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ÖZET
Hipospadias, üretral meatusun glans ucundaki normal 
pozisyonuna göre penisin ventralyüzünde, dahaproksİmalde 
bulunduğu bir konjenital deformitedir. Hipospadias, fe ta l 
teslisler tarafından üretilen androjenlerin yetersiz üretimi veya 
hormonlar için yeterli resöptör olmaması sonucu meydana 
gelir. Bu defektler embriyoda ürogenital kıvrım ların  
birletmemesi veya glandüler plağın Hanenize olmaması ile 
sonuçlanır. Sonuç olarak penil üretranın yetersiz oluşumu 
vardır. H orm onal ye tersizliğ in  derecesinde ve 
zamanlamasındaki farklılıklar veya resöptorlerin bulunduğu 
yerlerin gelişimindeki yetersizlik hipospadiasın farklı tiplerinin 
ortaya çıkmasını izah etmektedir.
Hipospadias için Önemli karışıklıklara sebep olan birçok 
sınıflama sistemleri tarif edilmiştir. Günümüzde cerrahlar 
aşağıdaki sınıflamayı kullanırlar: glanuler, distal penil, 
proksimalpenil, penoslcrotal birleşim, sh-otal ve perineal. 
Anahtar sözcükler: Hipospadias, embriyopatogenez, klinik 
sınıflama.

Erkek Dış Genital Sistemin Normal Embriyolojik
Gelişimi
întrauterin hayatın 2.haftasının sonunda embr iyonik 

disk ektoderm ve endoderm olmak üzere 2 tabakadan 
oluşur. Bu diskin kaudal ucunda ektodermal hücrelerin 
proliferasoyonu İle orta hatta bir oluk (primitif çizgi) 
oluşur. Bu oluktan 3. bir hücre tabakası mezoderm gelişir. 
Mezoderm ektoderm ve endoderm arasındadır. Bu 
mezoderm hücreleri prolifere olur ve perifere göç ederler. 
Böylece endoderm ve ektoderm tabakaları birbirinden 
ayrılır. Bu prim itif çizginin kaudalinde, ektoderm ve 
endoderm tabakası tekrar birleşir ve kloakal membranı 
oluştururlar’.

întrauterin hayatın 3.haftasında mezeıışim hücreleri 
kloakal membran çevresine göç ederek kloakal katlantı 
adı verilen bir çift kabarıklık oluştururlar. Altıncı hafta 
başında bu katlantılar kloakal membran m kranialinde 
birleşerek genital tüberkülü oluştururlar. Koni şeklindeki 
bu çıkıntı embriyonun umbilikal kordu ve kuyruğu 
arasındadır. Bu tüberkülün ortasında bir oluk gelişir. Buna

SUMMÂRY
Embryopatogenesİs and clinical classification in hypospa- 
dias
Hypospadias is a congenital deformity in which the urethral 
meatus is located on the ventral surface o f  the penis proximal 
to its normal position at the tip o f the glans. Hypospadias is the 
result o f  an inadeçuate production o f  androgens by the fetal 
testes or o f the lack o f adequate receptor sites fo r  the hor- 
mones. These defects result in failure o f canalization o f the 
glandular plate or failure offusion o f the ürogenitalfolds in the 
embıyo. As a consequence, there is incomplete formation o f the 
penile urethra. Differences in the timing and degree o f hor
monalfailure, or in the failure o f the development o f receptor 
sites, account fo r  the differeni types o f hypospadias.
For hypospadias, many classification systems have bee. . de
şer ibed, resulting in considerable confusion. At the preseni, 
the surgeons us e the following categories: glanular, distal 
penile, proksimal penile, penoserotal junetion, serotal and 
perineal.
Key words: Hypospadias, embryopatogenesis clinical classi
fication.

üretral oluk denir. Bu oluk distale doğru uzar. Tüberkülün 
ucunda bir epitelyal tag (çıkıntı) ektodermal hücrelerin 
proliferasyonu ile oluşur. întrauterin hayatın 6. ve
7.haftaları arasında ürorektal septum kloakal membranı 
ürogenital ve anal membran olmak üzere iki kısma ayırır. 
Kloakada anorektal kanal ve ürogenital sinüs olmak üzere 
ikiye bölünür. Kloakal katlantılarda önde ürogenital kıvrım 
arkada anal kıvrımlara bölünür. Ürogenital kıvrımlar 
klokanın ventral kısmında, anal kıvrımlar ise dorsal 
kısmında oluşur. Genital tüberkül büyüdükçe ürogenital 
membranda büyür sonra yırtılır ve ürogenital delik oluşur. 
Bu sırada ürogenital kıvrımların her iki yanında ürogenital 
şişlik (labioskrotal şişlik) adı verilen başka bir kabarıklık 
oluşur ’ .

