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Burada sunulan bilgiler geni letilmi Pediatrik Üroloji K lavuzundan yap lan seçmelerdir. Burada amaçlanan, k lavuzdaki tüm konular dahil etmek de il, pratik konulara dayal bir
seçim yapmakt r.

'à.0;à4
Temel bilgiler

Ya am n birinci y l n n sonunda, glanular sulkusun arkas ndaki sünnet derisinin retraksiyonu çocuklar n ancak %50’sinde mümkündür. Fimozis ya primerdir (fizyolojik) ve hiçbir
skar bulgusu yoktur veya balanitis kserotika obliterans gibi
patolojilere ba l skar kaynakl sekonderdir (patolojik). Fimozis, fizyolojik bir fenomen olan sünnet derisinin glansa
yap k olma durumundan ay rt edilmelidir. E er uç dar kal r
ve glanular adhezyonlar ayr l rsa, daha sonra i eme s ras nda
bo luk idrarla dolar ve sünnet derisinin d ar ya do ru balonla mas na neden olur.
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Tedavi
Çocuklardaki fimozis tedavisi anne baban n tercihlerine ba l d r. kinci y l tamamland ktan sonra plastik veya radikal
sünnet yap labilir. Plastik sünnet (dorsal insizyon, parsiyel
sünnet) fimozisin yinelemesi potansiyelini ta r. Buna e lik
eden k sa frenilum frenülotomi ile düzeltilir. Gerekli ise meatoplasti eklenir. Medikal bir neden olmadan çocuklukta sünnet önerilmemektedir.
Sünnet: endikasyon ve kontraendikasyon
Sünnetin mutlak endikasyonu sekonder fimozistir. Primer fimoziste erken cerrahi endikasyonlar tekrarlayan balanopostit ve üriner sistem anormalli i olan hastalarda tekrarlayan
üriner sistem enfeksiyonlar d r. Penis karsinomunu önlemek
için rutin neonatal sünnet endike de ildir.
Koagulapati, akut lokal enfeksiyon ve penis konjenital anomalileri, özellikle hipospadias veya gömülü penis sünnette
kontraendikasyondur; çünkü sünnet derisi rekonstruktif i lem için gerekli olabilir.
Konservatif tedavi
Primer fimozisin konservatif tedavi seçene i 20-30 gün boyunca günde iki kez kortikosteroid, merhem veya krem
(%0.05-0.10) uygulanmas d r. Bu tedavinin yan etkisi yoktur. Sünnet derisi yap kl steroid tedavisine yan t vermez.
Parafimozis
Parafimozis acil bir durum olarak kabul edilmelidir. Sulkus
düzeyinde lokalize retrakte sünnet derisinin neden olduu konstruktif halka ile karakterizedir. Parafimozis tedavisi
ödemli derinin elle kompresyonu ve daha sona daralm sünPediatrik Üroloji
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net derisinin glans penis üzerinde retrakte edilmesi (geriye
çekilmesi) giri iminden olu ur. Konstriktif halkan n dorsal
insizyonu gerekli olabilir veya ayn anda veya ikinci seansta
sünnet yap l r.

,3à1503áà%à;.
Temel bilgiler

Miad nda do an tüm erkek bebeklerin neredeyse %1’inde 1
y l sonunda bu durum gözlenmektedir. Palpe edilebilen ve
palpe edilemeyen testis olarak s n fland r lmas en uygun yöntemdir.
Bilateral palpe edilemeyen testis varl nda ve cinsiyet
farkl la ma sorunlar varsa acil endokrinolojik ve genetik deerlendirme zorunludur.

%FßFSMFOEJSNF

Palpe edilebilen ve palpe edilemeyen testisleri ay rt edici tek
yöntem fizik muayenedir. Görüntüleme yapman n ek bir yarar yoktur.
ntraabdominal, inguinal ve olmayan/kaybolan testis
(palpe edilemeyen testis) durumunu do rulamak ya da d lamak için tan sal laparoskopi d nda güvenilir bir muayene
yoktur.

