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ÖZET
Hipospadias tedavisinde birçok cerrahi yöntemin tanımlandığı 
doğumsal anomalilerden biridir. Cerrahinin başarısı 
uygulanan teknik, olgu yaşı, hipospadiasın derecesi ve 
cerrahın deneyimi ile ilgilidir. Mart 1996 ve Nisan 2001 
tarihleri arasında 130 hipospadiaslı olgu aynı cerrahi ekip 
tarafından öpere edildi. Olguların yaşları 2 ile 27 ( Ortalama 
19 ) arasında idi. 112 olgu erişkin yaş grubunda iken sadece 
18 olgu pediatrik yaş grubunda idi, Pediatrik gruptaki 
hastalarda görülen komplikasyonlar; fistül (Yol 1), meatal 
darlık (%5.5), m egaüre t r a f  Yo 5.5) şeklindeydi. Erişkin grupta 
görülen komplikasyon larrfistü 1 (%25'), meatal darlık (%6.25), 
kısmi flep nekrozu (%0.8) olarak izlendi. Makalenin amacı; 
cerrahi deneyimlerimiz sonrası başarıyı etkileyen faktörler ve 
kom plikasyonların önlenmesine yönelik  tedbirleri 
vurgulamaktır.
Anahtar Kelim eler: Hipospadias, cerrahi tedavi, 
komplikasyonlar.

GİRİŞ
Hipospadias, üretral meatusun penis ventralinde 

glans tepesinden dahaproksimale açıldığı konjenitalbir 
anomalidir. Cerrahi onarım tekniklerinin tarihsel 
gelişimine baktığımızda; hipospadias meatusunun 
distalindeki penil dokunun amputasyonundan, kültürde 
çoğaltılmış epitelyal dokuların kullanımına kadar çok 
geniş bir yelpaze gösterdiğini görmekteyiz. Hipospadias 
cerrahisinde kullanılan yöntemlerin hepsinin amacı; 
düzgün bir penis elde edilmesi, meatusun vertikal yarık 
şeklinde glans tepesine taşınması, simetrik bir glans 
oluşturulması, kılsız, divertikülsüz, darlıksız, fıstülsüz 
bir üretra elde edilmesidir. Bu amaca yönelik 300’ den 
fazla cerrahi teknik tanımlanmıştır. Çok değişik 
yöntemler tariflenmesine rağmen cerahide başarıyı 
etkileyen ve böylece komplikasyon oranmı azaltmaya

SU M M ARY
Hypospadias Factors for Successfııl Resıdts and Prevention 
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meatal stenosis (6.25 percent), partial jlap necrosis (0.8 
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that influence the achievement and the prevention o f  the 
complications.
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yönelik bazı temel prensipler mevcuttur1,2. Hipospadias 
cerrahisinde en iyi sonuçların dıstal hipospadiaslarda 
alındığı, meatusun daha proksimale kaydığı olgularda 
komplikasyon oranının arttığı bilinen bir gerçektir. Yine 
üretra rekonstrüksiyonunda varsa lokal penil cildin veya 
sünnet derisinin kullanıldığı olgularda alman sonuçların 
serbest greft kullanılan olgulardan daha iyi olduğu 
görülmektedir. Aynı tekniği uygulayıp farklı sonuçların 
rapor edilmesi, cerrahın deneyimi ve olguların yaşı ile 
ilişkili olabilmekte dil'.

GEREÇ VE YÖNTEM
Mart 1996 ve Nisan 2001 tarihleri arasında 130 

hipospadiaslı olgu aynı cerrahi ekip tarafından öpere 
edildi. Olguların yaşları 2 ile 27 (Ortalama 19) arasında 
idi. 112 olgu erişkin yaş grubunda iken sadece 18 olgu
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pediatrikyaş grubunda idi. Olguların 86’sı distal, 27’si 
proksimal, 17’si posterior hipospadias olguları idi. Distal 
hipospadiaslar; Meatal ilerletme ve glanüloplasti 
(MAGPI)3, Meatal bazlı flep (Mathieu)4, Tübularize 
İnsize Plak Üretroplasti (TIPU)5, Onlay Ada flebi 
(Duckett)0, Üretral ilerletme yöntemleri7"9 ile onarıldı. 
Orta hipospadiaslar; Mathieu, Duckett Tn transvers ada 
flebi10, ağız mukoza grefti ile onarıldı, Posterior 
hipospadiaslarda ise ağız mukoza grefti, Duckett’m ada 
flebi, ve iki aşamalı yöntemler (Thiersch- Duplay)11 tek 
başlarına veya kombine edilerek kullanıldı. Distal 
hipospadiaslarda sadece üretral sonda ile diversiyon 
sağlanırken, orta ve posterior hipospadiaslarda birlikte 
sistostomi uygulandı. Distal hipospadiaslarda kateter 3-
12.günlerde, orta hipospadiaslarda 8-12. günlerde, 
posterior hipospadiaslarda ise 12-15. günlerde çekildi. 
Çocuk yaş grubunda genel anestezi, erişkin yaş grubunda 
74 hastada spinai anestezi, 12 hastada lokal anestezi 
kullanıldı.

