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ÖZET 

 

Sünnet, glans penisi saran derinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Sosyokültürel, 

tıbbi ve dini nedenlerle erkeklerde en eski ve en sık uygulanan cerrahi iĢlem olmasına 

rağmen, sünnet öncesi prepisyum bakımı ile ilgili hiçbir çalıĢma mevcut değildir. 

            Doğumda prepisyum glans penise yapıĢıktır ve zamanla kendiliğinden ayrılır. 

Prepisyumun glans penise yapıĢıklığına fizyolojik fimozis denir. Sünnet sırasında 

prepisyum yapıĢıklığı tamamen ayrılmıĢ çocuklarda sünnet sonrası hiçbir problem 

yaĢanmazken, prepisyum yapıĢıklığı olan çocuklarda sünnet sonrasında glans peniste 

erezyon, bazen de krut tespit edilmiĢtir. OluĢan bu erezyon ve krutlanma, dikiĢ hattının 

üst kısmında glans peniste olmasına rağmen, aileler ve doktorlar tarafından bir 

komplikasyon olarak değerlendirilmekte veya infeksiyon ile karıĢtırıldığından endiĢeye 

sebep olmaktadır. Sünnet öncesi prepisyum bakımı ile ilgili yaptığımız araĢtırma 

neticesinde ulaĢabildiğimiz yegane bilgi, 1930’lu yıllarda, Karabük dolaylarında yaĢlı 

bir kadının söğüt dalından yapılma bir mil ile sünnetten 1 hafta önce prepisyum 

yapıĢıklığını açması ile ilgilidir. Biz de, prepisyum bakımı amacıyla prepisyum 

yapıĢıklığı olan bazı olguların sünnetten bir hafta önce prepisyum yapıĢıklığını açıp ılık 

su banyosu ile bakım yaparak, sünnet anında açılan prepisyum yapıĢıklıklarının 

sonuçlarını kıyaslamayı amaçladık.   

Sünnet öncesi yapılması gereken prepisyum bakımını değerlendirmek için 

çalıĢmamıza katılan olguları, prepisyum ayrılması tamamlanmıĢ ve prepisyum 

yapıĢıklığı devam eden çocuklar olarak iki ayrı grupta değerlendirdik. Prepisyumda 

yapıĢıklığı olan olguları da ‘sünnetten 1 hafta önce prepisyum yapıĢıklığı açılan olgular’ 

ve ‘sünnet anında prepisyum yapıĢıklığı açılan olgular’ olarak iki gruba ayırdık. Tüm 

olgularda prepisyum bakımı için ılık su banyosu ile glans penis ve prepisyum temizliği 

yapıldı. Tüm gruplar sünnetten önce ve sünnetten 10 gün sonrasına kadar 

değerlendirildi. 

Yaptığımız çalıĢma sonucunda, prepisyum ayrılması tamamlanmıĢ gruptaki 

hiçbir olguda problem yaĢanmadı. Prepisyum yapıĢıklığı 1 hafta önce açılıp bakımı 

yapılan olguların hepsinde normal iyileĢme gerçekleĢirken, prepisyal yapıĢıklığı sünnet 

anında açılan olguların %12,5’inde krut tespit edildi. Hiçbir grupta ek komplikasyon 

tespit edilmedi.  

 

Anahtar Kelimeler: Sünnet, prepisyum bakımı  
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ABSTRACT 

 

 

Preputium Care Before Circumcision 

 

Circumcision is surgically removal of the skin that covers the glans penis. 

Although it is the oldest and the most common surgical procedure applied in men due to 

social, medical and religious reasons, there is no study about preputium care before 

circumcision. 

At birth, preputium is adherent to glans penis and separates spontaneously in 

time. The adhesion of preputium to glans penis is called physiologic phimosis. After 

circumcision, although there is no problem in children with completely separated 

preputium, on the other hand that with physiologic phimosis suffers erosion and 

scabbing of glans penis. This erosion and scabbing was seen on glans penis causes 

confusion as an infection or a complication by parents and doctors. Only data that we 

found about preputium care before circumcision is about an old woman who separated 

the adhesion a week before circumcision in 1930 in Karabük. So that, we wanted to 

compare the effect of separation of preputium adhesions at circumcision with separation 

at a week before circumcision. 

To evaluate preputium care before circumcision, we separated cases into two 

groups, one with children has completely separated preputium and the other with 

children has physiologic phimosis. Children with physiologic phimosis divided into 

groups; separation of preputium adhesions at circumcision as one group and separation 

of preputium adhesions at a week before circumcision as a other group. In all cases 

preputium and glans penis were cleaned with warm water. All three groups were 

evaluated before circumcision and until the 10th day after circumcision. 

In our study it is showed that there is no problem in children with completely 

separated preputium. While normal progression were recorded in children with 

separation of preputium adhesions a week before circumcision, scabbing of glans penis 

was detected in 12.5% of children whose  preputium adhesions  separated at 

circumcision. No other complication was detected. 

 

Key Words: Circumcision, preputium care 
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GİRİŞ ve AMAÇ 

 

 

Sünnet glans penisi saran derinin(prepisyum) cerrahi olarak çıkarılmasıdır ve 

dünyada bilinen en eski ve en sık uygulanan cerrahi işlemdir. Dünyadaki her altı 

erkekten biri sünnet olmaktadır. İlk sünnetin 15000 yıl önceki heliolitik dönemde 

yapıldığı sanılmaktadır. Eski Mısır’da 6000 yıl önce yapıldığı kesinlik kazanmış olan 

sünnet Yahudiliğin vazgeçilmez bir parçası olmuş, her erkek çocuk doğumdan sonraki 

8. günde sünnet edilmiştir. İslamiyette ise hitan olarak adlandırılmış ve Müslüman 

olmanın bir alameti olarak görülmüştür.  

 

 Sünnetin uygulandığı prepisyum, gestasyonun 8.haftasında kalınlaĢmıĢ 

epidermis halkası olarak görülür ve gestasyonun 16. haftasına kadar büyür. Prepisyum 

mukozasının glans penisten ayrılması ise gestasyonun 24. haftasında baĢlar ve adölesan 

döneme kadar devam edebilir. Bu prepisyal ayrılma tam olmaz ise ‘fizyolojik fimozis’ 

olarak değerlendirilir. Sünnet dünyada en çok yenidoğan döneminde yapılmakta iken, 

bizde de ilkokul çağı ve öncesinde yapılmaktadır. Bu dönem yapıĢıklığın henüz 

açılmadığı dönem olması nedeniyle önemlidir. 

 

Sünnet öncesi prepisyum bakımı ile ilgili olarak elimizdeki tek kaynak, Karabük 

dolaylarında 1930’lu yıllarda, mahalledeki yaşlı bir kadının, sünnetsiz çocukların sünnet 

organlarının uçları perdeli ise onları sıcak su ile yıkayıp söğüt dalından yapılmış bir mil 

ile yapışmış yerlerini açması ve bu yaşlı ninenin karar verdiği günde bölgedeki 

sünnetçinin çağrılıp çocukların sünnet ettirilmesidir. Biz de, bu bilgiler ışığında, 

fimozisli çocuklarda, sünnet öncesi prepisyum ve glans penis arasındaki yapıĢıklığın 

tam ayrılmasının sünnet sonrası oluĢan tabloya yaptığı etkiyi araĢtırarak, sünnet 

sırasında fimozisi açılan çocuklarda karĢılaĢtığımız glans peniste erezyon ve krutlanma 

riskini en aza indirerek, ailelerde endiĢeye sebep olan bu tabloyu engellemeyi 

amaçladık.  
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GENEL BİLGİLER 

 

Glans penisi saran derinin (prepisyum) cerrahi olarak çıkarılması olarak tarif edilen 

sünnet insanlık tarihinin en eski cerrahi iĢlemidir. Sünnet, sosyokültürel psikolojik, tıbbi ve dini 

nedenlerle birçok ülkede, erkeklerde en sık uygulanan cerrahi giriĢimdir(1,2). Müslümanlık ve 

Yahudilikte din gereği her erkek çocuğa yapılan sünnet, Hristiyan toplumlar arasında da giderek 

yaygınlaĢmaktadır. Özellikle son yıllarda Amerika’da rutin olarak her yenidoğana sünnet 

yapılmaktadır(3). 

 

Sünnet hakkındaki tartıĢmalar bugün tıbbi, dini ve hatta kültürel alanda artarak devam 

ederken, birçok toplumda dini inanç ve geleneklere bağlı olarak yapılan sünnet, bazı 

toplumlarda da tıbbi faydaları nedeniyle yapılmaktadır(4). 

 

2.2.1.  Prepisyum Embriyolojisi 

            

           
TartıĢmalı olan prepisyumun embriyolojisi, Schweigger-Seidel tarafından prepisyal 

epitelin progresif olarak büyümesi ve glans penisin epiteli ile yapıĢması olarak tarif edilmiĢtir. 

Ancak Glenister ve Retteren prepisyumun, prepisyal katlantı ve sellüler lamelin içe doğru 

büyümesiyle oluĢtuğunu belirtmiĢlerdir. Bu içe doğru büyüme sonucunda prepisyum, glans 

penis, korona ve koronal sulkus mukozası meydana gelmektedir. Bu oluĢan mukoza, glans 

penisin ortak mukozal epitelini ve prepisyumun iç mukozasını oluĢturur. Sonuç olarak, glans 

penisin squamöz mukozası, koronal sulkus ve prepisyum, ortak sitokeratin polipeptid yapıya 

sahip bir doku bölümü olarak tanımlanabilir(5). 

 

 Prepisyumun geliĢimi embriyo ~65 mm. iken baĢlar ve fetüs ~100 mm. iken glans 

penisi tamamen örter(6). Gestasyonun 8. haftasında prepisyal katlantılar, proksimal koronal 

sınırda penil Ģaftın her iki tarafında görülmeye baĢlar ve kalınlaĢmıĢ epidermis halkasını 

oluĢturur. Bu epidermis halkası, dorsal yüzeyde ventral yüzeyden daha hızlı büyür ve prepisyal 

ringin ventral yüzünde, glandüler üretrada açıklık meydana gelir(7,8). Glans penisin ventral 

yüzünden bir parça ilerleyip birleĢerek, tüp Ģeklinde devamlılık kazanan üretrayı meydana 

getirir ve meatusu son noktasına ilerletir. Glans penisten oluĢan prepisyal yapı her yüzeyde 

prepisyumu uca doğru büyütür ve alt kısmında prepisyumu tamamlayıp 16. haftada frenilumu 

oluĢturur. Bu dönemde prepisyumun iç yüzey epiteli, glans penisi çevreleyen epidermis ile 

devamlılık gösterir. Her iki tabaka da squamöz epitelden oluĢur. Desquamasyon ile prepisyum 

ve glans penis arasında epiteliyal hücre kümeleri oluĢur. Dejenere olan hücreler bir merkezde 
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toplanarak boĢluklar oluĢturur, bu boĢlukların birleĢimi ile prepisyal boĢluk meydana gelir ve 

doğum anında prepisyum geliĢimine devam etmektedir(8,9,10). 

 

 Yenidoğanda prepisyumun glans penisten ayrılması tam olmadığından prepisyum 

retrakte olamamaktadır. Yenidoğanların ancak %4’ünde prepisyum tamamen retrakte 

olabilirken, %54’ünde eksternal üretral meanın açığa çıkmasını engellemeyecek bir açılma 

tespit edilir ve %42’sinde ise glans penisin tamamı kapalıdır. Altıncı ayda her 5 çocuktan 

4’ünde prepisyum retrakte edilememektedir. Bu oran 2 yaĢındaki çocuklarda yaklaĢık %20,  

3 yaĢındaki çocuklarda ise yaklaĢık %10’dur(8). Prepisyumun glans penisten tamamen 

ayrılması puberteye kadar devam eden normal bir geliĢim sürecidir(11). 

