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ÖZET
Impotans, libido veya ejekülasyon yeteneğinde bozukluk ile 
birlikte olan veya olmayan erektil disfonksiyonu içeren bir 
sorundur. împotensin genel populasyondaki prevalansı tam 
olarak bilinmez. Fakat olasılıkla erkeklerin çoğunun, 
yaşamları sırasında bazı dönemlerde böyle deneyimler 
yaşadığı sanılmaktadır. Erektil disfonksiyon pslkojenikya da 
organik nedenli olabilir. Organik nedenlerin çoğu, ereksiyonu 
başlatmak ve devam ettirmek için gerekli olan nörolojik 
yolakların bozukluğundan ya da penisin kan desteğindeki 
bozukluktan kaynaklanır. Birçok endokrin bozukluk (en sık 
olarak diabetes mellitus), sistemik hastalık ve ilaç libidoyu 
nörolojik yolakları ya da penisin kan desteğini etkileyerek 
impotansa yol açmaktadır. Bazı hastalarda impotans, birden 
çok nedene bağlı olabilmektedir. Tanı ve ayırıcı tanıda 
noktümal penil tumesansın gözlenmesi, vazoakiif ilaçların 
intrakavernoz injeksiyonuna alınan yanıt penisin dopple 
ultrasonografisi, bulbokavernöz refleks yanıtı veya 
sistometrografi, serum hormon ve biokimyasalparametrelerin 
ölçümleri (serum testosteron, prolaktin, açlık ve tokluk kan 
glükozugibi) kullanılabilir. Psikojenik impotanstapsikoterapi 
ve çeşitli davranış tedavileri yapılabilir. Organik impotansta 
ise altta yatan sistemik veya endokrin hastalığın tedavisi, 
impotansa neden olan ilacın kesilmesi, vazoaktif ilaçlar ve 
penil protez uygulamaları kullanılabilir.

Erkek seksüel fonksiyonundaki bozukluklar libido 
azlığı, ejakülasyon ve orgazmda yetersizlik, erektil 
fonksiyonlarda kusur ve priapism olarak sınıflandırılır1'2. 
Erkek seksüel fonksiyon bozuklukları içinde en önemlisi 
erektil disfonksiyon veya im potans olarak 
bilinmektedir1’2'3. Erektil disfonksiyon, cinsel ilişki için 
yeterli olan ereksiyonun başlatılamaması, ereksiyonun 
sağlanamaması veya ereksiyonun sürdürülememesidir1'4. 
Erkeklerde impotans Atina uygarlığı zamanından beri 
(24 yy önce) yaşlı erkeklerde seksüel yeteneğin azalması 
şeklinde bilinm ekted ir5. İm potansm  genel 
populasyondaki sıklığı tam olarak bilinmemektedir, 
ancak çoğu erkeğin yaşamları boyunca impotens 
epizodlanna ilişkin deneyimlerinin olması olasıdır3. 
Kinsey ve ark. 1948 de ABD’de 10 milyon erkeğin 1/ 
10 ’unun erektil disfonksiyonu olduğunu 
bildirmişlerdir2’5. Kinsey raporuna göre otuzlu yaşlara

SUMMARY
Impotence implies ereetile dysfunction with or yvithout asso- 
ciated disturbances o f libido or ejeculatory ability. The över- 
aliprevalance o f impotence İn generalpopulation is unknown, 
though it is probable that most men experience occasional 
episodes o f impotence at some time during their lives. Eree
tile dysfunction may be divided into psychogenic and organic 
causes. Most organic causes o f impotence result from distur
bances in the neurologicpathways essential fo r ihe initiation 
and maintenance o f ereetion or in the blood supply to penis. 
Many o f endocrine dİsorders (most commonly diabetes melli- 
tus), systemic illnesses, and drugs associated with impotence 
affect libido, the autonomic patkways essential fo r  ereetion, 
or the bloodflow to the penis. In some patients, the cause o f  
impotence is multifactorial. Nocturnal penile tumescence, 
İntracavernous injection o f a vasoactive dmg, doppler ultra- 
sonography, measurment o f the hulhocavernosus reflex re- 
sponse laiency period o f eystometrography, and serum hor- 
mone and biochemical measurment (testosterone, prolactin, 
fasting and postprandial blood glucose levels) can be used 
fo r  diagnosis and differential diagnosis. Formal psyeho- 
therapy and various forms o f behavioral therapy can be used 
in ihe treatment o f psychogenic impotence. The treatment o f  
organic impotence consists o f treatment o f underlying sys
temic or endocrine disordeı; discontinuation o f an offending 
drug, vasoactive drugs (for example prostaglandin Eğ} and 
penile prothesis.