Mezoderm gelişerek 3 tabakaya ayrılır. Ortada 
bulunana intermediate mezoderm denir. İntrauterin 
hayatın 4.haftasında böbrek gelişiminin bir ara safhası 
olan m ezonefroz ve onun boşaltım  kanalları olan 
mezonefrik kanallar oluşur sonra bu mezonefrik kanalları 
toplayan bir çift ana mezonefrik kanallar oluşur. Bu
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kanallara Wolffian kanalı da denir Mezonefrİk kanal 
prim itif boşaltım  kanalıdır. M ezonefroz genişler ve 
büyür, Medial yanında kölemik epitelin proliferasoyonu 
ve altındaki mezenşimin yoğunlaşması ile germinal 
çıkıntı oluşur (genital çıkıntı veya gonodal çıkıntı da 
denir). Bu germinal çıkıntı içinde, başlangıçta primor- 
dial germ hücreleri yoktur. Prİmordial germ hücreleri 
intrauterin gelişimin erken devrelerinde allontoİse yakın 
yolk kesesinin duvarında endoderm hücreleri arasında 
belirirler. Prİmordial germ hücreleri, ameboid hareketle 
hindgut adı verilen sindirim sistemi taslağının dorsal 
mezenteri boyunca germinal çıkıntı içine 6.haftada göç 
ederler. Embriyonun cinsiyeti fertilizasyon sırasında 
belirlenm iştir. Y krom ozom u ih tiva  eden sperm  
em briyonun  erkek  (X Y ) o lm asın ı sağlar. Y 
krom ozom unun seksi belirleyen bölgesinde, testis 
belirleyici faktör geni bu prim itif gonadların testis 
olmasına neden olur. Gonadm kölemik epiteli prolifere 
olarak alttaki mezenşıme penetre olur. Mezenşim içinde 
germ hücrelerini çevreleyen primitif seks kordonları 
oluşur. İntrauterin hayatın 8.haftasında testiste primitif 
seks kordonlan prolifere olur ve tunika albuginea ile 
yüzey epitelinden ayrılır, Kordonlar arasında bulunan 
mezenşimden interstisiyel Leydig hücreleri gelişir ’ ’ .

İn trau terin  hayatın  6 .haftasında testİslerdeki 
kordonlar içine giren prekürsor sertoli hücreleri kısa süre 
sonra m ü lle rian  in h ib ito r substan t (M İS) veya 
antimüllerian hormon (AMS) üretir. Sekizinci haftada 
da Leydig hücrelerinden testosteron üretilir. Artık 
9.haftada genital kanal ve dış genital organların cinsiyet 
farklılaşması başlar. Testosteron hedef doku hücrelerinde 
5 -a lfa  red ü k taz  enzim iy le  d ih id ro tes to s te ro n a  
dönüştürülür. Bunlar hücre içinde resöptör proteine 
bağlanırlar. Testosteron-resöptör kompleksi mezonefr ik 
kanalların (WoIffian) erkek iç genital kanallarının 
gelişmesine aracılık eder. Dihidrotestosteron-resöptör 
kompleksi erkek dış genital organlarının farklılaşmasını 
sağlar. Bu sırada antim üllerian horm on etkisi ile 
müllerian kanallar dejenere olur. Appendiks testis, pro- 
static utricles ve culliculus seminalisi oluştururlar. 
Bunlara artık organlar denir. Testislerden salgılanan bu 
hormonlar ile dış genital organlar erkek yönünde gelişir. 
Yedinci haftada dihidrotestosteron etkisi İle genital 
tüberkül dahada büyür, daha silindirik hale gelir ve fallus 
olarak belirginleşir. Bu genital tüberkülini distal ucunda 
bir oluk oluşur. Buna koronal sulloıs denir. Bu oluk glansı 
belirler. Fallus uzadıkça ve genişledikçe üretral oluk açık 
olan ürogenital delikten şaftın distaline uzanacak şekilde 
derinleşir. Fallus uzaması sırasında ürogenital kıvrımları 
öne doğru çekerek kıvrımların daha belirgin olmasını 
sağlar. Bu kıvrımlar üretral oluğun lateral duvarlarını 
oluşturur. Böylece oluk derinleşir. Ürogenital sinüsün 
fa llik  k ısm ından  gelişen  endoderm al hücre lerin  
proliferasyonu ile bu üretral oluk kaplanır. Bu endoder

mal hücre proliferasyonuna üretral plak denir ’ .
İntrauterin hayatın 3.ayının sonunda penisin ventral 