  

 2.2.2.  Prepisyum Histolojisi 

 

Prepisyum, squamöz mukozal epitel, lamina propria(corion), dartos kası, dermis ve 

kılsız deriyi içeren pentalaminer bir yapıdadır. Bu pentalaminer yapı ektoderm, nöroektoderm 

ve mezenĢimin birleĢmesi sonucu meydana gelir. Bu beĢ katlı tabakayı incelediğimizde; 

 

 

Resim 1:Prepisyumun 5 tabakası: Mukoza (M), lamina propria (LP), dartos kası (D), 

dermis (DE), dıĢ epitel (E) 
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           1. Mukozal Epitel (Prepisyumun İç Tabakası) 

            Prepisyum mukozal epiteli, glans penisi örten squamöz mukozal epitel ile aynı 

yapıdadır. Glans penis ve prepisyumun iç kısmı, doğumda ortak bir mukozal epitel 

oluĢturur. Hormonlar ve büyüme faktörlerinin etkisi ortaya çıkıncaya kadar ortak epitel 

ayrılmamaktadır. Bu mukozal epitel Langerhans Hücreleri içermektedir ancak melanosit 

içermemektedir. 

 

            2. Lamina Propria (Corion) 

            Lamina propria, vasküler olarak çok zengin yapıdadır ve sünnet sırasında 

oluĢabilecek hemorajik komplikasyonların kaynağını oluĢturur. Prepisyum lamina 

propriası, glans penise oranla daha az kollajen ihtiva eder ve lamina propriada lanugo 

kıl folikülleri, ter ve sebase bezler bulunmamaktadır.  

 

             3. Dartos Kası 

             Dartos kası, elastik lifler içeren düz kastan oluĢmaktadır ve erkek dıĢ 

genitalyasına spesifiktir. Penisteki dartos kasının büyük çoğunluğu prepisyumda 

bulunmaktadır. Prepisyumdan itibaren zayıf bir penil dartos kası penisin gövdesini sarar 

ve skrotal dartos kası olarak devam eder. Dartos kası ereksiyon için gerekli hacim 

değiĢikliklerine olanak sağlayan yapıdadır ve prepisyal sinirler dartos kası boyunca 

ilerlemektedir. Ġnfantta örgülü yapıdaki kas lifleri distal prepisyumun büzülmesine 

sebep olur ve miksiyonda tek yönlü valf gibi kapanır. EriĢkin prepisyumunda, elastik 

liflerin kas liflerine oranı artmakta ve bu artıĢ sonucunda, prepisyum kolaylıkla retrakte 

edilebilmektedir.  

 

            4. Dermis 

            Prepisyumun dermis tabakası; bağ dokusu, kan damarları, sinir kökleri, meissner 

cisimcikleri ve dağınık sebase bezlerden oluĢmaktadır. Prepisyumun dermis 

tabakasında, lamina propria tabakasından daha fazla elastik lifler mevcuttur. Lamina 

propria ve dermisteki elastik lifler arasındaki fark sayesinde glans penis etrafında 

prepisyum ‘ağız’ yapısını oluĢturmaktadır. Prepisyumun dartos kası ve dermisinin 

elastik dokusu, ereksiyon veya retraksiyon sonrası prepisyumun anatomik olarak doğru 

pozisyona dönmesine yardımcı olmaktadır. 
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            5. Dış Epitel (Prepisyumun Kılsız Derisi) 

            Prepisyumun dıĢ epiteli keratinize stratifiye squamöz hücrelerden oluĢur. Bazal 

tabakada melanositler, Langerhans ve Merkel hücreleri bulunur. Langerhans hücreleri 

vücudun savunma sisteminde ilk hattı oluĢtururken, Merkel hücreleri taktil uyarılara 

aracılık eden nöroendokrin hücreler olarak görev yapmaktadır. Merkel hücreleri 

vazointestinal polipeptid(VĠP), nöron spesifik enolaz, Kromogranin A ve sitokeratin 20 

salgılar(5). 

 

2.2.3. Prepisyum Anatomisi 

 

            Prepisyum dartos kasının ayırdığı iç ve dıĢ iki tabakadan oluĢur. Prepisyumda 

düz kas lifleri halka Ģeklinde düzenlenmiĢtir(12). Prepisyum retrakte edildiğinde iç 

yüzeyinde düz ve kabarık iki yüzey tespit edilir. 10-15 mm enindeki transvers kabarık 

bant görünümü, prepisyumun dıĢ yüzeyinin tepe çizgisini oluĢturan gerçek cilt sınırıdır. 

Orta hat dorsalinde bu kabarık düz bant mukoza ile komĢu iken, ventralde frenilum ile 

komĢudur(13). 

 

Prepisyumun somatosensöryal innervasyonu, n. perinealisin dalları ve n. dorsalis 

penis ile yapılır. Prepisyumun otonomik innervasyonunu pelvik pleksustan sağlanır. 

Parasempatik visceral afferent ve efferent liflerini S2-S4 seviyesinden alırken, sempatik 

preganglionik afferent ve visceral afferent lifleri T11-L2 seviyesinden alır. Parasempatik 

sinirler membranöz üretra duvarı boyunca ilerler(5). 

 

 

            

 

 



 6 

Prepisyumun kanlanması inferior eksternal pudental arterler tarafından sağlanır. 

Bu iki arter penise girdikten sonra sağ ve sol, anterolateral ve posterolateral süperfisial 

penil arterleri oluĢturur. Buck’s fasiasında süperfisial penil arter perforan dallarının 

dorsal derin arterlerle anastomozu sonucu oluĢan prepisial arter prepisyumu besler. 

Venler tipik olarak perfore arterlere eĢlik ettiğinden, prepisyumun venöz drenajı derin 

dorsal venlerle bağlantılıdır. Prepisyumun küçük venleri süperfisial penil vene, oradan 

da inferior eksternal pudental vene drene olur (5,14).(Resim 2) 

 

  Resim 2. Prepisyumun arter ve venleri     

        

               



 7 

           2.2.4.  Prepisyal Boşluk 

 

           Prepisyal boĢluk, prostat, seminal kese ve Littre’nin üretral bezlerince 

nemlendirilir. Prepisyal boĢluğun nemlendirilmesinde idrarın rolü yoktur. Ayrıca 

prepisyal mukozanın zengin vasküler yapısı, prepisyum nemlendirilmesinde sıvı 

transudasyonuna yardımcı olabilmektedir.   

 

Prepisyal boĢluk, Cornybacterium, Gram negatif anaeroblar(özellikle 

Bacteroides melamnogemcus), Enterokoklar, Enterobakteriler ve kuagülaz pozitif 

stafilokoklar ile kolonizedir. Mikobakterium smegmatis ise prepisyal boĢlukta bulunan 

ve genital infeksiyona sebep olmayan bir mikroorganizmadır. Bu bakterinin karsinojen 

oluĢturduğu gösterilememesine rağmen, penil kanser meydana getirmekle 

suçlanmaktadır. Ancak M.smegmatis travma veya cerrahi sonrası yumuĢak doku 

infeksiyonuna sebep olmaktadır. 

 

Prepisyal boĢluk oral kavite veya vajen gibi diğer mukozal kavitelere benzer 

Ģekilde desquame squamöz epitel hücreleri içerir. Bu beyaz kremsi materyal penis ve 

prepisyumunun arasında birikip ‘smegma preputii’yi oluĢturur(5). Smegma 

prepisyumun iç tabakasının rengini almaya meyillidir ve pigmentasyonu fazla olan 

Ģahıslarda daha koyu renklidir. Çoğu kiĢide nemli, pul pul veya unumsu kıvamda ve 

kokusuzdur. Bakteriolojik incelemesinde miks bir flora mevcuttur. Smegma bacillus, 

prepisyal boĢlukta smegması bulunan vakaların yarısında bulunmaktadır. Smegmanın 

biyokimyasal incelemesinde, nekrotik epitelial artıklara benzer Ģekilde %26,6 yağ ve 

%13,3 protein içerdiği tespit edilmiĢtir(14,15,16). Smegma aynı zamanda squalen, beta-

kolesterol, steroller ve uzun zincirli yağ asitleri içermektedir. Prepisyumda bulunan bu 

maddelerin fonksiyonu bilinmemekle birlikte prepisyumda infeksiyona karĢı koruyucu 

rollerinin olduğu düĢünülmektedir(5). 

 

Prepisyumun iç yüzeyi apokrin bezler de içerir ve bu bezler katepsin B, lizozim, 

kimotripsin, nötrofil elastaz, sitokin, androsteron salgılayarak immün cevapta etkili 

olmaktadırlar(17). 
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Resim 3:Prepisyum mukozası ve glans penis mukozasının oluĢturduğu prepisyal boĢluk 

 

 

2.2.5. Prepisyum Patolojileri 

 

1.   Patolojik Fimozis 

Gestasyonun üçüncü ayından itibaren glans penis epiteli ile prepisyumun iç 

yüzeyini döĢeyen epitel birbirine yapıĢık durumda bulunmaktadır. Bu iki epitel 

birbirinden gestasyonun 6. ayından itibaren ayrılmaya baĢlar ve bu embriyolojik 

yapıĢıklık hemen her yenidoğanda mevcuttur. Bebek doğduğunda sünnet derisi, bu 

doğal bağlantılar tahrip edilmeden geri çekilemez. YapıĢıklığın derecesi bu nedenle 

preterm bebeklerde daha fazladır. Yenidoğan bebeklerin %46’sında üretral meatusun 

görülmesi dahi mümkün olmazken, ancak yenidoğanların %4’ünde sünnet derisi 

tümüyle geri çekilebilir. Bebek büyüdükçe fizyolojik bir durum olan yapıĢıklık giderek 

azalır. Glandüler salgılar ve dökülen epitel prepiyumun altında birikerek oluĢturdukları 

mekanik etkiyle glans penis epitelinden ayrılmasını sağlar. Prepisyum 6 aylık 

çocukların %20-25’inde, 2 yaĢındaki çocukların %80’inde ve 4 YaĢındaki çocukların % 

96’sında tamamen açılmıĢtır. Fimozisin neyi tanımladığı konusunda görüĢ birliği 
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olmamasına rağmen, bu Ģekilde bir seyir takip eden yapıĢıklık genel anlamda fimozis 

olarak adlandırılır. Patolojik fimozis ise 3 yaĢından sonra prepisyumun geri 

çekilememesi veya prepisyumun ucundaki açıklığın bebeğin idrar yapmasını 

güçleĢtirerek sık balanopostit geçirmesine neden olacak kadar dar 

olmasıdır(1,18,19,20). Ayrıca prepisyumun geri çekilmeye çalıĢılmasıyla birlikte ağrı, 

laserasyon, yırtılma ve kanama sonucu prepisyumun ucunda aĢırı skarlaĢmayla oluĢan 

doku halkası da patolojik fimozis olarak adlandırılır. Patolojik fimozislerin %5’i 

konjenitaldir. Prepisyumun orifis çapının 0.5 cm’den dar olması ve miksiyon esnasında 

prepisyumun balonlaĢması da patolojik fimozis tanısı için anlamlı kabul edilir(4). 

 

 

 

Resim 4:Patolojik fimozis 
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2.   Parafimozis 

Henüz tam anlamıyla geniĢleyemeyen prepisyumun zorla glans penis arkasına 

kadar geri çekildikten sonra tekrar eski pozisyonuna getirilememesi sonucunda oluĢan 

tabloya parafimozis denir. Prepisyum glans penisi sıkarak dolaĢımını bozabilir. Bu 

sıkıĢma ve dolaĢım bozukluğu, glans penis nekrozuna neden olabilecek kadar Ģiddetli 

olabilir(1). 

 

 

 

Resim 5:Parafimozis 

 

3.   Balanit ve postit 

Balanit glans penisin infeksiyonu, postit ise prepisyumun iltihabıdır. Sünnet 

olmamıĢ çocuklarda prepisyum bölgesinde görülen yumuĢak doku infeksiyonu için daha 

yaygın olarak balanit terimi kullanılmaktadır. Balanit ve postit, sıklıkla fimozisin 

açılması sırasında, bazende idrar yolu infeksiyonu sonrası prepisyumun altında biriken 

smegmanın enfekte olmasından kaynaklanır. Prepisyal deri ödemli, hiperemik ve 

hassastır. Ödem nedeniyle daralan prepisyum idrar yapmayı zorlaĢtırır(1,21). 
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2.2.6. Sünnet Nedenleri 

 

1. Tıbbi Nedenler 

 

a. Patolojik fimozis 

Prepisyumun ucundaki açıklığın bebeğin idrar yapmasını güçleĢtirmesi 

nedeniyle patolojik fimozislerde sünnet gerekebilir. 

 

b. Parafimozis  

Prepisyum derisinin glans penis arkasına kadar geri çekildikten sonra tekrar eski 

pozisyonuna getirilememesi sonucunda glans penisin dolaĢımı bozulacağından, acil 

sünnet endikasyonudur. 

