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ÖZET
Jniertisyel lenf sıvının norma! olmayan birikimi sonucu oluşan 
genital lenf ödem, primer (iclyopatik) ve sekonder (obstriiktif) 
olmak üzere iki kategoride sınıflandırılabilir. Primer genital 
lenfödem, sekonder lenfödemden daha seyrek görülmektedir. 
Genital lenf Ödemin oluşturduğu can sıkıcı deformiteler, fiziksel 
yetersizliğin yanısıra bir çok psikolojik rahatsızlığın da 
kaynağıdır. Erkek genital lenfödeminin tedavisinde uygun 
yöntem, konservatif medikal yöntemlerin sonuçlarının 
yeterince tatminkar olmaması nedeniyle cerrahidir. En çok 
kabul gören cerrahi yaklaşım, tutulan dokuların radikal 
eksizyonu sonrası yapılan rekonstrüksiyondur. Radikal 
eltsizyondan sonra değişik rekonstrüktif yöntemi er tanımlanmış 
olmasına rağmen, genel kabul gören ideal bir yöntem yoktur. 
20yaşında primer genital lenfödemli erkek hastamıza, tutulan 
dokuların geniş eksizyonunu takiben kısmi kalınlıkta deri grefti 
ile rekonsirüksiyon yöntemini uyguladık. Nüks görülmeksizin, 

fonksiyonel ve kozmetik açıdan tatmin edici sonuçlar elde 
edildi.
Erkek genital lenfödeminin tedavisinde tutulan dolarların 
radikal eksizyonunu takiben kısmi kalınlıkta deri grefti İle 
rekonstrüksiyon yönteminin basit ve güvenilir olmasının 
yanısıra fonksiyonel ve kozmetik açıdan da tatminkar olduğu 
kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Primer genital lenfödem, radikal eksizyon, 
deri greftlemesi

GİRİŞ
Parazitik enfeksiyon, malignite, radyasyon ve 

cerrahi sonrası oluşan sekonder genital lenfödem daha 
sık görülürken, primer (İdyopatik) genital lenfödem daha 
nadir olarak görülmektedir. İntertisyel lenfatik sıvının 
subkutan dokuda anormal birikimi penis ve skrotumda 
ileri derecede ödeme, sekonder kutanöz değişikliklere 
ve şekil bozukluğuna neden olur. Oluşan deformite koitus 
ve hatta yürümeyi engellemesinin yanısıra bir çok 
psikolojik problemleri de beraberinde getirir.

Primer yada sekonder kronik genital lenfödem 
tedavisi oldukça güçtür. Konservatif medikal tedavi
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SUMMARY
Skin Graft Reconstruction o f Primer Genital Lymphedeme 
(A Case Report)
Genital lymphedema, characterized by an abnormal collec- 
tion o f interstitial lymph fluid can be divided into two catego- 
ries: primaıy or idiopatine andsecondary or obstructive. Pri- 
mary genital lymphedema is more infrequent than secondaıy 
lymphedema. Regardless o f  cause, lymphedema produces a 
very tedious defonnity with physical disability and it İs the 
source ofextreme mental anguish. Treatment ofmale genital 
lympedema is surgeıy since conservative medical treatment 
has Uttle value. A more common approach involves radical 
excision ofinvolved tissuefollovved by reconstruction. Differ- 
ent reconstruciive techniques have been deseribed after radi
cal excision but no singleprocedure has emerged as the ideal 
treatment
We treated a 20 year-old man with primaıy genital lymphe
dema using w ide excision o f the affected genital skin and sub- 
sequent coverage o f exposed areas with split-thickness skin 
grafts. The patient had satisfactory cosmetic and functional 
results vvithout recurrence o f genital lymphedema.
We advocate that treatment o f male genital lymphedema by 

radical skin excision and split-thickness skin grafting is a 
sitnple and reliable reconstructive method with satisfactory 
cosmetic and functional results.
Key Words: Primary genital lymphedema, radical excision, 
skin grafting.

