KOMPLİKASYONLU ÖPERE HİPOSPADİAS
TEDAVİSİNDE TÜBÜLARİZE İNSİZE PLAK
ÜRETROPLASTİ (TİPU) ONARIM TEKNİĞİ
Ersin ÜLKÜR, Özge ERGÜN, Bahattin ÇELİKÖZ
ÇATA Haydarpaşa Eğilim Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonkslritklif Cerrahi Kliniği

ÖZET
Tübülarİze İnsize plak üretroplastİ (TİPU), üretral plağın tüp
haline getirilmesi ile yapılan hipospadias onarımıdır. Üretral
plağın kullanılarak üretroplastinin gerçekleştirilmesi ve buna
ek olarak yeni üretranin Dartos fasyast veya çevre cilt altı
dokular İle örtülebilmesi TİPU yönteminin tercih edilmesini
sağlamaktadır.Bu yöntem, primer olgular kadar sekonder
olgularda da uygulanmaktadır. Nisan 2001 ve Şubat 2005
tarihleri arasında daha önce hipospadias cerrahisi geçirmiş
4 çocuk, 10 erişkin toplam 14 olgu öpere edildi. Hastalar 3
- 48 ay süre ile takip edildi. 2 hastada (%14) üretrokutanöz
fistü l, 3 hastada m eaial stenoz (%21) gözlendi. Bu
komplikasyonlar lokal operasyonlar ile tedavi edildi, istenen
estetik sonuçlara ulaşıldı (%86). Bu çalışmada komplikasyon
oranlarının arttığı ikincil hipospadias cerrahilerinde, düşük
komplikasyon oranı ile tercih ettiğimiz TİPU yöntemi ile ilgili
deneyimlerimizi aktarmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Tübülarİze insize plak üretroplastİ,
sekonder onaranlar, hipospadias

SEM YİAR)
Tubularİzed incised plate urethroplasty (TİPU) corrects
hypospadias by tubularizing the üretral plate. TİPU teehnigue
is preferred because urethroplasty can be performed by using
urethral plate and new urethra can be covered by Dartos
fascia or subcutaneus tissue. Thİs technique is performed İn
secondaıy cases as well asprimary ones. Between April 2001
andFebruary 2005, 14 cases who had undergone hypospadias
surgery before, and 4 o f which were children and 10 adult,
had been operated. Patients were follow edfor 3-48 months.
Urethracutaneus fıstüla (%14) in 2 patients, meatal steno s is
(%21) in 3 patients were seen. These complications w ere
treated by local operations. Desired aesthetic goals were
obtained (%86). In (his study we want to declare our experience
on the preferred method, TİPU teehnigue, \vhich has low
complication ratio among the secondary hypospadias surgery>
with high rates.
Key Words: Tubularİzed incised plate urethroplasty, secondary>
reconstruction, hypospadias

GİRİŞ
H ip o s p a d ia s h e r 3 00 e rk e k d o ğ u m d a b ir
g ö rü lm e k te d ir1. M .Ö . 100-200 a ra sın d a İlk olarak
H eliodorand A ntyl tarafın d an hipospadiasm cerrahi
te d a v is in in ta n ım la n d ığ ı B iz a n s lı O rib a s iu s 'u n
çalışm alarında belirtilm iştir 2 . O zam andan, günümüze
k a d a r h ip o s p a d ia s o n a rım ın d a y ü z le rc e te k n ik
tanım lanm ıştır. Mathiue ve "onlay" ada tlebi onarmamda
kozmetik sonuçları iyileştirmek için, distal üretral plağın
dikey orta hat keşişi, ki eh ve arkadaşları tarafından 1989
yılında yayınlanm ıştırJ .
Embriyonik mezenşimal doku olan kordi dokusunun
üzerinin epitelle kaplanm ası ile oluşan üretral plak,
Snodgrass tarafından çıkarmak yerine üretra onarımında
kullanmıştır. 4,s. Snodgrass, üretral plağın esnek ve çok iyi
kanlanması olan bir doku olduğunu belirterek, Tübülarİze
İnsize Plak Üretroplastİ (TİPU) yöntemini kordisi olmayan
glanular olgularda daha sonra kordili distal, ve proksimal
olgularda da kullanm ışta11. TİPU yönteminde hipospadiak
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m eatasun distalinde üretral plağın tam am ına uygulanan
derin orta hat keşişi operasyonun en önemli aşamasıdır,
plak genişletilir ve deri flebine ihtiyaç duyulm adan tüp
oluşturulmasına izin verir 7. Vcrtikal olarak oryante olan
meatas normal sünnet edilmiş penis görünümü sağladığı
için onanının bir başka avantajı iyi kozmetik sonuçlandır4.
Hipospadias cerrahisinde, üretrabm eatusun distaie
kadar taşıııamaması ve beraberinde fistül oluşum u gibi
komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu tür olgular, diğer
cenahi seçeneklerin kullanılmasını zora soktuğu için önemli
soranlar oluşturmaktadır. TİPU tekniği, bu olgularda bîr
kurtarma operasyonu olarak tercih edilecek yöntemlerden
biridir. Bu çalışmada kordisi olmayan distal yerleşimli,
derin üretral oluğa sahip, daha önce öpere edilm iş ve
kom plikasyon gelişm iş hipospadias olgularının TİPU
te k n iğ i ile o n a rım ı k o n u s u n d a te c r ü b e le r im iz i
değerlendirdik.
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1lasta Yaş
No
1
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3
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7
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23
8
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20
24
20
6
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Lokalizasyon
Ktonal
Distal Penil
Kronal
Kronal
Kronal
Distal Penil
Orta Penil
Distal Penil
kronal
Orta Penil
Kronal
Kronal
Orta Penil
Kronal