doğru ejakülasyon sayısı olarak nitelenen seksüel aktivite 
azalmaya başlamakta 80 ve 90 U yaşlarda hemen hemen 
sıfıra inmektedir. 20 ve 30 lu yaşlarda hemen hemen 
nadir olan impotans ise 55 yaşında %8, 65 yaşında %20 
ve 75 yaşında %40 oranında raslanan bir seksüel aktivite 
yetersizliği göstergesidir. Erken pubertal yaşlarda ve orta 
yaşlara doğru multi orgazmik kapasite en üst düzeyde 
iken yaş ilerledikçe azalmaktadır, Yaşın ilerlemesiyle 
birlikte tam bir ereksiyon için gerekli olan uyarılma 
zamanı uzamakta vazomotor yanıtlar artmakta ve 
sertliğin kaybolm ası (detum escense ) çok hızlı 
olmaktadır. Gece olan sertleşme (penil noktümal tumes
cence) ise yaş ilerledikçe azalmakta ve bu olaya sosyal, 
psikolojik ve eş ile ilgili faktörler katkıda bulunarak 
seksüel fonksiyon kusurları ortaya çıkmaktadır.Telecom 
ve Wisconsin çalışmalarında testosteron düzeylerinin yaş 
ilerledikçe azaldığı gösterilmiştir5. Goldsteın ve ark.6,7
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Türk Plast Cer Deıg (1998) Cİlt:6, Sayı: 1

Masaclıusetts Male Aging Study7 raporunda impotansm 
medikal ve psikososyal ilişkilerinin sonuçlarını 
bildirdiler .Bu çalışma sonuçlarına göre impotans, 40- 
70 yaşlarındaki erkeklerin %50 den fazlasının sorunu 
dur. Bu nedenle ABD’de impotansîı erkeklerin 20 
m ilyona yakın olduğu düşünülm ektedir9. Yaş, 
hipertansiyon, hiperlipidemi, kardİyovasküler hastalıklar, 
diyabet, hİpogonadizm, hiper veya hipotiroidi, sürrenal 
korteks yetersizliği, hiperprolaktinemi impotansı güçlü 
olarak düşündüren patolojiler arasındadır. Ancak, 
diyabet impotans nedenleri arasında oldukça sık 
rastlanan bir nedendir. Diyabetik erkekler arasında %50 
ve diyabetik kadınlar arasında % 30 oranında değişik 
derecelerde seksüel fonksiyon kusuru söz konusudur10' 
13. Başka bir çalışmaya göre diyabetik erkeklerde genel 
populasyona kıyasla erekti! fonksiyon kusuru olanlar 
%35’e karşı %75 oranında bulunmuştur1417*59.

Testisin yüzlerce yıl sadece virüizasyon ve fertilite 
ile ilgili fonksiyonunun olduğu düşünülmüştür. Ancak 
günümüzde testis fonksiyonlarının düzenlenmesinde 
korteksin ve psikolojik mekanizlann önemi daha iyi 
anlaşılmış bulunmaktadır. Normal insanlarda erektil 
fonksiyon hormonal, nörojenik, damarsal ve psikolojik 
faktörlerle ilişkili karmaşık bir olaydır.

