
ipospadias konusunda yüzlerce yöntem tariflenmesine rağmen, ciddi kur-
vatürlü ağır proksimal hipospadiaslı çocuklarda cerrahi yaklaşım halen sü-
regelen bir tartışma konusudur. Her hastanın kendine özgü pekçok farklı

anatomik özelliği olduğundan bir hasta için daha uygun olan bir yöntem başka hasta
için hiç uygun olmayabilir. Bazı yazarlar safhalı cerrahi onarım tercih ederken, diğer
bir grup yazar tek seans onarımı uygulamaktadır.1-7 Tek seans veya safhalı cerrahi-
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Proksimal Hipospadias Cerrahisinde
Koyanagi Tekniği

ÖÖZZEETT  Ağır hipospadiasların ideal tedavisi konusunda halen ciddi görüş ayrılıkları mevcuttur.
Perineal ve penoskrotal hipospadias sıklıkla safhalı onarım ile tedavi edilmektedir. Ancak, saf-
halı girişimlerde planlanmış en az iki ve komplikasyonlar da eklendiğinde üç ameliyat gerekti-
rebilmektedir. Tek seans onarım olarak, eskiden daha çok Duckett onarımı (transvers tüp ada flebi)
tercih edilirdi. Ancak bunlarda çepeçevre tam anastomoz nedeniyle üretral striktür oranı yüksek-
tir. Koyanagi tek-seans onarımı (parameatal tabanlı çevresel prepüsyal flep üretroplasti) özellikle
modifikasyonları safhalı onarımların tüm avantajlarını taşımaktadır. Günümüzde, Koyanagi modi-
fikasyonları özellikle penoskrotal transpozisyonun da eşlik ettiği ciddi kurvatürlü penoskrotal ve
daha ağır hipospadiasların tek seans onarımı için daha popüler hale gelmiştir. Bu yöntemde tek se-
ansta tüm hastalarda istenilen uzunlukta bir üretral tüp oluşturulabilmektedir. Aynı seansta ciddi
kordi ve penoskrotal transpozisyon da düzeltilmektedir. Böylece, total penis, skrotum ve üretra
rekonstrüksiyonu tek seansta tamamlanmaktadır. Komplikasyonların çoğu minör düzeyde ol-
makta ve genellikle kolay bir ikinci operasyonla düzelmektedir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Proksimal hipospadias; Koyanagi; modifiye Koyanagi; kordi; kurvatür

AABBSS  TTRRAACCTT  The ideal treatment of severe hypospadias is still controversial. Perineal and peno-
scrotal hypospadias are often managed by two-stage urethroplasty. However the number of the op-
erations may increase and two staged operations may necessisate the third one as a result of some
complications  Duckett repair (transvers tube island flap) was preferred previously as a one-stage
technique many years ago with a significant number of severe urethral strictures due to circum-
ferential anastomosis. Koyanagi one-stage repair (urethroplasty with a parameatal-based and fully
extended circumferential foreskin flap) particularly its modifications have all the advantages of
two-stage repair. Today, Koyanagi’s modifications have been more popular one-stage technique
particularly in penoscrotal or more severe hypospadias that associated with severe curvature and
penoscrotal transposition. The required long urethral tube can be achieved in all these patients at
one stage. Severe curvature and penoscrotal transposition is also corrected at the same stage. Thus,
total penile, scrotal and urethral reconstruction is achieved in one stage. The majority of compli-
cations is minor and can be treated with a relatively simple second surgery.

KKeeyywwoorrddss::  Proximal hypospadias; Koyanagi; modified Koyanagi; chordee; curvature
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lerin her birinin kendine göre avantaj ve dezavantajları
vardır. Günümüzde, nispeten kolay olduğu için, ciddi
kurvatürlü ağır proksimal hipospadias tedavisinde saf-
halı onarım halen en sık kullanılan yöntemdir. Safhalı
girişimlerin en önemli dezavantajlarından biri bu has-
talarda planlanmış en az iki ve komplikasyonlar da
eklendiğinde 3 hatta daha çok cerrahi girişim gerekti-
rebilmesidir.

Ağır hipospadiasların tek seans tedavisinde Duckett
prepüsyal ada flebiyle tüp üretroplasti yöntemi yıllar
önce yaygın kullanılmıştır, ancak özellikle orijinal mea
düzeyinde anastomoz gerektirdiği için striktür ve fistül
oranı yüksektir. 1980’lerin başında Koyanagi, ciddi prok-
simal hipospadiasların parameatal tabanlı prepüsyum
flepleri oluşturarak tek seansta cerrahi tedavisini tarifle-
miştir,4,8 ancak %47 gibi yüksek komplikasyon oranı ne-
deniyle ilk yıllarda yaygın kullanılmamıştır.9 Daha
sonra, bu tekniğin pekçok modifikasyonu geliştirildiği
için ve deneyimle komplikasyon oranı belirgin azaldığı
için daha popüler hale gelmiştir.10-13

Koyanagi yöntemi aslında iki aşamalı bir yaklaşı-
mın tek seansta tamamlanmasıdır. Bu ameliyatın başında
penil kurvatür düzeltilir. Daha sonra üretral tüp oluştu-
rulması için gerekli olan lateral deri flepleri serbestlenip
penis ventralinde biribirine anastomoz edilerek üretral
plate oluşturulur. Aynı seansın ikinci aşamasında bu
üretral plate’in dış kenarları önde bir sonda üzerinde bir-
leştirilip sütüre edilerek yeni üretra tek seansta oluştu-
rulur.

PREOPERATİF HORMONAL TEDAVİ

Uzun dönem etkileri de tam bilinmediğinden, penisin ve
özellikle glansın çok küçük (<15 mm) olduğu sınırlı sa-
yıdaki seçili bazı olgularda tek seansta geniş üretrayı dar-
lık riskini oluşturmadan glansa yerleştirebilmek için
hormonal destek fayda sağlayabilir. Bunun dışında hor-
mon kullanılmasını önermemekteyiz.

HASTA SEÇİMİ VE ÜRETROPLASTİ YÖNTEMİ

Proksimal hipospadiaslarda cerrahi yaklaşımı belirleyen
en önemli faktörler kurvatür derecesi, glans boyutu ve
üretral plate kalitesidir. Ayrıca, cerrahi öncesi sünnet ol-
ması veya daha önce hipospadias cerrahisi geçirmiş ol-
ması da seçilecek cerrahi tekniği belirlemede çok
önemlidir.

