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Ö ZE T

SU M M ARY : Penis Reconstruction With Free R adial Fore-

Trafik kazası, intihar girişimi ve priapizm cerrahisi sonucu
penisi ampute olan üç olguda serbest radial ön kol fiebi ile tek
oturumda penis ve üretra rekonstrüksiyonu yapıldı.
Kabul edilebilen kozmetik ve fonksiyonel sonuçlar elde edildi.
Anahtar Kelime : Penis rekonstrüksiyonu, ön kol fiebi.

arm Flap

On three cases whose penises w ere amputated due to a trajfic
accident, a suicide aîtemp and priapism surgery, penile and
uretrhral reconstruction were peıformed in one stage with
free radialforearm flap.
Satisfactory cosmetic. andfunctional results were obtined.
Key Words : Penile reconstruction, forearm free flap

Penisin travmatik veya cerrahi ampütasyonu, konjenital penis yokluğu, mikrofallus ve psödohemıofraditizm hastayı fizyolojik ve psikolojik olarak sıkın tıyasokar. Bu durumlarda penis rekonstrüksiyonu zorunlu bir
hale gelir1. Geçmişte yapılan ameliyatlar 6-12 ay gibi
uzun bir zamanı almakta ve 3-5 aşamalı bir işlemi gerektirmektedi1. Günümüzde İse serbest mikrovasküler
Hepler kullanılarak ameliyat seansları ve süreleri azaltıl
mıştır. Bir penis rekonstrüksiyonunda hem hasta, hem
de eşi tarafından kabul olunabilir görünüşte bir organ
oluşturmak, organın ucuna kadar ulaşan bir üretra yap
mak, organın seksüel aktiviteye müsaade eden sertliğini
ve duyusunu sağlamak, operasyonu tek seansta yapmak
ideal amaçlar olmalıdır1’2 3'5’6.
Kliniğimizde de üç hastaya radial Ön kol serbest
fiebi kullanılarak penis rekonstrüksiyonu yapılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Radial ön kol fiebi bir fasiokütanöz fleptir. Ön
kolun radial bölgesinden hazırlanan flep radial arter ta
rafından beslenmekte, venöz drenajı sefalik ven ve ko
mitanı venler ile olmaktadır. Flebin duyusal siniri ise n.
kutaneus aiîtebraki lateralistir3,4,7.
OLGU 1
Ö.B., 15 yaşında, erkek.
Trafik kazası sonucu penis, skrotum ve teslislerin
tamamı ampüte olan bu hastada (şekil 1) uygulanan fle
bin boyu 11 cm. eni ise 14 cm. genişlikte idi. Flep üç
bölüme ayrıldı. (Şekil 2). 11 cm.lik radial taraftaki

ŞEKİL 1 : Birinci olgunun operasyon öncesi görünümü.

bölüm penis şaftını, 3 cm.lik ulnar taraftaki bölüm ise,
yeni üretrayı oluşturacak şekilde planlandı (Şekil 3). Bu
iki bölüm arası da fleplerin birbiri üzerinde katlanmasını
sağlamak amacıyla 1 cm. kadar genişlikte deepitelize
edildi (Şekil 4). Ulnar taraftaki bölüm 16 numara foley
idrar sondası etrafında döndürülerek tüp şekline getirildi
ve yeni üretra oluşturuldu (Şekil 5). 11 cm.lik radial ta
raftaki bölüm is& bu yeni üretra etrafında dolandırılarak
tüp şekline getirildi. Böylece bir nevi iç içe geçmiş iki
tüp flep ile (a tube within a tube) yeni penis oluşturuldu.

27-30 Ekim 1990'da XII. Türk Plastik Cerrahi Kongresinde sunulmuştur.
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ŞEKİL 2 : Birinci olguya uygulanan flebin şematik şekli

ŞEKİL 3 : Birinci olguda flebin planlanması

ŞEKİL 4 : Birinci olguda kaldırılan flebin ve alınan kıkırdak
greftinin görünümü.

