesi gi
bi kılsız yörelerden alınacak tam kalınlıktaki serbest deri greftleri 
uretra renokstrüksiyonu için kullanılabilir (Şekil 10 B). Prepüsyum iç 
yüzü derisi ince, elastik ve kılsız olması nedeni ile tercih edilme
lidir (1). Başarılı bir hipospadias onarımı için üzerinde titizlikle du
rulması gereken önemli bir konu da ameliyat sonrası bakımdır. Ya
pılan perineal uretrostomiye rağmen, proksimal uretrada birikebile
cek salgıların veya idrar sızıntılarının anastomoz veya deri grefti böl
gesine geçmesi önlenmelidir.

II. Uyguladığımız Yöntemler:

A. Distal hipospadias için uyguladığımız yöntem Şekil 4 ve 5'de 
açıklanmıştır. Cerrahi onanma başlamadan önce glans penis dorsal 
yüzünden bir ipek dikiş geçirilir (Şekil 4 B). Bu dikişin gerilmesi ve 
penis dorsa1! yüzünden uygulanan bası ile penis cismi diseksiyon 
anında stabil bir durumda tutulun Bu işlem kanama olasılığını da 
azaltır. Yapılacak deri kesileri işaretlendikten sonra, diseksiyon ala
nına 1-2 cc lidocaine (% 1 - 1/100.000 epinephrine) verilerek hemos- 
taz sağlanır. Uretra meatusundan idrar torbasına sokulan uygun çap
taki bir Foley sondası üriner boşaltma için yeterlidir. İnsizyonJar ya
pıldıktan sonra prepüsyum ve Bevan deri flebinirı her iki yanında ka
lan penis derisi ayrılarak serbestleştirilir. Meatus ile glans arasında 
uzanan fibröz dokular tam olarak çıkarılmalıdır. Önce meatotomi ile 
dorsalden genişletilen orifise bağlı Bevan (11) flebi hazırlanır. Sonra 
glans üzerinde üç triangüler flep serbestleştirilir (Şekil 4 B). Glans 
ventral yüzünde hazırlanan orta triangüler flebin ucu, meatotomi in- 
sizyonu içine çekilerek karşılıklı kenarlar 6/0 kromik katgüt veya 
ipek ile dikilir (Şekil 4 C). Bevan flebi distale doğru çekilerek deri yü
zü Foley sondası üzerine yatırılır ve kenarları orta triangüler flebin 
serbest kalan kenarlarına karşılıklı olarak dikilip uretramn distal bö-
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Şekil 4 : Distal hipospadias vakaları için uyguladığımız teknik (Horton-D evine}.
A : insizyon çizgileri. B : Glanüler flepler ve Bevan flebinin hazırlamşı. 
C : Orta glanüler flebin ucu, uretradaki dorgal meatotomi .içine çekilerek 
dikilir. D, E : Distal uretranın tama m l a ramış ı. F : Penis ventra'l yüzü de- 
fektinin prepüsyal fleplerle kapatılışı.

Şekil 5 : A : Distal ’hypospadiasda dar olan meatusdıan idrarın anormal doğrultuda 
akışı. B : Ameliyat sonu normal idrar akımı.



lümü tamamlanmış olur (Şekil 4 D). Glans’da hazırlanan lateral hep
lerin uçları ventral yüze çekilerek karşılıklı kenarları oblik olarak di' 
kilip uretranın distal glanüler bölümü kapatılır. Bevan flebinin ser
best kalan distal kenarı da, lateral glanüler flebin serbest kenarla
rına dikilip meatus meydana getirilir (Şekil 4 E). Meatus'da oluşan 
anastomoz diagonal olduğu için ileride darlık olasılığı da yoktur (1). 
Penis ventral yüzünde kalan deri defekti de, Byars (1ü) prepüsyum 
heplerinin ventral yüze getirilip karşılıklı bir şekilde dikilmesi ile ka
patılır (Şekil 4 F).

B, Distal hipospadias vakaları için geliştirilen diğer bir yöntem 
de Dr. Cari Beck (7) ve Dr. Von Hacker(8)'in 1897 de uyguladığı tek
niğin bir modifikasyonudur. Bu yöntem ve 30 vakadan alınan sonuç
lar ayrı bir dergide yayınlanmakta olduğundan (12) teknik burada 
anlatılmıyacak, sadece bu tekniğin uygulandığı 40 vakadan alınan 
sonuçlar kısaca tartışılacaktır.

C. Proksimal hipospadias vakaları için uygulanan yöntem Şekil 
6, 7 ve 8'de açıklanmıştır : Distal hipospadias onarımında belirtilen 
ilk işlemler aynen burada da uygulanır. Ancak, üriner boşaltma ke
sinlikle perineal uretrostomi ile sağlanmalıdır.

Perineal ve skrotal vakalarda, skrotum orta bölümündeki deri 
kılsız olması nedeni ile, meatusla devam eden bir deri borusu hali
ne getirilip meatusun penis korpusu seviyesine kadar uzatılması sağ
lanır (Şekil 6 A, C, D).