 

c. Balanopostit 

 Tekrarlayan balanopostit atakları sünnet endikasyonudur. 

 

d. Prepisyal travma 

 Prepisyumun fermuara sıkıĢması veya kaza sonucu prepisyum laserasyonları ile 

oluĢur. Acil sünnet gerektiren tıbbi nedenlerden biridir. 

 

e. Üriner anomali varlığı 

Sık idrar kültürü alınması gereken veya konservatif takipteki vezikoüreteral 

reflülü hastalarda sünnet yapılmasında fayda vardır. 

 

f. Üriner infeksiyonlu çocuklar 

Sünnetli çocuklara göre sünnetsiz çocuklardaki idrar yolu infeksiyonu riski daha 

yüksektir. 

 

 

 

 

 



 12 

2. Sosyokültürel Nedenler 

 

Dinsel ve töresel ritüeller içerisinde en katısı ve en yaygın olanı sünnet 

geleneğidir. Hiçbir anne ve baba bu köklü geleneğin dıĢında kalmak istemez. Sünnet 

geleneğinin yaptırımı bu konuda bir karĢı koyuĢa meydan vermeyecek kadar güçlüdür. 

  

Sünnet farklı kültürler tarafından birbirinden bağımsız olarak uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Güneydoğu Asya, Afrika kabileleri ve Avustralya yerlileri gibi birçok 

farklı kültürde sünnetin yaygın olduğu bilinmektedir(4). Sünnet Yahudiliğin 

vazgeçilmez bir parçası olmuĢ, Grek ve Roma dönemlerinde sünnet uygulayan 

Yahudilere ölüm cezası verilmiĢ olmasına rağmen, Yahudiler sünneti uygulamaya 

devam etmiĢlerdir. Sünnet Arap ülkelerinde, Ġslamiyetten de önce uygulanmaktaydı. 

Arapçada erkek sünneti için kullanılan ‘khitan’ ilkel semitik bir lisana aittir ve sünnetin 

çok eski bir Arap geleneği olduğunu göstermektedir.  

 

Ülkemizde ise sünnet, dinsel olduğu kadar köklü bir gelenek olarak da 

uygulanmaktadır. Toplumumuzda çocuğun bakımı, sünneti ve evlendirilmesi anne ve 

babanın boynunun borcu olarak kabul edilmektedir. 

 

3. Dinsel Nedenler 

 

Dini nedenlerle yapılan sünnet, Müslümanlarda, Yahudilerde, siyah 

Afrikalılarda, Avustralyalı Aborjinlerde ve diğer birçok etnik grup arasında 

görülmektedir. 

 

Sünnet Yahudiliğin vazgeçilmez bir parçası olmuĢ, her Yahudi erkek çocuğun 

sünnet olması Tanrı buyruğu olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Tevrat’a göre sünnet, Tanrı ile 

kulu arasında yapılan bir anlaĢmadır ve Tevrat’ta sünnetten 160 kez bahsedilmektedir. 

Ġbrahim Peygamber 99 yaĢında kendi kendini sünnet etmiĢ, aynı anda kavminden birçok 

erkek ve oğlu da 13 yaĢında iken sünnet olmuĢtur(22). Oğlu Ġshak Peygamber ise 

doğumdan sonraki sekizinci günde sünnet olmuĢtur. Sünnet Yahudilerde cerrahi 

becerisi ve dini bilgisi olan Mohel denilen kiĢiler tarafından yapılmaktadır ve yeni 
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doğan erkek çocuğun gerçek Yahudi olabilmesi için doğumdan sonraki sekizinci günde 

sünnet edilmesi gerekmektedir(4). 

 

              Sünnet Hristiyanlıkta ise, Kilisenin, kan ve acı ile insanlar üzerinde olan 

gücünü gösterme aracı olarak kullanılmıĢtır. Aynı zamanda sünnet, kilisenin 

yetiĢkinlerin erkek olması üzerinde kontrolünün olduğunu ve çocukların da sünnet ile 

iĢaretlenerek kiliseye ait olduğunu ifade etmekte kullanılmıĢtır(23). Luka Ġncil’inde 

Yahya ve Ġsa Peygamber’in sünnet edildiklerinin belirtilmesine rağmen, Hristiyanlıkta 

bedenin değil kalbin sünnetli olmasının önemli olduğu yorumuyla da sünnetten 

uzaklaĢılmıĢtır(24). 

 

Sünnet, Ġslamiyet öncesi dönemde de Araplarda uygulanan eski bir gelenek olup, 

Araplarda Ġslamiyet ile baĢlamıĢ bir gelenek değildir. Ġslamiyette ise sünnet Peygamber 

geleneğidir(4). Kur’an’da sünnetten bahsedilmemiĢ olmasına karĢın, Hz. Muhammed’in 

hadislerinden hareketle ve Müslüman toplumların önem gösterdikleri bir uygulama 

olması nedeniyle, erkeklerde Müslüman olmanın bir alameti olarak görülmüĢtür. Sünnet 

olmak Hz. Muhammed’in hadislerinde fıtrat gereği olarak nitelendirilmiĢ, ağzı ve burnu 

yıkamak, bıyıkları kesmek, tırnakları kesmek, koltuk altı ve etek traĢı ile sünnet, 

doğuĢtan insan tabiatına yaraĢan davranıĢlardan sayılmıĢtır(24). Sünnet uygulaması bazı 

alimler tarafından vacip ve hatta farz denecek kadar önemli bir dini emir kabul 

edilmiĢtir(25). Hz. Muhammed’in ileri yaĢlarda Ġslamiyeti kabul edenlere bile sünnet 

olmayı emrettiğine dair hadisler vardır. Sahabe döneminden itibaren sünnet, ziyafet ve 

Ģenliklerle kutlanmıĢ, Türk toplumlarında da bu merasimler ‘sünnet düğünü’ adıyla 

anıla gelmiĢtir(24). 

 

 Ġslam toplumlarında kadın sünneti de uygulanmaktadır. Kızların sünnetinden 

bahsedilen bir hadiste ‘Hitan erkekler için sünnet, kadınlar için Ģeref vericidir’ 

denmektedir. Hz. Muhammet zamanında bizzat Medine’de kızların sünnet edildiğini ve 

sünnet etmeyi kendilerine meslek edinmiĢ kadınların bulunduğu bilinmektedir(25). 

Kadın sünneti azalmakla birlikte hala bazı Ġslami toplumlarda devam etmektedir 
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2.2.7.  Sünnetin Tarihçesi 

 

Sünnet toplumlar tarafından uygulanan en eski ritüeldir. Sünnetin farklı 

kültürlerce ve birbirinden bağımsız olarak uygulandığı bilinmektedir. Antropologlar 

sünnetin ilk defa ne zaman ve hangi toplum tarafından uygulanmaya baĢlandığı 

konusunda tam bir fikir birliği içerisinde değildirler. Sünnetin kökeni konusunda 

araĢtırma yapan birçok bilim adamına göre sünnet, farklı kültürler tarafından birbirinden 

habersiz olarak uygulanmaya baĢlamıĢtır. Güneydoğu Asya, Afrika kabileleri ve 

Avustralya yerlileri gibi bircok farklı kültürde sünnetin yaygın olduğu bilinmektedir(4). 

 

Mısır tarihi üzerine araĢtırma yapan Ġngiliz Sir Grafton Eliot Smith sünnet 

uygulamasının 15.000 yıl önceki heliolitik dönemin bir özelliği olduğunu ileri 

sürmüĢtür. Yapılan çalıĢmalar sonucunda antik Mısır’da 6.000 yıl önce varolduğu 

kesinlik kazanmıĢtır. Eski Ahitte 4.000 yıl önce, doğumun sekizinci günü dini sünnet 

yapıldığına dair bilgiler mevcuttur. M.Ö. 2300 tarihlerine ait eski Mısır mumyalarının 

sünnetli olduğu görülmektedir(23,26). Firavun dönemine ait tapınakların duvarlarındaki 

sünnetle ilgili resimler, sünnetin geleneksel bir iĢlem olarak binlerce yıl önce 

uygulandığını göstermektedir. Firavun devrinden sonra Eski Mısır’da, köleliğin simgesi 

olarak da kullanılmıĢtır. Bazı kültürlerde sünnet, tanrılara sunulan bir çeĢit kurbandı ve 

karĢılığında bol ürün istenilmekteydi(4). 

 

Resim 6:Eski Mısır’da sünnet uygulamasının tasvir edildiği tapınak duvar resmi  
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    Binlerce yıldır dünya genelinde yapılmakta olan sünnet, toplumumuzda da 

yüzyıllardır yapılmaktadır. Ancak tarihimizde, sıklıkla Ģehzade sünnetlerinden 

bahsedilmekte ve bilgilerimiz bunlarla sınırlıdır. Yakın tarihimizde sünnetle ilgili olarak 

yöresel sünnetçiler ve sünnet düğünleri ile ilgili bilgiler mevcuttur. Bunlardan birisinde, 

Karabük dolaylarında sünnet geleneği anlatılırken sünnetçiler ve sünnetçilere yardım 

eden yaĢlı bir teyzeden bahsedilmektedir. Bu yaşlı nine, sünnetsiz çocukların uçları 

perdeli sünnet organlarını sıcak su ile yıkayıp, söğüt dalından yapılmış bir mil ile 

yapışmış yerlerini açar ve karar verdiği bir günde, bölgedeki sünnetci çağrılıp çocuklar 

sünnet ettirilirmiş. Bu yaşlı ninenin uygulamaları, sünnet öncesi prepisyum bakımı ile 

ilgili elimizdeki tek kaynaktır(27). 

 

.           2.2.8.  Sünnetin Sıklığı  

 

            Sünnet erkeklerde uygulanan en sık cerrahi uygulamadır. Dünyadaki her altı 

erkekten biri sünnet olmakta, diğer bir ifadeyle her beĢ dakikada bir 120 kiĢi sünnet 

olmaktadır. Dünyada sünnet olma sıklığı din, ülke, ailenin sosyo-kültürel düzeyi ve 

kırsal-kentsel yaĢamdan etkilenmektedir. Sosyokültürel düzeyi yüksek, kentlerde oturan 

beyaz ırka mensup A.B.D. vatandaĢlarının %70-90’ı sünnet olur iken, sosyokültürel 

düzeyi düĢük olan ve kırsal kesimde oturan siyah veya Ġspanyol kökenli Amerikalıların 

ancak %45-62’si sünnet olmaktadır. Amerika BirleĢik Devletlerinde rutin olarak her 

yenidoğan sünnet edilirken, bugün sünnet karĢıtı görüĢler ve ekonomik yükü nedeniyle 

sadece ebeveynlerin oluru ile sünnet yapılmaktadır. Kore SavaĢı sırasında 

Amerikalılardan sünneti öğrenmiĢ olan Kore halkında sünnet olma oranı %100’e 

yakındır. GeliĢmiĢ ülkelerden Kanada ve Avustralya’da sünnetli erkek sayısı %35 iken, 

Ġngiltere’de %10, Japonya ve diğer Avrupa ve Ġskandinav ülkelerinde %1’in 

altındadır(1). Sünnet olma oranına göre ülkeler yüksek prevalanslı (%80’in üzerinde), 

orta prevalanslı (%20-80) ve düĢük prevalanslı (%20’nin altında) olarak 

sınıflandırılmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerde yüksek prevalanslı grupta 700 milyon 

erkek bulunmaktadır. Orta prevalanslı olan grupta 135 milyon erkek bulunurken, düĢük 

prevalanslı grupta ise 1 milyar 600 milyon erkek bulunmaktadır. Tablo 1’de sünnet 

olma oranları yüksek, orta ve düĢük prevalanslı bazı ülkeler gösterilmiĢtir. En fazla 

sünnet olma oranı Endonezya, Pakistan, BangladeĢ ve Filipinler gibi Müslüman 

ülkelerde ve sünnetin zorunlu olduğu diğer bir inanç olan Museviler’de tespit edilirken, 

en düĢük sünnet olma oranı Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde tespit edilmiĢtir. 