Önceki Oluşturulacak Preoperatif Fistül Dartos Fasyası Postoperatif Fistül Postoperatif Meatal
Stenoz
Cerrahi Tüp Uzunluğu
+
+
1
15 mm
-i1
10 mm
+
+
+
1
17 mm
+
+
14 mm
2
+
+
17 mm
1
+
24 mm.
1
+
+
+
30 mm
2
+
15 mm
1
+
+
2
18 mm
+
+
2
25 mm
+
+
1
18 mm
+
1
15 mm
+
19 mm
1.
+
15 mm
1
-

Tablo 1: Hasta bulguları

GEREÇ ve YÖNTEM
N isan 2001 ve Şubat 2005 tarihleri arasında daha
önce hipospadias cerrahisi geçirmiş 14 olgu aynı te knik
kullanılarak öpere edildi (Şekil 1). Olguların yaşları 3-24
arasında (ortalama 16,6 yaş) değişmekteydi, 4 olgu çocuk,
10 olgu erişkin yaş grubundaydı. Çocuk yaş grubundan 1,
erişkin yaş grubundan 4 olguya üçüncü operasyonu
gerçekleştirildi. Tedavi öncesi B a rc at8 sınıflandırmasına
göre, 11 olgu distal (8 koronal, 3 distal penil), 3 olgu orta
penil hipospadias olgusuydu ve sığ ürctral oluğa sahiptiler.
D aha önceki onarım lar nedeni ile hastalarım ızda kordi
d efo rm jte sin c rastlam a d ık . H astala rın h ip o sp a d ia k
m catuslarm m penis ucuna olan uzaklıkları ölçülerek
kaydedildi. Oluşturulacak tüp uzunluğu 10-30 mm (ortalama
17,6 m m ), arasında d eğişm ekteydi. 8 h astad a eski
o p e r a s y o n la r a a it f is t ü l m e v c u ttu (T a b lo I),
Daha önce geçirilmiş operasyonlara ait tıbbi kayıtlara
9 hastada ulaşıldı. Bunlardan 5'inde Mathieu, 4’ünde ise
Duckelt ada flcbi yöntemi ile onarım yapıldığı belirlendi.
Cerrahi Teknik: Erişkin hastaların kendilerine, çocuk
hastaların ise ebeveynlerine operasyon ile ilgili ayrıntılı
açıklama yapılarak, gerekli yazılı izinler alındı. Çocuk yaş
grubunda genel, erişkinlerde spinal anestezi uygulandı.
Y apay ereksiyon testi ile hastalarda kordi olm adığı
kanıtlandı. İnsizyon hatlarına 1:100.000 adrenaîİnli %1
lidokain solüsyonu enjekte edildi. Penis külcüne turnike
uygulandı. Üretral plağm işaretlenen sınırları, penis ucunun
2-3 mm p ro k s im a lin d e n , h ip o s p a d ia k m e a tu su n
proksim aline kadar uzatıldı. Bu iki paralel insizyon
m eatusun 2 mm proksim aliııdc U şeklinde birleştirildi.
K oronal kenarın proksim alinden çepeçevre insizyon
yapılarak U insizyon ile birleştirildi ve penise "degloviııg"
uygulandı (Şekil 2A). Glanular kanatlar serbestleştirilerek
Byars Hepleri gerilim siz kapatılm ak üzere hazırlandı.
Üretrayı oluşturacak Heplerin dolaşımını bozmamak için
heplerin altı açılmadan, oıta hatta gevşemeye izin vermeyen
tüm fıbröz dokular insize edildi. Turnike gevşetilmesinden
sonra kanama kontrolü sağlandı. Üretral plak tüm uzunluğu
boyunca orta hat insizyonu ile genişletildi (Şekil 3). Üretraya
hastanın yaşm a uygun, 10-16 F arasında silikon sonda