Tedavi

Tedavi histolojik bozulmay önlemek için yap lmal ve 12-18
aydan önce tamamlanmal d r.
Medikal tedavi
nsan koryonik gonadotropin (hCG) veya gonadotropin salg lay c hormon (GnRH) kullan larak uygulanan medikal tedavi testisin inmesinin hormonal ba ml l na dayanmakta296
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d r ve ba ar oran maksimum %20’dir. Ancak uzun dönemli
takip verileri eksik olmas na kar n, cerrahi or idolizis ve oridopeksi öncesinde veya sonras nda medikal tedavi fertilite
indeksini artt rmak bak m ndan yararl olabilir.
Cerrahi
Palpe edilebilir testis: palpe edilebilir testis cerrahisi or idofunikulolizis ve or idopeksiyi içerir ve ba ar oran %92’ye ula maktad r.
Palpe edilemeyen testis: laparoskopi uygulama olas l dikkate
al narak inguinal eksplorasyon giri iminde bulunulmal d r.
Ender durumlarda, kas kta damar veya vaz deferens yoksa
bat n içini ara t rmak gerekli olabilir. Bat nda testis araman n
en uygun yöntemi laparoskopidir.
Normal kontralateral testisi bulunan 10 ya ve üzeri çocuklardaki intra-abdominal testis ç kar lmal d r. Bilateral intra-abdominal testiste veya 10 ya n alt ndaki çocuklarda tek
veya iki evreli Fo ler-Stephens i lemi uygulanabilir. Mikrovasküler ototransplantasyon da bir seçenektir ve testis canl l k oran %90’d r.

1SPHOP[

Tek tarafl bir inmemi testisi olan çocuklarda fertilite oran
dü üktür; fakat babal k oran ayn d r. Bilateral inmemi testisi bulunan çocuklarda da fertilite ve babal k oran dü üktür.
nmemi testisi olan bir çocukta testis kanseri geli me oran
yüksektir; fakat son çal malarda erken or iyopeksinin testis
kanseri geli me riskini azaltt sonucuna var lm t r.
Or idopeksi ve or idolizis’in çocuklara en geç 12-18 aya kadar uygulanmas önerilmektedir. Bugüne kadar, pre veya posPediatrik Üroloji
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toperatif hormon tedavisinin ileriki y llarda fertilite üzerinde
yararl olabilece i görülmektedir.

)à%304&Temel bilgiler

Prosessus vaginalis peritoneinin tam kapanmamas , tek bana veya di er intraskrotal patolojilerin (herni) e lik etti i
çe itli tiplerdeki komünikan hidrosellere yol açar. Yeni doanlar n yakla k %80-94’ünde ve eri kinlerin %20’sinde persistans gösterir.
Komunikan olmayan hidroseller minor travma, testis torsiyonu epididimit veya varikosel operasyonuna sekonderdir veya
komunikan hidroselin primer onar m ndan sonra yineleme
eklinde görülebilir.
Komunikan bir hidroselde genellikle aktiviteye ba l olarak boyut de i imleri olur. Öykü ve fizik muayene ile tan s konulabilir; i lik effaft r ve skrotumun transluminasyonu (
geçirmesi) tan koydurur. ntraskrotal kitleye ili kin bir ku ku varsa, ultrason yap lmal d r. Kontralateral hastal k sorunu
ele al nmal d r.

Tedavi-cerrahi

Spontan iyile me e ilimi nedeniyle ilk 12-24 ayda hidroselin cerrahi tedavisi gerekli de ildir. E lik eden inguinal herni
veya altta yatan testis patolojisi ku kusu varsa erken cerrahi
endikedir. Bu tip hidroselin testis hasar riski do urdu una
ili kin kan t yoktur.
Pediatrik ya grubunda, ameliyat inguinal insizyon ile aç k
prosessus vaginalisin ligasyonundan olu ur; bu operasyonda
298
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distal güdük aç k kal r, öte yandan kordonun hidroselinde,
kistik kitle eksize edilir veya üstü aç l r. Komunikan prosessüs vaginalis peritoneide kimyasal peritonit riski nedeniyle
sklerozan ajanlar kullan lmamal d r. Sekonder komunikan
olmayan hidrosel tedavisinde skrotal yakla m (Lord veya aboulay tekni i) kullan l r.

