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Varikoselektomi için cerrahi teknikler subinguinal, in-

guinal ve retroperitoneal yaklafl›mlar› içerir. Yaklafl›m yeri-

ne bak›lmaks›z›n bir dereceye kadar büyütme gerekmek-

tedir. Cerrahi teleskop “Lup” ve ameliyat mikroskobu

önemli bir büyütme sa¤lar. ‹yi vizualize etmek ve anato-

miyi iyi tan›mlamak potansiyel komplikasyonlar› önleme

aç›s›ndan önemlidir. E¤er venler geride kal›rsa nüks, iyi

ba¤lanamazsa hematom oluflabilir. Lenfatikler korunmaz-

sa hidrosel, arter korunmazsa testis atrofisi geliflebilir.

E¤er cerrahi anatomi do¤ru tan›mlanabilirse bütün bu

komplikasyonlar önlenebilir.

Bu teknikte cerrah ve asistan en az 2.5 kat büyütmeli

cerrahi teleskop kullan›rlar. Ameliyat mikroskobu da kul-

lan›labilir. Subinguinal insizyonla girilerek eksternal ingu-

inal halka ve eksternal oblik fasya aç›lmadan spermatik

kord ask›ya al›n›r. ‹lk olarak spermatik kordun lateralinde-

ki eksternal spermatik venler 3.0 ipekle ba¤lan›r. Sonra

testis do¤urtularak daha distalde olabilecek eksternal

spermatik venler ba¤lan›r. Bundan sonra kremasterik fas-

ya aç›larak kord cerrah›n parma¤› üstünde yay›l›p ductus

deferens medialde tutularak korumaya al›n›r.

Kordun içinde s›kl›kla arter ve çeflitli kalibrede venlerin

bulundu¤u primer vasküler halka ile arterin bulunmad›¤›

küçük venlerin bulundu¤u sekonder venöz halka bulunur.

Primer vasküler halka kaba diseksiyonla posterior k›l›ftan

izole edildikten sonra arterin daha s›k› olmas›, pulsaltil ol-

mas› ve kord üstündeki tansiyon azalt›ld›¤›nda ilk dolan

damar olmas› rehberli¤inde arterin tan›m› yap›l›r.

Arteri, kendine efllik eden venlerden diseke ve izole

etmek için Keith i¤nesinin arkas› kullan›l›r. Keith i¤nesi ar-

terin alt›ndan geçirildikten sonra 3.0 ipek Keith i¤ne deli-

¤ine tak›larak arterin alt›ndan çekilir ve ipek serbest b›ra-

k›l›r. Daha sonra Keith i¤nesi primer vasküler halkan›n al-

t›ndan geçirildikten sonra ayn› ipek i¤nenin deli¤ine tak›-

larak ipek vasküler halkan›n alt›ndan geçirilerek arter d›-

fl›nda vasküler halka çevrelenmifl olur. Keza arter ayr›ld›¤›

gibi posterior k›l›fta bulunan lenfatikler de ayr›lm›fl olur.

Primer vasküler halka böylece 3.0 ipekle ba¤lan›r.

Sekonder venöz halka ba¤lan›rken posterior k›l›fta bu-

lunan ve iki vasküler halka aras›nda kalan lenfatiklerin

ba¤lanmamas›na dikkat edilir. Kalan venler ba¤land›ktan

sonra kord kanala yerlefltirilip katlar kapat›l›r.

Varikoselektomiye bu yaklafl›m›n baflar›s› çeflitli anahtar

noktalarla do¤rulanmaktad›r.

1) Cerrah›n parma¤›yla spermatik korda tansiyon uygula-

mas› kaba diseksiyona, dokunun yerinde kalmas›na ve

anatominin daha iyi tan›mlanmas›na kolayl›k sa¤la-

maktad›r.

2) ‹nternal spermatik venler gibi eksternal spermatik ven-

ler de ba¤lanmaktad›r.

3) Primer vasküler halkan›n posterior k›l›ftan izolasyonu

lenfatiklerin ayr›lmas› aç›s›ndan kritiktir. Bu kaba bir di-

seksiyonla yap›labilmektedir.

4) Arterin primer vasküler halkadan ayr›lmas› iflleminde

büyük bir dikkat ve artere zarar vermemek gerekir. Bu

Keith i¤nesinin kör ucuyla minimal bir maniplasyonla

yap›labilmektedir.

5) Cerrahi lup ve ameliyat mikroskobu kord elemanlar›n›n

do¤ru tan›mlanmas›nda mükemmel büyütmeyi sa¤la-

maktad›r.

Bu rehber noktalar›n takibi baflar›l› bir arter ve lenf koruyu-

cu varikoselektomiye izin verecektir.
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