ŞEKİL 5 : Birinci oluda penis şekline getirilen flebin görünü
mü

Penis şaftım oluşturan flebin altına sağ 10. kıkırdak kostada alınan 8 cm. uzunluğunda kıkırdak çubuk greft
kondu. Önce iiretra güdüğü ile yeni üretrayı oluşturan
flep birbirine anastomoze edildi. Sonra kaıtilaj greft
alıcı bölgeye sütüre edildi. Flebin damar pedikülü sağ
inguinal bölgeye bir subkütanöz tünelden geçirildi.
Daha önceden hazırlanmış olan a.profımda femoris,
a.radialis'e, v. sefana magna ise, v. sefalika'ya uç uca
anastomoze edildi. N. kutaneus antebraki lateralis femoral sinirin kütanöz dalına anastomoze edildi (Şekil 6,7).
OLGU 2
A.Ş., 37 yaşında, erkek.
Ağrılı penis eıeksiyonu sonucu peniste ülserasyon
ve nekroz gelişmesi üzerine penisi ampüte edilmiş olan
40

hastaya ön koldan 13x14 cm. boyutlarında flep hazırland. Bu olguda bir Önceki olgudan farklı olarak flep iki
bölüme ayrıldı. 10.5 cm.lik bölüm penis şaftını, 3.5
cm.lik bölümde yeni üretranm greft yatağım oluşturacak
şekilde planlandı (Şekil 7). B öylece üretrada stenozun
önlenmesi amaçlandı. Üretranm yatağını oluşturacak bö
lümün tamamı deepitelize edildi (Şekil 8). Üretra solsupraklavikuler kılsız bölgeden hazırlanan tam kalınlıktaki
deri grefti ile oluşturuldu. Bu greft 20 nolu polietilen
sondanın etrafına sarılarak kenarlarından dikildi ve üret
ra üdüğü ile anastomoze edildi. Peniste güdük şeklinde
kalmış olan korpus kavemozum önceden hazırlanarak,
içine 12 cm. uzunluğunda malleable penis protezi konul
du. Protez ile, üzerine greft sarılmış sonda arasına flebin
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ŞEKİL 6 : Birinci olgunun operasyon sonrası görünümü.

ŞEKİL 7 : İkinci olguya uygulanan flebin şematik şekli

ŞEKİL 8 : İkinci olguya uygulanan flebin kaldırılmış haldeki
görünümü.

deepitelize edilmiş olan bölümü yerleştirildi. Penis şaftı
nı oluşturan bölüm ise tüm bunları içine alacak tarzda
tüp şekline getirilerek sütüre edildi. N.kutaneus antebraki Jateralisin anterior ve posterior dallan n.dorsalis peni
se anastomoze edildi. Rebin damar pedikülü subkütanöz bir tünelden sağ inguinal bölgeye geçirilerek,
a.sirkumfleks femoris lateralise ve v. sefana magnaya
uç uca anastomoze edildi (Şekil 9, 10).
OLGU 3
V.Ö., 33 yaşında, erkek.
intihar girişiminde bulunarak penisini ampüte eden
hastaya, ön koldan 11x13 cm. boyutlannda flep hazır
landı. Bir önceki olgu gibi flep iki bölüme aynldı. Üret-

ŞEKİL 9 : İkinci olgunun operasyon öncesi görünümü

ra yine sol supraklavikular kılsızbölgeden tamkalmlıkta
deri grefti ile oluşturuldu. Güdük olarak kalmış olan
korpus kavemozumun içine 11 cm. uzunlukta malleable
penisprotezi kondu (Şekil 11). Bu çevre dokuya sütüre
edildi. Rebin duyusal siniri de n.dorsalis penise anasto
moze edildi. Rebin damar pedikülü sağ inguinal bölge
ye bir subkutanöz tünelden geçirildi. A.pudenta eksternaya ve v.sefana magnaya uç uca anastomoze edildi.
Ampüte peniste bir güdük kaldığı için flep penisin vent41
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ŞEKİL 10 : İkinci olgunun operasyon sonrası görünümü.

ŞEKİL 11 : Üçüncü olguda penis protezinin ve üretrayı oluştu
ran deri greftinin bölgeye yerleştirillmesi.