Ciddi kurvatürün olmadığı, sağlıklı ve geniş üretral
plate’in olduğu proksimal hipospadiaslarda Thiersch-
Duplay yöntemi uygulanabilir.14 Ciddi kurvatürün ol-

madığı, üretral plate’in sağlıklı ama dar olduğu olgularda
Snodgrass yöntemi (TİPU) tercih edilebilir.15 Kordi ol-
mayıp üretral plate dar ve hipoplazik ise Onlay tekniği
veya greftle In-lay/Snodgraft yöntemi ile Duplay tekniği
kullanılabilir.16-19

Sağlıklı bir üretral plate’in olmadığı veya ciddi kur-
vatürü düzeltmek için üretral plate’in kesilmesi gerek-
tiği ağır proksimal hipospadiaslarda safhalı üretroplasti
yaklaşımları veya tek seans onarım için Duckett yön-
temi, serbest greftli üretroplasti veya Koyanagi yöntemi
uygulanabilir.1,2,4-6,10-13,16,20 Günümüzde, safhalı yakla-
şımlar içinde en sık serbest greft yapılan Bracka yöntemi
tercih edilirken, tek seans onarım olarak ise Koyanagi
modifikasyonları kullanılmaktadır.21

Tek seans olarak Koyanagi endikasyonları; kullanı-
lamayacak kadar kötü üretral plate, üretral plate’in ke-
silmesini gerektirecek kadar ciddi kurvatür ve/veya
penoskrotal transpozisyonun eşlik ettiği penoskrotal,
skrotal ve perineal hipospadias olgularıdır (Resim 1a,b).
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RESİM 1: Koyanagi olgumuz: Skrotal hipospadias olgu görüntüsü (a,b). Para-
meatal deri fleplerinin çizimi (c). Üretral mea tabanlı Yşeklindeki fleplerin deri kıs-
mına kesi yapılması ve dartos mobilizasyonu (d). Parameatal fleplerin penis
ventralinde perineye kadar serbestlenmesi ve kordi düzeltilmesi (e). Yeni üretral tüp
oluşturulması ve glansın açılıp kanatlarının oluşturulması (f). Meatoplasti ve gla-
nuloplasti (g). Byar’s flepleri ile penil deri kapatılması (h). Aynı olgunun postope-
ratif uzun dönem iyi kozmetik görüntüsü (i).



Orijinal mea etrafında kıl folliküllerinin bulunduğu ol-
gular bu yöntem için uygun olmayabilir, çünkü para-
meatal bölge içe çevrilerek yeni üretra olarak
kullanılmaktadır.

Günümüzde, özellikle miks gonadal disgenezi veya
gerçek hermafroditizm gibi cinsiyet gelişim bozukluğu
düzeyindeki penoskrotal transpozisyonlu ve ciddi kur-
vatürlü ağır proksimal hipospadiaslı olgularda Koyanagi
modifikasyonları daha az operasyon sayısı ile iyi bir
fonksiyonel ve kozmetik görüntü sağlayabilmektedir.22

PERİOPERATİF DEĞERLENDİRME 
VE CERRAHİ PRENSİPLER

Ağır hipospadiasların cerrahisinde 3 temel adım uygu-
lanmaktadır: 1) Kurvatür giderilmesi ile penisi düzleş-
tirme. 2) Eksik olan üretrayı oluşturup glans ucuna
yerleştirme (üretroplasti). 3) Penis rekonstrüksiyonu.

KURVATÜR DÜZELTİLMESİ İLE PENİS DÜZLEŞTİRME

Penis eğriliğinin şiddetini belirlemede Tablo 1’de kendi
tanımladığımız derecelendirmeyi kullanmaktayız. Üret-
ral plate kesilmesi ve perineye kadar serbestleme ağır
kordilerin büyük çoğunluğunu gidermektedir.23 Bundan
sonra hafif kurvatür sebat ediyorsa dorsal plikasyon ile
penis düzleştirilebilir. Ancak, penis boyu küçük olan ol-
gularda Nespit plikasyonunun penisi daha da kısaltacağı
unutulmamalıdır. Ayrıca, ciddi kurvatürü olan olgularda
üretral plate kesilmeden sadece Nespit plikasyonu zorla-
masıyla düzeltilen penislerde ikinci cerrahi gerektirecek
düzeyde nüks kurvatür riski yüksektir.24 Diğer yöntem-
lerle giderilemeyen, korporeal hipoplazi ve asimetriye
bağlı daha ağır kurvatür olgularında ise ventral tunika al-
bugineaya multiple insizyonlar veya ventralde korpora
transvers açılarak (baklava şeklinde) penis düzleştirilir ve
oluşan bu açık defekt tunika vaginalis flebi gibi beslenen

bir dokuyla kapatılabilir.25 Böylece penis boyunda belir-
gin bir uzama da sağlanmış olur.3,24 Nespit ve ventral kor-
pora kesme yöntemlerinin uzun dönemde erektil ve
cinsel disfonksiyon yapma riskleri henüz bilinmemekte-
dir.

ÜRETROPLASTİ

Ciddi proksimal hipospadias olgularında, ameliyat ba-
şında bazı gerekli ama minimal doku serbestlemeleri
sonrasında yapılan kordi testi ve son değerlendirme ile
seçilecek en uygun yöntem belirlenmelidir.

Cerrahide genelde önce üretral plate korunup penis
deglove edilir ve plikasyon veya üretral plate serbestle-
mesi ile kordi düzeltilir. Tüm bu çabalar yetersiz kalır
ve ciddi kurvatür devam ediyorsa o zaman üretral plate
kesilir. Ancak, Koyanagi yöntemi uygulanacak ise cer-
rahinin ve kordi düzeltme işleminin başında ve henüz
ciddi doku serbestlemesi yapılmadan önce karar veril-
melidir. Koyanagi yöntemine karar verilirse cerrahinin
başında üretral plate kesilmeli ve tüm diseksiyonlar pa-
rameatal tabanlı fleplerin damarlanması en iyi koruna-
cak şekilde dikkatli yapılmalıdır.

