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ÖZET

S UMMIRY

Literatürde; hipospadias cerrahisinde kullanılan çok çeşitli
teknikler vardır. Seçilecek teknik, anomalinin lokalizasyonuna,
derecesine ve kordi olup olm adığına bağlı olarak
değişmektedir. Son 8 yıldan beri başvuran 128 hastaya tek
seanslı operasyon uygulanmıştır. Anomalikeksternalmeatusun
lokalizasy onu 17 hastada glanüler, 58 hastada distal penil,
31 hastada midpenil (penil), 12 hastada penoskrotal, 6
hastadaskrotal, 4 hastada İseperineal idi. Uygulanan cerrahi
yöntemlerin sonuçlan fonksiyonel ve estetik açıdan mükemmel

Proposals in choosing techniques used in hypospadias surgeıy

olarak bulunmuştur.

GİRİŞ
H ipospadias; üretranın penis şaftının ventral
yüzünde veya perinede sonlanması ile karakterİze bir
konjenital anomalidir. Genellikle 1/300 canlı erkek
doğum
sık lığ ın d ad ır1'2'3,4. Eksternal m eatusun
lokalizasyonu % 90 vakada penisin distalinde
yerleşmiştir ve sadece %10 vaka midpenil ya da daha
proksimal bölümdedir5. Genellikle ereksiyon sırasında
konkavitesi aşağıya bakar tarzda bir kontraktür oluşur
ve buna kordi neden olur1,5. Hipospadiaslı hastalarda
corpus spongiosum üretral sonlanmanm olduğu yerde
biter, bunun distali fibröz bir doku ile devam eder ve
kordi adı verilir1.
GEREÇ VE YÖNTEM
Son 8 yıldan beri yaşları 2-13 arasında değişen 128
hipospadiaslı hasta kliniğimizde tek seansta Meatal advancement and glanüloplasty (MAGPI), Horton-Devıne
flip flep6, üretral ilerletme, vaskülarize prepusiyal ada
flebi, tam kalınlıkta deri grefti yöntemleri kullanılarak
öpere edildi. Tablo 1. yöntemlerin kullanıldığı hasta
sayısını göstermektedir.
A m eliy atlar farklı cerrahlar tarafından
gerçekleştirildi. Eksternal meatusun lokalizasyonu 17
glanüler, 10 coronal, 58 distal penil, 31 midpenil, 12
penoskrotal, 6 skrotal, 4 perinealdi.
Üretroplasti için 6/0 katgüt, 6/0 polydioxanon
(PDS), subkutan dokuların kapatılması için 4/0-6/0

İn the literatüre there are numerous technigues to be used in
hypospadias surgery. The technique to be chosen varies according to the localisatİon and the degree o f the anomaly and
vvhether a cordee İs present or not. A single stage operation
was perform ed on 128 patients in the last 8 years. The
localisatİon o f the external meatus was glanüler in 17 p a 
tients, distal penil in 58 patients, mid-penil in 31 patients,
scrotal in 6 patients, perineal in 4 patients. The results o f the
applied procedures was noted to be excellent in both funciional and aesthetical aspects.
Tablo 1:
A m e liy a t tip le ri

H a sta sayısı

M AG PI
Flip fle p
Ü retral ile rle tm e
V a skü la rize p re p u s iy a l fle p
Deri g re fti

7
33
35
7
46

kromik katgüt, penis derisinin sütürü içinde 4/0-6/0
kromik katgüt kullanıldı. Transüretral kateter ortalama
5-7 gün yerinde bırakıldı. Operasyonlar kompessif
sünger bandaj uygulanarak tamamlandı. Tablo 2. de
kullanılan üriner diversiyon çeşitleri görülmektedir.
Tablo 2:
A m e liy a t

Ü retral
fo le y

M AGPI
F lip fle p
Ü re tra l ile rle tm e
V a s k ü la riz e

S u p ra p u b ik
d iv e r s iy o n + ü r e tr a l

P erineal
d iv e rs iy o n + ü retral

k a te te r

k a te te r
0

7

0

26

7

35

0

0
3
16

p re p u s iy a l fle p

0

4

D eri g re fti

18

12

■

0

SONUÇLAR
Tüm komplikasyonların oranı 24 % tü. En sık
görülen komplikasyon üretral fıstül olup oranı 14 % idi.
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11 hastada raeatal stenosis gelişirken (8.3 %) bunların 5
tanesi (55 %) ek bir cerrahi girişime gerek kalmadan
meatus dilatasyonu ile tedavi edildi, Ancak 6 tanesi (45
%) meatotomiyİ gerektirdi. En nadir komplikasyon
üretral divertiküldü ve tam kalınlıkta deri greftİ
uygulanan skrotal hipospadiaslı 1 hastada görüldü (0.7
%). Bu hasta tekrar öpere edilerek divertikülektomi
Türetroplasti uygulandı. Tablo 3. herbir teknik için
komplikasyon sayılarını göstermektedir.
Tablo 3:
Fistül

