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ÖZET
Bu makalede penis kısalığı olan hastaların tedavisinde 
uygulanan penis uzatma işlemi ve elde edilen sonuçlar 
sunulmaktadır. Bu çalışmada; 3 ateşli silah yaralanması, 4 
sünnet hatası, 1 köpek ısırması ve 6 hipospadias sonucu pe
nis kısalığı bulunan olgular değerlendirildi. Tüm olgulara 
penisin suspansuvar ligamanının kesilmesi ve suprapubik 
cildin ters V-Yplasti ile uzatılması tekniği ile penis uzatılması 
operasyonu uygulandı. Penis uzunlukları bazı olgularda pe
nis tam ereksiyonda iken, bazılarında ise penise tümüyle çekme 
uygulanarak, peno-puhik cilt bileşkesi ile meatus arasındaki 
mesafe ölçülerek bulundu. Ameliyat öncesi en kısa ve en uzun 
penis uzunlukları sırasıyla 3.5 cm ve 11,5 cm idi. Bu değerler, 
postoperatif donemde sırasıyla 5.5 cm ve 13.7 cm olarak 
saptandı. Ortalama- penis uzunluk kazancı 2.3 cm idi. Hiçbir 
olguda impotans veya cinsel fonksiyon bozukluğu ile 
karşılaşılmadı. Olgulardan ikisinde suprapubik insizyon 
hattında gelişen hipertrofik skar, intralezyonal triamsinolon 
asetonid enjeksiyonları ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. 
Hastaların hiçbirinde dorsal penis siniri yaralanmasını 
düşündürecek nörolojik bulgu ile karşılaşılmadı. Tüm olgular 
elde edilen sonuçlardan oldukça memnundular. Fonksiyonel 
penis elde edilmesinde söz konusu penis uzatma tekniğini 
öneriyoruz.
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hastalığı, travmatik subtotal penis amputasyoııları, pe
nis neoplazmları ve retrakte fallus gibi penis kısalığının 
eşlik edebileceği bazı hastalıklarda, onarım uygulanırken 
penis boyunun uzatılması da önemli bir amaçtır 'E Pe
nis boyunun normal boyutlarının ortaya konabilmesi için 
çeşitli çalışmalar yapılmasına karşın, halen penis 
uzatılması endikasyonları ile ilgili ortak bir görüş 
bulunmamaktadır *. Suspansuvar penis ligamanının 
kesilmesi ile penis uzatılması tekniğinin açıklandığı, 
özellikle bu tekniğin geç sonuçlarının ve 
komplikasyonlarının değerlendirildiği yayınların sayısı 
da oldukça kısıtlıdır9. Penis uzatılması sonrası ameliyat

SUMMARY
Penile Lengthening in Congenital or Acquired Short 
Penises
The penile lengthening procedure that was usedfor manage- 
ment o f patients \vith short penises and the results obtained 
are presented in this art içle. This study was performed in pa
tients who had short penises due to gun shot injury in 3, cir- 
cumcision complication in 4, dog-bite in 1 and, jinally hypos- 
padias in 6. İn ali patients, penile lenghtening procedure was 
performed by division o f the suspensoıy ligament and advance- 
ıneni o f the suprapubîc skin with a reverse V-Y plasty. The 
penile length measurement o f the patients ıvere made between 
thepeno-pubic skin junction and the meatus at either full erec- 
tion State, orfull strecthing. Preoperalively, the shortest and 
the longest erectile penile lengths were found to be 3.5 cm 
and 11.5 cm, respectively. These values were again measured 
as 5.5 cm and 13.7 cm respectively, in the postoperalive pe
rimi, The mean ğain in penile length was 2.3 cm. No impo- 
tence or sexua! dysfunctlon w ere seen in any o f the patients. 
Hypertrophic scars on the suprapubîc incision lines in two 
patients *were treated successfully with intralesional 
triamcinolon acetonide injections. No neurological distur- 
bance due to injury o f the dorsal penile nerve was seen. Ali 
patients were satisfıed with the results obtained. We highly 
recommend this penile lengthening îechnique in achieving 
funciional penis.
Key Words: Short penis, penile lengthening

sonuçların nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda 
da halen çelişkiler bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak 
bazı çalışmalarda, gevşek, tümüyle çekilerek ve erekte 
şekilde iken penis boylan ölçülmesine karşın optimum 
ölçüm şeklinin ne olduğu konusu da henüz tam ortaya 
konmamıştır®. Bahsedilen penis uzatma tekniğine bağlı 
başarılı geç dönem sonuçlarının gösterildiği klinik 
çalışm alar az say ıdad ır1. Penisin  suspansuvar 
ligamanının kesilmesine dayanan bu tekniğin etkinliğinin 
klinik olarak gösterilmesine gerek vardır. Bu makalede, 
sözü edilen teknikle kliniğimizde penis uzatılması 
uygulanan 14 olgunun geç dönem sonuçları ile birlikte 
analizleri yapılarak, operasyon tekniği gözden 
geçirilmiştir.
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ŞekiMA: Çocuk yaşta sünnet hatası sonrası, hastanın penis uzunluğu 7,5 cm saptandı. B: Hastanın penis uzatması operasyonu 
için ters-V insizyonunun planlaması.