sınırlı başarıya sahip olduğundan, kronik genital 
lenfödem vakalarında seçilecek tedavi cerrahidir.1’2 
Lenfödemli bölgeden lenf akımını arttırmaya yönelik 
lenfanjioplasti yöntemleri ile bugüne kadar tatminkar 
sonuç elde edilememiştir.3,4 Kronik genital lenfödem 
tedavisinde güncel tedavi yaklaşımı tüm lenfödemli 
dokuların radikal eksizyonunu (lenfanjektomi) takiben 
yapılan rekonstrüksiyondur.1,3'7 Lenfanjektomiyi takiben 
penis ve skrotum derisinin rekonstrüksİyonu için 
tanımlanan ve uygulanan bir çok alternatif olmasına 
karşın, estetik ve fonksiyonel açıdan ideal rekonstrüktif 
yöntem halen tartışmalıdır.
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Şekil 1A: Operasyon öncesi penis ve skrotumun önden görünümü B: Operasyon öncesi penis ve skrotumun yandan görünümü

OLGU SUNUMU
Penis ve skrotumda şişlik, şekil bozukluğu ve 

deriden akıntı yakınması ile başvuran 20 yaşındaki erkek 
basta, bu şikayetlerinin 2 yaşında sünnet olduktan sonra 
başladığını ve sürekli artarak devam ettiğini, 18 yaşında 
bir kez operasyon geçirdiğini ancak durumunda bir 
düzelme olmadığım, ereksiyon olmasına rağmen hiç 
cinsel ilişkide bulunmadığını, bu durumdan psikolojik 
olarak çok rahatsız olduğunu ifade ediyordu.

Yapılan fizik m uayenede penis, derisindeki 
endürasyon, kalınlaşma ve ödem nedeniyle ileri derecede 
deforme görünümdeydi. Skrotum ve perinede yaygın lenf 
fİstüllerİ ve vezikülleri mevcuttu (Şekil la,b). 
Palpasyonda penis şaftında kavernöz cisimler, skrotumda 
testisler normal olarak palpe edildi. Hospitalize edilen 
hastanın diğer sistem muayenelerinde, rutin biokimyasal 
analizlerinde, pelvik ultrasonografide patoloji 
saptanmadı. Spermiogram analizi normal sınırlar 
içerisindeydi. İzole primer penoskrotal lenfodem teşhisi 
konulan hastada teşhisi desteklemek için penis ve 
skrotumdan cilt biyopsileri alındı. Histopatolojik 
bulgular lenfodem ile uyumluydu.

Operasyona hazırlanan hastada postoperatİf 
ereksiyon problemini engellemek için operasyondan iki 
gün önce ketoconazole 3x400 mg p.o. başlandı. Bu 
tedavi postoperatİf 7. gün sonlan diri İdi. Enfeksiyon 
profılaksisi için ceftriaxone operasyon günü başlanılarak, 
12 saat ara ile intravenöz yoldan 1 gr dozunda uygulandı 
ve postoperatİf 7. günde sonlandırıldı. Hasta genel 
anestezi altında, litotomi pozisyonunda operasyona 
alındı. Üretral kateter uygulandı. Subkoronal sirküler 
insizyon penis dorsalinde penis şaftına parelel olarak 
devam ettirilerek tüm penis derisi suprapubik bölgeye 
kadar Buck fasyası üzerinden Dartos fasyası dahil 
edilerek, tüm skrotum derisi ekstemal spermatik fasya 
üzerinden blok olarak eksize edildi. Perinede orta hatta 
lenf fıstülleri ve vezikülleri olan bölge, anüsün bir cm. 
anterioruna kadar tüm cilt ve cilt altı dokuları ile birlikte 
eksize edildi (Şekil 2).

Şekil 2: Geniş eksizyon tamamlandıktan sonra penis, testisler 
ve perinenin görünümü

Şekil 3: Penis ve skrotumun greftlemeden sonraki peroperatuar 
görünümü

Perinedeki cilt defekti, cilt kenarlan hafif diseke 
edilerek primer olarak kapatıldı. Sağ uyluk 1 at emlinden 
kısmi kalınlıkta deri grefti ( 0.015 inç) Brown elektrikli 
dermatomu ile alındı. Penis şaftı tek parça mesh 
edilmemiş deri grefti ile kapatılırken, penis ventral yüzde 
lineer skar hattı ve kontraktür oluşumunu engellemek 
için deri grefti kenarları Z plasti tarzında, ventral yüzde
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Şekil 4A: Penis ve skrotumun postoperatif bir yıl sonunda önden 
yandan görünümü