)à1041"%à"4
Temel Bilgiler

Hipospadias genellikle proksimal olarak yer de i tirmi olan
üretral orifisin anatomik lokasyonuna göre s n fland r l r:
Distal-anterior hipospadias (granular, koroner veya distal
penil)
ntermediate-orta (penil)
Proksimal-posterior (penoskrotal, skrotal, perineal)
Patoloji deri serbestle tirilmesi sonras çok daha a r olabilir.

%FßFSMFOEJSNF

Hipospadias hastalar na tan do umda konulmal d r. Tan sal
de erlendirme kritor idizm ve aç k prosessus vajinalis veya inguinal herni gibi e lik eden anomalilerin de erlendirilmesini de
içermelidir. Çok a r hipospadias formlar d nda, üst üriner sistem anomali insidans genel popülasyondan farkl de ildir.
ntersexualite’yi, özellikle konjenital adrenal hiperplaziyi d lamak için unilateral veya bilateral palpe edilemeyen testisi
bulunan veya genital organlar üpheli olan a r hipospadias
hastalar nda do umdan hemen sonra tam bir genetik ve endokrin tetkik yap lmal d r.
drar damlamas ve üretran n balonla mas , meatal stenozun
ay r c tan s n gerektirir.
Pediatrik Üroloji
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Hipospadik penis uzunlu u; penil kurvatur, penoskrotal
transpozisyon ile bozulabilir veya hipogonadizm nedeniyle
daha küçüktür. Mikropenis, boyu d nda geli mesi normal
ve uzat ld nda boyu ortalaman n 2.5 cm ± SS alt nda olan
penis olarak tan mlan r (tablo 1).
 

 

(Feldmann ve Smith’e göre)


 

Yeni doğan
0-5 ay
6-12 ay
1-2 y
2-3 y
3-4 y
4-5 y
5-6 y
6-7 y
7-8 y
8-9 y
9-10 y
10-11 y
Erişkinler

3.5 ± 0.4
3.9 ± 0.8
4.3 ± 0.8
4.7 ± 0.8
5.1 ± 0.9
5.5 ± 0.9
5.7 ± 0.9
6.0 ± 0.9
6.1 ± 0.9
6.2 ± 1.0
6.3 ± 1.0
6.3 ± 1.0
6.4 ± 1.1
13.3 ± 1.6

Fonksiyonel olarak gerekli ve estetik olarak mümkün operatif i lemler aras nda ayr m yapmak tedaviye ili kin karar alma
bak m ndan önemlidir. Tüm cerrahi i lemler komplikasyon
riski ta d için, anne-babalara ayr nt l pre-operatif dan manl kta bulunmak çok önemlidir. Tedavi amaçlar penil
kurvatürü düzeltmek, yeterli büyüklükte neo-üretra olu turmak, neo-meatusu glans ucuna getirmek ve mümkünse genel
300
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kabul gören bir kozmetik görünüm sa lamakt r. Bu hedefe
ki iye özel bulgulara göre farkl cerrahi teknikler kullan larak
ula l r.

Cerrahi

Primer hipospadias onar m için cerrahi ya genellikle 6-18
ayd r. Tekrarlayan hipospadias onar mlar için kesin bir k lavuz tan mlanamaz.