PENİS REKONSTRÜKSİYONU

Button-hole yöntemi veya Z-plasti şeklinde deri flepleri
ile penis gövdesi örtülebilir. Ancak, bu yöntemlerde koz-
metik görünüm genelde çok kötü olmaktadır. Byars deri
flepleri daha kozmetik bir penis görünümü sağlamakta-
dır. Mümkün olan olgularda Byars fleplerinin ventralde
rafe devamı şeklinde orta hatta birleştirilmesi penis gö-
rüntüsünü belirgin düzeltir. Ayrıca, derinin subkutan
kapatılması da kozmetik görüntüyü çok değiştirmekte-
dir.

ORİJİNAL KOYANAGİ TEKNİĞİ4,8,9

1) Deri fleplerinin çizimi ve dartos mobilizasyonu
(Şekil 1a, b) (Resim 1c, d): Penisin 360 derece çevresini
içerecek şekilde, koronanın 6-7 mm proksimalinden çe-
peçevre sünnet insizyonu şeklinde çizim yapılır. Bunun
7-8 mm proksimalinden prepüsyal deri flepleri orijinal
meanın etrafından da geçecek şekilde işaretleme kalemi
ile çizilir. Dış üretral mea tabanlı bu fleplerin deri kıs-
mına kesi yapılır ve üretral plate de kesilerek klasik sün-
net insizyonu şeklinde çepeçevre insizyon tamamlanır.
Prepüsyum ve dorsal penis derisi Buck’s fasiyası ile dar-
tos fasiyası arasında penopubik bölgeye kadar serbestle-
nir. Penis dorsal bölümünde orta hatta iki flep ortadan
kesilip çevreden serbestlenerek sağdan ve soldan penis
ön tarafına getirilir. Böylece Y-şeklinde flep hazırlanır
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Eğrilik Eğrilik
şiddeti derecesi Nedeni Yaklaşımımız

Hafif < 30 Ventral deri Deri serbestlenmesi

Orta 30-60 Hipoplazik spongioz Bant eksizyonu

doku ve bantlar Spongioz yapışıklık giderme

Ciddi 60-90 Korpora veya üretra Dorsal plikasyon

Üretral plate mobilizasyonu

Üretral plate kesilmesi

Ağır > 90 Hipoplazik ve Üretral plate kesilmesi

asimetrik korpora Ventral insizyon

TABLO 1: Penil eğrilik derecesi (kişisel yaklaşımımız).



(Resim 1d,e).

2) Parameatal fleplerin serbestlenmesi ve kordi dü-
zeltilmesi (Şekil 1c,d) (Resim 1d,e,f,g): Fleplerin dış in-
sizyon hattından başlanarak perineye kadar diseksiyonla
yapışıklıklar giderilir. Daha sonra korona düzeyindeki
fleplerin iç insizyon hattından başlayarak perineye kadar
penis ventral bölgesindeki kısa ve kötü üretral plate ve
fibrotik bantlar kesilip ayrıştırılır. Böylece ventral kordi
düzeltilir. Yapay ereksiyon ile kurvatürün kalmadığı
doğrulanır. Kurvatür devam ediyorsa ventral korporeal
insizyonla penis uzatma veya dorsal plikasyon (Nespit
veya Baskin) ile düzeltilir.

3) Parameatal prepüsyum flepleri ile tek seans üret-
roplasti (Şekil 1e,f) (Resim 1f,g): Y-şeklinde sağ ve soldan
iki kanat gibi hazırlanan ve orijinal üretral mea tabanlı
bu deri fleplerinin iç duvarları penis ventralinde birbi-
rine anastomoz edilip glans tepesine kadar getirilir. Böy-

lece geniş bir yeni üretral plate oluşturulur (14-15 mm).
Bu yeni plate’in dış kenarları bir üretral sonda üzerin-
den önde birbirine anastomoze edilerek yeni üretral tüp
oluşturulur.

4) Glans kanatlarının oluşturulması (Resim 1f):
Glans ventral bölgesine bir orta hat insizyonu yapılıp iki
kanat şeklinde glans ortadan açılır. Yeni üretral tübün
yerleşebileceği genişliğe kadar glans kanatları sağlı sollu
serbestlenir.

5) Meatoplasti ve glanüloplasti (Şekil 1f,g) (Resim
1g): Yeni üretra glans içine yerleştirilir. Dış mea glans
tepesine anastomoz edilir. Yeni üretra üzerinde önde
glans kanatları biribirine dikilir.

6) Penil deriden Byars fleplerinin oluşturulması
(Resim 1g): Penis derisi ve prepüsyum artıkları dorsalde
vertikal olarak yeterli miktarda ortadan insize edilip sağ-
sola ayrılarak Byar’s flepleri oluşturulur.

7) Penil deri kapatılması (Şekil 1g) (Resim 1h): La-
teral bölgeden penis ön tarafına getirilen bu Byars deri
flepleri yeni üretral tüpün üzerine kapatılarak penil re-
konstrüksiyon tamamlanır.

8) Bifid skrotum düzeltilmesi: Skrotum orta bölge-
sinde skrotal rafe’nin skrotumu iki ayrı meme şeklinde
ayıran derin yapışıklıkları ve o bölgedeki deri eksize edi-
lir. Sağlı-sollu hemiskrotumlar orta hatta çok katlı olarak
birbirine sütüre edilerek skrotoplasti tamamlanır. Böy-
lece, skrotal bölgedeki üretra anastomoz bölgesi de ek
tabakalarla iyice korunup fistül riski azaltılmış olur.

9) Penoskrotal transpozisyon düzeltilmesi: Lateral
skrotal flepler insize edilip penis lateral tabanından ay-
rıştırılır. Bu serbestlenen skrotal flepler mediyale kaydı-
rılıp önde penoskrotal bölgede birbirine vertikal olarak
sütüre edilerek transpozisyon düzeltilir.

KOYANAGİ MODİFİKASYONLARI

Orijinal Koyanagi yönteminin temel dezavantajı neo-
üretrayı oluşturan fleplerin sadece parameatal bölge do-
kusundan kanlanması ve flepleri uçlarına kadar iyi
besleyecek deri altı damarsal yapıların korunmasına
özen gösterilmemesidir. Bu da komplikasyon oranını art-
tırmaktadır. Bu nedenle, fleplerin kanlanmasını maksi-
mum arttıracak arayışlar sonucu çeşitli modifikasyonlar
geliştirilmiştir.