Müslüman ve Musevi toplumda sünnet olma prevalansı yüksekken, Hristiyan 

toplumlarda düĢük sünnet prevalansı görülmektedir(28). 
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Tablo 1:Bazı ülkelerin sünnet prevalansı 

 

Düşük prevalans Orta prevalans Yüksek prevalans 

Brezilya 

Bulgaristan 

Çin 

Gürcistan 

Hindistan 

Moldova 

A.B.D 

Avustralya 

Bosna Hersek 

Etiyopya 

Kazakistan 

Kanada 

Afganistan 

BangladeĢ 

Kore 

Mısır 

Ġran 

Ġsrail 

Nepal Makedonya Libya 

Panama Mozambik Malezya 

Romanya Güney Afrika Filipinler 

Rusya Sudan Pakistan 

Tayland 

Ukrayna 

Uganda 

Yugoslavya 

Türkiye 

Yeni Zellanda 

           

 

 

2.2.9. Sünnet Yöntemleri 

 

Sünnet yöntemleri dört ana baĢlık altında toplanabilir. 

 

1. Dorsal slit 

Sünnet derisine saat 12 hizasında yapılan vertikal bir insizyondan ibarettir. 

Böylece glans ortaya çıkar. Ancak bu yöntem kozmetik olarak kabul edilebilir değildir. 

Bu nedenle, dorsal slit parafimozis olgularına sınırlanmalıdır. Dini amaçlı sünnetlerde 

glans penis tamamen açıkta kalacak kadar prepisyumun çıkarılması gerektiğinden, 

dorsal slit dini amaçlı sünnet için de uygun değildir(1,4). 

 

Resim 7:Dorsal slit 
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2. Sheldon metodu 

Sheldon metodunda Musevi din adamlarının kullandığı Mogen klempi veya 

sünnetçiler tarafından glans penisi korumak için kullanılan sünnet kalkanı Ģeklinde bir 

alet yöntemin temelini teĢkil eder. Sünnet derisi yukarı doğru gerilir, bir elin baĢ ve 

iĢaret parmakları glansı aĢağı doğru iterken diğer elle kalkan veya klemp frenulumu 

koruyacak bir açı ile dıĢarıdan yerleĢtirilir ve kıstırılır. Daha sonra klempin distalinden 

bir kesici alet kullanılarak sünnet derisi eksize edilir(1,4). 

 

 

Resim 8:Sheldon metodunda kullanılan Mogen klempi 

 

3. Özel sünnet klempleri 

Özel sünnet klempleri Sheldon tekniğinin modifikasyonları olup, 1920’lerden 

itibaren kullanılmaya baĢlanan ve temelde glans penisi kesilmekten koruyup sünnet 

derisini sıkıĢtırmaya yarayan metal veya plastik aletlerdir. Bu aletlerin örnekleri 

Ģunlardır: 

.   Doyen ekrazörü 

.   Winkelman klempi 

.   Gomco klempi 

.   Plastibel klempi:  

.   Tara klemp 
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Bu klmplerden Tara klemp ve Plastibel klempi ebeveyn tarafından uygulanan 

plastik, tek kullanımlık, dikiĢ gerektirmeyen sünnet klempleri iken, Gomco klempi ve 

Winkelman klempi gibi metal aletler cerrahlar tarafından uygulanır. Yenidoğanda dikiĢ 

gerektirmeyen bu yöntem ileri yaĢlarda uygulandığında muhakkak dikiĢ 

atılmalıdır(4,29).  

 

 

Resim 9: Plastibel klempinin uygulanıĢı  

 

 

Resim 10:Tara klempi 
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4.  Cerrahi yöntemler 

 Dorsal slit + eksizyon yöntemi 

Prepisyum ucu iki adet klemple tutulup hafifce gerilir, glans penisin alt kısmı 

hizasından bistüri ile çepeçevre kesildikten sonra, saat 12 hizasında vertikal bir insizyon 

yapılır. Uygun miktarda mukoza bırakılarak prepisyum mukozası da çepeçevre kesilir. 

Tüm sünnet derisinin makasla çepeçevre kesilmesinin ardından, kanama kontrolü 

yapılıp, penis cildi ve prepisyum mukozası suture edilir(1,4,22). 

 

 

Resim 11:Dorsal slit+eksizyon yöntemi A:Deri dıĢtan çepeçevre çizilir, B-

C:Prepisyumun ucu iki klemple tutulur ve prepisyum ventral ve dorsal 

yüzden sünnet hattına kadar vertikal istikamette kesilir, D-F:Mukoza 

koronadan uygun bir uzaklıktan makasla kesildikten sonra kanama kontrolü 

yapılır. Yara uçları dikiĢ materyali ile birbirine yaklaĢtırılır. 

 

 



 20 

 Sleeve metodu 

Eksize edilecek cilt ve mukoza sınırlarına bisturi ile çepeçevre birer insizyon 

yapıldıktan sonra arada kalan tüm sünnet derisi band halinde kesilip çıkartılır. Kanama 

kontrolünü takiben penis cildi ve prepisyum mukozası suture edilir(1,4). 

 

 

Resim 12:Sleeve metodu A:Sünnete prepisyal meatusun dilatasyonuyla baĢlanır, 

B:Prepisyal meatusun dorsal yüzünden bir miktar kesi yapılır, C-H:Glans 

penis tamamen açığa çıkarıldıktan sonra sünnet hattı önce dıĢ yüz, sonra iç 

yüz çizilerek belirlenir ve arada kalan sünnet derisi bant halinde çıkarılıp 

suture edilir. 

 

 

A B 

C D E 

F G H 
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 Giyotin metodu 

Cerrah elle glans penisi belirledikten sonra araya bir mil koyarak veya herhangi 

bir koruyucu alet olmadan, prepisyuma koyduğu klempin üstünden deriyi eksize eder. 

Sonra prepisyum mukozası yaĢa göre 0.5-1 cm arasında bırakılarak kanama kontrolü 

sonrası penis cildi ve prepisyum mukozası suture edilir. Bu yöntemi sıklıkla sünnetçiler 

kullanmaktadır(1,4).   

 

 

Resim 13:Giyotin metodu A:Prepisyum dorsal ve ventral uçlarından iki klemp ile 

tutulur, B:Sünnet derisi düz bir klemple glans penis sıkıĢtırılmayacak Ģekilde 

sıkıĢtırılır ve hemostaz için birkaç dakika beklenir, C:Fazla deri klempin 

distalinden kesilir, ve klemp açıldıktan sonra kanama kontrolü yapılıp, yara 

dudakları suture edilir.  

 

 

2.2.10. Sünnet Komplikasyonları 

 

Sünnet komplikasyonları 3 ana baĢlık altında toplanır: 

1. Anestezik komplikasyonlar 

2. Psikososyal komplikasyonlar 

3. Cerrahi koplikasyonlar 

 

A B 

C 

D 
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A. Anestezik komplikasyonlar 

 

 Sünnet, lokal anestezi, genel anestezi veya kaudal anestezi ile uygulanabilir. 

Genel anesteziye bağlı olarak oluĢabilecek komplikasyonlardan ölüm oranı 10.000’de 4 

olarak bildirilmiĢtir. Sünnet öncesi anestezi doktoru tarafından hastanın 

değerlendirilmemesi durumunda, sıklıkla karĢılaĢılabilecek bir solunum yolu 

infeksiyonundan sonra laringospazm görülme oranı, maske anestezisinde 2-7 kat 

artmaktadır. Uygulanan kaudal anestezi sırasında lokal anestezik maddeye ilave edilen 

morfin ve fentanil gibi opiatlar analjezinin süresini uzatırken, sistemik etki ile solunum 

depresyonu yapabilir. Kaudal anestezi sonrası idrar retansiyonu oranı 

artabilmektedir(30). Sünnet öncesinde premedikasyon amacıyla kullanılan 

papaveretumun, sünnet sonrasında kusmalara neden olduğu bildirilmiĢtir(8). Yenidoğan 

sünnetinde lokal anestezik olarak sıklıkla kullanılan EMLA krem, içerdiği prilokaine 

bağlı methemoglobinemi yapabilmektedir. Lokal anestezi amacıyla yapılan dorsal penil 

blok sırasında anestezik maddenin penis köküne enjekte edilmesi ile korpus 

kavernozum veya nörovasküler demet yaralanabilir ve peniste gangren görülebilir(30). 

Lokal anestezik olarak yüksek dozda uygulanan lignokain, korpora kavernozumun 

endotelinde hasara sebep olarak impotans oluĢturabilmektedir(31). 

 

B. Psikososyal Komplikasyonlar 

 

Psikososyal komplikasyonlar yaĢa bağlı olarak ortaya çıkar. Buna rağmen sünnet 

olma yaĢı ile çocuk psikolojisinin değerlendirilmesi amaçlı prospektif ve kıyaslamalı 

çalıĢmalar bulunmamaktadır. Sünnete zorunlu bir cerrahi iĢlem gözüyle bakıldığı 

zaman, çocuğun geçirmek zorunda olduğu, travmatik ve canının yanmasına neden 

olacak bu iĢlemin, onun en az sıkıntı çekeceği bir yaĢta yapılması önemlidir. Bu 

nedenle, sünnet için ya hiçbirĢey hissetmeyeceği yenidoğan dönemi veya sünnetin ne 

olduğunu tam kavradığı ilkokul dönemi en uygun dönem olarak kabul edilebilir. 

Severek veya kızarak çocukların ‘pipini keserim’ Ģeklinde tehdit edildiği 

toplumumuzda, sünnet Ģaka amaçlı da olsa bir tehdit unsuru olarak kullanılmaktadır. 

Klasik sünnetci dönemi anestezisiz sünnetlerin ağrılı ve can yakıcı iĢlemler olması ile 

sünnet ciddi bir psikolojik baskı ve korku unsuru olarak kullanılmıĢtır. 

 



 23 

 4-6 yaĢ arasındaki çocuklar ise fallik dönem içinde bulunduklarından, yukarıda 

bahsedilen sebeplerden dolayı, kastrasyon korkusuyla ruhsal sorunlarla karĢılaĢabilirler. 

Bu yaĢ grubunda yapılan sünnetlerden sonra hem meslek hayatında hem de aile içi 

iliĢkilerde baĢarı azlığı bildirilmiĢtir(1). Kastrasyon kompleksi, benlik ve vücut 

bütünlüğü duygularının incinmesi olarak düĢünülmektedir. Psikolojik nedenlerden 

dolayı, bu yaĢ grubunda elektif sünnet yapılması uygun görülmemektedir. 

 

Toplumumuzda yaygın olarak yapılan sünnet düğünleri ve alınan hediyeler, 

çocuğun sünnet olma isteğini arttırmakta ve sünnetin bir eğlence olarak algılanmasını 

sağlamaktadır.  

 

C. Cerrahi Komplikasyonlar 

 

 Kanama 

Sünnet sonrası en sık rastlanan komplikasyondur. Sıklıkla frenulum arterinden 

veya yüzeyel dorsal venden kanama olur(22). Sünnet sonrası kanama insidansı %1 ile 

%35 arası değiĢmektedir. Vakaların çoğunda minör bir kanama vardır ve o bölgeye 

basınç uygulaması ile kanama son bulur. Eğer basınç uygulaması kanamanın durması 

için yeterli olmaz ise hemostaz sağlamak için çepeçevre yapılan sünnet bandajı genelde 

yeterli olur. Kanamanın durmaması özellikle kanama diatezli hastalıklarda görülebilir. 

Kanayan damarlar bağlanarak hemostaz sağlanabilir. Ülkemizde kanama diatezi tanısı 

genellikle sünnet sırasında konulmaktadır. Kanama diatezi olan hastalara uygun faktör 

verilmesi gerekmektedir. Sünnet sonrası kanama nedeniyle ölümler olabileceği 

bildirilmiĢtir(31,32). 