Deri kesileri tamamlanıp serbestleştirildikten sonra, önemli olan 
konu meatus ile glans arasında uzanan kordi deformitesinin gideril
mesidir (Şekil 1 B). Corpus spongiosum, Buck's ve Dartos fasiyaları 
ile atrofik deriden oluşan bir fibröz doku, ventral yüzde altındaki tu- 
nica alguginea'ya da yapışıktır. Diseksiyona distalden başlayıp, kor- 
dfnin glans ile ilişkisi kesilir. Buradan itibaren, proksimale doğru bu 
fibröz oluşum, tunica albuginea'dan dikkatli bir şekilde temizlenir. 
Diseksiyonun bu doğrultuda yapılması, corpus cavernosum'a en az 
zarar veren yoldur. Eğer corpus cavernosum açılırsa 6/01 kromik 
katgüt ile dikilmelidir (1). Buck's fasiyası altında bulunan bazı per- 
foran venler dikkatli bir şekilde koterize edilmelidir. Kordi proksimal- 
de corpora cavernosa’dan uzaklaşarak meatus etrafında sonlanır. 
Fibröz dokunun corpus spongiosum'a olan ilişkisi kesilerek kordi tüm 
olarak giderilir (Şekil 7 E ve 8 B).

Kordi deformitesi giderildikten sonra, glans'da üç triangüler flep 
hazırlanır (Şekil 6 C). Prepüsyum ventral yüzündeki deri uygun uzun-
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Şekil 6 : Proksial ıhi,pospadias vakaları için uyguladığımız teknik (Horton^Devine).
A : Skrotal hipospadîas için insizyon çizgileri. B : Penoskrotal hipospa- 
dıias için insizyon çizgileri. C, D : Uretra proksial 'bölümünün skrotum de
risi ile onarımı.

lukta kesilip çıkarıldıktan sonra, deri yüzü içi gelecek şekilde, uygun 
kalınlıkta bir nelaton sondası üzerine yerleştirilip kenarları 6/0 kro- 
mik katgüt iie dikilerek bir boru haline getirilir. Nelaton sondasının 
ucu meatusdan 2-3 cm içeriye sokulur. Sonda üzerindeki serbest de
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ri tüpünün kenarları, meatusun kenarına oblik olarak 6/0 dikişle iki 
sıra halinde dikilip proksimal anastomoz tamamlanır (Şekil 7 F). Ser
best deri greftî tüpünün longitudinal dikiş çizgisi, corpora cavernosa 
arasındaki oluğa yerleştirilmeli ve buraya bir kaç dikişle tutturulma- 
lıdır (Şekil ÖB),

Glans üzerindeki orta triangüler flebin ucu mümkün olduğu ka
dar proksimale çekilerek, orta çizgide tunica albuginea'ya bir dikiş
le tutturulur. Serbest deri tüpünün distal ucundaki "V" şeklindeki

«
Şekil 7 : Proksial hipospadias vakaları için uyguladığıımız teknik (Devam).

E, ıF : Distal uretranın serbest deri igrefti ile onarımı-oblik anastomoz. 
G, H : Glans iventral yüzü glanüler fteplerle, penis ventral yüzü de pre- 
püsyum derisi i'le kapatılıyor.
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Şekil 8 : HortorvDevİne tekniğ'i :îIe skrotal hypospadias onarımı. A : Insizyon çiz
gileri. Glanüier flep tek olarak hazırlanmıştır. B : Kordi giderilmiş, uret- 
ra rekonstrüksiyonu tamamlanmıştır (prepüsyum iç yüzü greft'i). C : Vent- 
ral yüz prepüsyum derisi ile kapatılmıştır. D : Postoperatif idrarın akınrm

açıklığın kenarları, triangüler flebin kenarlarına 6/0 ipek ile karştlrklı 
dikilir (Şekil 7 F ve 12 A, B). Bu işlemle uretranın ğians ucuna kadar 
uzatılması sağlanmıştır. Lateral glanüler fleplerle de ventral yüz ka

96



patılır (Şekil 7 G). Penis korpusu ventral yüzündeki deri defekti ve 
yeni oluşturulan uretra, Byars (15) veya Ombredanne (î6)'ın prepüs- 
yal flepleri ile kapatılır (Şekil 7 G, H ve 8 C),

D. Kordi deformtîesi düzeltilmiş prcksimaî lokalizasyonSu 
hastalar:

Başka bir merkezde, iki oturumlu tekniklerden birini uygula
mak için ilk oturumda kordi deformitesi düzeltilmiş vakalarda uygu
lanacak yöntem ayrı bir özellik taşımaktadır. Bunlarda ekseriyetle 
kordi tam olarak çıkarılmakta ve ventral yüzde oluşan defetk pre- 
püsyumun ventral yüze aktarılması ile kapatılmaktadır (Şekil 9 A), Bu

Şekil 9 : Nove-Josserand modifikasyonu ile proksim'al ihypospadias onarımı.
A : Kordi ilk ameliyatta giderilmiş ve ventral yüz prepüsyum derisi ile 
kapatılmıştır. B : Sol kasıktan alınan serbest deri grefti ile distal uretra 
rekonstrüksiyonu sağlanmıştır.

gibi vakalarda ekseriyetle 3-4 ay sonra, prepüsyum kullanıldığı için 
kasık veya diğer kılsız bölgelerden alman serbest deri grefti ile uret
ra oluşturmaktayız (Şekil 9 B). Bu amaçla uygulanan yöntem, Nove 
Josserend'm 1914'de uyguladığı yöntemin (13) bir modifikasyondur 
(Şekii 9 B ve 10). Bu vakalarda da perineal uretrostomi yapılır. Gians 
başına tek triangüler fiep hazırlanır (Şekii 10 A). Korona'ya paralel 
bir insizyonla ventral yüz açılıp (Şekil 10 B) glanüler tünel hazırlanır
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Şekil 10 : Nove-Josserand modifikasyonu ile proksimal hypospadias onarırım.
A : Glanüler triangüler flep. B : Disîal venîral insizyon. C : Serbest de
ri grefti tüp'ü. D : Proksimal anastomoz. E : Proksimal ventral insizyon. 
F ; 'Perineai uretrostomi insizyonu.