SNOW VE CARTWRİGHT MODİFİKASYONU26

Koyanagi benzeri bir insizyon ile parameatal flepler ada
flebi (Yoke) şeklinde hazırlanır. Flepleri besleyen da-
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ŞEKİL 1: Orijinal Koyanagi tekniği: Deri fleplerinin çizimi ve dartos mobilizasyonu
(a,b). Parameatal fleplerin serbestlenmesi ve kordi düzeltilmesi (c,d). Parameatal
prepüsyum flepleri ile tek seans üretroplasti (e,f). Meatoplasti ve glanuloplasti (f,g).
Penil deri kapatılması (g).4,8,9



marlar zedelenmeden dorsaldeki dartos fasiya vertikal
açılarak button-hole oluşturulup flepler penis ventraline
getirilir. Önde bu flepler anastomoz edilerek yeni üretra
oluşturulur. Glans ventralde açılmadan içi oyularak yeni
üretra glans tepesine getirilip anastomoz edilir. Böylece
striktür ve rezidü kordinin hiçbir hastada oluşmadığı ve
yüksek oranda olsa da sadece minör komplikasyonlar ge-
liştiği bildirilmiştir.26

KOFF MODİFİKASYONU12

Orijinal Koyanagi tekniğindeki gibi flep çizimleri yapıl-
dıktan sonra önce sadece iç taraftaki çevresel sünnet ben-
zeri insizyon ile penis derisi proksimale kadar deglove
edilir. Ventralde kesilen üretral plate ile çevredeki yapı-
şık fibrotik bantlar perineye kadar penisten ayrıştırılıp
kordi düzeltilir. Daha sonra, çizilmiş olan parameatal
fleplerin dış kenarları sadece deri seviyesinde insize edi-
lip altındaki zengin damar yapısı korunarak, prepüsyal
ada flebi hazırlar gibi, flepler penisin kalan dış derisin-
den ayrıştırılır. Böylece flepleri dış kenarlardan da bes-
leyen damarlar korunmuş olur. 7-8 mm genişliğindeki bu
sağlı-sollu flepler penis dorsalinde birbirinden ayrılma-
dan yani loop şeklinde, damarları korunarak ve hemen
dışındaki deri, deri altı damardan zengin dokudan tam
ayrılmadan hazırlanır. Dorsaldeki epitelsiz dartos fasiya
vertikal açılarak button-hole oluşturulup flepler penis
ventraline getirilir ve yeni üretra oluşturulur. Yeni üret-
rayı lateral bölgelerden besleyen bol damarlı epitelsiz do-
kular üretra anastomozunu örtecek şekilde ventrale
getirilir. Böylece yara açılması ve fistül gibi komplikas-
yonlar azaltılmış olur. Ayrıca, meatal stenoz riskini azalt-
mak için glans içine yerleştirilen dış üretral mea oblik
olarak 20 Fr olacak şekilde geniş tutulmuştur. Üretradan
idrar drenajı için 5 Fr feeding sonda kullanılmıştır. Bu
modifikasyon sayesinde komplikasyon oranı %20’ye dü-
şürülmüş ve meatal stenoz gelişmemiştir.12

SUGİTA MODİFİKASYONU13

Fleplerin dizaynı Koyanagi onarımının aynısıdır. Farkı,
fleplerin 2 cm’lik distal uçlarının derialtı yağ dokuları da
çıkarılır. Böylece glans içine yerleştirilen fleplerin distal
uçları serbest deri grefti haline getirilmiş olur. Yazar,
fleplerin bu uç bölgelerindeki vasküler beslenmenin
zaten iyi olmadığını ve bu bölgenin serbest deri grefti
şeklinde olması gerektiğini ileri sürmektedir. Ancak,
ameliyat sonunda penis gövdesine ve yeni üretranın üze-
rine sarılan Byar’s deri fleplerinin damardan zengin iyi
beslenen flepler şeklinde hazırlanması gerekir. Bu mo-
difikasyonda penoskrotal transpozisyon aynı seansta
değil bir yıl sonra düzeltilmektedir. Çünkü aynı seansta

yapıldığı zaman penise sarılan ve üretrayı örten Byars
deri fleplerinin beslenmesinin ciddi zarar görebileceği
düşünülmektedir. Böylece düşük morbidite ile olguların
%84’ünde çok iyi kozmetik ve fonksiyonel sonuçlar bil-
dirilmiştir.13

HAYASHİ MODİFİKASYONU-1 20

Orijinal Koyanagi onarımındaki gibi, korona düzeyinde
dorsal ve laterallerde glanstan yaklaşık 5 mm proksi-
malde bir sünnet insizyonu yapılır (Şekil 2a). Ventralde
üretral plate insize edildikten sonra ventraldeki tüm
bantlar ve yapışıklıklar ayrıştırılıp penis gövdesi rahat-
latılır ve kordi giderilir (Şekil 2b).

Dorsalde dartos ile Buck’s fasiyası arasında diseksi-
yon yapılarak yeni üretrayı oluşturacak fleplerin iyi bes-
lenmesi sağlanır (Şekil 2c).
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ŞEKİL 2: Hayashi birinci modifikasyonu: Skrotal hipospadias olgusunda para-
meatal deri fleplerinin çizimi (a). Bu fleplerin iç kısmının çepeçevre serbestlenmesi
ve ventral bantların kesilerek kordinin düzeltilmesi (b). Dorsalde dartos ile Buck’s
fasiyası arasında diseksiyon yapılarak fleplerin hazırlanması (c). Orijinal meanın
proksimalinden geçen U-şeklinde çepeçevre ikinci bir insizyon ile fleplerin ser-
bestlenerek oluşturulması (d). Dorsalde dartos ile penil deri arasında diseksiyon
ile iyi beslenen loop şeklinde fleplerin hazırlanması (e). Dartos fasiya vertikal açı-
larak button-hole oluşturulması (f). Flep iç kenarların sütüre edilerek üretral plate
oluşturulması (g). Fleplerin dış kenarlarının bir sonda üzerinden anastomoze edi-
lerek üretroplasti yapılması (h). Dorsaldeki penis derisinden oluşturulan flepler ile
önde penil deri kapatılması (i).20



Flepleri oluşturacak olan ilk insizyona paralel ola-
rak, yaklaşık 8 mm genişlikte ve orijinal meanın proksi-
malinden geçen U-şeklinde çepeçevre ikinci bir insizyon
yapılır (Şekil 2d). Dorsalde dartos ile penil deri arasında
dikkatli diseksiyon yapılarak yeni üretrayı oluşturacak
fleplerin iyi beslenmesi sağlanır (Şekil 3e). Bu flepler
penis dorsalinde birbirinden ayrılmadan yani loop şek-
linde, damarları korunarak yeni üretral tübün özellikle
distal bölümünü oluşturacak deri flepleri için geniş vas-
küler bir pedikül oluşturulur (Şekil 2e).