yerleştirildi. Üretra penis ucunda insizyonların yapıldığı
yerden başlan arak , 5/0-6/0 p o lid iak san o n (PD S) İle
subcpitelyal geçişli inverte edici devamlı dikiş tekniği ile
tübülarize edilerek oluşturuldu (Şekil 2B). Üretral meatus
kullanılacak sondanın 2 F büyüğü ile oluşturuldu. Tübtilerize
edilerek oluşturulan yeni üretra üzerine, dartos fasya flebi
veya çevre cilt altı dokular örtüldü (Şekil 4). G lanular
hepler eiltaltı dikişler (4/0 veya 5/0 poliglaktin 910) ile
yaklaştırıldı. Tüm cilt insizyonları çocuk hastalarda 5/0
hızlı cmilebilen poliglaktin 910, erişkin hastalarda ise 5/0
propilen ile dikildi. Klorhexidin emdirilmiş gazlı bez ve
sünger ile hafif baskı oluşturularak pansuman tamamlandı.
H astalara b ir hafta süre ile oral 1. kuşak sefalosporin
tedavisi uygulandı. M eatus bakımı yapıldı. Pansum an 3
gün sonunda değiştirildi. Silikon sonda 7. günde çekildi,
meatusta darlık gelişmemesi için 3 hafta süre ile üretraya
ay n ı b ü y ü k lü k te n e la to n so n d a u cu y e rle ştirild i.

BULGULAR
A m eliyat sonrası dönem de yara yeri enfeksiyonu,
sütür açılması, gibi komplikasyonlara rastlanmadı. Olguların
İlcisinde glanular heplerde ortaya çıkan yüzeysel nekrozlara
pansuman tedavisi uygulandı. Hastaların 3-48 ay (ortalama
22 ay) süre ile kontrolleri yapıldı. Dartos fasyası 12 hastada
kullanıldı, bu hastaların hiç birinde üretrokutanöz fistül
görülmezken, çevre cilt altı dokuların kullanıldığı 2 hastada
(% 14) ü retro k u ta n ö z fistü l g ö rü ld ü . F istü ller son
operasyondan 6 ay sonra lokal anestezi altmda iki tabaka
şeklinde başarılı şekilde onarıldı. Üretral darlık hiçbir
hastad a gözlenm edi. M eatal stenoz 3 hastada (% 21)
gözlenirken bn hastalar m birinde fistül oluşumu mevcuttu
(Tablo t). Fistiilü olan hastada fistül onarımı sırasında
m catotom i gerçekleştirilirken diğer iki hastad a basit
dilatasyon uygulandı. Nelaton sonda uygulamasına bir ay
süre ile devam edildi. 14 hastanın 12’sinde (%86) vertikal
yarık şeklinde meatus, koni şeklinde glans oluşturulurken
(Şekil 5), 2 hastada önceki cerrahilerin neden olduğu slcar
kontraktürti nedeni ile istenen estetik sonuçlar elde
edilemedi.
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Şekil 1: Öncesinde 2 defa operasyon uygulanmış hipospadias
olgusunun ameliyat öncesi görünümü.

