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ÖZET
Bütün dünyada yaygın olarak kullundan sünnetin, ürinertrakt
enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, penil ve
servikal kanserler gibi problemlerde olumlu etkileri vardır.
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bu küçük cerrahi
m üdahalenin çocuklarda oluşturacağı korku stresi
kaçınılmazdır. Bu stresi yoğun yaşayan ve kendisine ciddi
boyutta hayati ve cinsel anlamda zarar verebilecek bir olgu
ailesinin zamanında müdahalesiyle olayı daha az önemli olan
bir komplikasyon olan iiretral fistülle atlatmıştır. Sözü geçen
olguda sünnet korkusuna sekonder bir komplikasyon olarak
üretral fıstül sunulmuştur. Üretral fıstül, sekonder oluşmuş
olup medikal vepsildyatrİk tedaviyi takiben 6 ay sonra üretral
fistülün proximal advancementfleple örtülen distal turn-over
fleple anarımı planlanmaktadır. Yaygın kullanılan, küçük
cerrahi işlem olan sünnet konusunda hekimleri ve aileleri olası
bu tarz komplikasyonlar ve psikolojik etkileri açısından
haberdar etmek istedik.
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SUM M ARY
Urethral fistula due to circimcision phobia: Case report
The circumcision ıvidely carried aut ali över the world has
been found to have benefıcal effect on the prevention o f such
medicalproblems as the urinary tract infections, the sexually
transmitted diseases, the penil and the cervical cancers. The
stress on the child related to the phobia on this sm all
operation, also widely applied in our country, is inevitable.
The case that might have serioıısly, in the sexual sense injured the pcıtient who had felt the stress intensively was reduced thanks to the timely intervention o f his family to the
urethral fis tulas, being a less important complication.
In this paper, the urethral fistulais presented as a secondary
complication accompanying the above mentioned circumci
sion phobia. After 6 months fo llovving the medical and psychiatrİc treatmen, the repair o f the distal turn över flap covering the proximal advancement flap o f the urethral fistul,
being a secondary complication was planned.
The purpose o f this paper is to warn physicians and families
against this kind o f complicaiions and its underlyingpsychological effects related to circumcision which is a small scale
surgical operation widely applied.
Key Words: Circumcision, Urethralfistula.

Sünnet, İslam ve Semitiklerde erkek y enidoğanlarda
sıklıkla uygulanan cerrahi operasyonlardan bindir. Tüm
dünyada sünnetin medikal yararları kabul edilmiş olup
birkaç komplikasyonun eşlik ettiği ve çok yaygın
kullanılan minör cerrahi işlem olarak kabul edilmiştir.
Sünnetin gerçek kom plikasyonları belli değildir.
Hemorajiden total penis kaybına kadar sıralanır. Bu
komplikasyonlar 7 majör kategoride sıralanabilir: Skin
şaftının kısalması, meatal stenoz, üretral fıstül, parsiyel
veya total fallus kaybı, prepisium kaybına bağlı
psikolojik rahatsızlık, hipospadias gibi konjenital
deformiteleri onarmak için gereken prepusial deri kaybı.
Literatürde sünnet komplikasyonlarına bakıldığında,
sünnet fobisine bağlı üretral fİstül formasyonu şeklinde
bir olguya rastlanmamıştır.

OLGU SUNUMU
9 yaşında, erkek hasta ailesi tarafından penisinde
ağrı ve idrarın kilotuna bulaşması şikayetiyle Atatürk
Ü niversitesi Tıp F akültesi Acil P olikliniğine
başvurmuşlar. Acil polikliniğinde yapılan muayenede
penisin subkoronal bölgesinde bir naylon ipliğin bağlı
olduğu tespit edilm iş. Ödemli ve enflam e penis
üzerindeki naylon ip kesildikten sonra yapılan lokal
muayenede; naylon ipin penis ventral yüzünü üretra arka
yüzüne kadar kestiği, bölgede ödem ve enflamasyon
olduğu tespit edilmiş. İdrar kaçağının olması nedeniyle
hasta Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğine tedavi
m aksadıyla gönderildi ve yatırıldı. Anam nezi
derinleştirildiğinde ve psikiyatri konsültasyonu
yapıldığında hastanın naylon ipi penisine bağlamasının
nedeninin sünnetçiye ihtiyaç duymadan sünnet olmak
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kayıtlarını incelediğinde bu oranın %3.1 olduğunu ve
hiçbirinin ciddi komplikasyonlar olmadığı görüldü.
Erken komplikasyonlar hemoraji, idrar retansiyonu,
enfeksiyon, yara ayrılmasıdır. Seyrek komplikasyonlar
glans penis veya penis kaybı, meatal stenoz, mekanik
kom plikasyonlar ve
anestezi
ile
ilişkili
komplikasyonlardır. Sünnete sekonder üretral fıstül ve
elektrik bıçağına bağlı penis nekrozu vakaları birkaç
tanedir.
Dr. Azize KILIÇ
Atatürk Üniversitesi Lojmanları
26/1 ERZURUM

Şekil 1:
istemesi olduğu öğrenildi. Bu sünnet korkusunun daha
önce birkaç kez sünnet düğününde bulunup orada
korkmasından kaynaklandığı hasta ve psikiyatrist
tarafından belirtildi. Yapılan fizik muayenede frenulum
ventral yüzeyine yaklaşık 2 cm. proximalde lezyonun
olduğu görüldü ve uzunluğu frenulum yukarısına doğru
4 cm. idi (şekil 1). Başka bir patolojik bulgu gözlemnedi.
Oluşan üretral fıstül nedeniyle hastaya 8F silikon idrar
kateteri ve %3 eau de goulare solüsyonu ve eş zamanlı
olarak psikoterapi uygulandı. Bu zaman diliminde, nitrofurantoin gibi üriner antiseptik solüsyon ve
antienflamatuar ilaçlar katerizasyona bağlı olarak
uygulandı. Medikal tedaviden 6 ay sonra aynı hastaya
rekonstrükitf cerrahi uygulanmasına karar verdik.
TARTIŞMA
Sünnet, İslam ve Semitiklerde erkek yenidoğanlarda
sıklıkla uygulanan cerrahi operasyonlardan biridir. Tüm
dünyada sünnetin medikal yararlan kabul edilmiş olup,
birkaç komplikasyonun eşlik ettiği ve çok yaygın
kullanılan minör cerrahi işlem olarak kabul edilmiştir.
Sünnetin gerçek kom plikasyonları belli değildir.
Hemorajiden total penis kaybına kadar sıralanır. Bu
komplikasyonlar 7 majör kategoride sıralanabilir: penis
şaftının kısalması, meatal stenoz, üretral fıstül, parsiyel
veya total fallus kaybı, prepisium kaybına bağlı
psikolojik rahatsızlık, hipospadias gibi konjenital
deformiteleri onarmak için gereken prepusİal deri kaybı.
Halen sünnetin gerekli olup olmadığına dair bir tartışma
vardır. British Medical Ass. potansiyel komplikasyonları
nedeniyle sünnetin sadece m edikal nedenlerle
yapılmasını tavsiye eder. Sünnet tam tecrübeli bir cerrah
tarafından uygulandığında rutin ve güvenli bir uygulama
olarak düşünülür, ama tecrübeli ellerde ve ideal şartlarda
bile kom plikasyon oluşabilir. Sünnetle ilişkili
komplikasyon oranları yaklaşık %0.19-%5 olarak rapor
edilmiştir. O ’Brıen ve arkadaşları Atlanta’daki hastane
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