Çocuk ve erişkin yaş grubu ayn ayrı ele alındığında; 
çocuk yaş grubunda 18 olgunun 7’sine TIPU, 6’sma 
Meatal bazlı flep, 2 ’sine üretral ilerletme, 2 ’sine 
Duckett’m transvers ada flebi birine iki aşamalı yöntem 
uygulandı. Onsekiz olgunun 15’iprimer 3’ü sekonderdi. 
Primer olguların hiçbirinde komplikasyon gelişmezken 
sekonder olgulardan birinde fistül, birinde meatal darlık 
diğerinde de megaüretra ve fistül gelişti (Tablo 1).

Bu grupta gelişen komplikasyonlardan üretral fıstüller 
operasyondan 3-6 ay sonra genel anestezi ile onarddı. 
Meatal darlıklı olgu dilatasyon programına alındı. 
Megaüretra ve fistül gelişen olgunun fıstülü onarıldı. 
Megaüretra yönünden takip edilmektedir ( Şekil 1).

Erişkin yaş grubunda uygulanan yöntemler ve 
gelişen komplikasyonlar Tablo 2’ de görülmektedir.

Tablo 1: Çocuk Yaş Grubu Olgularda Cerrahi Yöntem Seçimi 
ve Komplikasyonlar

O narım  Tekniği Olgu
Say ıs ı

Fistül Darlık M egaüretra

Mathieu 6 . 1
Üretrokütan İlerletm e 2 - -

Tipu 7 - - -

Duckett Ada Flebi 2 1 - -

iki A şam alı Yön tem ler 1 1 - 1
Toplam 18 2(% 11) 1 (% 5.5) 1( %  5.5)

Tablo 2: Erişkin Yaş Grubunda Uygulanan Teknikler Ve Gelişen 
Komplikasyonlar

Onarım  Tekniği Fistül Darlık Başarısız (n)

Tipu 4 1 . 37
D u ckett A d a  F leb i 1 - - 3
Mathieu 5 - - 28
Ağız M ukozası 12 3 - 26
Kom bine Yöntem ler 4 2 - 9
Th iersch - 1 1
O nlay Flap 2 1 - 8
Toplam 28 ( %  25} 7 (%  6.25 1 (% 0 .8  ) 112( %  100)

Şekil 1A: Penoskrotal yerleşimli daha önce öpere edilmiş 
hastanın ameliyat öncesi görüntüsü B: Ağız mukoza grefti 
ile yeniden üretra oluşturulan hastada mea distale taşında 
ancak megaüretra oluştu.

Bu grupta gelişen 28 üretral fıstüllü olgunun tamamı 
lokal anestezi altında öpere edildiler Fistül gelişen 
olgularda fistül ağzı izole edilip absorbable 
polidiaksanon (PDSâ) sütürlerle mukozal kenarlan 
inverte eden subepitelyal geçişli sütür tekniği kullanıldı. 
Sütur hattı vaskülarize subkutan fleplerle örtüldü. Fistül 
üzerindeki deri sütür hattı ile fistül onarım hattının aynı 
hat üzerine gelmemesine dikkat edildi (Resim 2). Meatal 
darlıklı olgular 12-14 F Nelaton sonda ile kendi kendine 
dilatasyon programına alındılar. Thiersch yöntemi 
uygulanan ve başarısız olunan olguya ağız mukozası 
planlandı.

Ağız mukozası ve kombine yöntem uygulanan 35 
olgu daha önce bir ile 12 arasında operasyon geçirmiş 
sünnetli olgular idi.