ve glanüler üçgen flep (Şekil 12 A ve Şekil 12 BJ'de gösterildiği gibi 
tünelden geçirilerek orta hatta: raphe'ye dikilir. Proksimalde lokalize 
olan orifisin etrafına yapılan bir însizyonla uretranm proksimal bölü
münün distcrl ucu serbestleştirilir (Şekil 10 E). Yine bu insizyon böl
gesinden başlamak üzere distale doğru, distal insizyon bölgesine ka
dar bir tünel açılır. Serbest deri greftinden hazırlanan tüp'ün bir ucu 
proksimalde uretraya, distalde de glanüler flebe uygun şekilde diki
lir (Şekil 10 A ve D). Proksimal anastomozun oblik olmasına özen 
gösterilmelidir. Penis ventral yüzündeki deri insizyonları transvers 
olarak kapatılır. Greftin sarıldığı nelaton sondası 4. veya 5'inci gün, 
perineai uretrostomi sondası ise 7-10 gün sonra çıkarılarak hasta 
normal bir şekilde idrarını yapmaya terk edilir (Şekil 9 B ve 10 F).
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IH, Ameliyat Sonu Bakım :

Distai lokalizasyonlu hipospadiaslarında uyguladığımız Horton- 
Devîne'ın tek oturumlu Bevan modifikasyonu için ilk vakalarda uret- 
ra yolu ile Foley sondası konmakta ve genellikle 5-7 gün arasında 
çıkarılmakta idi. Daha sonraki uygulamalarda perineal uretrostomi 
yapılmıştır. Yine, distai vakalara uyguladığımız Beck-Hacker modi
fikasyonunda uretra yolu ile konulan Foley kateteri iki-üç gün son
ra çıkarılabilir. Bütün proksimal lokalizasyonlu hipospadiaslarda ru
tin olarak perineal uretrostomi yapılmış ve bu sonda mümkün oldu
ğu kadar (7-15 gün) uzun bir müddet yerinde bırakılmıştır. Hastalar 
devamlı olarak antibiyotik kontrolündü kalmış ve geliştirilen bir yön
temle de anastomoz bölgeleri devamlı aspire edilerek temiz tutul
muştur.

Şekil 11 : Distai hîpospadiaslar için uyguladığımız Horton Devine modifikasyonu, 
A : Tek glanüler triangüier flep. B : Bevan flebi. C : Perineal uretrostomi.



R
Şekil 12 : .Bütün hipospadias şekillerine uyguladığımız glanüler modifikasyon.

A : Glanüler tfiangüler flep'in :{a) hazırlanısı. dans ventral yüzü (b) 
kesilmemekte ve bütünlüğü korunmaktadır. Uretramn d ısta l ucu (c). 
B : Glanüler i lebin '(a), uretra .distal ucu dorsalindeki "V "  keşişi içine 
(d) çekilerek dikilmesi. e : .nelaton sondası.

IV. Uyguladığımız Modifikasyonlar ve Komplikasyonlar 
İçin Aldığımız Önlemler:

a. Glans üzerinde üç adet triangüler flep hazırlamak yerine, 
glans ucunda, ortada bir tek üçgen flep hazırlanarak glansın ventral 
yüzünün bütünlüğü korunmuştur (Şekil 11 A).

b. Bevan modifikasyonu uygulanarak tedavi edilen distal hipos
padias vakalarının çoğunda distal anastomoz bölgesini daha iyi ko
ruyabilmek için perineal üretrostomi uyguladık.

c. Belirgin kordi deformitesi göstermeyen distal, koronal ve ba- 
lanik vakalarda distal uretrayı serbestleştirip glans ucuna kadar ge
tiren Beck-Hacker modifikasyonunu uygulayıp (12) tedaviyi son de
rece basitleştirdik.

d. Horton-Devine yöntemi ile tedavi edilen distal ve proksimal 
vakalarda, anastomoz ve greft bölgesinin 2-3 cm proksimal ine kadar 
uzanan nelaton sondası içine yerleştirilen polietilen kateterle, prok
simal uretrada birikebilecek sekresyon ve idrar sızıntılarının anasto
moz bölgesine ulaşmadan aspirasyonu sağlanmıştır (17) (Şekil 13).
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Şekil 13 : Hipospadîas tedavisinde .amel'iyat sonrası .bakım için geliştirilen sistem.
İdrar torbası (e), perineal uretrostomi ile (c) boşaltılmaktadır. Proksi- 
mal uretrada (d) 'birikebilecek sekresyon, üzerinde serlbest deri grefti 
bulunan ve anastoımoz hattını (f) geçerek proksimal uretraya kadar 
uzanan nelaton sondasına '{b} .geçmekte ve 'buradan da aspire edil
mektedir (a).

S O N U Ç

1973-1981 yıllarını kapsayan son 9 yıl içinde 104 hipospadîas va
kası, gereç ve yöntem bölümünde belirtilen tek oturumlu 4 teknik 
veya bunların modifikasyonları (1,11,12,13) ile ameliyat edilmiştir. Bu 
çalışmaya epispadias'lar ve başka merkezlerde değişik yöntemlerle 
ameliyat edilerek tam açılma veya geniş fistüilerle sonuçlanmış va
kalar katılmamıştır.

Tek oturumda ameliyat edilen 104 vakanın 40'î proksimal, 64'ü 
ise distal lokalizasyonludur (Tablo 1).