4-0 katgüt sütürlerle birleştirildi. Her iki testis orta hatta 
bifıd neoskrotum görünümünü engellemek için 4-0 vikril 
sütürlerle birbirlerine sütüre edildi. Testislerin ön ve arka 
yüzleri 1:2 oranında mesh edilmiş aynı kalınlıkta deri 
grefti ile kapatıldı (Şekil 3). Penis ve skrotumda deri 
greftlerİ üzerlerine vazelin ve % 0,5 klorheksidin asetat 
emdirilmiş gazlı bez (Bactigras, Smith-Nephew, 
İngiltere) konulduktan sonra, penis tek parça sünger ile 
sarılarak grefti erin immobilizasyonu, grefti er üzerine 
basınç ve penisin atellenmesi sağlanırken, skrotumda 
bohça pansuman uygulanarak greftlerin 
immobilizasyonu sağlandı. Postoperatif 5. günde 
pansum anlar açıldı, greftlerin  sorunsuz olarak 
vaskülerİze olduğu görüldü. Hasta 7. günmobilize edildi 
ve idrar sondası çıkarıldı. Postoperatif 10. günde taburcu 
edilen hastaya ereksiyon ve vazelİnli kremlerle masaj 
önerildi.

Bir yıl süre ile takip edilen hastada neoskrotum doğal 
şeklini muhafaza etti ve peniste kontraktür görülmedi.
Bir yıllık süre içerisinde nüks izlenmedi ve tekrar edilen 
spermiogram analizi normal sınırlar içerisindeydi. Elde 
edilen sonuç hem fonksiyonel hem de kozmetik açıdan 
oldukça tatminkardı (Şekil 4a,b).

TARTIŞMA
Genital bölgenin lenfödemi 1962 de Bulkley 

tarafından etyolojİk nedenler göz önüne alınarak primer 
(idyopatik) ve sekonder (obstrüktif) olarak iki geniş 
kategoriye ayrılmıştır. Primer lenfödem başladığı yaşa 
göre konjenital lenfödem (Milröy hastalığı), lenfödem 
prekoks ( 35 yaştan önce) ve lenfödem tarda (35 yaştan 
sonra) olarak sınıflandırılmıştır. Sekonder lenfödem, 
inflamatuar ( flariasis, lenfagranüloma, tüberküloz, sifiliz 
ve lepra ), neoplazİk veya iyatrojenik (bölgesel 
lenfadenektomİ, radyoterapi) olabilmektedir. 2AX1

Sekonder genital lenfödem tedavisinde ilk aşama 
altta yatan medikal ve infeksiyöz nedenlerin 
giderilmesidir. Kronik genital lenfödem vakalarında 
vurgulanması gereken medikal tedavi ile ( diüretik,

Türk Plast Cer Derg (1999) Cilt:7, Sayı:2

görünümü B: Penis ve skrotumun postoperatif bir yıl sonunda

elevasyon, benzopyrene v.b.) çok sınırlı ve geçici bir 
başarı elde edileceği, asıl tedavinin cerrahi olduğudur,1’3’4

Penoskrotal lenfödem in cerrahi tedavisinde 
günümüze kadar pek çok farklı yöntem uygulanmıştır. 
Genel olarak kabul edilmiş iki genel yaklaşım söz 
konusudur. Birincisi lenfanjioplasti yöntemleri denilen 
fizyolojik prosedürler olup, özellikle alt ekstremite 
tutulumlarmda uygulanan omental transpozisyon, 
pediküllü cilt flebi ile köprüleme (Gillies prosedürü), 
lenfovenöz şant (N ielubow icz prosedürü) ve 
mikrolenfatikovenoz anastomoz (Huang) yöntemleri, 
komplike ve zor olmasının yanı sıra, istenilen başarıyı 
tam olarak sağlayamamışlardır.4,5 İkinci yaklaşım ilk kez 
1820 de Delpech tarafından tanımlanan, bugün de en 
çok kabul gören yöntem olup, penis ve skrotumun tutulan 
tüm yüzey el lenfatiklerinin deri ve deri altı dokusu ile 
birlikte total eksizyonudur. Eksizyonun nüks olasılığını 
minimale indirmek için, penis şaftında Buck fasyasma 
kadar, skrotumda spermatik kord ve testisler korunarak 
eksternal spermatik fasya seviyesine kadar, lenf ödemli 
tüm cilt ve cilt altı dokularım içerecek şekilde yapılması 
önerilmektedir..1>7