S te n o z

D iv e rtik ü l

M AGPI

0

1

0

1

Ü re tra l İle rle tm e
F lip fle p

4

1

0

5

5
1

3

0

8

V a s k ü la riz e p re p u s iy a l fle p
D eri g re fti

9

0
6

0
1

16

A m e liy a t

Tefal

1

TARTIŞMA
Hipospadias cerrahisinde amaç fonksiyonel ve
estetik açıdan normal bir penis elde etmektir.
K ısm i kalın lık ta deri grefti ile üretroplasti
operasyonunu ilk tasarlayan No ve Joserand’dı. Bu
teknikte, kullanılan greft kontraksiyona fazla eğilimli
olduğundan aylarca üretral stent kullanm ayı
gerektiriyordu. Buna rağmen stenoz ve striktür oranı
yüksek olduğundan terkedildi. Daha sonra Mc Indoe
tarafından tekrar popularize edilmesine rağmen7 şu anda
terk edilmiştir.
Tarihsel süreç boyunca Tiersche ve Duplay,
Mettauer vb. çok çeşitli teknikler yayınlamışlardır.
C errahi olarak amaç; varsa kordi rezeksiyonu,
üretroplasti ve üretral meatusun normal konumuna
getirilmesidir1. Byars üretroplasti tekniği, tek seanslı
operasyonlar popüler olana dek en çok kullanılan
yöntemlerden biriydi. Browııes bunu modifıye ederek
kendisine ait iki seanstı tekniği geliştirmiştir. Fakat
komplikasyon oranının çok yüksek olması nedeniyle terk
edilmiştir. Daha sonra Broadbeııt-Woo 1f, Des PerezPerrsky, Toksu, Hodgson, Hinderer, Mustardee, HortonDevine gibi otörler kordi rezeksiyonu ve üretroplastinin
aynı anda yapıldığı tek seanslı operasyon tekniklerim
tanımlamışlardır1.
Hipospadias cerrahisinde operasyon yaşı da çok
önemlidir. Horton-Devine eğer penis boyu uygun ise 1
yaş civarında öpere edilmesini önermesine rağmen
yazarlar 2-3 yaşı en uygun cerrahi yaş olarak kabul
etmektedirler. Cerrahi endikasyon patolojik anatomiye
göre değişmektedir. Glanüler hipospadiaslı hastalarda
MAGPI prosedürü uygun bir yöntemdir. Coronal ve
subcoronal hipospadias gibi distal penil hipospadiasda
üretral ilerletme veya flip flep tekniklerinden biri
seçilmelidir. Midpenil hıpospadiasta ise arteriyelize flep
üretroplasti ve tam kalınlıkta deri grefti yaklaşık olarak
aynı başarı oranı ile kullanılmaktadır. Daha proksimal
vakalarda arteriy elize flep te divertikül oranı
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artm aktadır2. Perineal, skrotal ve proksim al
hipospadias ta ise tam kalınlıkta deri grefti en uygun
seçenektir.
Cerrahi müdahale sırasında, üretroplasti aşamasına
geçmeden önce kordiyi oluşturan fibrotik dokular
tamamen temizlenmeli, şüpheli olgularda kavemöz
cisimler içine serum fizyolojik solüsyonu verilerek
ereksiyon simülasyonu yapılmalıdır. Diğer önemli bir
nokta ise operasyon sonrasında oluşabilecek meatus
stenozu oranını en aza indirmektir. Meatoplasti için
tanımlanmış çok sayıda teknik vardır. Cainoe’un V-Y
glanüloplasti9, K off’ un tanımladığı glansta yapılan
üçgen eksizyon10, Baran5m kullandığı glansta dorsal
tabanlı üçgen flep11 ve Torkut un tanımladığı Z- plasti12
teknikleri bu tekniklerden bir kaçıdır. Yazarlar
meatoplasty için yeni bir teknik olan X-plasti tekniğini
tanım lam ışlar ve 35 distal hipospadiaslı hastada
kullanmışlardır. Postoperatif dönemde sadece 1 hastada
meatus stenozu gelişmiş ve herhangi bir ek cerrahi
müdahale gerektirmeden dilate edilerek giderilmiştir.
H ipospadias cerrahisinde kom plikasyonları
azaltmak; cerrahi tecrübenin artması, uygun teknik ve
uygun sütür materyalinin kullanılması ile mümkündür.
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