Şekil-1C: Hastada, suspansuvar ligaman serbestleştirilmesi 
sonrasında, penis insizyon hattının V-Y ilerletme şeklinde 
kapatılması ve penis boyunda 2,5 cm uzunluk kazancı izleniyor.

GEREÇ VE YÖNTEM
1994-1997 yılları arasında, değişik nedenlerle pe

nis kısalığı olan ondört hastaya penis uzatılması işlemi 
uygulandı. Olgular 19-26 yaşlar arasındaki erişkinler 
olup yaş ortalaması 21.6 İdi. Ondört olgunun etyolojik 
incelemesinde; 6 olguda hipospadias, 3 olguda ateşli 
silah yaralanması, 4 olguda sünnet hatası ve 1 olguda 
köpek ısırması nedeniyle penis kısalığı mevcuttu, 
Hipospadiaslı olguların tümünde uretral meatus koronal 
seviyede olup, peniste kordi deformitesi yoktu. Penis 
uzatılması travmatik olgularda primer girişim olarak 
uygulanırken, diğer olgularda ise doğumsal d efektlerin 
onarımma ek olarak aynı seansta uygulandı.

Teknik: Tüm olgularda suprapubik bölge cildinde 
ters-V şeklinde planlanan insizyonla girilip, operasyon 
sonunda cüt V-Y ilerletme şeklinde kapatılarak, cilt 
boyunda kazanç sağlandı (Şekil-la,b,c). Diselcsiyon 
sırasında; tüm olgularda prepubik yağ dokusu geçilerek 
penisin suspansuvar ligamamna ulaşılırken, spermatik 
kordon yapıları ve daha derinde dorsal nörovasküler 
yapılar korundu. Ligaman iskeletize edilip tüm derinliği 
boyunca kesilerek penis serbestleştirildi (Şekil-2 a,b,c). 
Yara kapatılmadan önce loja bir adet monovak dren 
yerleştirilerek, dren postoperatif 48-72 saatte çekildi. 
Travmatik nedenli dört olguda, penis uzatılmasına ek 
olarak, deri grefti kullanılarak koronal sulkus oluşturuldu
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Şekil-2A: Koronal, kordisiz hipospadiaslı olgunun operasyon öncesi 5 cm penis uzunluğu izleniyor. B: Hastada penisin suspansuvar 
ligamanının {okla gösterilen) ortaya konulması.

Şekil-2C:Penisin suspansuvar iigamanı kesildikten ve cilt V-Y 
ilerletme şeklinde kapatıldıktan sonra, penis boyunda yaklaşık 
3cm.!ik uzunluk kazancı izleniyor.

(Şeldl-3 ve Şekil-4),
Tüm hastalar ayrıntılı bir anamnez ve fizik muayene 

sonrasında operasyona alındı. Penis uzunluk ölçümleri, 
artifisiyel ereksiyon İle tam ereksiyon sağlanarak veya 
penis tümüyle çekilerek yapıldı, Penis uzunluğu, peno- 
pubik cilt bileşkesinden meatusa kadar olan uzaklık 
ölçülerek hesaplandı. Penis boyu ölçümleri preoperatif 
dönemde ve postoperatıf altıncı aylarda rutin olarak 
yapıldı. Bazı olgularda ise 18 aya kadar kontrol ölçümleri 
elde edilerek değerlendirildi.