Şekil 2 A: Üretral plağın her iki tarafında penis ucundan hipospadiak
meatus proksimaline uzanan U şeklinde insizyon ve kesik çizgilerle
gösterilen üretral plak orta hattına uygulanan genişletme insizyonu
Şekil 2 B: Üretral plağın tübülerize edilmesi

Şekil 3: Üretral plağın inslzyonu

Şekil 4: Postoperatif görünümü
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Şekil 3A: Tübülerize edilmiş üretral plak üzerine Dartos fasyasının
hazırlanması
Şekil 3B: Dartos fasyasının yeni üretranın üzerine dikilmesi.

'['ürk Pkist Rekonstr Jist Cer llerg (2005) C ili:I3. Sayı:3

TARTIŞMA:
Hatalı hipospadias cerrahisi geçirmiş ve üretropiastinin
gerekli olduğu hastalarda, üretral plak esnek ve cerrahiye
uygun bir dokudan, skaıdı ve cerrahi uygulamayı zorlaştıran
b ir d o k u y a k a d a r d e ğ iş ik ş e k ille rd e k a r ş ım ız a
çıkabilmektedir 9. Önceki cerrahinin komplikasyonlarına
rağm en am acımız iyi fonksiyon görecek konum da yeni
üretranm oluşturulm ası ve m eatusun vertikal bir yarık
görünümünde şekillendirihncsidir.
D aha önceki cerrahilerden dolayı penis derisinin
yetersizliği ve azalmış kanlanması yeni bir operasyonu
g ııç le ştire b ilm e k te d İr. Bu d u ru m d a d eri fle p le ri
kullanılmadan yeni ürehanm şekillendirilebilmesi yöntemin
potansiyel bir avantajıdır 9 . Ayrıca fetal hipospadiak
penislerde yapılan incelem eler, üretral plağın çok iyi
kanlanması olduğunu göstermiştir. Bu morfolojik bulguda
yöntem in başarılı olm asında b ir başka nedendir 10 ,
TIPU, primer veya sekonder hipospadias onaranlarında
tercih edilecek bir yöntem dir 11-12. Cerrahi uygulanmış
hipospadias olgularında ek deri flebî kullanılmadan sadece
ürckal plağın kullanılarak üretropiastinin gerçekleştirilmesi,
yeni üretranm çevre cilt altı dokular ile örtülebilmesi TIPU
yöntem inin tercih edilm esini sağlam aktadır 11 . Ayrıca
üretral plağı içeren daha önce geçirilmiş cerrahilerin de
TİPU yöntemi ile am eliyat edilen olguların sonuçlarını
k ö tü yönde etkilem ediği bildirilm iştir 14 . Ü lkem izde
yayınlanan serilerde genelde daha önce ameliyat edilmemiş
olgular ile ilgili deneyim ler aktarılm ıştır ve değişik
komplikasyon oranları bildirilmiştir 1x18.
Thiersch ve bir süre sonra Duplay, hipospadias ve
epispadias onanırımda U şeklinde insizyoıı tekniği ile penis
gövdesinde, vaskülarize penis derisini tüp haline getirerek
y e n i tire tra y ı o lu ştu rm a y ı 18 8 0 'lc rin so n la rın d a
gerçekleştirm işlerdir 19. TİPU da bu tekniğin değişik bir
şeklidir. Sekonder distal hipospadias olgularında kurtarıcı
yöntemler arasında en çok tercih edilen yöntemler, TİPU,
Mathieu yöntemi gibi meatus tabanlı flep ve "onlay" ada
flebidir. Sekonder olgularda Mathieu yönteminde, onarılan
üretranm ikinci bir yumuşak doku tabakası ile kapatılmadığı
serilerde komplikasyon oranlan % 24'lere ulaşmaktayken20,
k ap a tıld ığ ı o lg u lard a ise k o m p lik asy o n lar o ran la n
azalm aktadır (% 8) 21 . M athieıı yöntem inde flebiti
uzunluğunu i - 1,5 cm, büyük çocuklarda ise cıı fazla 2cm
olmalıdır. 2 em'den uzun flep planlamalarında flep ucundaki
iskemiye bağlı meatusta darlık gelişebileceği bildirilmiştir22.
Sııodgrass kordili olgularda dorsaî plikasyo n u
önenuektedîr, Plikasyon ile eğriliği düzeltemediği olgularda
ise iki aşamalı operasyon ile Önce ko.rdi.yi eksize etliğini
üretropl asliyi 6-8 ay sonra gerçekleştirdiğini bildirmiştir2'.
Kordi defonnileşinin tedavisi için önerilen dorsal plikasyon
ile penis boyunda kayıp olmakta ve ventraldeki sert, fıbrotik
kordi yapısı ortadan kaldırılmadığı için ventrale kıvrılma
deformitesi niiks edebilmektedir. Elastik ve eveletil olmayan
kordi dokusunun tiretra rekonstıliksiyonunda tüp olarak
kullanılm asına şüphe ile bakılm aktadır 24 . Bu nedenle
kordili olgularda, yukarıda açıklanan Sııodgrass'm tarif
ettiği 22 iki aşamalı üretropiastinin vanmda Hindcreı: ''2
tarafından uygulanması önerilen tek aşamalı vaskülarize
dartos fasyasından oluşturulan saçsız fasyakntanöz ada