 

 Glans penis yaralanması ve amputasyonu 

Sünnet, deneyimli kiĢilerce yapılmadığı takdirde, glans peniste yaralanma, hatta 

amputasyon görülebilir. Üretral meatusa yakın olan yaralanmalarda sonda konularak 

üretral meatusun daralması önlenmelidir. Penil amputasyon nadir görülen, çok ciddi bir 

komplikasyondur. Bazen anormal sıkı pansuman sonucunda da gangren ve nekroz 

görülebilir. Erken müdehale ile rekonstrüksiyon mümkün olabilir. Ancak iyi ve 

fonksiyonel bir sonuç her zaman mümkün olmaz(22). 
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 Lokal ve genel infeksiyonlar 

Ġnfeksiyon sünnet sonrası  %10 oranında ve genellikle ameliyathane koĢullarında 

yapılmayan, asepsi ve antisepsi koĢullarına uyulmadan yapılan sünnetlerden sonra 

görülmektedir. Ġnfeksiyon insizyon hattında ve penis gövdesinde olmaktadır. Vakaların 

çoğunda hafif ve lokal inflamatuar değiĢikliklerle karakterizedir ancak ülserasyon ve 

süpürasyonlar da görülebilir. Çoğu infeksiyonlar minimal olup lokal tedavilerle 

üstesinden gelinebilse de, Fournier gangreni, toksik epidermal nekroz, tetanoz ve sepsis 

ile ölüme kadar gidebilen vakalar bildirilmiĢtir(4,22,31,32). 

 

 

Resim 14:Peniste sünnet sonrası geliĢen infeksiyon 

 

 Prepisyumla birlikte fazla deri eksizyonu 

Sünnet sırasında korpus penisi açıkta bırakacak kadar fazla miktarda penis 

derisinin çıkarılması ile oluĢur(4,22). 

 

 Meatal stenoz 

Sünnetle prepisyum koruması ortadan kalktığı için lokal bakım sağlanamadığı 

durumlarda amonyak irritasyonu sonucu meatit ve meatal ülserler görülebilir. Sünnet 

sonrası meatal ülser oranı %8 ile %20 arasında değiĢmektedir. Meatal ülserasyonu 

takiben yeterli tedavi edilmez ise, meatal darlık geliĢir. Bez kullanan çocuklarda bezin 

mekanik travmasına bağlı oluĢabilir. Ġyi bir postoperatif pansuman ve bakım ile bu 
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komplikasyon tamamen önlenebilir. Meatal stenoz, meatotomi gerektirebilir. Meatal 

stenoz geliĢmesine rağmen meatotomi yapılmaz ise, obstruktif üropati ve rekürrent 

pyelonefrit oluĢabilir(22,31). 

 

 Cilt köprüsü 

Sünnet sonrasında prepisyal yapıĢıklık ayrılırken zedelenen epitel iyileĢme 

sırasında sünnet insizyonu ile yapıĢarak glans penis ve penis Ģaftı arasında cilt köprüsü 

oluĢabilir. Bu da ereksiyon sırasında ağrı ve deformite oluĢmasına sebep olur(1,22,31). 

 

 Üretrokutanöz fistül 

Üretral duvarda oluĢan nekroz sonrasında subglandüler fistüle rastlanılabilir. 

Nadir görülen bu komplikasyonun muhtemel nedeni, hemostaz sağlamak için frenuluma 

uygulanan süturdur. Fistül geliĢimi sepsis, megaloüretra durumlarında veya özel sünnet 

klempleri kullanımıyla da oluĢabilir. Fistüllerin çoğu penisin dorsalinde oluĢur ancak 

ventral yüzde de görülebilir(22,31). 

 

 Gömülü penis 

Gömülü penis, ĢiĢman çocuklarda sünnet derisi kesilince, geride kalan penisin 

yağ dokusu içinde kalmasıdır. Gömülü penis puberteye kadar düzelir. Gömülü glans ise 

yetersiz sünnet sonucu prepisyumun glans penisin üzerinde örtü Ģeklinde kalması ile 

oluĢan fimozistir ve yetersiz eksizyon demektir. Gömülü glans tekrar sünnet 

edilmelidir(22). 

  

 İnklüzyon kisti 

Bu kist, temizlenmeyen smegmanın sünnet esnasında yayılmasıyla oluĢabilen bir 

epidermal kisttir(22). 

 

 Penil granülom 

Cerrahi eldivenlerin içerdiği pudra sonucu insizyon hattında oluĢan 

granülomdur(22,33). 
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 Penil lenfödem 

Özellikle Plastibell klempi kullanımıyla basıya bağlı olarak geliĢen penil 

ödemdir(4,22). 

 

 Keloid gelişimi 

             Keloid sünnet sonrası penisi saran, aĢırı doku cevabı sonucu oluĢan, 

kollajeninin benign hiperproliferatif artıĢıdır. Keloid oluĢturan bünyelerde sünnet 

sonrası insizyon yerinde keloid geliĢebilir. Keloid nadir görülen, ciddi bir 

patolojidir(34). 

 

2.2.11.  Sünnet Yaşı 

 

Sünnet toplumumuzda dinsel nedenlerle yapılırken, birçok toplumda geleneksel 

olarak yapılmaktadır. Toplumumuzda yaĢ sınırı belirlenmemekle birlikte, geleneksel 

olarak sünnet çocukların aklı ermeye baĢladıktan sonra ve ilkokul çağında 

yapılmaktadır. Ġslam dinine göre belirli bir zaman yoktur ancak Hazreti Muhammed, 

hadislerinde sünnetin erken yaĢta yapılmasını istemiĢtir. Sünnet konusunda, Müslüman 

olan ve olmayan toplumlar arasındaki en önemli fark, sünnet olma yaĢıdır. Yahudiler 

erkek çocuklarını 8. günde muhakkak sünnet ederken, sünnetin geleneksel olarak rutin 

uygulandığı ülkelerde sünnet yenidoğan döneminde yapılmaktadır. Müslüman olmayan 

toplumlarda çocukların %95-97’si yenidoğan döneminde sünnet olurken, yenidoğan 

döneminden sonra çocukların sadece %3-5’i sünnet edilmektedir. Bu ülkelerde 

yenidoğan dönemi dıĢında sünnet sadece tıbbi sebeplerle yapılmaktadır.  

 

Prensip olarak sünneti genel anestezi altında yapan bir cerrah için hipospadias 

cerrahisindeki ameliyat zamanlaması sünnet için de geçerli olabilir: yani 6-15’inci aylar 

arası veya 2-4 yaĢlar arası ideal kabul edilebilir. Ancak özellikle bu yaĢ grubunda bez 

kullanan çocuklarda sünnet sonrası bakım dikkatli yapılmaz, aileler yeterli 

bilgilendirilmez ise idrar amonyağının ve bezlerin irritasyonu sonucu meatal stenoz gibi 

komplikasyonlar görülmektedir. 
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4-6 yaĢ arasındaki çocuklar fallik dönem içinde bulunduklarından, kastrasyon 

korkusuyla ruhsal sorunlarla karĢılaĢabilirler. 6 yaĢından sonra yapılan sünnet, çocuğun 

sünneti algılaması açısından da önemlidir(1,4,22). 

 

2.2.12.  Yara İyileşmesi 

 

Travma ya da cerrahi bir yara sonrasında, hasar gören dokunun bütünlüğünün 

korunması amacıyla baĢlatılan yanıt, yeni doku sentezi ve biyolojik fonksiyonun 

korunmasına yöneliktir. Doku bütünlüğü ve fonksiyonel iyileĢme; inflamasyon, 

proliferasyon, matriks oluĢumu, anjiogenez, neo epitelizasyon, yara kontraksiyonu gibi 

karmaĢık bir olaylar zinciri sonucunda sağlanabilir. 

 

Yara iyileĢmesi birbirini izleyen süreçlerin sağlıklı bir Ģekilde tamamlanmasıyla 

gerçekleĢir. Bu evreler inflamasyon (iltihabi dönem), proliferasyon ve 

remodelizasyondur (olgunlaĢma)(35). 

 

1. Yara İyileşmesi Tipleri 

 

 Primer yara iyileşmesi 

Yara dudaklarının birleĢtirilmesi ile veya greft/flep koyulması ile oluĢur. Bu tip 

iyileĢme temiz ve taze (6 saatten daha yeni) yaralarda tercih edilir. Primer yöntem aynı 

zamanda ameliyat sonunda yaranın kapatıldığı durumu da tarif etmektedir. 

 

 Sekonder yara iyileşmesi 

Sekonder iyileĢme veya kendiliğinden iyileĢme yaranın açık bırakılarak 

epitelizasyon ve kontraksiyon ile kapanması anlamındadır. Bu yöntem genelde 

kontamine veya enfekte yaralarda tercih edilir. Açık yaralar, tam olarak epitelizasyon 

gerçekleĢene kadar iltihabi dönemde yani ilk evrede kalır. 

 

 Tersiyer yara iyileşmesi 

Tersiyer iyileĢme veya gecikmiĢ primer kapama; baĢlangıçta çok ileri derecede 

kontamine olduğundan primer kapatılamayan ancak 4-5 günlük açık bırakmadan sonra 
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iyi kanlanabilen dokularda her iki yara dudağının yan yana getirilip, dikilmesidir. Bu 

yöntem yara yatağındaki iltihabi sürece bakteri konsantrasyonunu en aza indirmek için 

müsaade eder. 

 

2. Yara İyileşmesi Evreleri 

 

 İnflamasyon dönemi (İltihabi dönem) 

Vücudun yaralanmaya verdiği ilk cevap inflamasyondur. Yaralanma sonrası 1-4. 

günlerde oluĢur. Bu dönem iltihabi aĢamaları içerir. Bu aĢamalar; rubor (kızarıklık), 

calor (ısı artıĢı), tumor (ĢiĢlik) ve dolordur (ağrı). Yaralanmanın olduğu ilk dakikalardan 

itibaren trombositlerin toplanması ve aktivasyonu, lökositlerin yaraya doğru göç etmesi, 

damar geniĢlemesi ve lenfatiklerin bölgeyi kuĢatması söz konusudur. Ġlk 24 saatte aktif 

olan hücre polimorfonükleer lökositlerdir. Bu hücrelerin görevi bakterilerin fagositozu 

ve yara debrisinin ortadan kaldırılmasıdır. Buna rağmen polimorfonükleer lökositler 

yara iyileĢmesi için mutlak gerekli değildir. Makrofajlar iyileĢme sürecinin geliĢiminde 

oynadıkları önemli rol nedeniyle normal iyileĢmede daha vaz geçilmez elemanlardır. Bu 

hücreler ilk 24 saatte yaranın etrafında daha aktiftirler ve yaraya girdikten sonra 

dolaĢımdaki monositlerin makrofaja dönüĢmesi ile meydana gelirler. Ġltihabi dönemin 

süresi primer onarılan yaralarda tam olarak hesaplanabilmekte ise de (en çok 4 gün), 

sekonder veya tersiyer iyileĢmeye bırakılmıĢ yaralarda tam epitelizasyon için kesin bir 

süre verebilmek mümkün değildir. Yaranın epitelizasyonu, yara kenarındaki epiteliyal 

hücrelerin ortaya doğru göçü ile meydana gelir. Temiz ve açık yaralarda epiteliyal hücre 

göçünün hızı günde 1 mm’dir. Primer olarak kapanan yarada ise cilt bütünlüğü 24-48 

saatte sağlanır. 

 

 Proliferatif dönem 

Proliferatif dönem 4 ile 42. günler arasında gerçekleĢir. Büyüme faktöründen 

zengin yara çevresi tarafından aktive edilir. Fibroblastlar yaraya girer ve kollajen sentezi 

baĢlar. Fibroblastlar 5-7. günlerde yarada baskın olan hücrelerdir ve 2-3 hafta boyunca 

kollajen sentezi düzenli olarak artarak yaranın gerilmeye olan dayanıklılığını hızla 

arttırır. Yara en yüksek gerilmeye dayanma gücüne 12-18. aylarda sahip olur. Ancak 

hiçbir zaman bütünlüğü bozulmamıĢ bir doku kadar güçlenemeyeceği de 
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unutulmamalıdır. YaralanmıĢ dokunun eriĢebileceği en yüksek dayanma gücü normal 

dokunun ancak %70-80’ine ulaĢabilmektedir.  

 

 Remodelizasyon dönemi (Olgunlaşma dönemi) 

OlgunlaĢma dönemi 21. günden itibaren baĢlar. Bu dönemde kollajen miktarında 

artma olmaksızın dokunun gerginliğe dayanma gücünde artma meydana gelir. Tip I 

kollajen üretiminin yerini tip III kollajen üretimi alır. Tip III kollajen bol miktarda lizin 

içermesi ve vitamin D’ye bağlı prolin hidroksilasyonu sayesinde daha güçlüdür. 

OlgunlaĢma dönemi yaranın yaĢam süresini uzatır. 