Dorsaldeki epitelsiz dartos fasiya vertikal açılarak
button-hole oluşturulup flepler penis ventraline geti-
rilir (Şekil 2f). Bu fleplerin iç kenarları birbirine sütüre
edilerek geniş üretral plate oluşturulur (Şekil 2g). Daha
sonra, fleplerin dış kenarları bir üretral sonda üzerin-
den önde anastomoz edilerek üretroplasti tamamlanır
(Şekil 2h). Yeni dış üretral mea vertikal olarak ortadan
açılan glans içine yerleştirilip meatoplasti yapılır ve
glans kanatları önde birleştirilerek glanuloplasti yapılır.

Daha sonra, dorsaldeki penis derisinden oluşturu-
lan Byar’s flepleri ile önde penil deri kapatılır (Şekil 2i).
Mesaneye 8 Fr bir kateter yerleştirilip bir hafta sonra çı-
karılır.

HAYASHİ MODİFİKASYONU-2 11

Parameatal prepüsyal Koyanagi flepleri oluşturulur.
Ancak, ventralde orijinal üretral plate’in distal kısmını
koruyacak şekilde bir sünnet insizyonu yapılır. Prepüsyal
deri flebi dorsalde saat 12 hizasında orta hatta kesilip V-
şeklinde iki kola ayrılır. Bu flepler bol damarlı pedikülleri
korunarak sağlı-sollu olarak penis ventraline getirilir.

Ventralde üretral plate orijinal meanın hemen dis-
talinden insize edildikten sonra bu plate korunarak
proksimalde ventraldeki tüm bantlar ve yapışıklıklar ay-
rıştırılıp penis gövdesi rahatlatılır ve kordi giderilir.

Dorsalde dikkatli diseksiyon yapılarak fleplerin iyi
beslenmesi sağlanır ve yeni üretral tüpü oluşturacak deri
fleplerinin özellikle distal bölümü için geniş vasküler bir
pedikül oluşturulur.

Penis ventraline getirilen fleplerin proksimaldeki
iç kısmı birbirine, distaldeki iç kenarlar ise daha önce
korunan distal üretral plate’in dış kenarlarına anastomoz
edilir. Orijinal üretral plate’in korunması glans düzeyin-
deki üretra çapını arttırdığı için ve plate damarları kıs-
men de olsa yeni tüpün beslenmesine yardımcı olduğu
için stenoz gibi komplikasyonların oranı azalmaktadır.
Daha sonra, fleplerin dış kenarları önde birbirlerine
anastomoz edilerek üretroplasti yapılır.

Mesaneye 8 Fr bir kateter yerleştirilip bir hafta
sonra çıkarılır. Distal üretradaki tüpün iyi beslenmesi
sağlanarak ve korunan distal üretral plate sayesinde geniş
bir anastomoz oluşturularak geliştirilen bu modifikasyon
ile komplikasyon oranı %8’e kadar düşürülmüştür.11

KANG MODİFİKASYONU10

Bu modifikasyonda önce sünnet insizyonu yapılıp kordi
düzeltilir (Şekil 3a). Penis dorsalindeki prepüsyum de-
risi orta hatta yaklaşık 2 cm’lik vertikal kesi ile iki parça
olacak şekilde kesilir (Şekil 3b). Prepüsyumun bu iki par-
çası sağdan ve soldan ventrale getirilerek uçları önde or-
tadan açılan glans içinde birbirine ve glansa sütüre edilir
(Şekil 3c,d). Bu noktadan üretral meanın orijinal nokta-
sına kadar prepüsyum flepleri birbirine ve dorsalde penil
albugineaya sütüre edilir (Şekil 3e). Böylece, sünnet de-
risi kullanılarak üretral plate tekrar oluşturulur ve pe-
nise fikse edilir.
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ŞEKİL 3: Kang modifikasyonu: Penil degloving ve kordi düzeltilmesi (a). Dorsal
penil deriden Byars flebi hazırlanması (b). Prepüsyumun bu iki parçasının sağdan
ve soldan ventrale getirilmesi (c). Prepüsyum fleplerinin açılan glans içinden üret-
ral meanın orijinal noktasına kadar birbirine sütüre edilerek yeni üretral plate ha-
zırlanması (d,e). Bu yeni üretral plate üzerinde U-şeklinde bir insizyon ile deri
kesilmesi (e). U-insizyon flebinin dış kenarları önde birleştirilerek yeni üretra oluş-
turulması (f). Epitelsiz flebin yeni üretra üzerine örtülmesi (g). Tunika vaginalisten
hazırlanan ek koruyucu tabakanın üretra üzerine kapatılması (g,h). Penil deri ile
penis rekonstrüksiyonu (i).10



Daha sonra, yeni oluşturulan üretral plate üzerinde
sağlı sollu olarak, Duplay tekniğindeki gibi, 1,5-2 cm ge-
nişliğinde ve U-şeklinde bir insizyon yapılarak deri kesilir
(Şekil 3e). Böylece vasküler pedikül kısa tutulur, diseksiyon
kolaylaşır ve ameliyat süresi kısalır. Ayrıca, pedikül daha
az ayrıştırıldığı için flebin kanlanması daha iyi korunmuş
olur. Üretraya uygun boyutta bir silikon sonda yerleştiri-
lir. U insizyon flebinin dış kenarları önde ortada sonda
üzerinde birleştirilip 2 kat anastomoz edilerek yeni üretra
oluşturulur (Şekil 3f). U insizyonunun dışında kalan deri
altına doğru yaklaşık 2 cm’lik diseksiyonla yeni üretra
anastomozunun üzerini örtecek epitelsiz flep hazırlanıp
anastomozun üzerinde sütüre edilir (Şekil 3g). Yaklaşık 1,5
cm genişliğinde tunika vaginalis veya skrotal dartostan olu-
şan bir ek koruyucu tabaka ile bu yeni üretra üzeri kapa-
tılır (Şekil 3g, h). Böylece fistül riski belirgin azaltılır.