Testis fonksiyonlarının psikolojik etkenlerle ilişkisi 
olduğu anlaşıldıktan sonra impotansm %90 oranında 
psikojenik faktörlere bağlı olduğu düşünülmüş, organik 
olaylara %10 oranında yer verilmiştir. Günümüzün 
gelişen teknolojik kolaylıklarının eşliğinde hormon 
ölçümlerinin daha iyi ve kolay yapılabilir olması, diyabet 
ve ateroskleroz ilişkisinin daha iyi anlaşılması, 
nöroendokrinoloji alanmmdaki gelişmeler sonucunda 
impotansm %30-50 oranında organik nedenlere bağlı 
olduğu anlaşılmıştır18'20. Bununla birlikte impotansm 
endokrin nedenlerinin sıklığı konusunda % 5-35 arasında 
rakam veren yazarlar da vardır21.

impotansm endokrin nedenlerinin anlaşılması için 
ereksiyonun fizyolojisi ve erkeklerdeki hormonal üreme 
ekseni iyi bilinmelidir,

Penil ereksıyon; corpora cavemosa ve spongiosum 
olarak bilinen erektil dokulara gelen arteriyel kanın 
artması, penis içindeki düz kaslardan oluşmuş sinüzoidal 
sistemin gevşemesi, tunica albugineanm subtunikal 
venÖz pleksusunda venöz dönüşün engellenmesi olayıdır. 
Ereksiyonu sağlayan arterler kavemozal arterlerdir. 
Glans derin dorsal arterden beslenmekte , derin dorsal 
vene boş almaktadır7*2 !-22. Ereksiyon için gerekli olan 
duyusal ve psikojenik uyarılar lim bik sistem , 
torakolomber ve sakral otonom sistem ile iletilir. 
Kavemozal arter ve sinuzoid düz kaslarının, sakral (S2- 
4) sin irlerin  uyarısını izleyerek gevşemesi, 
asetilkolin,VIP, çoğu nitrik oksitten oluşan endotel hücre 
kaynaklı gevşetici faktörler aracılığı ile olur3,7,22. 
Bulbokavemozal kasların kontraksiyonu S2-4 pudental 
sinirlerin somatik bölümlerini uyarır ve bu durum 
kavernoza içindeki basıncı arttırıcı etki gösterir. Bu 
olayların sonucu, gerilme, kan hücumu ve penisin 
sertleşmesi yani ereksiyondur.

Erkeklerde androgenik etkili olan ve üreme

fonksiyonunda rol alan 3 önemli steroid söz konusudur: 
Testosteron (T), Dihidrotestosteron (DHT) ve Estradiol 
(E). Kantitatif açıdan en önemli androjen testosterondur. 
Testosteron %95 oranında testisin leydig hücrelerinden, 
%5 kadarı da sürrenalden salgılanır.

Testisin sentez edip salgıladığı, zay ıf etkili 
androjenik horm onlar da vardır. Bunlar 
Dehidroepiandrosterone (DHEAS), ve Androstenedione 
(And) dur, Oysa dihidrotestosterone (DHT) en güçlü 
androjenik hormondur. DHT dolaşımda testosteronun 
%10’u kadar bulunmaktadır. DHT nun %20 si testiste 
sentez edilir.DHT prostat bezinde de bulunur ve çevresel 
kanda bulunan düzeylerinin 5-10 katı kadardır23. Ancak, 
testis fonksiyon kuşum olan erkeklerde tam aracı olarak 
rutin incelemeler arasında yeralmaz ve önerilmez. 
Testiste testosteron sentez edilirken aynı zamanda az 
miktarda estradiol, estrone, pregnenolone, progesteron, 
17-a-hidroksipregnenolon ve 17-a-hidroksiprogesteron 
(17-OHP) da oluşur( sekil 1 -hipotalamus hipofiz ekseni) 
(tablo 1 ) ( tablo 2 ).
Tablo 1: Steroid hormon sentezi (testiküier androgen ve es- 
trogen biyosentezi)

Olhyd'OTc5ioiTeron«

1) 20,22 - desmolase (P-450 scc)
2) 3/? - hydroxysteroid dehydrogenase ve A5-A  isomerase
3) 17 - hydroxylase {P-450 c 17)
4) 17,20 desmoiase
5) 17 - ketoreductase
6) 5 - oc reductase
7) Aromatase

Erkeklerde dolaşımdaki estrogenlerin çoğu 
testosteron veya andrestenedionun,estradiol ve estrona 
yağ dokusu, kas, böbrek ve karaciğerdeki aromotaz 
enzimi yardımıyla dönüşümünden oluşur. Yani bu 
dönüşüm aromataz enziminin aktivitesi ile ilgilidir.
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Tablo 2: Erkeklerde testis, aderenal ve çevresel dokularda 
sentez edilen seks steroidleri ( 3 )