TABLO l : VAKANIN DÖKÜMÜ

Lokalıizasyon Yöntem Adet

Proksimal 'Horton-Devîne 30
Proksimal 'Nove Josserand modifikasyonu 10
Distal 'Bevan Modifikasyonu 24
Distal Beck-Hacker Modifikasyonu 40

TOTAL ... ...........................................................................................  104
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Kırk proksima! hipospadias vakasının 10'u daha önce başka 
merkezlerde sadece kordi deformitesi için başarılı bir şekilde ameli
yat edilmişlerdi. Bunlarda1, penis ventral yüz bütünlüğü bozulmaksı
zın Nove-Josserand (13)'ın modifikasyonu uygulanmıştır (Şekil 9 A, B),

Horton-Devine (1) yöntemi ile onarılan 30 vakanın dökümü Tab
lo M'de gösterilmiştir:

TABLO II : PROKSİ'.MAL LKOLİZASYONLU 30 VAKA 
(HO.RTOM-DEVİNE YÖNTEMİ}

Yaş : 1-10 11 ve daha fazla

11 19 (Minimum: 4, Maksimum: 29)

Lokalizasyon :

1 /3  distal : 3 
1/3 orta : 6 
1 /3  proksima l : 14 
Skrota! : 7

Uretra rekonstrüksiyonu :

Prepüsyum iç yüzü grefti : 22

Kasık derisi : 11

Sonuç : —- Primer şifa : 13 } 24 (% S0)
— ■ Sekonder şifa : 12

—  Fistül : 3 (% 14)
—  Tam açılma : 2 (% 6)

"Primer şifa" deyimi ile, bu yöntemle bir oturumda ameliyat edi
len hastanın hiç bir ameliyat sonu komplikasyonu göstermeden iyi 
olması belirtilmektedir. "Sekonder şifa" ise, tek oturumlu tekniğin 
darlık, fistül, parsiye! deri nekrozu ve hatta tam açılma ile sonuçlan
ması ve fakat bunların ikinci bir ameliyatla onarılarak tam şifa elde 
edilmesidir. Tablo'da belirtilen "fistül" ve "tam açılma" deyimleri ile 
de birkaç defa onarılmaya rağmen düzeltiiemiyen "başarısız" vaka
lar belirlenmektedir. Örneğin, ilk oturumda tam açılma ile sonuçla
nan diğer 4 vaka, ikinci bir oturumda ayni yöntemle ve uretra re- 
konstrüksiyonu kasık derisinden yararlanılarak tekrar onarılmış, bun
lardan 3'ü şifa ile sonuçlanmış ve "sekonder şifa” grubuna sokul
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muş, diğer vaka ise anarılamıyan fistül ile sonuçlandığı için "fis- 
tü r  grubuna sokulmuştur.

Yine, bu yöntemle onarılması planlanan 7 yaşındaki bir vakada, 
penis çok ufak olduğu için, hastada sadece kordi düzeltilmiş ve uret- 
ra rekonstrüksiyonu ikinci bir oturuma bırakılmıştır. Diğer yetişkin 
bir vakada, prepüsyum iç yüzünden hazırlanan tüp greftin distal 
anastomozu tamamlanmış, proksimal anastomoz ise yapılmadan ori
jinal meatusa çok yakın kapalı bir uç olarak bırakılmıştır (Şekil 14).

Şekil 14 : Tek oturumlu Horton-Devine yönteminde proksimal anastomoz ikinci 
bir oturumda tamamlanabilir. Bu yöntem özellikle yetişkinlerde uygu
lanmaktadır.

Yine, başka bîr merkezde, son 10 sene içinde 5 defa ameliyat edilip 
6 fistül ile bırakılmış 15 yaşında bir vakada, uretra rekonstrüksiyonu 
bir oturumda sağlanmıştır. Bu vaka fistül onarımı olmasına karşın 
uretra rekonstrüksiyonunun bir oturumda sağlanması nedeni ile bu 
gruba sokulmuştur.

Nove Josserand modifikasyonu (13) (Şekil 9,10) ile onarılan 10 
proksimal lokalizasyonlu vakanın dökümü Tablo İH'de gösterilmiştir:
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Şekil 15 : Fistül şekilleri. A : Oisîal hipospadias onanırımda coronal seviyede fistül.
B : Scrotal hipospadias onarmında proksimal anastomoz yerinde fistül.

TABLO III : PROKSİMAL LOKALİZASYONLU 10 VAKA 
{NOVE JOSS.ERAN.D MODİFİKASYONU)

Yaş : 1-10

2

Lokalızasyon :

1/3  orta : 1 
1 /3  proksimal : 3 
Skrotal : 6

11 ve daha fazla

8

Uretra rekonstrüksiyonu :

Prepüsyum iç  yüzü grefti : 1
Kasık derisi : 9

Sonuç: —  Sekonder şifa : 3
—  Primer şifa : 5

—  Darlık ve fistül : 2

Nove Jossercınd modifikasyonu, evvelce başka merkezlerde kor- 
di deformitesi düzeltilmiş vakalarla, Horton-Devine yöntemi uygula- 
lanıp "tam açılma" ile sonuçlanan vakaların onarımmda kullanılmış
tır.

8 (% 80} 

(% 80)

104



Bevan modifikasyonu (1,9), (Şekil 4,11, 1.2) ile onarılan 24 distal 
lokalizasyonlu vakanın dökümü Tablo IV'de gösterilmiştir:

TABLO IV : DİSTAL LOKALİZASYONLU 24 VAKA (BEVAN MODİFİKASYONU)

Yaş : 1-10 11 ve daha Cazla

7 17 (Minimum : 5, Maksimum : 22)

LokaHzasyon :

1/3 orta : 1
1 /3  d ista l : 13 
Koronal : 1 0

Uretra rekonstrüksiyonu :

;Penis ventral yüzü derisi (;Bevan fiebi)

Sonuç : —  Primer şifa : 14 <% 58)
—  Sekonder şifa : 8 (% 33)

—  Tam açılma 1 (% 4.5)
— Fistül ve darlık : 1 (% 4.5}

Bu yöntemde distal uretra rekonstrüksiyonu, penis ventral yü
zünden hazırlanan deri flebi ile, ventral yüzde meydana gelen deri 
defekti de Byars (15) flebi ile kapatılmıştır. Sünnet edilmiş distal va
kalarda Byars flebi kullanma olasılığı olmadığından bunlarda, geliş
tirilen Beck-Hacker (12) yöntemi uygulanmıştır.