SONUÇLAR
Tüm olgularda penis uzatm a işlemi penis 

suspansuvar ligamanının kesilmesi sonrası, ters V-Y 
plasti ile suprapubik cilt kazancı da sağlanacak şekilde 
uygulandı. Ondört olgudan sadece birisinde erken 
p o st öper atıf dönemde suprapubik bölgede enfeksiyonla 
karşılaşıldı. Bu olgudaki enfeksiyon yoğun pansumanlar 
ve antİbiyoterapi ile giderildi. Hiçbir olguda yara 
iyileşme sorunu ile karşılaşılmadı. Postoperatif dönemde 
6-18nci aya kadar olan sürede kontrol muayeneleri 
yapıldı, İki olguda, ilk 6 ayda koitus sırasında ağrıya 
neden olan hipertrofik skar ile karşılaşıldı. Diğer 
olguların suprapubik insizyonları sorunsuz iyileşirken, 
kozmetik açıdan iyi bir iz ile sonuçlandı. İki olguda, 
suprapubik kıllı deri hattı yaklaşık 1,5 cm olacak şekilde 
penis dorsumuna yer değiştirmesine rağmen, hastaların
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Şekil-3A: Daha önce köpek ısırması nedeniyle, yaklaşık 4 cm uzunluğunda, fonksiyonel olmayan penisin deforme görünümü 
izlenmekte.B: Hastanın penis uzatılması operasyonu sonrasında, yaklaşık 7 cm uzunluğa ulaşan, daha fonksiyonel penisi ve kalın 
kısmi kalınlıktaki deri grefti ile koronal seviyede sulkus oluşturulması. C: Penisin birinci ayda, kozmetik açıdan daha iyi olan görünümü 
izlenmekte. D: Aynı olgu penisinin altıncı aydaki görünümü.

yalanmaları olmaması nedeniyle operasyon gerekmedi. 
Penis uzatılması İle ilgili olarak hiçbir olguda İkincil 
cerrahi işlem gerekmedi.

Üç hasta, yaklaşık 4 hafta süreyle ağrılı ereksiyon 
tanımlarken, hastaların bu yakınmaları bu süre sonunda 
hemen hemen tamamen kayboldu. Hiçbir olguda 
impotans veya cinsel fonksiyon bozukluğu saptanmadı. 
Postoperatif dönemde yapılan sorgulamalarında tüm 
olgular, daha kaliteli cinsel İlişkide bulunabildiklerini

ifade etmişlerdir. Nörolojik muayenede, sinir hasarım 
düşündürecek hiçbir duyu kaybı ile karşılaşılmadı.

Penis boyu uzunluk ölçümleri, ameliyat öncesi ve 
sonrası dönemlerde, penis tam ereksiyonda iken veya 
penis tümüyle çekilip uzatıldığında, pubisten penis dis- 
tal ucuna kadar olan mesafe ölçümleri şeklinde yapıldı. 
Postoperatif altıncı aydaki penis boyu ölçüm değerleri 
ile ameliyat öncesi değerler karşılaştırıldı (Tablo-1).

Preoperatif dönemde elde edilen en kısa ve en uzun
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ŞekiMA: Ateşli silah yaralanmasına bağlı penis kısalığı olgusunda, yaklaşık 3,5 cm boyundaki deforme penisin görünümü izlenmekte. 
B: Penisin suspansuvar ligamanının serbestleştirilmesi ve sulkus oluşturulması operasyonu sonrası, birinci yılda yaklaşık 5,5 cm 
uzunluğuna ulaşan, daha fonksiyonel penis görünmekte.

Tablo 1: T A R T IŞ M A
Penis uzatılm ası, penis

Not: Tabloda sunulan değerler penis tümüyle çekilerek elde edilmiştir.

penis uzunlukları sırasıyla 3.5 cm ve 11.5 cm olarak saptanırken, bu değerler 
postoperatif altıncı ayda sırasıyla 5.5 cm ve 13.7 cm olarak saptandı. Penislerde 
uzunluk kazancı ortalama 2.3 cm olarak gerçekleşti.

Hasta No Tanı Penis uzunluğu Penis uzunluğu Kazanç kısalığının eşlik ettiği edinsel
op. öncesi (cm) op. sonrası/ (cm) veya doğum sal bir çok

6ncı ayda (cm) hastalıkta, fonksiyonel penis

1 Hipospadias 5.0 8.0 3.0 uzunluğunun elde edilebilmesi 
açısından önemlidir. Bu

2 Hipospadias 7.3 9.6 2.3 olgularda, kozmetik açıdan iyi
3 Hipospadias 10.2 12.6 2.4 görünümlü ve duyusal bir penis

4 Hipospadias 11.5 13.7 ‘ 2.2
oluşturulm ası da önem 
taşımaktadır. Penisi uzatmak

5 Hipospadias 8.6 10.6 2.0 için arayışlar yıllardır sürmekte
6 Hipospadias 9.4 11.8 2.4 ise de halen ideal bir yöntem

7 Ateşli silah yaralanması 3.5 5.5 2.0 ortaya konulamamıştır. Distal 
korporal cisimlerin iskiopubik

8 Ateşli silah yaralanması 6.8 8.6 1.8 ramuslardan ayrılarak epispa-
9 Ateşli silah yaralanması 8.0 9.8 1.8 dias ve ekstrofilerin tedavi