1SPHOP[

Anterior penil hipospadias onar m ndan sonra mükemmel
uzun dönemli fonksiyonel ve kozmetik sonuçlar sa lanabilir.
Proksimal hipospadias onar m nda komplikasyon oran daha
yüksektir.
Çocuklukta hipospadias onar m geçiren ergenlerde penis büyüklü ünden memnun olmama oran biraz daha yüksektir;
fakat cinsel davran kontrollerden farkl de ildir.
ekil 1 hipospadias tedavisine ili kin bir algoritma sa lamaktad r.
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TIP = tübülarize insizyon uygulanmış plate; MAGPI = meatal ilerletme
ve glanuloplasti tekniği

b0$6,-"3%"7&&3(&/-&3%&7"3à,04&Temel Bilgiler

10 ya n alt ndaki çocuklarda nadirdir; fakat puberte ba lad ktan sonra daha s k hale gelir. Varikosel bulunan ergenlerin
yakla k %20’sinde fertilite sorunlar ortaya ç kar. Varikoselin
olumsuz etkisi zamanla artar. Ergenlerde varikoselektomiden
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sonra testis catch-up (yakalama) büyümesi ve sperm parametrelerinde iyile me bildirilmi tir. Varikosel ço unlukla
asemptomatiktir, bu ya ta ender olarak a r ya neden olur.
Hasta veya aile taraf ndan fark edilebilir veya çocuk uzman
bir rutin muayenede bu durumu saptayabilir. Tan ve s n fland rma klinik bulgulara ve ultrason tetkikine ba l d r.

Tedavi

Cerrahi
Cerrahi giri im internal spermatik venlerin ligasyonu veya
oklüzyonuna dayan r. Mikrocerrahi ile lenfatikler korunarak
yap lan onar m (mikroskopik veya laparoskopik) en dü ük
nüks ve komplikasyon oran na sahiptir. Pediatrik ya ta varikosel tedavisinin, daha ileri ya ta yap lan ameliyata nazaran
daha iyi androlojik prognoz sa layaca na ili kin kan t yoktur. Bu nedenle bu ya ta varikoselektominin s n rl endikasyon kriterlerine ba l kal nmal d r.
Takip
Ergenlik döneminde, testis boyutu her y l kontrol edilmelidir.
Ergenlikten sonra, tekrarlayan sperm analizi önerilmektedir.
ekil 2’de çocuklarda ve ergenlerde varikosel tan algoritmas
ve ekil 3’te bunun tedavisi için algoritma gösterilmektedir.
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Temel Bilgiler

Enürezis gece s ras ndaki inkontinanst r. 5 ya üzeri uykuda
yatak slatma enürezistir. Yaln zca bir semptomun bulunduunun kaydedilmesi önemlidir. Gece idrar üretimi ve gece
mesane kapasitesi aras ndaki dengesizli e ba l olarak, mesane gece kolayca dolabilir ve çocuk ya mesaneyi bo altmak
için kalkacakt r, ya da uykudan kalkma için uyar eksikse
uyku s ras nda i eyecektir.

%FßFSMFOEJSNF

Bir i eme günlü üne, gündüz mesane fonksiyonu ve gece
idrar üretiminin kaydedilmesi tedaviye k lavuzluk edecektir.
Sabah çocuk bezlerini tartmak ve sabah idrar hacmini buna
eklemek gece idrar üretimine ili kin tahmini bir hesap sa lar.
Gündüz mesane kapasitesinin ölçümü, mesane kapasitesinin
ya a göre normal de erler ile kar la t r lmas n sa lar.
ekil 4 Monosemptomatik noktürnal enürezis tan ve tedavisi
için bir algoritma sa lamaktad r.

Pediatrik Üroloji

305

 
       
   
  
  

  



!  
 





  

 
  



  

   
     

  


 

  

!  
  

"UÝKÍSAÝKITAPlÍKTAÝDAHAÝKAPSAMLÍÝ%!5ÝKÍLAVUZUÝ)3".Ý     ÝTE
MELÝALÍNMÍÜTÍRÝVEÝ!VRUPAÝeROLOJIÝ$ERNEÙIÝ~YELERIÝWEBSITELERINDEÝ
HTTPWWWUROWEBORGÝBUÝKÍLAVUZAÝERIÜEBILIR

306

Pediatrik Üroloji