Bevan modifikasyonu yöntemi ile onarılması planlanan bir va
kada, flep distal uretra rekonstrüksiyonu için kısa geldiğinden yön
tem değiştirilmiş ve prepüsyum iç yüzünden hazırlanan deri tüpü ile 
uretra rekonstrüksiyonu sağlanmıştır.

Beck-Hacker Modifikasyonu (12) ile onarılan 40 distal lokalizas
yonlu vakanın dökümü Tablo V'de gösterilmiştir:

TABLO V : DİSTAL LOKALİZASYONLU 40 VAKA 
(BECK-HACKER MODİFİKASYONU)

Yaş : 1-10 11 ve daha fazla

18 22 (Minimum : 4 r Maksimum : 2.2)
Lokalizasyon :
Koronal seviyeye çok yakın distal, koronal ve balanik vakalar.
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Sünnet durumu : Sünnetli Sünnetsiz

14 26

Anestezi : Genel Lokal

18 22

Sonuç : —  Primer şifa 34 (% 85,1..
—  Sekonder şifa : 5 <% 12,5)

—  Darlık ve fistül 1 (% 2,5)

Bütün olgularda trans-uretral Foley sondası kullanılmış ve ame
liyat sonu 3-4'üncü günlerde sonda çıkarılmıştır. Sünnetsiz ilk olgu
larda yöntem, sünnet derisi yerinde bırakılarak uygulanmış ve deri 
herhangi bir başarısızlığa karşı yedek deri kaynağı olarak saklan
mıştır. Yöntemin başarısı saptandıktan sonra, hastalar ayni oturum
da sünnet edilmişlerdir.

Bu yöntemle ameliyat edilen iki vakada uretra veya ventral de
rinin kısalığına bağlı hafif bir ventral kurvatüre rastlandı. Bu vaka
lardan biri 4 yaşında olup, sünnet derisi yerinde bırakıldı. 1/3 distal 
lokalizasyonlu ve hafif kordi deformitesi gösteren bir vakada, tekni
ğin uygulanmasından sonra meydana gelen belirgin kurvatür nede
ni ile distal anastomoz dikişleri söküldü ve prepüsyum derisinden 
distal uretra rekonstrüksiyonu tekniği (1) uygulandı.

TARTIŞMA

Hipospadias cerrahi tedavisi, tek oturumlu ve iki veya daha faz
la oturumlu cerrahi girişimler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İki ve
ya daha fazla oturumlu girişimlerde önce kordi deformitesi düzel
tilmekte ve ventral yüzdeki defekt genellikle prepüsyum flebi ite ka
patılmaktadır (15,16). 6 ila S ay sonra, ikinci bir oturumda ventral 
yüzdeki deriden yararlanılarak uretra rekonstrüksiyonu yapılmakta
dır (6,13,15,18,19,20, 21). Ameliyat sonucunun oldukça uzun bir za
man sonra alınması, birçok yazarı, hipospadias onarımını bir oturum
da gerçekleştirmeye itmiştir (1, 9,10, 17, 22, 23, £4-, 25, 26, 27). Her ne- 
kadar uzun zaman alan titiz ve geniş bir dissksiyonu gerektiren bîr 
oturumlu ameliyat sonu başarı şansının, organın anatomik özellikle
ri de göz önüne alınarak düşük olacağı düşünülürse de kanımızca 
uyguladığımız bir oturumlu tekniklerde başarısızlığın başlıca nedeni, 
uretroplasti için kullanılan serbest deri greftleri veya iokal deri hep
lerinin uygulanmasındaki yetersiz bilgiler ve eğitimsizliktir.
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Geçmişte uygulanan ve meatusu glans penisdeki normal anato
mik yerine getirmeyi amaçlayan yöntemlerde (7, 11, 13, 16) uretranın 
glans içinde daralması veya tam kapanması başlıca sorun olarak or
taya çıkmıştır. Bu nedenle uygulanan yöntemlerin çoğunda uretro- 
plasti’de, orifisi ventral yüzde, korona düzeyine kadar getirmek ye
terli bulunmuştur (18). Glans'da sirküler veya yıldız şeklinde oluştu
rulacak basit bir meatus'da bir darlığın oluşması kaçınılmaz bir 
komplikasyondur {7,11,16). Yine, solid bir kitle olan glans içinden 
geçirilecek yeni uretra sürekli bir baskı altında kaılarak zamanla da- 
ralacaktır (1). Uyguladığımız Horton-Devine tekniğinde glans üzerin
de hazırlanan üç triangüler flebin distal uretra onarımında uygun şe
kilde kapatılması burada darlık oluşumuna engel olmaktadır (1, 5). 
Ancak, ilk vakalarımızda ameliyat sonrası dönemde "tam açılma" ile 
sonuçlanan iki vakamızda olduğu gibi, glans penis ileri derecede de
forme olmakta ve yeniden rekonstrüksiyon olanağı çok zorlaşmakta
dır (12,17). Bu nedenle biz sonraki vakalarımızda, glans başında darT 
lığa engel olucu, ayni diagonal-oblik anastomozu sağlayan ve fakat 
glans'm ventral yüzünde bütünlüğünü bozmayan "tek üçgen flep" 
tekniğini (9) uyguladık (Şekil 11), Teknikde yapmış olduğumuz bu de
ğişiklikle, uyguladığımız uretroplasti tam bir başarısızlıkla sonuçlan
sa bile, glans şekli bozulmadığı için hastaya ikinci bir girişim şansı 
kazandırılmış olur.