TARTIŞMA
Üretra rekonstrüksiyonunda klinik tercihimiz; varsa 

lokal penil cildi veya sünnet derisi kullanarak onarım 
yoluna gitmektir. Nitekim 130 olguluk serimizde 94 
olguda penil cildi veya sünnet derisi tercih ettik. Koronal 
hipospadiasîı iki olgumuzda üretrokütan ilerletme ile 
mükemmel sonuç elde edildi10. Koronal ve subkoronal 
hipospadiaslarda seçimimiz 1998 yılma kadar Mathieu 
yöntemi idi. Bu yöntemle tedavi ettiğimiz 28 erişkin 
yaş grubu hastanın beşinde (%  17.8 ) fistül gelişirken, 
çocuk yaş grubu 8 olgudan sadece sekonder olan birinde 
(% 12.5 ) üretral fistül gelişti. Özdemir ve arkadaşları 
Mathieu tekniği uyguladıkları olgularında başarı 
oranlarını % 83 olarak bildirmektedirler12. Yılmaz ve 
arkadaşlarının 92 olguluk serilerinde Mathieu yöntemi 
uyguladıkları 36 olguda genel komplikasyon oranını % 
36 olarak bildirm işlerdir. Bizim  olgularım ızda
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Şekil 2A: Üretra fistülü olan hastanın intraoperatif görünümü. Bı Fistül onarımı sonrası erken dönemdeki sonucumuz.

kom plikasyon oranının nisbeten düşük olması, 
operasyonların aynı cerrahi ekip tarafından yapılmış 
olması ile açıklanabilir. Biz hipospadias onarmamda 
kullandığımız tüm tekniklerde üretranm oluşturulması 
aşamasında mukozaî kenarları içeri inverte eden 
subepitelyal geçişli sütür tekniğini kullanmaktayız. Bu 
durum içten dışa idrar sızışını engellediği gibi idrarın 
sütürle temasını da engellemektedir. Meatusun geniş 
tutulması, muhtemel darlığı önleyeceği gibi, darlığa bağlı 
gelişebilecek üretral fistül oluşumunu da engelleyecektir. 
Operasyonların oturur pozisyonda yapılmasının; ön 
kolun ve el bileğinin hasta üzerinden desteklenmesinin, 
cerrahi aletlerin  el içerisinde kendine özel 
kavranmasının; incelik isteyen hipospadias onarmamda 
önemli manevralar olduğunu düşünmekteyiz. Tekniği 
uyguladığımız hasta popülasyonunun yaş ortalamasının 
19 olması, rutin meatal dilatasyonların kolay yapılmasını 
sağlamıştır. Mathieu yönteminde üretral fıstüller en sık 
hipospadiak meatus seviyesinde olmaktadır. Yeni 
oluşturulan üretranm ve hipospadiak meatusun üzerinin 
vaskülerize subkutan heplerle Örtülmesi fistül gelişimini 
önleyebilir.

1998 yılından sonra koronal ve subkoronal primer 
hipospadias olgularında seçimimiz TIPU yönünde 
değişm iştir. Tekniğin kolay ve kısa zamanda 
uygulanabilmesinin yanı sıra, mükemmel fonksiyonel ve 
kozm etik sonuçları rapor'edilm ektedir. Tekniği 
popülerize eden ve 16 olgusunda sonuçlarım rapor eden

Snodgrass, hiçbir olgusunda komplikasyon görmediğini 
rapor etti13. Biz tekniği uyguladığımız pediatrik yaş 
grubu 6 hastada hiçbir komplikasyon görmezken, erişkin 
yaş grubunda 37 olgunun dördünde fistül (% 10.8 ), 
birinde meatal darlık ( % 2.7) saptadık. Kozmetik 
sonuçlar tüm olgularda mükemmel idi. Erişkin yaş 
grubunda hipospadias cerrahisi büyük bir peniste 
çalışmanın verdiği kolaylıkları sağlamakla birlikte; 
önlenem eyen ereksiyonlar, nokturnal spontan 
ejekulasyonlar, genital sekresyonlar başarıyı olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir,

Duckett’m transfer ada flebi tekniğini uyguladığımız 
5 olgunun ikisinde üretral fistül gelişti ( % 40). Fistüllerin 
biri pediatrik yaş grubunda, biri erişkin yaş grubunda 
oluştu. Bu teknikle onarım konusunda deneyimlerimizin 
sınırlı olması komplikasyon oranının yüksek olmasına 
neden olmuş olabilir. Otörün kendi serisinde sonuçların 
mükemmel olduğu bildirilmektedir. Tekniğin uygulammı 
sırasında flebi besleyen pedikülün rotasyonu sırasında 
boğulmamış olması, gergin olmaması, penil cildi 
besleyecek damarların korunması önemli kriterlerdir . 
Erol ve arkadaşları da 5 olguluk deneyimlerinde sadece 
iki olguda istenen sonucu aldıklarını bildirmektedirler14.