Glans önde birleştirilerek kapatılır. Arta kalan pre-
püsyum parçaları ve normal penil deri önde üretra üze-
rinde birleştirilip sütüre edilerek penis rekonstrüksiyonu
tamamlanır (Şekil 3i). Daha sonra, penoskrotal transpo-
zisyon düzeltilerek skrotoplasti tamamlanır.

POSTOPERATİF BAKIM

Cerrahın yaklaşımına göre değişmekle beraber genelde
6-8 Fr balonlu veya balonsuz sonda üretradan mesaneye
yerleştirilmektedir. Kişisel yaklaşımımız, primer temiz
olgularda üretra sfinkteri aşağısında (infrasfinkterik) ola-
cak şekilde 10 Fr Zaontz kateteri tek başına yerleştir-
mekteyiz (Resim 1h). Ancak, ağır ve riskli sekonder
olgularda Zaontz kateterine ek olarak suprapubik geçici
drenajda sağlıyoruz. Ciddi bir sorun yoksa hasta aynı gün
taburcu edilebilir. Genelde, pansuman 1 hafta, sonda ise
yaklaşık 2 hafta tutulmaktadır.

AVANTAJLARI

Koyanagi tekniğinin en önemli avantajı ciddi kordili ağır
proksimal hipospadiaslarda tek seansta tedavi olanağı
sağlamasıdır.4,8-13,22,27,28 Bu yöntem yeni üretra oluşturma
için daima yeterli doku flebi sağlamaktadır. Çünkü ori-
jinal üretral mea ile penis dorsalinin orta hattına kadar
olan flep uzunluğu daima mea ile glans tepesi arasındaki
mesafeden daha uzundur (Resim 1e).

Tüm diseksiyon ve tübülarizasyon dokunulmamış
skarsız primer dokularda yapıldığı için deri ve yeni üret-
ral tübün vaskülaritesi çok iyi olmaktadır.22

Aynı seansta penoskrotal transpozisyonun düzeltil-
mesine de olanak sağlayarak iyi kozmetik ve fonksiyonel
sonuçlar alınmaktadır.12,22,27,29

Duckett yönteminden farklı olarak, Koyanagi’de
orijinal üretral mea ile neoüretra arasında çepeçevre tam
anastomoz olmaması üretral striktür oranını belirgin
azaltmaktadır.12,29,30 Ayrıca, Duckett gibi prepüsyal pe-
diküllü deri ile yapılan üretroplastilerde vasküler pedi-
külün penisin tek tarafından ventrale getirilmesi ile o
tarafta oluşan penil torsiyon ve asimetrik tümsekler de
Koyanagi’de gelişmez.

Duplay ve TIPU’ya göre, Koyanagi yöntemi ile re-
zidü kordi riski daha düşüktür.20,30 Dorsal plikasyon veya
başka teknikler gerekmeden sadece derin skrotal disek-
siyon ile ciddi kordilerin %89’u düzelmektedir.23

Üretral plate’in kesildiği ağır proksimal hipospadi-
aslı çocuklarda birden fazla operasyon ihtiyacı Koyanagi
modifikasyonlarında en düşük oranda bulunmuştur.
Hastaların kabaca 3/4’ü tek ameliyatla tam düzelmiş
olur, kalan 1/4’ü ise çoğunlukla minör düzeyde olduğu
için nispeten küçük bir ikinci cerrahi ile kolayca düzel-
tilmektedir.30 Çünkü komplikasyonların büyük çoğun-
luğu penis gövdesi düzeyinde ve genelde küçük fistül
şeklindedir.27,29,30 Aynı seansta skrotoplasti ile penoskro-
tal bölge kat kat kapatıldığı için bu bölgenin açılma riski
oldukça düşük olmaktadır.

DEZAVANTAJLARI

Orijinal Koyanagi tekniğinde yeni üretranın beslenmesi
penis dorsal doku desteği olmadan sadece parameatal do-
kudan olmaktadır. Böylece, uzun hazırlanan üretra tüp-
leri standart flep prensiplerine tam uymadığı için
özellikle fistül riski yüksektir. Dolayısıyla çoğunlukla
minör de olsa Onlay ve safhalı onarımlara göre kompli-
kasyon oranı daha yüksektir.20,31

Literatürde çok bahsedilmese de üretra divertikülü
gibi ciddi komplikasyon riski vardır.23,31 Kendi deneyi-
mimizde olduğu gibi, erken dönemde ciddi bir problem
görülmese de uzun takipte geç dönemde bazı olgularda
divertikül geliştiği unutulmamalıdır.

KOMPLİKASYONLARI

Sistematik geniş bir derlemede, üretral plate’in kesildiği
ağır hipospadiaslı çocuklarda komplikasyon ve reope-
rasyon oranı; safhalı cerrahi yöntemlerde daha düşük ol-
duğunu, ancak Koyanagi tekniğinde de çocukların
2/3’ünden fazlasında ek bir cerrahiye gerek kalmadığını
göstermiştir (Tablo 2).16 Bu reoperasyon yüzdelerinin
safhalı yöntemde 2 operasyondan sonra, diğerlerinde ise
tek seanstan sonra olduğu unutulmamalıdır.
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Literatürde komplikasyon oranı, orijinal Koyanagi
yönteminde ortalama %46,3 civarında saptanmış 
iken, özellikle deneyimin de artması ile Koyanagi modi-
fikasyonlarında bu oran %22,8 düzeyine inmiştir (Tablo
3).9-13,23,27-29,32-34 Orijinal Koyanagi yönteminde yüksek
komplikasyon oranının nedeni üretroplasti için kullanı-
lan fleplerin mikrosirkülasyonunda yetersizlik sonucu
flep kanlanmasının iyi olmamasıdır. Koyanagi modifi-
kasyonlarında komplikasyon oranındaki bu azalmada
temel nedenin flep beslenmesinin daha iyi olması, anas-
tomoz üzerine getirilen ve kanlanması iyi ekstra tabaka-
ların koruyucu etkisi olduğu kabul edilmektedir.