 

3. Yara İyileşmesini Etkileyen Faktörler 

 

 Lokal faktörler 

Lokal faktörler içerisinde yaranın iyi kanlanması, yara çevresindeki ısı, 

infeksiyon-hematom-seromanın varlığı veya yokluğu, travmaya uğrayan dokunun 

miktarı ve yaranın kapatılmasında kullanılan malzeme bulunur. Sistemik faktörlere göre 

daha kolay kontrol altına alınabildiğinden cerrah için lokal faktörler daha önemlidir. 

 

 Sistemik faktörler 

Malnütrisyon, vitamin ve mineral eksiklikleri doğrudan ve dolaylı etkileri ile 

normal yara iyileĢme sürecini değiĢtirirler. Örneğin vitamin C eksikliğine bağlı oluĢan 

skorbütte, hastada yeterli hidroksile kollajen üretimi olmadığından yara iyileĢmesinde 

belirgin bir yavaĢlama görülür. 

Diabetes mellitusun iyileĢme sürecinin tüm dönem ve düzeylerinde engelleyici 

etkisi bulunmaktadır. Ġnsülin eksikliği, nöropati ve damarsal arazlar iyileĢmeyi 

engelleyen faktörlerdir. Hipergliseminin iltihabi hücrelerin göç ve fagositoz 

fonksiyonlarında azalma ile endotel hücreleri ve fibroblastların çoğalmasını önleyici 

etkisi mevcuttur. 

Steroid ve antineoplastik ilaçlar iyileĢme sürecinin hızını ve kalitesini belirgin 

Ģekilde düĢürür. Steroidlerin bu konudaki etkileri kesin olarak anlaĢılamamakla birlikte, 

vitamin A steroidlerin bu iyileĢmedeki zararlı etkisini kısmen düzeltebilmektedir(36). 
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4. Pansumanlar 

 

 Pansuman temiz bir yarayı infeksiyondan korumak ve infekte yarayı da 

temizleyip kapanmasını sağlamak için yapılan, iyileĢmeyi geciktiren olumsuz koĢulları 

gidermeye yönelik iĢlemdir. Genelde primer kapatılmıĢ yaralarda pansuman 

epitelizasyon tamamlanıncaya kadar (48 saat) yapılır. Ancak infeksiyon Ģüphesi veya 

kan-serum birikimi var ise pansumana devam edilir. Yaranın steril gazlı bezle 

kapatılmasına aseptik(kuru) pansuman, antiseptik maddeler kullanılarak yapılmasına 

antiseptik pansuman, ısı ve rutubete sahip malzeme kullanılarak yapılan pansumana ise 

yaĢ pansuman denir(37). 
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MATERYAL ve METOD 

 

 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’ne sünnet amacıyla 

Haziran 2006-Ocak 2009 tarihleri arasında müracaat eden 105 olgudan aile onayı 

alınan, sünnet olmasına engel infeksiyon ve hematolojik bozukluğu olmayan 94 olgu 

çalıĢmaya dahil edildi. 105 olgu içinde çalıĢma dıĢı bırakılan 11 olgudan 9’u Hemofili 

hastası (8’i Hemofili B, 1’i Hemofili A) ve 1’i Diabetes Mellitus hastası idi. Hemofili 

ve Diabetes Mellitus hastalarına uygulanan cerrahi iĢlem ve medikal tedavi, yara 

iyileĢmesi ve pansuman bakımları açısından çalıĢmaya katılan olgularda oluĢturulan 

standart cerrahi iĢlemden farklı olduğundan, bu 11 olgu çalıĢma dıĢı tutuldu. Ayrıca 

eksik sünnet revizyonu amacıyla baĢvuran 1 hasta da çalıĢmaya dahil edilmemiĢtir. 

 

ÇalıĢmaya katılan tüm olgular hemogram, PT-PTT testleri çalıĢılıp, genel fizik 

muayeneleri yapılarak, infeksiyon, kanama diatezi, anemi açısından değerlendirildi. 

Ebeveynlere, olguların idrar yolu infeksiyonu geçirme öyküsü olup olmadığı soruldu. 

  

ÇalıĢmaya dahil edilen 94 olgu prepisyum yapıĢıklıkları açısından 

değerlendirildi. Prepisyal yapıĢıklığı olmayan 34 olgu 1. gruba dahil edildi ve bu 

gruptaki olguların prepisyum bakımı cerrahi öncesi ameliyat alanının temizlenmesi 

sırasında, sünnetten hemen önce yapıldı. Prepisyal yapıĢıklığı olan 60 olgu 2. ve 3. 

gruba eĢit sayıda, rastgele yerleĢtirildi. Prepisyal yapıĢıklığı olup 2. gruba dahil edilen 

30 olgunun prepisyal yapıĢıklığı sünnetten hemen önce açılıp prepisyum bakımı yapıldı. 

Prepisyum yapıĢıklığı olup 3. gruba dahil edilen diğer 30 olgunun prepisyal yapıĢıklığı 

sünnetten yaklaĢık 1 hafta önce açıldı ve prepisyum bakımı yapıldı.  

 

Olguların hepsinde prepisyum bakımı, prepisyumlar geri çekilip yapıĢıklıklar 

tamamen açılarak ve tüm olguların glans penis ve prepisyumları ılık su banyosu ile 

temizlenerek yapıldı. Prepisyal yapıĢıklığı olan olgularda yapıĢıklıklar açıldı ve tespit 

edilen smegmalar temizlendikten sonra üç gün boyunca, günde üç kez ılık su banyosu 

ile prepisyum bakımı yapıldı. 
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ÇalıĢmaya katılan tüm olgular ameliyathanede genel anestezi altında, sterilite 

Ģartlarına dikkat edilerek sünnet edildi. Olguların tümüne laringeal maske anestezisi 

uygulanıp, anestezik madde olarak da Sevofloran ve Halotan kullanıldı. Olguların 

hepsine dorsal slit + eksizyon yöntemiyle cerrahi sünnet uygulandı.  Sünnet sonrası tüm 

olgulara vazelinli sargı pansumanı uygulanıp, pansumanların hepsi 1 gün sonra 

kliniğimizde açıldı. 

 

Olguların değerlendirilmesinde, tüm gruplar belirlenip sünnet yaĢı, yapıĢıklık 

durumu, geçirilmiĢ idrar yolu infeksiyonu öyküsü kayıt edildi. Her üç gruptaki olguların 

tümü sünnetten önce ve sünnetten sonra değerlendirildi ve olguların tümünün sünnetten 

1 gün sonra pansumanları açılınca ve geç dönem olarak da sünnetten 10 gün sonra 

muayeneleri yapıldı. 

 

Verilerin analizinde SPSS 11,5 istatistik programı kullanıldı. Veriler sayı ve 

yüzde olarak verildi. Kategorik değiĢkenlerin analizinde Ki-kare testi kullanıldı. P<0.05 

olması durumunda aradaki fark istatistiksel olarak önemli kabul edildi.   
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BULGULAR 

 

 Haziran 2006-Ocak 2009 tarihleri arasında polikliniğimize baĢvurmuĢ 105 

olgudan, elektif cerrahiyi engelleyecek patolojisi tespit edilmeyen ve çalıĢma 

kriterlerine uyan 94 olgu çalıĢmaya alındı. Sünnet için baĢvuran olguların yaĢlara göre 

dağılımında, baĢvuru yaĢı en küçük 1, en büyük 12 tespit edildi. Sünneti istenilen 

olguların en sık 7 yaĢında baĢvurduğu tespit edildi. (16 olgu, olguların %17,4’ü) 

Kliniğimize 12 yaĢın üzerinde Hemofili veya Diabetes Mellitus gibi rahatsızlığı 

olanların dıĢında baĢvuran olgu tespit edilmedi. Okul öncesi çağda sünnet için baĢvuran 

olguların sayısı 57 iken, okul çağındaki olguların sayısı 37 idi. Okul öncesi çağda 

baĢvuran olgular toplamın %60’ını oluĢturmaktadır. Kliniğimize sünnet amacıyla 

baĢvuran olguların yaĢ ortalamaları 6.67 olarak bulundu. Olguların baĢvuru yaĢları ve 

oranları Grafik 1’de gösterilmiĢtir. 
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Grafik 1: Sünnet için baĢvuran olguların yaĢlara göre dağılımı 
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ÇalıĢmamıza katılan 94 olgudan 60 olguda prepisyal yapıĢıklık tespit edildi. Geri 

kalan 34 olguda ise glans penis ile prepisyum arasındaki ayrılma tam olarak 

gerçekleĢmiĢti. Prepisyal yapıĢıklığı olmayan olguların yaĢ ortalaması 8,7 iken, 

prepisyal yapıĢıklığı olan olguların yaĢ ortalamasının 5,3 olduğu tespit edildi. Prepisyal 

yapıĢıklığı olmayan olgu resim 15’de, prepisyal yapıĢıklığı olan olgu resim 16’de 

gösterilmiĢtir.   

 

Resim 15:Prepisyum yapıĢıklığı olmayan olgu 

 

 

Resim 16:Prepisyum yapıĢıklığı açılan olgu 
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Sünnet olmak için baĢvuran olguların %17’sinde geçirilmiĢ idrar yolu 

infeksiyonu öyküsü mevcuttu. Prepisyal yapıĢıklığı olmayan 34 olgunun 30 tanesinde 

idrar yolu infeksiyon öyküsü yok iken (%88,2), 4 olguda (%11,2) idrar yolu infeksiyon 

öyküsü tespit edildi. Prepisyal yapıĢıklığı olan 60 olgunun 12 tanesinde idrar yolu 

infeksiyon öyküsü mevcut iken (%20), 48 olguda idrar yolu infeksiyon öyküsü tespit 

edilmedi (%80). Ġdrar yolu infeksiyon geçirilme oranı ile prepisyal yapıĢıklık arasındaki 

iliĢki tablo 2’de gösterilmiĢtir. Ġdrar yolu infeksiyonu geçirilme oranı ile prepisyal 

yapıĢıklık arasında yapılan incelemede istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit 

edilmedi. (Ki-kare:2,9 p:0.2) 

 

Tablo 2:Ġdrar yolu infeksiyonu geçirilme oranı ile prepisyum yapıĢıklığı arasındaki iliĢki 

Gruplar 

İdrar yolu enfeksiyonu 

Yok Var 

Sayı % Sayı % 

YapıĢık Yok 30 88,2% 4 11,8% 

  

YapıĢıklık var+sünnette retrakte edilen 26 86,7% 4 13,3% 

  

YapıĢıklık var+ sünnetten 1 hafta önce retrakte 

edilen 

22 73,3% 8 26,7% 

Toplam 78 83,0% 16 17,0% 

Ki-kare 2,9 p=0.2 

 

Sünnet için baĢvuran olgular prepisyum yapıĢıklığı açısından 

değerlendirildiğinde, çalıĢmaya dahil edilen 94 olgudan 60 olguda (%63,8) prepisyal 

yapıĢıklık tespit edildi. Prepisyum yapıĢıklığı yaĢlara göre değerlendirildiğinde, 

prepisyal yapıĢılık oranlarının en fazla 1 ve 2 yaĢlarında olduğu (%100), 11 ve 12 

yaĢlarında ise prepisyal yapıĢıklığın hiç olmadığı tespit edildi. Prepisyal yapıĢıklık oranı 

1 ve 2 yaĢlarında %100, 3 ve 4 yaĢlarında %88,9, beĢ yaĢında %90, altı yaĢında %66, 

yedi yaĢında %75, sekiz yaĢında %44, dokuz yaĢında %38,5 ve on yaĢında %60 tespit 

edilirken 11 ve 12 yaĢlarında ise hiç tespit edilmedi. Sünnet için baĢvuru yaĢı arttıkça, 

prepisyal yapıĢıklığın azaldığı tespit edildi. Prepisyal yapıĢıklığı olan ve olmayan 

olguların yaĢla iliĢkisi tablo 3 ve grafik 2’de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3:Sünnet için baĢvuran olguların yaĢları ile prepisyum yapıĢıklıkları arasındaki 

iliĢki tablosu 
Yaş Yapışıklık 

 Yok Var 

 Sayı % Sayı % 

1 0 ,0% 1 100,0% 

2 0 ,0% 6 100,0% 

3 1 11,1% 8 88,9% 

4 1 11,1% 8 88,9% 

5 1 10,0% 9 90,0% 

6 2 33,3% 4 66,7% 

7 4 25,0% 12 75,0% 

8 5 55,6% 4 44,4% 

9 8 61,5% 5 38,5% 

10 2 40,0% 3 60,0% 

11 6 100,0% 0 ,0% 

12 4 100,0% 0 ,0% 

Toplam 34 36,2% 60 63,8% 
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Grafik 2: Sünnet için baĢvuran olguların yaĢları ile prepisyum yapıĢıklıkları arasındaki 

iliĢki grafiği 
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ÇalıĢmaya dahil edilen olguları yaĢlarına göre gruplandırarak prepisyal 

yapıĢıklıklarını değerlendirdiğimizde, anlamlı Ģekilde yaĢla beraber prepisyal 

yapıĢıklığın azaldığı tespit edildi. 1-3 yaĢ grubundaki 16 olgunun 15’inde (%93,8) 

prepisyal yapıĢıklık tespit edilirken, 4-6 yaĢ grubundaki 25 olgunun 21’inde (%84) 

prepisyal yapıĢıklık tespit edildi. 7-9 yaĢları arasındaki 38 olgunun 21’inde (%55,3) 

prepisyal yapıĢıklık tespit edilirken, 10-12 yaĢ grubundaki 15 olgudan sadece 3 olguda 