ŞEKİL 12 : Üçüncü olgunun operasyon öncesi görünümü

ŞEKİL 13 : Üçüncü olunun operasyon sonrası görünümü.

rai yüzündeki proksimal kısmı örtmedi. Açık kalan yer
bir skrotal transpozisyon flebi ile kapatıldı (Şekil 12,

sonunda penis dorsalinde iki nokta ayırım testi dorsalde
15 mm., ventralde ise, 25mm. olarak bulundu.
Altı ay süre ile izlenen iki nolu olguda herhangi bir
komplikasyon görülmedi. İdrarını normal bir şekilde
yaptı.
Beş ay süre ile izlenen üç nolu olguda ise, operas
yon sonrası erken dönemde enfeksiyon gelişti. Bunun
üzerine penis protezi çıkarıldı. Daha sonra herhani bir
komplikasyon görülmedi. Bu hastada idrarını normal
bir şekilde yaptı.
TARTIŞMA
Eskiden abdominal tüp flepler kullanılarak (1936'da
bogonas) (1947’de Giilies ve Haırison) bir çok oturum

13).
BULGULAR
Penis rekonstrüksiyonu yapılan bir nolu olu 3 yıl
süre ile İzlendi. Operasyon sonrası 6. ayda ve 1. yıl so
nunda üretrada stenoz gelişmesi nedeni ile oluya iki kez
girişim yapıldı. Darlıklar tam kat deri grefti ile onarıldı.
Daha sonra hastada herhangi bir sorun çıkmadı. Ayrıca
lokal flepler ile skrotum yapılarak içine 2 adet teslis
protezi kondu (Şekil 7). Penise insizyon, greft yöntemi
ile glans yapıldı. Penise duyu 8 ay sonra geldi. İkinci yıl
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da ve uzun sürede penis rekonstrüksiyonu yapılmaktay
dı2. Bugün ise, mikrovasküler serbest flepler kullanıla
rak tek oturumlu olarak üretrayı da içine alacak tarzda
penis rekonstrüksiyonu yapılmaktadır1-2’5-6. Duckett
1982’de üç olguda serbest inguinal flebiyîe, Horton
1983’de serbest dorsaüs pedis flebi ile örtülü rektus abdominis flebiyîe ve Glasson 1986'de bir olguda ulnar
serbest flep ile penis rekonstrüksiyonu yapmışlardır2.
1984'de Shang ve Hwang 7 olguda otojen kıkırdak
grefti kullanarak serbest radial ön kol flebi ile penis re
konstrüksiyonu yapmışlar ve mükemmel sonuç almış
lardır1.
1986’da Mayer ve yine 1988'de Matti serbest radial
ön kol flebini kullanarak penis rekonstrüksiyonu yap-

tunnak isteniyorsa sadece deriye insizyon yapılarak
üzeri tam kalınlıkta deri grefti ile kapatılmaktadır1,2,5.
Sonuç olarak serbest radial ön kol flebinin bir çok
özelliklerinden dolayı, bu flebi kullanarak penis rekons
trüksiyonu yaptığımız olgularımızda ideal amaçlara
yakın sonuçlar elde edilmiştir.
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mışlardr2’6.
Radial ön kol flebinin pedikülünün uzun, arter ve
ven çaplarının geniş, derisinin esnek, ince ve kaliteli,
yüzey alanının geniş ve duyusal olması, ayrıca kolayca
disseke edilmesi gibi özellikleri ona penis rekonstrüksiyonunda bir avantaj sağlamıştır1’2’3’4’7.
Serbest radial ön kol flebinde geniş olan yani penis
şaftım oluşturan kısım ön kolun radiodorsal yüzünden
hazırlanmakta, üretrayı oluşturan küçük kısım ise, daha
az kıl içeren ulnar taraftan hazırlanın aktadır, bu şekilde
planlanan flepte üretramn kıl içermemesi sağlanmakta
dır. Flebi hazırlarken büyük kısmın içinde radial arter
ve sefalik ven bulunmasına, küçük kısmın içerisinde de
mutlaka bir ven bulunmasına dikkat edilmelidir1’2. Ay
rıca bu Heplerin içine kartilaj çubuk greft, veya penis
protezi konarak penise sertlik verilmektedir1’2. Flebin
distaliııde bir psödoglans ve psödokoronal sulkus oluş-
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