KOMPLİKASYON TÜRLERİ

Fistül: En sık görülen komplikasyondur. Yeni üret-
ral tüpün beslenme yetersizliği, uzun tüp, distalde darlık
veya teknik bir neden sonucu gelişebilir. Tunika vagi-
nalis pediküllü flebi, skrotal dartos flebi veya epitelsiz
Byars flebi gibi ekstra bir tabaka ile yeni üretranın ör-
tülmesi fistül oranını belirgin azaltmaktadır.

Üretral striktür: Orijinal mea düzeyinde çepeçevre
sütür hattı şeklinde anastomoz olmadığından ve yeni
üretra tüpünün iyi beslenen flep dokusundan dolayı
özellikle Koyanagi modifikasyonlarında striktür oranı
çok düşüktür. Ancak, bazen orijinal meatus hizasında
veya ventral ve dorsal deri arasındaki bileşke bölgesinde
flepler yanlışlıkla ince kesilebilmektedir. Bu da striktür
riskini arttırabilir. Bu nedenle, kesi öncesi tüm flep nok-
talarının çizilmesi çok önemlidir.

Meatal darlık: Üretra distal ucunun iyi beslenme-
mesi veya dar kapatılması sonucu gelişebilir.

Glans düzeyinde darlık: Glansın dar kapatılması
veya glans dokusunun üretra ventralinde fazla bırakıl-
ması sonucu bazen fonksiyonel darlık gelişebilir.

Glans açılması: Çoğunlukla preoperatif hormon
kullanımı bu riski arttırmaktadır.

Yara açılması: Deri fleplerinin yeterli kanlanma-
ması veya enfeksiyon sonucu gelişebilir.

Kozmetik bozukluk: Deri fazlalıkları, düzensiz
sütür hattı, önde glans yaklaştırmanın eksik olması ve
glans etrafında mukozal kolların olmaması en sık bozuk
görüntü nedenleridir.

Balanitis Xerotica Obliterans: Genelde üretral mea
ve glansın kronik enflamasyonu ve fibrozisi sonucu
oluşur. Topikal steroidlerin veya Clobetasol’ün yeter-
siz kaldığı olgularda meatoplasti hatta yeni doku ile re-
üretroplasti gerekebilir.

Üretra divertikülü (Üretrosel): Genellikle, orijinal
üretra dokusu ile yeni oluşturulan üretra dokusu arasın-
daki belirgin komplians (esneyebilme) farkı sonucu ge-
lişir.21 Ayrıca, distalde darlık olması, yetersiz doku
desteği, prepüsyum flebi olarak iyi beslenen yeni üret-
ranın yüksek genişleyebilme kapasitesi veya yeni üret-
ranın gereğinden fazla geniş fleplerle yapılması sonucu
gelişebilir. Yeni üretranın arka tarafının penise sütür-
lerle tespit edilmesi neoüretra stabilizasyonu sağlayarak
kısmen de olsa divertikül riskini azaltabilir. Ayrıca, iyi
beslenen dokularla yeni üretranın birkaç tabaka sütür ile
desteklenmesi de doku elastisitesi arasındaki farkı azal-
tarak divertikül riskini azaltabilir. Erken dönemde di-
vertikül ve meatal darlık saptanıp distaldeki darlık
hemen giderilirse divertikül tedavi edilebilir. Çoğun-
lukla geç dönem takiplerde saptanan gerçek divertikül-
ler ancak geniş ve fazla üretra dokusunun çıkarılıp
üzerinin iyi desteklenmesi ile tedavi edilebilir.

Kıllı üretra: Skrotal düzeydeki orijinal mea çevre-
sinden başlayıp skrotal deri de kullanılarak hazırlanan
fleplerde kıl varlığı dikkate alınmaz ise ileride üretrada
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Çalışma Hasta Komplikasyon
Cerrahi yöntem sayısı sayısı oranı (%)

Serbest greft 9 208 45,7

Prepüsyal ada flebi 11 535 37,9

Koyanagi 9 351 31,9

Safhalı (2-seans) 12 347 22,2

Toplam/Ortalama 41 1441 34,4

TABLO 2: Üretral plate’in kesildiği ağır hipospadiaslı 
çocuklarda komplikasyon oranı.16

Komplikasyon sayısı (%)
Hasta Meatal Yara

Yıl sayısı Fistül stenoz Striktür açılması Diğer Toplam

Orijinal Koyanagi 1994-2009* 147 32 (%21,8) 19 (%12,9) 11 (%7,5) 13 (%8,8) 9 (%6,1) 68 (%46,3)

Modifiye Koyanagi 2000-2016** 393 60 (%16,1) 10 (%2,7) 2 (%0,5) 16 (%4,3) 6 (%1,6) 85 (%22,8)

TABLO 3: Orijinal ve modifiye Koyanagi serilerindeki komplikasyon oranları.*9,23,27,32,33; **10-13,23,29,34,35



taşa da sebep olan kıllı bir segmente neden olabilir. Sa-
dece birkaç kıl varsa sistoüretroskopik lazer ile kıl kök-
leri tahrip edilebilir. Ancak, yoğun bir alan varsa kıllı
üretra segmentinin çıkarılması gerekir.

KOMPLİKASYON RİSKİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER

Koter: Kalın uçlu koterler veya geniş alanı yakan
koter ayarları doku iskemisine neden olarak komplikas-
yon oranını belirgin arttırabilmektedir. Bu nedenle,
düşük ayarda ince iğne uçlu ve bipolar koter kullanıl-
ması Koyanagi fleplerine zarar vermeyebilir.29 Hatta bi-
polar koter yerine sadece belirgin kanayan noktalar
sütür materyali ile bağlanabilir.22

Öğrenme periyodu: Özellikle çalışmaların ilk 10 ol-
gusunda major komplikasyon daha sıktır.29

Flep genişliği: Oldukça uzun üretral tüpler hazır-
landığı için flepler de çok uzun olmaktadır. Bu nedenle,
flep genişliğinin en az 8 mm olmasına dikkat edilmelidir.
Anastomoz aşamalarına kadar flepler defalarca tutulduğu
için kenarları hırpalanabilmektedir. Kendi yaklaşımı-
mızda 10 mm genişliğinde flepler hazırlıyoruz. Tüm di-
seksiyon ve flep serbestlemeleri bittikten sonra, anasto-
moz esnasında iç ve dış flep kenarlarını yaklaşık 1’er mm
traşlayıp kesiyoruz. Böylece sütürün geçtiği tüm kenar-
lar iyi kanlanan sağlam doku içermektedir.