(%20) prepisyal yapıĢıklık tespit edildi. YaĢ gruplarının artması ile prepisyal 

yapıĢıklığın azalması arasındaki iliĢki Ki-kare:22,6 ve p<0.0001 ile anlamlı olarak tespit 

edildi. Tablo 4’de yaĢ grupları ile prepisyal yapıĢıklık arasındaki ilĢki gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 4:Sünnet için baĢvuran olguların yaĢ grupları ile prepisyum yapıĢıklıkları 

arasındaki iliĢkiyi gösteren tablo 

Yaş Grupları 

  

Yapışıklık 

Yok Var 

Sayı % Sayı % 

1-3 yaĢ 
1 6,3% 15 93,8% 

  
4-6 yaĢ 

4 16,0% 21 84,0% 

  
7-9 yaĢ 

17 44,7% 21 55,3% 

  
10-12 yaĢ 

12 80,0% 3 20,0% 

Toplam 34 36,2% 60 63,8% 
Eğimde Ki kare=22,6 p<0.0001 
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Grafik 3: Sünnet için baĢvuran olguların yaĢ grupları ile prepisyum yapıĢıklıkları 

arasındaki iliĢkiyi gösteren grafik 
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ÇalıĢmamızın 1.grubunda bulunan prepisyal yapıĢıklığı olmayan ve sünnet 

sırasında prepisyum bakımı yapılan 34 olgunun incelemesi sonucunda, sünnetten 1 gün 

sonra pansumanları açıldığında, olguların hiç birinde kanama, infeksiyon gibi sık 

karĢılaĢılan komplikasyonlar tespit edilmedi. Olguların takiplerinin 10. gününde yara 

iyileĢmesinin tamamlandığı ve bir sorun olmadığı tespit edildi. Bu gruptaki olgu örneği 

resim 17a, 17b, 17c, 17d’de gösterilmiĢtir. 

 

 

Resim 17:Prepisyumda yapıĢıklığı olmayan olgunun 17a: sünnet öncesi resmi, 

17b:sünnet sonrası resmi, 17c:sünnetten bir gün sonraki resmi, 

17d:sünnetten on gün sonraki resmi 

 

 

 

 

17a 17b 

17c 17d 
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ÇalıĢmamızın 2. grubunda yer alan prepisyal yapıĢıklığı olup, sünnet sırasında 

yapıĢıklığı açılıp prepisyal bakımları yapılan 30 olgunun hepsinin glans penislerinde 

sünnet öncesi ve sünnet sonrası erezyon mevcuttu. Sünnetten 1 gün sonra pansumanları 

açılan olguların glans penislerinde erezyonun devam ettiği ancak epitelizasyonun 

baĢlamadığı gözlendi. Sünnetten 10 gün sonra takipleri yapılan 30 olgunun 4 tanesinde 

krutlanma tespit edilirken, geri kalan 26 olguda iyileĢmenin olduğu, krutlanmanın 

olmadığı tespit edildi. Krutlanma tespit edilen olguların yaĢları 3, 5, 9, 10 idi ve yaĢlar 

arasında bir iliĢkilendirme kurulamadı. Ġnfeksiyon bulguları hiçbir olguda gözlenmedi. 

2. gruptaki prepisyal yapıĢıklığı olan olgulardan sünnetten 10 gün sonra glans 

penislerinde krutlanma gösteren olgu resimleri sırasıyla sünnet öncesi, sünnet sonrası, 

sünnetten 1 gün sonra (pansuman açıldıktan sonra) ve takibinin 10. gününde resim 18a, 

18b, 18c, 18d’de gösterilmiĢtir.  

 

 

Resim 18:Prepisyum yapıĢıklığı olan olgunun 18a:sünnet öncesi resminde glans peniste 

erezyon gözlenmektedir 18b:sünnet sonrası erezyonun devamı 18c:sünnetten 

bir gün sonra erezyonun devam ettiği görülmektedir 18d:sünnetten on gün 

sonra glans peniste kurutlanma görülmektedir. 

 

18a 18b 

18c 18d 
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2. grupta bulunup takibinin 10. gününde yara iyileĢmesi tam olan olgu resimleri 

sırasıyla resim 19a, 19b, 19c, 19d’de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

Resim 19:Prepisyum yapıĢıklığı olup sünnet anında açılan olgunun, 19a:sünnet öncesi 

glans peniste erezyonunun oluĢtuğu gözlenmektedir, 19b:sünnet sonrası 

erezyonun devam ettiği gözlenmektedir, 19c:sünnetten bir gün sonra 

pansuman açıldığında erezyon devam ettiği gözlenmektedir, 19d:sünnetten 

on gün sonra yara iyileĢmesi tam olarak gözlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19a 19b 

19c 
19d 
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ÇalıĢmamızın 3. grubunda bulunan prepisyal yapıĢıklığı olan ve sünnetten 

yaklaĢık 1 hafta önce prepisyal bakımı yapılan 30 olgunun sünnet öncesi ve sünnet 

sonrası glans penislerinde erozyonun devam ettiği tespit edildi. Sünnetten 1 gün sonra 

pansumanlar açıldığında oluĢan erozyonun daha da arttığı belirlendi.  Sünnetten 10 gün 

sonra yapılan takipte ise tüm olgularda yara iyileĢmesinin tam olduğu ve komplikasyon 

olmadığı tespit edildi. 3. grupta bulunan prepisyal yapıĢıklığı olup prepisyum bakımı 

sünnetten yaklaĢık bir hafta önce yapılan olgu örneği resim 20a, 20b, 20c, 20d’de 

gösterilmiĢtir. 

 

 

 

Resim 20:Prepisyum yapıĢıklığı olup sünnetten bir hafta önce prepisyum yapıĢıklığı 

açılan olgunun 20a:sünnet öncesi glans peniste erezyonun varlığı 

gözlenmektedir, 20b:sünnet sonrası erezyon devam ettiği gözlenmektedir, 

20c:sünnetten bir gün sonra pansuman açıldığında erezyonun devam ettiği 

gözlenmektedir 20d:sünnetten on gün sonra yara iyileĢmesi tam olarak 

gözlenmektedir 

 

 

20a 20b 

20c 20d 
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Her 3 grup arasında yapılan inceleme neticesinde, prepisyal yapıĢıklığı olmayan 

1. gruptaki olguların tümünde ve prepisyal yapıĢıklığı olup sünnetten yaklaĢık 1 hafta 

önce prepisyum bakımı yapılan 2. gruptaki olguların tümünde yara iyileĢmesinin tam 

olduğu, hiçbir komplikasyonun olmadığı tespit edildi. 2. grupta bulunan prepisyal 

yapıĢıklığı olup sünnetten hemen önce prepisyum bakımı yapılan 30 olgunun 4 

tanesinde sünnetten sonraki takibinin 10. gününde krutlanma tespit edilirken, 26 olguda 

yara iyileĢmesi tam ve komplikasyonsuz tespit edildi. Her 3 grubun yara iyileĢmesi 

incelendiğinde prepisyal yapıĢıklığı olup sünnet sırasında prepisyum bakımı yapılan 

olguların %13’ünde glans peniste iyileĢmenin tam olmadığı, krutlanmanın olduğu tespit 

edildi. Bu oran Ki-kare:8,9 p:00,1 ile istatistiksel olarak anlamlıdır ve tablo 5’de 

gösterilmiĢtir.    

 

Tablo 5:YapıĢıklığı olup sünnetten bir hafta önce ve sünnet anında yapıĢıklığı açılan 

olguların kurutlanma oranlarının belirtildiği tablo 

Gruplar 

 

Post operatif 10’uncu gün 

Kurutlanma yok Kurutlanma var 

Sayı % Sayı % 

YapıĢıklık var+sünnette 

retrakte edilen  
26 86,7% 4 13,3% 

 YapıĢıklık var+ sünnetten 1 

hafta önce retrakte edilen 
30 100,0% 0 ,0% 

Toplam 90 95,7% 4 4,3% 

Ki-kare=8,9, p=0,01 
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TARTIŞMA 

 

Sünnet insanlık tarihi kadar eski bir geçmiĢe sahip olmasına ve sık yapılmasına 

rağmen hakkında en az çalıĢma yapılan konulardan biridir. Ġlk yapılan sünnetin nasıl 

yapıldığına dair elimizde belgeler olmamakla birlikte, modern tıp dünyasında bugün 

uygulanan sünnetin binlerce yıldır uygulanan sünnetten pek farklı olmadığı 

düĢünülmektedir. Sünnet batı dünyasında cerrahi iĢlem olarak hastane ortamında 

yapılırken, geliĢmekte olan veya geri kalmıĢ toplumlarda sünnete hak ettiği cerrahi 

değer verilmemekte ve günlük, sıradan, olağan bir iĢlem olarak görülmektedir. Uygun 

Ģartlar sağlanmadan yapılan sünnet sonrasında da yüksek oranlarda komplikasyonla 

karĢılaĢılmaktadır. 

 

Yakın tarihlere kadar yurdumuzda kırsal kesimde sünnet ve diĢ çekimi, berberler 

veya bu iĢle uğraĢan babadan oğula ‘el’ alan kiĢiler tarafından uygulanmıĢtır. Daha 

sonra da sünnetin sıhhiye adı verilen hiçbir eğitimi olmayan genellikle askerlik görevini 

sıhhiye er olarak yapan veya hastanede çalıĢan kiĢiler tarafından yapıldığını görüyoruz. 

Son yıllarda sağlık memurları veya diplomalı sünnetçiler tarafından yapılan sünnetler 

hala gerekli cerrahi koĢulların sağlanmadığı ortamlarda yapılmaktadır. 

 

Sünnet sonrası en sık karĢılaĢılan komplikasyon kanamadır. Kanama genellikle 

sızıntı tarzında ve sıkı pansumanla durdurulabilecek boyuttadır. Ancak özellikle kanama 

diatezi olan hemofilili hastalarda hayatı tehdit edebilen ağır kanamalar görülmektedir. 

Pek çok hemofili hastasının ilk tanı aldığı an, maalesef sünnet anıdır ve ağır 

komplikasyonlarla karĢılaĢılmaktadır. 

 

Kanama diatezi bulunmayan bir hastada en sık kanama frenilum arterinden 

olmaktadır ve bu arter bağlanmaz ise kanama engellenememektedir. Sünnetin açık 

cerrahi sünnet Ģeklinde yapılarak kanayan damarların bağlanması ve sünnet derisi ve 

mukozasının emilebilen sutürler ile dikilmesi kanama riskini tamamen ortadan 

kaldırmaktadır. 
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Literatürde sünnet sonrası ikinci sıklıkta görülen ve belki de en ölümcül olabilen 

komplikasyon infeksiyondur ve steril Ģartlarda yapılmayan sünnetlerden sonra sıklıkla 

görülmektedir. Her tür cerrahi iĢlem sırasında steriliteye dikkat edilirken, sünnet 

esnasında penis ve prepisyum temizliği yapılmamakta, cerrahi alan temizliğine dikkat 

edilmemekte ve steril olmayan aletler kullanılmaktadır. Bunlara rağmen penis 

kanlanması bol olan bir organ olması nedeniyle infeksiyonla beklenilenin altında 

karĢılaĢılmaktadır. Sıklıkla lokal enfeksiyonlarla karĢılaĢılabildiği gibi, bazen sepsis ve 

ölümlerle de karĢılaĢılabilmektedir. Basit sterilite kurallarına uyulmaması sonucu sepsis 

ve tetanozdan ölen çocuklar bildirilmiĢtir. Toplumumuzda sterilite kurallarına 

uyulmamasının en önde gelen sebebi, sünnetin bir cerrahi iĢlem olarak değil de daha 

çok her erkek çocuğunun baĢına gelen sıradan bir olay olarak görülmesidir. 