10 Sünnet hatası 7.5 10.0 2.5 edilmesi ilk kez 1970lerin 
başlarında tanımlanmıştır 4’5.

11 Sünnet hatası 8.7 11.0 2,3 Bu teknik daha sonraları penis
12 Sünnet hatası 6.6 8.4 1.8 ampütasyonu ve spinal korü

13 Sünnet hatası 8.4 11.1 2.7 yaralanması sonrasında gelişen 
retrakte falhıslu hastalarda da

14 Köpek ısırması 4.0 7.0 3.0 uygulanmıştır7. Neoplazmlar

uygulanan hastalarda, penis 
uzatılması amacıyla, tunika 
a l b u g i n e a d a  
h e m i s i r k u m f e r e n s i y e l  
rahatlatıcı insizyonlar sonrası, 
penil protez yerleştirilerek
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yeterli uzunluk sağlanabildiği de bildirilmiştir3.
Erişkinlerde normal penis boyunun ne kadar olduğu 

ve ırksal özellikleri henüz ortaya konmuş değildir. Pe
nis uzatılması endikasyonları konusunda da bir fikir 
birliği bulunmamaktadır. We s s eli s ve arkadaşları, son 
zamanlarda yaptıkları çalışmalarında, fiziksel olarak 
normal olan erkeklerde, gevşek ve erekte penis boyu 
ölçümleri yapmışlar ve penis uzatılmasının, gevşek 
uzunluğu 4 cm den az veya erekte uzunluğu 7.5 cm den 
küçük olan olgularda uygun olacağını öne sürmüşlerdir*. 
Aynı çalışmada, gevşek penis boyunun ereksİyondaki 
penis boyu ile iyi bir korelasyon göstermediği, bu 
nedenle yalnız başına gevşek penis boyu ölçümünün 
objektif olamayacağı da bildirilmiştir. Ayrıca lokal 
adrenerjik ve çevresel faktörlerin (soğuk, sıcak vb.) de 
gevşek haldeki penis boyunda değişikliklere neden 
olabileceği bilinmektedir. Biz de çalışmamızda tam 
ereksiyonda ya da tümüyle çekerek penis boyu 
ölçümlerini tercih ettik,

Wessels ve arkadaşlarının başka bir çalışmasında 
İse; daha önce suspansuvar ligamanm serbestleştirilmesi 
tekniği İle penis uzatılması uygulanan hastalarda, kötü 
kozm etik sonuçlarla birlikte, tekrar operasyon 
gerektirebilecek önemli kom plikasyonlarla 
karşılaşılabileceği ve bu tekniğin yüksek morbiditesi 
nedeniyle, ancak deneysel amaçla kullanılabileceği öne 
sürülmüştür9. Ancak, bu yazıda bahsedilen 12 olgudan 
10 tanesinde, penis uzatmasına ek olarak yağ dokusu 
enjeksiyonu ile penis kalınlaştırm ası işlemi de 
uygulanmış olup, komplikasyonların fazla olmasının bu 
ikincil işlem nedeniyle olduğu düşünülebilir. Bizim tüm 
olgularımızda sadece penis uzatılması İşlemi uygulanmış 
olup, hiç bir olguda tekrar ameliyat gerektirecek bir 
komplikasyonla karşılaşılmadı. Postoperatif donemde, 
tüm olgularımızın cinsel fonksiyonlarında gelişme 
saptanırken, impotans görülmedi. Yalnızca iki olguda 
suprapubik insİzyon hattında hİpertrofîk skar gelişti. Bu 
olgularda, intralezyonal triam sinolon asetonid 
enjeksiyonları ile skar iyileşmesi sağlandı. Erken 
postoperatif dönemde ortaya çıkan ağrılı ereksiyon 
yakınmaları, en geç 4 haftalık süre içinde tamamen 
kayboldu.

Hipospadiaslı hastalarda penis boyunun belirlenmesi 
ve penis uzatılması ile ilgili değerlendirmeler literatürde

bulunmamaktadır. Hipospadiaslı hastalarda penis 
boyunun belirlenerek diğer penis uzunlukları İle 
karşılaştırılması ayrı bir araştırma konusudur. Penis 
kısalığı saptadığımız, kordİsiz 6 koronal hipospadiaslı 
olguya, hipospadias onanırıma ek olarak, yukarıda 
sözedİlen teknikle penis uzatılması operasyonu da 
uygulandı. Hiçbir olguda penis aksında herhangi bir yer 
değiştirme İle karşılaşılmadı. Literatürde hipospadiaslı 
hastalar için rastlamadığımız, yukarıda bahsedilen pe
nis uzatma tekniği ile doyurucu sonuçlar elde edildi.

Doğumsal veya edinsel nedenli penis kısalığı 
bulunan hastalarda kolay uygulanabilmesi ve düşük 
morbiditesi nedeniyle, sözü edilen teknikle penis 
boyunun uzatılması işlemini öneriyoruz.
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