Testis % Sürrenai % Çevresel 
Dokular %

Testosteron 95 <1 <5
D İh idrotestosteron * 20 <1 80
Estradiol* 20 <1 80
Estrone ' 2 <1 98
DHEA-S <10 90

Hiperestrogenemı; feminizasyon , T ve gotıadotropin 
düzeylerinin baskılanmasma yol açar. Leydig hücre 
tümörü olan bazı erkeklerde estradiol düzeyleri 
yüksektir hastada ginekomasti vardır ama total 
testosteron(TT) ve LH düzeyleri normaldir. Bu 
hastalarda impotans söz konusudur. Obesite erkeklerde 
estradiol ve estron düzeylerini ılımlı düzeyde artırır. 
Erkeklerde estron veya estradiol düzeyleri tümörler 
(leydig hücre tümörü,sertoli hücre tümörü,adrenal 
adenom veya karsinom lar, koryokarsinom  ve 
hepatom alar...) prim er testis yetm ezliği, siroz, 
hipertiroidi, obezite,androgen direnci sendromları, 
antiandrogen ve antiestrogen grubu ilaçların kullanılması 
sonucu veya familyal olarak artabilir.

*Dihidrotestosteron ve estradiol çevresel dokularda 
androjen ve estrojen öncül maddelerinin dönüşümü 
sonucunda oluşur.

Testosteronun günlük üretimi 6 mg kadardır .Erişkin 
bir erkeğin testisi 15-25 mg testosteron içerir.Bu sürekli 
sentez ve salınım  olduğunu gösterm ektedir24-97. 
Testosteron ve sentezi için gerekli olan öncül maddeleri 
saatte b ir puls şeklinde spermatik venöz kana 
salınmaktadır. Çevresel kanda bu pulslar 50-200 ng/dl 
kadardır ama bu düzey sentez ritmi ile ilişkili değildir. 
Çünkü çevresel kanda taşınmanın bazı özellikleri 
vardır24. Testosteron salmımmda mevsimsel ve günlük 
diurnal bir ritim sözlconusudur. Günlük ritimde en 
yüksek düzey sabahlan olur. Bu nedenle testosteron ile 
ilg ili İncelem eler için kan örneği sabahleyin 
alımr.Kandaki pulslar dikkate alınarak iki üç örnek kan 
yirmi dakikalık aralıklarla alınmalı ve bunların 
karışım ından elde edilen örneklerden ölçüm 
yapılmalıdır. En yüksek ve en düşük kan düzeyleri 
arasında %30 luk bir fark bulunmaktadır. Yaş ilerledikçe 
diurnal ritim bulanıklaşmaktadır. Testis yetmezliği 
(hipogonadism) ve hiperprolaktinemisi olan erkeklerde 
diurnal ritimdeki bulanıklaşma çok belirgindir24’97.

Pubertede uyku ile ilgili olarak serum testosteron 
düzeyleri artmaktadır .Bu artma testisin büyümesini 
sağlar. Puberte gecikmesi olan erkeklerde pubertenin 
başlamasını tanımlamak için test olarak kullanılabilir25. 
Testosteron ölçüm yöntemlerine göre T:3-10 ng/ml (10- 
40 nM) dur. Ancak bu değer SHBG düzeyi ile birlikte 
değerlendirilmelidir. Bazı hastalarda bu konu dikkate

alınmadığı için beklenmedik düzeylerde T ölçülebilir 
Örnek: h ipertiro id i SEfBG düzeyini artıran bir 
patolojidir.Hipertiroidi sırasında ölçülen T düzeyleri 
yüksek bulunacaktır. Testosteron veya hCG salgılayan 
tümörlerde, LH salgısını artıran hipofiz tümörlerinde 
de T düzeyleri yüksek çıkmaktadır (Tablo 3).