Ülkemizde ehliyetsiz kişilerce bilinçsizce yapılan 
sünnetler nedeni ile birçok orta ve posterior hipospadias 
olgusunda onarım için yeterli penil cildi bulmak 
olanaksız olabilmektedir. 130 olguluk serimizde; 26 
olguda tek başına, 9 olguda ise skrotal veya penil ciltle
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kombine ederek ağız mukozası kullanm a 
gereksinimimiz buradan kaynaklanmaktadır. Ağız 
mukozası tüm olgularda alt dudaktan elde edildi. 
Yaklaşık greft boyu 5 cm. idi. Olguların daha önce bir 
ile 12 arasında değişen başarısız operasyon öyküleri 
vardı. Penil cilt fıbrotik ve sertti. Bu olgulardan 16’sında 
(% 45) fistül, beşinde (% 14) meatal darlık gelişti. 
Olguların tamamı erişkin yaş grubunda idi. Yılmaz ve 
arkadaşları; sünnet derisi, cilt ve mesane mukozasını 
kullandıkları 15 olguluk serilerinde genel komplikasyon 
oranlarını % 46 olarak bildirdiler15. Devine ve Horton 
da, sünnet derisiu serbest greft olarak kullandıkları 
serilerinde % 20 fistül oranı bidirnıektedirler’6. Ancak, 
hipospadias sakatı olmuş bu olgularda ağız mukozası 
ile elde ettiğimiz onarım sonuçlarını, sünnetsiz ve primer 
olgularda serbest greftlerle elde edilen sonuçlarla 
karşılaştırm ak doğru olm ayacaktır. Önol ve 
arkadaşlarının mesane mukozası ve ağız mukozası 
kullandıkları komplike hipospadiaslı hastalarda üretral 
fistül ve meatal sorunlarla sıklıkla karşılaşıldığı 
görülmektedir. Bu olgular da daha Önce başarısız 
operasyonlar geçirmiş ciddi hipospadias olguları ıdil7js.

Ağız mukozası uyguladığımız olgularda gelişen 
fistüller lokal anestezi ile onarıldı. Meatal darlıklı 
olgularda dilatasyon önerildi. Bir olguda proksimal 
anastomotik darlık mevcuttu. Bu olguya da pediatrik 
üretrotom ile üretrotomi intem yapıldı.

Klinik olarak proksimal ve ciddi hipospadias 
olgulan dahil iki aşamalı yöntemleri tercih etmiyoruz. 
Bu olgularda ikinci aşama ile hem operasyon sayısı 
artırılm akta hem de penil ciltte fibrozise neden 
olunmaktadır. Birinci aşaması başka bir merkezde 
prepusyal cildin Öne taşınm ası şeklinde yapılan 
penoskrotal hipospadiaslı bir olgumuzda iiretra ağız 
mukozası ile oluşturuldu. Bu olguda fistül ile birlikte 
megaüretra gelişti. Üretranın geniş tutulmuş olması, 
üretranm penis boyunca uzanması ve mobil olması 
nedeni ile megaüretramn oluştuğu kanısındayız. Fistülü 
onarılan olguda megameatusa yönelik şimdilik bir 
girişim düşünülmemektedir.

Thiersch m etodunu, penoskrotal sünnetli 
hipospadiaslarda skrotal aşamayı gerçekleştirirken 
kullanmaktayız. Bu olgularda kıllı üretra gelişimini 
önlemek için kıl köklerine epilasyon yapmaktayız. 10 
yıl önce hipospadias operasyonu geçirdiği anlaşılan 20 
yaşında midpenil hipospadiaslı bir olguda Thiersch 
yöntemini kullandık. Bu olguda postoperatif dönemde 
şiddetli pürülan enfeksiyon gelişti ve sütür hatları 
tamamen ayrılarak olgu başarısız oldu. Bu olguya altı 
ay sonra ağız mukozası ile onarım planlandı.

Sonuç olarak; dokuya saygınlık, uygun yöntemi 
kullanma, plastik cerrahi prensiplerine uyma ve deneyim, 
başarıya götüren en önemli kriterlerdir.
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