Radikal eksizyonu takiben neoskrotum un 
oluşturulmasında değişik teknikler kullanılmaktadır. 
Testislerin medial uylukta hazırlanan poşlar içine 
yerleştirilmesi, 8 medial uyluktan kaldırılan fleplerle 
neoskrotumun oluşturulması,5 skrotum boyun derisinin 
kullanılması,6 posterior skrotal derinin kullanılması,3,4,7 
posterior skrotal deri ve suprapubik bölgenin kombine 
kullanılarak neoskrotumun oluşturulması ,7,9 süperfısiyel 
epigastrik artere dayalı ada flebi,10 kısmi kalınlıkta deri 
grefti ile neoskrotumun oluşturulması1,8 gibi yöntemler 
avantaj ve dezavantajları ile tanımlanmış, fakat halen 
bu yöntemlerin hiç biri genel kabul görmemiştir.

Testislerin medial uylukta hazırlanan poşlar içerisine 
yerleştirilmesi yada kalın deri flepleri ile örtülmesinin 
termoregiilasyonu ve spermatogenezisi bozduğu 
bildirilmiştir.2,8’10 Neoskrotumun oluşturulmasında 
öncelikli olan testis fonksiyonlarının korunmasıdır. Buda
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ancak skrotumun torba şeklinde ve sarkan yapısının 
korunması ile sağlanabilir. Kısmi kalınlıkta mesh edilmiş 
deri grefti ile oluşturulan neoskrotum, mesh greft 
skarlarının skrotum derisinin doğal yapısını taklit etmesi 
ile bu sonuca oldukça yakm, doğal görünümde, torba 
şeklinde neoskrotum u sağlam aktadır. '-s’n 
Spermatogenezis bizim olgumuzda bir yıl sonunda nor
mal sınırlardaydı, Mesh edilmiş greft kullanımı ile oluşan 
görünüm skrotumun doğal görüntüsüne yakındı.

Penis derisinin rekonstriiksİyonunda uygulanacak en 
iyi yöntem penisin kısmi kalınlıkta ve mesh edilmemiş 
deri grefti ile greftlenmesidir. !,<î’*’9’12 Ventral yüzde deri 
grefti kenarları Z plasti tarzında kapatılarak, lineer 
skardan kaçınılarak olası bir kontraktür engellenebilir. 
Peniste ereksiyonlar doğal doku ekspansiyonu etkisi 
yapmakta ve greft kontraktürü sorun olmamaktadır. ,’2’* 
Olgumuzda bir yıllık takip periyodunda peniste 
kontraktür izlenmedi.

Radikal cerrahi eksizyonda prensip tüm tutulan 
dokuların eksizyonudur. Lokal dokuların kullanıldığı 
yöntemlerde nüks olan vakalardan söz edilmektedir. 
Greft ile onarımda penis ve skrotumun kapatılmasında 
kullanılacak doku kaygısı olmadığından daha radikal bir 
eksizyon yapılabilm ekte buda nüks olasılığını 
azaltmaktadır.1,1 Olgumuzda skrotumda ileri derecede 
Ödem ve deformasyon olmamasına rağmen skrotum 
derisi ve perinede yaygın lenf fıstülleri ve vezikülleri 
mevcut olduğundan, skrotum ve perinede eksizyona 
dahil edilerek radikal tedavi sağlanırken, nüks 
o lasılığ ın ın  minumuma indirilm esi amaçlandı. 
Olgumuzda bir yıl sonunda nüks izlenmedi.

SONUÇ
Olgumuzun geç dönem sonuçlarına dayanarak, 

kronik peno skrotal lenfödem tedavisinde tutulan tüm deri 
ve deri altı dokusunun total eksizyonunu takiben, kısmı 
kalınlıkta deri grefti ile rekonstrüksiyonun daha az 
rekürrrens şansı, kabul edilebilir kozmetik ve fonksiyonel 
sonuçlarla en basit ve en güvenilir yöntem olduğunu 
düşünmekteyiz.
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