yüzünde iki ürogenital kıvrım bu üretral plak üzerinde 
kapanarak penil üretrayı veya spongios üretrayı 
oluştururlar. Önce orjinal ürogenital delik kapanır. 
Proksimalden başlayan bu kapanma ilerledikçe ürogenital 
delik distale doğru ilerletilir. Bu kapanma penisin ventral 
yüzünde olur. Üzeri ektoderm ile örtülü bu ürogenital 
kıvrımların penisin orta hattında birleşmesi ile dışarıdan 
birleşme izi görülür. Buna median raphe veya penil raphe 
denir. Üretra oluşurken mezenşim fallusun dorsal kısmı 
içinde ve üretral oluk etrafında yoğunlaşır, Daha sonra 
fallusun dorsal kısmında yoğunlaşmış olan mezenşim 2 
korpora kavemosumu oluşturmak için ortadan İkiye 
bölünür. Penis şaftındaki üretra etrafında ise bu mezenşim 
korpus spongiosum ve onu saran Buck’s ve Dartos 
fasyasını yapar .

Üretranm kapanması glans penise kadar devam eder. 
Koronal sulkusta (penis şaftı ile glansı ayıran oluk) 
ürogenital delik bir diamond şeklinde açıklık olarak 
görülür. Glans genişler ve onun üretral oluğu derinleşir. 
Glans o zaman bu oluğun üzerini kapatır. Fakat glansm 
kenarlan bu safhada birleşmez, Epitel ile kaplı olan bu 
derindeki oluk açık kalır. Üçüncü ay civannda glans 
penisin periferinde, üretral açıklığın her iki tarafından, 
ektodermal hücrelerin sirküler olarak büyümesi ile bir 
deri kabanklığı oluşur. Bu deri kabarıklığı penis şaftını 
sarmak için büyür ve koronayı kapatmak üzere gelişir. 
Dördüncü ve 5.aylarda glansı bir kapşon gibi örtecek 
şekilde uzanır. Bu deriye prepisium denir. Bu prepisium 
ventral yüzde glans tabanında birbiri ile birleşir ve buna 
frenulum denin Prepisium geliştikçe ve büyüdükçe, 
glansm kenarları glandüler üretrayı iyice kapatır. 
Dördüncü ayda glansm ucundaki ektodermal hücrelerin 
glans içine doğru penetre olması ile glanstaki üretral oluk 
epitel hücreleri ile doldurulur. Böylece kısa bir epitelial 
kordon oluşturulur. Buna glandüler plak denir. Sonra 
glanstaki glandüler plak penil üretra ile birleşmek üzere 
penisin köküne doğru gelişir ve büyür. Glandüler plak 
denen bu epitelyal kordon daha sonra lümenize (kanalize) 
olur. Buna üretranm naviküler fossası denir. Bu daha 
Önce oluşmuş olan penil üretra ile birleşir. Böylece 
üretranm son kısmı tamamlanır ve eksternal üretral me- 
atus glans ucuna gelir ve dışarı açılır

Yaklaşık 8.haftada genital tüberkül büyüdükçe 
ürogenital şişlikler veya labioskrotal şişlikler daha 
belirginleşir. Bunlar lateral fallik oyuk ile penisten tam 
anlamıyla ayrılır. Bu şişlikler penis etrafına ve arkasına 
giderler. Bu şişlikler penisin kaudalİnde birleşir ye 
skrotumu oluşturur. Ortada bir skrotal septum vardır bu 
2 ayrı kompartımanı ayırır. Buna skrotal raphe de denir. 
Dokuzuncu aya kadar testisler skroturna iner ve erkek 
dış genital gelişimi tamamlanır ’ .
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Ilipnspadiasta Embriyopatogenez
H ipospadias fetal testisler tarafından üretilen 

andro jen lerin  üretim inde b ir ye tersiz lik  veya bu 
hormonlar için gerekli resöptörlerin olmamasından 
kaynaklanır. Normal intrauterin gelişme başladıktan 
sonra an d ro jen ik  s tim u lusun  y e te rs iz liğ i veya 
kesilmesinin nedeni interstisiyel hücrelerin prematür hale 
dönmesi olarak düşünülmüştür. Bunun sonucu ürogenital 
kıvrımların birleşmesinde bir yetersizlik veya glandüler 
plağın lümenizasyonunda bir yetmezlik meydana gelir. 
Sonuç olarak penil uretranm inkomplet oluşumu vardır. 
Üretranm anormal açıklığı penisin ventral yüzündedir. 
Hormonal yetersizliğin derecesi ve zamanı veya reseptör 
bölgelerinin yetersizliği hipospadiasm farklı tiplerini 
oluşturur. En sık anormal açıklık glans ve glansa yakın 
bölgededir. Nadiren uretral meatus skrotal rahpe boyunca 
bulunur ' ’ .