Ameliyat sonrası erken komplikasyonlar, penis ventral yüzünde
ki deri defektini kapatmak için kullanılan prepüsyum flebinin besle- 
nememesi, kanama sonucu deri nekrozu ve enfeksiyondur. Ameliyat 
sonrası devrede olabilecek penis ereksiyonu da özellikle ileri yaş
lardaki hastalarda önemli bir sorundur. Çünkü, gençlerde ve yetiş
kinlerde ameliyat sonu kanama ve dikişlerin açılması nedeni ereksi- 
yondur. Bu nedenle, ameliyatın daha çok 5-7 yaş arası yapılması öne
rilir (10,17). Bu nedenle, yetişkinlerde hastanın yakından ve devam
lı kontrolü, mümkün olduğu kadar uyanık tutulması, erotik kitap ve 
resimlerin hastadan uzaklaştırılması ameliyat sonrası ereksiyonu ön
leyici çarelerdir.

Alınan bütün bu önlemlere rağmen 50 vakalık ilk serimizin (17); 
iki vakası ameliyat sonrası dönemde hematom oluşumu ve enfeksi
yondan tam açılma ile sonuçlanmıştır. Yine bu seride, özel
likle proksimal lokalizasyonlu vakalarda., yaklaşık olarak % 50 vaka
da fistül oluşumu (Şekil 15) ameliyattaki bütün titizliğimize rağmen 
bizi ameliyat sonrası devrede bakım yetersizliği konusunda araştır
maya yöneltmiştir.
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Kanımızca, üriner akımın perineal uretrostomi ile ameliyat ala
nından uzaklaştırılmasına rağmen, mesane spazmı neticesi idrar sız
ması ve anastomoz bölgesinin proksimalinde birikebilecek prostat ve 
bulbouretral bezlere ait sekresyonun birikimi iyi bir enfeksiyon kay
nağı olabilir. Ameliyat sonrası devrede daha iik günlerde proksimal 
uretrada birikebilen bu salgılar (Şekil 13, D) distale doğru akarak 
anastomoz ve deri grefti bölgesinde infeksiyona ve doiayısı ile fis- 
tül oluşumuna veya tam açılmaya neden olabilir.

Yukarıda belirtilen komplikasyonları önlemek amacı ile ;

1. Serbest deri greftinin sarıldığı nelaton sondası içine, daha in
ce bir polietilen tüp yerleştirilir (Şekil 13,A). Böylece proksimal üret- 
rada birikebilecek sekresyon (Şekil 13, D), zaman zaman enjektörle 
veya basıncı düşük drenaj pompası ile (Gamco) devamlı aspire edi
lerek temizlenir. Alınan bu önlemle proksimal anastomoz bölgesi ve 
deri greftinin ekfeksiyon kaynağından korunması sağlanır.

2. Ayni amaçla, Bevan modifikasyonu uyguladığımız distal hî- 
pospadias vakalarında (Tablo4 ve Şekil 11,0), deri flebi ve anas
tomoz bölgesini yukarıda belirtilen salgılardan korumak için hasta
lara parineal uretrostomi uygulanmış ve ayni aspirasyon sistemi ile 
temizlik sağlanmıştır.

3. Proksimal lokalizasyonlu vakalara uyguladığımız Horton-De- 
vine(1, 5) tekniğindeki diseksiyon genişli (Şekil 8 B) göze alınarak, 
oluşabilecek hematomu önlemek amacı ile deri flepleri altına ince 
bir sonda (Monovac) yerleştirilir. Buna ek olarak, penis korpusu, 
fazla basılı olmayan "elestoplast" bandajı ile sarılır. Bu bandaj penis 
cismini, doiayısı ile deri grefti ve deri heplerini stabi! bir durumda 
tutmaya yardım eder.

4. Hasta normal olarak idrarını yapmaya bırakıldıktan sonra 1-2 
ay müddetle uygun kalınlıkta bir nelaton sondası özellikle geceleri 
meatus’dan içeriye sokularak proksimal anastomoz veya glans böl
gesinde oluşması mümkün darlık önlemeye çalışılır.

Yukarıda belirtilen önlemlerle, ameliyat sonrası devrede rastla
nabilecek hematom ve enfeksiyon, doiayısı ile fistül ve tam açılma 
gibi komplikasyonlar daha sonraki vakalarda önemli derecede azal
tılmıştır.

Son 9 yıl içinde tek oturumlu 4 ayrı yöntemle tedavi etmeye ça
lıştığımız ve "Sonuç” bölümünde etraflı olarak açıkladığımız 104 va
ka TabloVl'da özetlenmiştir:
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TABLO VI : 104 HİPOSPADİAS VAKASINA UYGULANAN 
YÖNTEMLER VE SONUÇLARI

Uygulanan
Yöntem Vaka

Primer
Şifa

Sekonder
Şifa

Darlık,
Fistül

Tam
Açılma

HortonJDeıvine
Modifikasyonu

30
Proksimal 13 12 3 2

Nove Josserand 
Modifikasyonu

10
Proksimal 5 3 2 —

Bevan
Modifikasyonu

24
Distal 14 8 1 1

Beck-Hacker
Modifikasyonu

40
Distal 34 5 1 —

T O P L A M 104 66 28 7 3

Yüzde (%) 63.46 26.9,2 6.74 2.88

% 90.88 % 9.62

Dokuz yıl içinde sadece 104 vaka gibi az sayılabilecek bir hasta 
sayısı ile uğraşmamış, vakaların daha çok bu konu ile ilgili ve yakın 
gördükleri ürolog'lara gitmesinden doğmaktadır. Bu konuda titiz, İs
rarlı ve başarılı çalışmalarımız, değişik eğitim merkezlerinde yaptığı
mız eğitici konferans ve ameliyatlar, tek oturumlu yöntemlerin, plas
tik cerrahlarca ne denli başarılı olarak uygulandığını göstermiş ve 
son zamanlarda hastaların bazıları ürolog meslekdaşlarımız tarafın
dan bize gönderilmiş veya beraberce yapılmıştır.