Glans kapama: Glans kanatları tam kapatılmazsa
meatal darlık, glans düzeyinde fonksiyonel üretral dar-
lık, glans açılması ve fistüllerin çoğu oluşmayabilir. Bu
nedenle, ciddi kordili ağır penoskrotal hipospadiasların
komplikasyonsuz olarak tek seansta bitirilmesi isteni-
yorsa glans konfigürasyonu hafif yapılabilir veya ileriki
yaşlara bırakılabilir. Böylece, %10’un altında bir komp-
likasyon oranı ve fonksiyon gören düz bir penis modi-
fiye bir Koyanagi ile tek seansta oluşturulabilir. Kişisel
yaklaşımımızda, glansı üretra ventralinde kapatırken
yeni üretra ile glans arasına klempin rahat girip çıkabil-
diği şekilde glansı geniş kapatıyoruz. Ayrıca, glansın
önde birleştirilen kanatlarını kalın etli değil, nispeten
ince hazırlıyoruz. Böylece, çoğu glans kapamaya bağlı
gelişen komplikasyonları daha az görmekteyiz.

POSTOPERATİF TAKİP

Ameliyat sonrası ilk ay haftada bir, sonra 1, 3 ve 6 aylık
aralarla hasta takip edilmelidir. Antibiyotik, pansuman,
kateterizasyon tipi ve süresinin başarıya etkisi halen tar-
tışmalıdır. Postoperatif erken dönemde deri ve glansın
beslenmesi, yara açılması (glans, üretra veya penil deri),
fistül ve darlık değerlendirilmektedir.

Uzun dönem takipte değerlendirme kriteri olarak,
idrar akımı, glans ve penis görüntüsü, kordi, divertikül
gelişimi, transpozisyon ve bifid skrotum gibi parametre-
ler kullanılmaktadır. Uzun dönem komplikasyonları de-
ğerlendirmek açısından tüm proksimal hipospadiaslı
hastalar en az 5 yıl periyodik olarak takip edilmelidir.
Tüm yöntemlerin kabaca %30’unda uzun dönem kom-
pleks problemler raporlanmıştır.36

FONKSİYONEL DEĞERLENDİRME

Üretra fonksiyonu işemenin gözlenmesi ve üroflowmetri
ile değerlendirilir. Üroflowmetri basit non-invazif ve
darlık varlığını göstermede etkili objektif bir tetkiktir.
Ameliyat olan çocukların %73’ünde işemede normal
idrar akımları elde edilmektedir.37 Ancak, başarılı ve
geniş bir üretra onarımından sonra dahi özellikle erken
dönemde (postop ilk 6 ay) idrar akımının tıkayıcı gibi
görünebileceği unutulmamalıdır. Hiç komplikasyon ol-
maması, iyi kalibrede ve kesintisiz normal idrar yapma
iyi fonksiyonel sonuç olarak kabul edilmektedir.

KOZMETİK DEĞERLENDİRME

Subjektif kriterlere dayanır. Dış genital bölgenin koz-
metik görünümü; yapan hekim, bağımsız hekim, aile ve
hasta için farklılık gösterir. Glans konfigürasyonu, üret-
ral mea yeri ve görüntüsü, penis gövdesi ve derisi, pe-
noskrotal birleşme bölgesi, gömülülük durumu ve
skrotum şekli kozmetik açıdan değerlendirilmelidir. Ko-
nikal görüntüde glans ve düz penis gövdesinin olması ve
penoskrotal transpozisyonun olmaması iyi kozmetik
sonuç olarak kabul edilmektedir.

PSİKOLOJİK VE CİNSEL DEĞERLENDİRME

Nispeten subjektif olması nedeniyle sonuçları tam belir-
lemek bazen zor olabilir. Hipospadias ile beraber inme-
miş testis olmayan hastalarda doğurganlık etkilenme-
mektedir.21 Cinsiyet gelişimi, cinsel kimlik, cinsel dav-
ranışlar ve seksüel aktiviteler açısından bu erkeklerde
önemli bir sorun pek görülmemektedir.38 Ancak, özel-
likle komplikasyon oranı yüksek ve defalarca hastane-
lere yatıp pekçok cerrahi onarım geçirenlerin bazıla-
rında cinsellik konusunda kendine güvende eksiklik ola-
bilmektedir. Bu nedenle, çoğunda cinsel hayata başlama
yaşı normal insanlara göre daha geç olmaktadır.39

SONUÇLAR

Proksimal hipospadias cerrahisi çocukların gelecek ha-
yatını ciddi şekilde etkilemektedir. Çünkü morbidite
oranı halen belirgin yüksektir. Fonksiyonel, kozmetik ve
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psikoseksüel açılardan uzun dönemde makul sonuçlar
elde etmek çok önemlidir. Bu tür hastaları ameliyat ede-
cek cerrahların penis cerrahi anatomisi, literatürde mev-
cut her türlü hipospadias onarım teknikleri, sekonder
cerrahi gereken skarlı dokuların beslenmesi ve flep dola-
şımı konusunda ciddi deneyim sahibi olması gerekmek-
tedir. Yoksa pekçok çocuk genital suistimal ve genital
sakatlık mağduru olmaya devam edecektir. Bu nedenle,
proksimal hipospadias cerrahisi sadece bu alanla uğraşan
deneyimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Ciddi kordili ve penoskrotal transpozisyonun eşlik
ettiği ağır proksimal hipospadias olgularında Koyanagi
modifikasyonları ile tek seansta hem fonksiyonel hem
de kozmetik açıdan iyi sonuçlar alınabilmektedir
(Resim 1i). Modifikasyonlarla Koyanagi fleplerinin
beslenmesi çok daha güvenli hale gelmiş ve bu nedenle
özellikle öğrenme periyodundan sonra komplikasyon
oranı makul düzeylere inmiştir. Epitelsiz flepler ile
anastomozun örtülmesi özellikle fistül riskini belirgin
azaltabilir.
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