Korpus spongiosum, B uck’s fasyası ve dartos 
fasyasını oluşturan mezenşim farklılaşmaz. Bir fibröz 
doku tabakası haline gelir, Buna kordi (chordee) denir. 
Bu üretral meatus etrafından glans penisin ventral yüzü 
boyunca y e lpaze  şek lin d e  uzanır. P repusium u  
oluşturacak deri kabarıklığı normal gelişim yerine göre 
daha lateralden oluşmaya başlar. Prepusium penisi tam 
sarmaz. Sadece dorsaîini Örter ventralde oluşmaz.

Perineal h ip o sp ad iasta  lab iosk ro ta l ş iş lik le r 
birleşmez. Üretranm dış orifısi skrotumun birleşmemiş 
kısımları arasında bulunur.

Kordi hipospadias olmadanda oluşabilir. Üretral oluk 
derinleşirken, deri kenarları üretrayı oluşturmak için 
birbiri ile biraraya gelir. Bu üretral tüp deriden ayrılır. 
M ezenşim eğer üretra etrafında herhangi bir yapı 
oluşturmazsa bir fibröz band oluşur ve kordiye sebep 
olur. Buna Tip I denir. Tip İT de, korpus spongiosum 
oluşur fakat Buck’s fasyası ve dartos fasyası farklılaşmaz. 
Hem Tip I ve hemde Tip II’de fibröz doku üretranm 
derin  k ısm ında bu lunacak tır. Tip III de korpus 
spongiosum ve Buck’s fasyası oluşur fakat dartos fasyası 
oluşmaz. Bu tipte fibröz doku üretra lateralindedir ve 
Buck’s fasyasma göre yüzeyeldir.

H ipospadiasa sebep olan defekt em briyolojik 
gelişm enin  geç sa fh asın d a  oluşur. Bu neden le  
h ipospadiasm  ciddi form ları, genellik le  daha az 
görülür .

Hipospadiasm Klinik Sınıflanması
Hipospadiasm çeşitli sınıflamaları tarif edilmiştir. 

En iyi sınıflama meatusun orjinal lokalizasyona göredir.
Fakat hipospadias tipi her zaman meatusun orjinal 

yeri ile belirlenmez. Meatus, penis şaftı ve glansta 
bulunan lezyonlar ile etkilenebilir. Kordi, ekstemal 
meatusu glans ucuna yaklaştırabilir. J.Barcat isimli 
araştırıcı hipospadiası meatusun orjinal yerine göre değil, 
birlikte olan malformasyonun düzeltilmesinden sonra

meatusun yeni lokalizasyonuna göre sınıflandırmıştır 

J.Barcat Sınıflaması

Bu sınıflama kordi çıktıktan sonra meatusun 
bulunduğu yere göre yapılmıştır .

1. Anterior hipospadias (%70)
a) Balanik (glansm alt yüzünde)
b) Balano penil (Koronal olukta)
c) Anterior penil (penil şaftın 1/3 dİstalinde)

2. İntermedier Hipospadias (%7)
a) Midle penil(ekstemal meatus penil şaftın orta 

1/3 bölümündedir)

3. Posterİor Hipospaidas % (20)
a) Posterİor penil (şaftm arka 1/3 kısmında
b) Penoskrotal (şaftın tabanında ve skrotumun 

önündedir.)
c) Skrotal (meatus skrotumdadır)
d) Perineal (meatus skrotumun arkasındadır) 

G enellik le  b if id  skro tum  ile b irlik te  olur.
Krİptorşitizm de bulunabilir. Penis hiposplazisi %10 
olguda vardır.

4. Atipik formlar (%3)
a) Hipospadias+komplet prepisium
b) Hipospadias olmaksızın kordi
c) Çift üretra+tek hipospadial meatus
d) Kordisiz hipospadias

Bu sın ıflam adan  başka çeşitli araştırm acılar 
hipospadias sınıflam ası yapmıştır. Bu sınıflam alar 
meatusun orjinal lokalizasyonuna göredir. Bunlardan 
bazıları aşağıdadır.

Simith, hipospadası 3 dereceye ayırarak smıflamıştır,
1. derece (Koronal+distal penil)
2. derece (Proksimal penil)
3. derece (Skrotal ve perineal)

Schaefer’in yaptığı sınıflam a Glanuler, Penil, 
Perineal şeklindedir, A vellan’m yaptığı sınıflam a 
Glanuler, Penil, Penoperineal, Perineal, Perineal bulb 
şeklindedir. Browne’nin yaptığı sınıflama ise şöyledir. 
Glanuler, subkoronal, midsaft, penoskrotal, midskrotal 
ve perineal .

G ünüm üzde a y rın tılı s ın ıflam ala r tercih
edilmemektedir ve genellikle kabul edilen sınıflama

1,8,10
meatusun orjinal lokalizasyonuna göredir 

Sınıflama şöyledir:
-Glanuler 
-Distal penil 
-Proksimal penil
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-Penoskrotal birleşim
-Skrotal
-Perineal
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