Tablo Vl'nın incelenmesinde, 28 vakanın fistül, veya tam açılma 
ile sonuçlandığı, ancak bunların ikinci bir ameliyatla tam şifaya ka- 
vuşturulduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, Horton-Devine yönteminde 
(Tablo II) elde edilen 12 sekonder şifanın 4'ü ilk oturumda tam açıl
ma ile sonuçlanmış, bunlardan üç'ü ikinci bir ameliyatla tam şifaya 
kavuşturulmuştur. Ayni şekilde Bevan modifikasyonu ile tedavi edi
len (Tablo VI) 24 vakanın 9'u fistül ile sonuçlanmış, ancak bunların 
8'i kolayca onarılarak "sekonder şifa" gurubuna sokulmuştur. Her 
ne kadar 24 vakada rastlanan 9 fistül % 37 gibi yüksek bir kompli
kasyon oranı gösteriyorsa da fistüllerin onarımı ile bu komplikasyon 
oranı % 4.5'e düşürülmüştür.

109



Tek oturumlu 4 ayrı yöntemle onarılan 104 vakanın 28'inin ilk 
oturumda başarısızlıkla sonuçlanması, Tablo Vl'da belirtilen % 9.62'- 
lik komplikasyon oranını % 26.92’lik bir fazlalıkla % 36'ya çıkarır. 
Bu sonuç, literatürdeki verilere (1,18,28) göre oldukça yüksek bir 
komplikasyon oranı ise de ikinci bir oturumda çoğu fistül ve pek azı 
tam açılma olan bu komplikasyonlar düzeltilmiş ve % 9.62 gibi bir 
düzeye indirilmiştir.

... Literatürde en düşük komplikasyon oranını bildiren Johanson 
(28), kullandığı Deniş Browne (18) yöntemi ile 299 vakada % 3,8 gi
bi bir komplikasyon bildirmiş ise de, bu yöntem daima iki oturumda 
yapılmakta ve meatus'u koroneri seviyeye kadar getirmekle yetin
mektedir. Bütün hipospadias şekillerine uygulanabilen tek oturumlu 
Horton-Devine yönteminde bile komplikasyon oranı % 25 olarak be
lirtildiğine göre (1,14), bizim uyguladığımız yöntemlerdeki ilk oturum 
sonunda rastladığımız % 36 komplikasyon oranı fazla sayılmayabilir.

Sekonder olarak tam şifa ile sonuçlanan vakaların çoğunda ik in
ci ameliyatın nedeni fistüllerdir. Fistül onarımındaki becerilerimize 
karşın, 104 vakanın 7'si (% 6.74), onarılamayan veya çeşitli neden
lerle tedavisine devam edilememiş vakalardır. 105 vakada total komp
likasyon oranımız % 9,62 olup bu da tedavi zorluğu fazla olan pe- 
noskrotal veya skrotal lokalizasyonlu vakalarda görülmüştür. Distal 
lokalizasyonlu vakalarda bu komplikasyon oranı daha da düşüktür. 
Esasen, hipospadias gibi erkeğin soyunun devamını engelleyen bir 
deformitede (2, 12), penisin normal fonksiyonlarını kazanabilmesi cer
rahi tedavinin esas amacı olduğuna göre, İleride onarılması mümkün 
fistül veya darlıkların, kordiyi gidererek penisin düzeltilmesini ve 
uretrayı yeniden yaparak meatusun penis ucuna kadar getirilmesini 
bîr oturumda sağlayabilen bir tekniğin komplikasyonu olarak sayıl
maması gerekir.

24 distal lokalizasyonlu vakaya uyguladığımız Bevan (11) modi
fikasyonunda, penis ventral yüzünde meydana gelen deri defekti, 
prepüsyum derisi ile kapatılmaktadır. Bu nedenle, sünnet edilmiş 
vakaların Bevan yöntemi ile onarılması olanaksızdır. Diğer taraftan 
bazı yazarlar (3,18), kordi deformitesi göstermeyen distal vakalarla 
koronal ve balanik hipospadiasiarda meatus'u glans ucuna getir
mek için bir çaba göstermemekte, sadece dar oian orifisi meatoto- 
mi île genişletmeyi yeterli bulmaktadırlar. Buna karşın, distal loka
lizasyonlu vakalarda çoklukla idrar akımı aşağıya doğru olmakta (Şe
kil 5 A) ve hastalar ya oturarak veya el yardımı İle penislerine özel 
bir pozisyon vererek idrarlarını ileriye doğru yapabilmektedirler. Ya
pılacak meatotomi ile de bu akım doğrultusu değişmemektedir. DiT
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ğer taraftan Mayo (2)'ya göre, distal hipospadiaslarda, ileri yaşlar
da ejakuium'un aşağıya doğru olan bu anormal akımı dişinin gebe 
kalabilme olanağını da azaltmaktadır. Bu nedenle proksimal olgu
larda olduğu gibi distal olgularda da meatusun glans ucuna kadar 
getirilmesi gereklidir. Bu, özellikle çocuklarda, diğer erkek arkadaş
ları gibi ayakta ve norma! doğrultuda idrarını yapamayan çocuğun 
psikolojik yıkımını da önler.