 

ÇalıĢmamıza dahil ettiğimiz tüm olgular ameliyathanede steril Ģartlar altında 

sünnet edildi ve pansumanları yapıldı. ÇalıĢmaya katılan olguların hiçbirinde sünnet 

sonrası ve takip eden 10 gün boyunca infeksiyon bulguları tespit edilmedi.  

 

Embriyolojik geliĢim sürecinde prepisyum epiteli ile glans penis epiteli squamöz 

hücreli epitelden köken alır ve sıkı sıkıya yapıĢıktır. Doğumdan sonra ayrılmaya 

baĢlayan bu iki epitelyum ergenliğe kadar ayrılmasını kendiliğinden tamamlar. 

Ayrılmanın tamamlanmadığı evrede fimozise müdahale etmekle genellikle glans penis 

epiteli erozyona uğramakta ve zamanla epitelizasyonunu tamamlanmaktadır. 

 

Fimozisin kendiliğinden ayrılması fizyolojik bir olayken, sünnet için prepisyuma 

müdahale edilerek prepisyal yapıĢıklığın açılması ile patolojik bir yara haline gelir. 

Glans penis tamamen iyileĢmeden yapılan sünnetlerde uygulanan sıkı pansumanı ile bu 

yara iyileĢmesi geciktirilmekte ve ayrılan mukozada krutlanma veya infeksiyon riski 

artmaktadır.  

 

ÇalıĢmamıza katılıp sünnet için baĢvuran olguların yaklaĢık üçte birinde 

prepisyum ayrılması tamamlanmıĢ, fimozis kendiliğinden düzelmiĢtir.  Bu olguların 

prepisyum ve glans penislerinde erozyon ve serozal sızıntı tespit edilmemiĢtir. Sterilite 

Ģartları gözetilerek sünnet yapıldığından prepisyum ayrılması tam olan olguların 
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hiçbirinde bir komplikasyon gözlenmedi. Bu nedenle glans penisten prepisyum 

ayrılmasının tamamlandığı yaĢ ideal sünnet yaĢı olarak düĢünülmelidir. 

 

ÇalıĢma koĢulları veya cerrahın tavrı sünnetin lokal anestezi ile yapılması 

yönünde ise sünnet için en uygun yaĢlar 7-10 yaĢları arası olabilir. Bu yaĢ grubunda 

çocuklarla kurulabilecek iyi iliĢki sayesinde sünnetin seçilmiĢ çocuklarda lokal anestezi 

ile yapılabilmesi mümkün olabilir ancak ideal olan sünnetin genel anestezi altında 

yapılmasıdır.  

  

Sünnet olmak için kliniğimize baĢvuran ve çalıĢmamıza katılan olguların yaĢ 

ortalaması 6,67 ve olgulardan prepisyum ayrılmasının tam olduğu yaĢ ortalaması 8,7 

olarak tespit edildi. ÇalıĢmamızda 2 yaĢına kadar olan olguların hiçbirinde prepisyumda 

ayrılma tespit edilmez iken, 10 yaĢın üzerindeki tüm olgularda prepisyum ayrılması 

tamamlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda, 4 yaĢındaki çocukların %80’inde prepisyum 

ayrılması tespit edilmiĢ iken, kliniğimizce yapılan çalıĢmada 4 yaĢındaki olguların 

%88’inde prepisyal yapıĢıklık devam etmektedir. Prepisyum ayrılmasının 14 yıl 

sürebildiğinin bildirilmesine rağmen, çalıĢmamızda 10 yaĢ üzerindeki olgularda 

prepisyum yapıĢıklığı görülmedi. ÇalıĢmamızın sonucunda, ülkemizde hormonlar ve 

büyüme faktörlerinin etkisiyle oluĢan prepisyum ayrılmasının daha geç baĢladığı ancak 

daha erken tamamlandığı görülmüĢtür.  

 

Sünnet sonrası görülen infeksiyon, glans penisteki erozyon alanında oluĢması 

beklenmeyen, sutüre edilmiĢ kesi hattında ve penis gövdesinde karĢılaĢılan bir 

patolojidir. Penis kanlanması bol olan bir organ olması nedeniyle infeksiyon riski 

oldukça düĢüktür. ÇalıĢmamızda fimozisin ayrılmadığı ve sünnet anında prepisyumu 

ayrılan olguların hepsinde glans penis mukozasında erozyon meydana gelmiĢtir; fakat 

hiçbirinde infeksiyon görülmemiĢtir. Sterilite Ģartları göz önünde bulundurularak 

yapılan sünnetlerde infeksiyon büyük ölçüde engellenmektedir. 

 

Prepisyum yapıĢıklığı sünnet anında açılan olgularda glans peniste erozyon 

oluĢmakta ve bu erozyon sünnet sonrasında uygulanan sargı, bir gün sonra açıldığında 

devam ederek seröz mayi drenajını arttırmaktadır. Bu olguların takibinde, seröz drenajın 
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kaybolduğu; ancak olguların %13,3’ünde glans peniste krutlanma oluĢtuğu tespit 

edilmiĢtir. OluĢan epitel zedelenmesi sonucu kaybedilen seröz mayi sünnet sonrası 

glans peniste birikmekte ve krut oluĢturmaktadır.  

 

Prepisyum yapıĢıklığı olup sünnet anında bu yapıĢıklığı açılan olgularda sünnet 

sonrasında oluĢan erezyon ve seröz mayi drenajı aileler tarafından infeksiyonla 

karıĢtırılmakta ve telaĢ içerisinde hastaneye baĢvurmasına sebep olmaktadır. Ailelere 

bunun karĢılaĢılabilecek bir durum olduğunun anlatılmasına rağmen, ortaya çıkan 

krutlanma ailelerde ciddi endiĢeye sebep olmaktadır. 

 

Sünnetten bir hafta önce prepisyum bakımı yapılan olgularda, erozyon 

oluĢmasına rağmen muhtemelen prepisyumun glans penisi örtmeye devam etmesi ve 

ılık su banyosu sonucunda zedelenen glans penisten ve prepisyumdan kaybedilen seröz 

mayi miktarı daha az olmaktadır. Bunun sonucunda da prepisyum bakımı yapıldıktan 

sonra erozyon devam etmesine rağmen, prepisyum bakımı sonrası yara tamamen 

iyileĢmeden erken evrede yani bir hafta sonra yapılan sünnetlerde krutlanma gibi dehĢet 

verici görüntüler oluĢmamaktadır. Sünnet öncesinde erozyonun tamamen iyileĢmiĢ 

olması için bir haftadan daha uzun bir süreye gereksinim olduğu belirlenmiĢtir.  

 

ÇalıĢmaya katılan tüm olgulara uygulanan sargı pansuman bir gün sonra 

açıldığında, muhtemelen pansumanın basısına bağlı, olguların tümünde glans peniste 

ödem oluĢtuğu görülmüĢtür. Prepisyum yapıĢıklığı bir hafta önce açılan olgularda 

sünnet öncesinde glans peniste seröz mayi drenajı çok az iken, sünnet pansumanı 

sonrasında seröz mayi drenajının artması da yapılan sargının erozyon alanında 

mukozanının iyileĢmesini geciktirerek seröz mayi artıĢı ile glans peniste krut oluĢması 

riskini arttırdığını göstermektedir. 

 

ÇalıĢmamıza katılan olgular idrar yolu infeksiyonu geçirme sıklığı açısından 

değerlendirildiğinde, fizyolojik fimozisli olguların %20’sinde, fimozisi olmayan 

olguların %11,2’sinde idrar yolu infeksiyonu geçirme öyküsü tespit edildi. Prepisyum 

yapıĢıklığı devam eden olgularda idrar yolu infeksiyonu geçirme oranı daha fazla 
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bulunmasına rağmen, her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edilmedi.  

 

Sünnet psikolojik etkileri açısından değerlendirildiğinde ya yenidoğan dönemi 

veya kastrasyon korkusunun geliĢtiği 3-7 yaĢ dıĢında sünnet önerilmektedir. 

Toplumumuzda yaygın olarak yapılan sünnet düğünleri ve alınan hediyeler sünnetin bir 

bayram havasında geçmesini sağlamakta ve çocuğun sünnete olan isteğini artırmaktadır. 

Bu nedenle çocukların sünnet düğününden mahrum bırakılmaması ve bunu 

algılayabileceği yaĢ olan ilkokul çağında sünnetin yapılması tercih edilmelidir. Bu 

yaĢlar aynı zamanda glans penisten prepisyum ayrılmasının tamamlandığı yaĢlardır. 

Ancak prepisyum ayrılması tamamlanmadan sünnet yapılması isteniyorsa, sünnet anı ve 

sonrasında glans peniste erezyon ve krutlanmanın oluĢabileceği aileye anlatılmalıdır.  

Krutlanmanın görülmemesi için ise sünnetten en az on beĢ gün önce fimozis açılarak 

ılık su ile prepisyum bakımı yapılmalı ve glans penisteki epitelizasyonun 

tamamlanmasından sonraya sünnet ertelenmelidir. 
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                                                   SONUÇ 

 

 Sünnet prepisyumun cerrahi olarak çıkarılmasıdır. En eski ve en sık uygulanan 

cerrahi iĢlem olmasına rağmen sünnetin gerekliliği batı toplumlarında hala tartıĢılırken, 

sünnetin zorunlu olduğu toplumlarda da yapılan iĢlemle ilgili bir görüĢ birliği mevcut 

değildir. Her toplumda, her yörede geleneksel yöntemlerle sünnet tercih edilmektedir. 

Bunların yanı sıra prepisyum bakımı ile ilgili hiçbir çalıĢma hiçbir toplumda 

bulunmamaktadır.   

 

Fimozisde embriyolojik olarak aynı epitelden köken alan glans penis ve 

prepisyum epiteli henüz ayrılmamıĢtır. Doğum sonrası ayrılmaya baĢlayan bu iki epitel 

ergenlik döneminde tamamen ayrılmıĢ olur.  Ayrılmasının tamamlanmadığı evrede 

fimozise müdahale etmekle genellikle glans penis epiteli erozyona uğramaktadır. 

Fimozisin ayrılıp peĢinden sünnet yapılması ile glans penis epitelindeki erozyonun 

iyileĢmesinde gecikme, erozyon alanının sünnet insizyonu ile yapıĢması ve krutlanma 

gibi komplikasyonlar da sünnet komplikasyonlarına ilave olmaktadır. Fimozisin spontan 

olarak düzelmesinden sonra yapılan sünnetlerde bu gibi komplikasyonlar görülmektedir. 

 

Prepisyum yapıĢıklığı devam eden çocuklarda sünnet yapılması isteniyorsa, bir 

hafta önce yapılan ılık su ile prepisyum bakımı sorasında yara iyileĢmesi 

tamamlanmamasına rağmen krutlanma oluĢmamaktadır. Bir haftalık süre iyileĢme için 

yeterli olmadığından, sünnetten en az on beĢ gün önce prepisyum bakımı yapılması 

halinde, sünnet sonrası oluĢabilecek krutlanmadan tamamen korunmak mümkündür.  

 

Dini ve kültürel nedenlerle her erkek çocuğa sünnet yapılan toplumumuzda, 

sünnet düğünleri ve alınan hediyeler, çocuğun sünnet olma isteğini artırmakta ve 

sünnetin bir eğlence olarak algılanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle çocuklar sünnet 

düğününden mahrum bırakılmamalı ve bunu algılayabileceği yaĢ olan ilkokul çağında 

sünnet yapılması tercih edilmelidir.  

 

Prepisyum ayrılmasının tamamlandığı ve olayı idrak edebileceği ilkokul çağında 

çocuğun sünnet edilmesi ideal olsa da, daha önce yapılacak sünnetlerde, sünnetten en az 

on beĢ gün önce prepisyum bakımı yapılması gerekir. 
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