Debi ile penis tünelizasyon tekniği de uygulanabilir.
Sekonder hipospadias olgularında fieple yapılan
onarım larda kom plikasyon oranları % 17-55 arasında
değişmektedir 9. J ayandı i ve arkadaşları değişik Hepi erin
kullanıldığı olgularda, ilk cerrahinin flep kanlanm asını
b o zm ası sonucu % 39 o ran ın d a k o m p lik asy o n ile
karşılaştıklarım b elirtm iştir20. TİPU yönteminde üretral
plak kolayca şckillendirilcbilmekte ve kom plikasyonlar
daha az görülmektedir 9.
Borer ve arkadaşlarının korona! ve subkoronal seviyeli
25 olguluk tekrarlayan üretroplastilerinde % 25 oranında
fıstiil gelişimi rapor edilmiştir 12. Yang ise yine 25 olguda
% 28 oranında fistiil gelişim i olduğunu bildirm iştir 11 .
Snoodgrass da sekonder hipospadias onarmalarında %23
oranında fistül görüldüğünü belirterek özellikle iyi beslenen
Dartos fasyasının kullanıldığı olgularda bu oranın % 6'ya
kadar düştüğünü belirimiştir. Yeni üretranm üzerine iyi
kanlanması olan doku ile öıtü oluşturulması haşan oranını
arttırm aktadn9. Bizim hastalarımızda da benzer sonuçlara
ulaşılm ası TIPU yöntem i ile birlikte Dartos fasyasının
kullanılm asının önemini göstennektedir.
Glanular kanatlanıl fazla hareketlendirilmesi sonucu
ortaya çıkan ödem, iskemi ve koııtraktür, üretral plağın
yetersiz veya fazla insizyonu, iyileşme sürecinde meatusta
tek rarlay an kabuklanm a, ülser, m eatu sta stenoz ile
sonuçlanabilir i7 . Sekonder onarım larda m catal stenoz
görülm esi ile ilg ili çok değ işik son u çlar (% 0-52)
bildirilmiştir1214. Olgulanmı/da üretral plağm insizyonunun
penis distal ucuna kadar uzatılmaması tüp oluşturulmasına
distalden başlanması ve yeni meatus oluşturulurken büyük
sonda kullanılması ile meatal darlık riski azaltılabilmiştir
(%21). Bununla birlikte üretral plağın orta hat kesısi
sonucunda skar ile birlikte darlık gelişmesi ile ilgili kaygılar
v ard ır7. Bu amaçla insizyoıı sonrası oluşan defekte serbest
greft ve prepusiyal deri uygulanm ıştır 28-29 . G evşetm e
insizyonu ile açığa çıkan derialtı dokusunun, darlık ve skar
olm adan tekrar epitelize olduğu ta hm in edilm ektedir.
D o lay ı sı ile açık y ü zey i k ap atm ak için ek g re ft
uygulam asına ihtiyaç olmadığı fikri daha yaygın olarak
desteklenmektedir7. İnsize edilen üretral plağa uygulanacak
greltin gereksiz olduğu belirtilmiştir
Özellikle komplikasyon oranlamım arttığı sekonder
olgular, cerrah ieiıı zorluk çıkarmaktadır. Son dönemde
tanımlanmış olsa da TIPU yöntemi, daha önce geçirilmiş
cerrahilere rağm en düşük kom plikasyon oranlan, kısa
am eliyat süresi, iyi estetik sonuçları nedeni ile iyi bir
kurtarma operasyonu seçeneğidir.
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