Yukarıda etraflı olarak tartıştığımız tek oturumlu 4 tekniğin be
lirgin özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz :

1. Bütün hipospadias şekillerine bir oturumda uygulanabilir.

2. Anostomozun eliptik bir şekilde yapılması dikiş bölgesinde 
sirküler bir darlık olasılığını minimale indirir.

3. Glans ucunda sağlanan katlanmış diagonal anastomozla da 
meatus darlığı olasılığı azaltılmış olur.

4. Glans ventral yüzü bütünlüğü ve anatomik yapısı korunmuş
tur.

5. Bütün fibröz bantlar tam olarak ve titizlikle çıkarılırsa, peni
sin ventrale doğru kıvrılması önlenmiş olur,

6. Distal olgulara uygulanan Bevan ve Beck-Hacker yöntemle
ri uygun vakalarda lokal anestezi ile de yapılabilir.

7. Ameliyat tek oturumda tamamlandığı için hasta üzerindeki 
fizik ve psikolojik travma da azdır.

8. Hastahanede yatış süresi kısa olduğu için ekonomiktir.

SUMMARY

... The Surgical Repaîr of Hypospadias Deformity. A Nine-Year 
Experience and the Results of 104 cases,

Hypospadias is a congenital anomaly in which the urethra ends 
on the ventral surface of the penile shaft or in the perineum. It 
ranges in severity from the most frequent type involving the glans, 
through the less frequent penile shaft types, to the rarer and more 
severe scrotal or perineal forms.

Almost ali newly developed one or multy-stage hypospadias 
repair technigues are indeed weel developed and modified forms of
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old techniques and there are three main surgical principles that ha- 
ve been reported in the past:

1. Construction of urethra with loca! flaps,

2. Construction of urethra with free skin grafts,

3. Elongation of the distal part of urethra.

Either in two-stage repair or in one-stage repair, the first 
requisite of a good hypospadias repair ise correction of chordee, 
and the second procedure is urethroplasty.

Since 1972, we have been using Horton-Devine's one-stage re
pair using fuil-thicness skin graft from the prepuce for cases of 
peniie hypospadias or for more proximal cases, and using local flaps 
(Bevan) for distal shaft hypospadias, For cases in which the chor
dee deformity had been corrected eisevvhere, free skin graft tube 
obtained from hairless part of the body has been used to recons- 
truct the urethraf as in Nove Josserand technique. And finally, the 
modified Beck-Hacker technique has been used for circumcised dis- 
taf cases without chordee successfully. Those techniques are pre- 
ferable to muiti-staged repairs beccnuse they reduce hospitalization, 
minimize physical and mentol trauma, and allow completion of repa
ir to tho age of memory recall,

Even with those current modern techniques and with their mo- 
difications, post-operative complications are not rare and immediate 
complications are concerned with either infection or with skin nec- 
rosis due to avascularity of flaps. Erection after surgery is also a 
serious problem. İn the teenager or adult, post-operative bleeding 
and pulling apart of sutures may occur as a result of erection. Un- 
fortunately, complete break-down of the hypospadias repair has 
occured in" two of the first '50 cases due to hematoma formation, 
and fistulas have occured in almost fifty percent of the cases due 
to possible insufficient post-operative çare.

We thought that the leakage of urine due to bladder spasm, 
collection of secretion of bulbo-urethral glands proximal to anasto- 
mosis and skin graft may become a good source of infection. This 
collection may possibly move distally to very sensitive skin-grafted 
area and may cause loss of skin graft. İn order to avoid that possi- 
bility, a simple suction device was used to aspiraîe the above men- 
tioned secretions.
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We also modified Horton-Devine technigue by using Mustarde's 
centrai glanular triangular flap irıstead of deviding the glans penis 
into the three triangular flaps. This solo triangular flap gives the sa- 
me large orifice in which the possibility of stricture formation is almost 
impossible, and the glanular ventral surfaee remains in its natural 
shape by this solo glanular triangular flap.

İn this paper, results of one-stage Horton-Devine technigue 
from 30 proximal cases, results of the Nove Josserand modification 
technigue from 10 proximal cases in which the chordee were remo- 
ved previously in elsewhere, results of Bevan modification technique 
from 24 dîstal cases and results of the Beck-Hacker modification 
technique from 40 cases are summarized and the first three techni
gue are described in detail.

İn ali those 104 cases, 66 primary healing were obtained (63.46 
%), and 28 secondary healing were achieved after a secondary 
operation for fistulas or stricture formation or even for complete 
break-down. 84 of 104 cases (90.88 %) were healed completely 
after first operation or after a secondary procedure for complicati- 
ons. Unfortunateiy, 10 of 104 cases (9.62 %) were resuited with 
very severe stricture formation, fistulas and complete break-down 
even after multiple operations.

The advantages of the above mentioned 4 one-stage repair 
techniques can be summarized as foliovvs :

1. Easy to apply to ali kind of hypospadias forms as one-stage 
procedure.

2. Stricture formations are minimized by eliptical anastomosis 
proximaily, and by solo triangular flap at the glanular site.

3. The ventral surfaee continuity of the glans penis remainş 
natural with this solo triangular technigue.

4. The recurrance of the curvature is almost impossible if the 
fibrous bands are removed properly.

5. The Bevan and Beck-Hacker modification teehnigues can be 
done under loca! anesthesia (even in the office) in seleeted 
cases.

6. Hospitalization is reduced, physical and mental trauma is 
minimized and it is economic.
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