Tablo 3: Seks-hormonu bağlayıcı globulin düzeyini değiştiren 
faktörler

Artıranlar Azaltanlar

Estrogen Androgen
Dışardan estrogen verilmesi Dışardan androgen verilmesi
Tamoksifen GH
Fenitoin Hipotiroidi
Tiroid hormonları Akromegali
Hipertiroidi Obezite
Siroz

Testosteron %3 8 oranında proteine (albumin) bağlı 
olarak taşınır ve geri kalanı dolaşımda serbest olarak 
bulunur Steroid kaynaklı seksüel hormonları taşıyan 
protein genel olarak seks horm onları bağlayıcı 
proteindir(SHBG), Proteine bağlı olan Testosteron %60 
oranında SHBG ile taşınır. SHBG karaciğerde 
sentezlenen; estrogen ( tamoksifen, danazol) ,  fenitoin, 
androgenik hormon ve büyüme hormonu yetmezliği 
,yaşlanma ,karaciğerin alkolik sirozu,lıepatit , tiroid 
hormonları verilmesi, ve hipertiroidide kan düzeyi artan; 
oysa hipotiroidi, akroıuegali, obezite, dışarıdan androj en, 
glukokortîkoid ve büyüme hormonu verilmesi, nefrotik 
sendrom ve hiperinsulİnemide kan düzeyi azalan bir 
proteindir (sertoli hücresi tarafından ayrıca androjen 
bağlayıcı bir protein sentez edilir ve bu protein SHBG 
den farklıdır)24,26,95,96. SHBG nin işlevi testosteronun 
hızlı metabolik klirensini azaltmaktır. SHBG için testis 
ve prostat da, ABP için ise epididim ve testiste bağlanma 
yerlerinin olması androgenlerin direkt etkisinde bu 
proteinlerin rolünün olduğunu telkin etmektedir . 
Androgenik etki testosteronun %2-4 lik serbest kısmı 
ve bağlı olanın hücre düzeyinde serbestlenen kısmı ile 
gerçekleşmektedir

Androgenlerin biyolojik etkileri:
Androgenik hormonlar erkek seksin belirlenmesi, 

erkek seksin özelliklerinin oluşması ve korunmasında 
yaşamın değişik evrelerine göre farklı etkiler gösterirler.

Fetal gelişim süresince;
Dış genital organların ve iç genital organların uygun 

farklılaşması 
Püb ertede ;
-Skrotum, epididim , vas deferens, seminal 

veziküller, prostat ve penis gelişimi
-İskelet-kas gelişimi, ses kalınlaşması 
-Pubik-aksiller kıllanma(biseksüel kıllanma)
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-Sakal, bıyık oluşması, vücut ve ekstremide kıl 
dağılımı

-Deride yağlanma, akneler
-Eritropoezde ve kemik kitlesinde artma
-Davranış değişikliği
testosteron başta olm ak üzere androgenik 

hormonların etkisidir.
Testis fonksiyonlarının yolunda gitmesi için korteks- 

hipothalamus-hipofız-testis ekseninin düzenli çalışması 
şarttır. Hipotalamus 90-120 dakikalık pulslar şeklinde 
gonadotropin serbestleştirici hormon salgılar (GnRIî 
veya LHRH). GnRH hipotalamo-hipofızer portal 
dolaşım yoluyla hipofizde gonadotropin salgılayan 
gonadotroplara ulaşır ve LH, FSH salgılatır. LHRH nin 
salgılanması,serum testosteronu ve diğer hormonlarca 
kontrol edilir. Diğer hormonlar arasında estrogen ,PRL, 
nörotransmitterler (NE,dopamin, enkefalİn, beta 
endorfm..) sayılabilir. Testosteronhipotalamusta LHRH 
salgısının başlatmadan önce ,yine hipotalamusta 
estrogene dönüşerek salgı kontrolünü sağlayıcı bir görev 
yapar. LH leydıg hücrelerde reseptöre bağlanır, cAMP 
ve diğer ileticilerin etkisi ile androgenik hormonların 
sentez ve sekresyonunu uyarır. Sentez edilen androgenler 
kana salgılanınca ve fizyolojik kan düzeylerine erişince 
LH ve hipotalamik GnRH üzerine negatif feed-back 
etkiyi başlatır. Testis fonksiyonlarının düzenlenmesinde 
parakrin etkiler de söz konusudur. Parakrin etki leydig 
hücrelerinin salgıladığı oxytocin, renin, 1GE-1, TGF-a 
ve b, IL-1 Iipotropin, b-endorfın, dynorphin, anjiotensin 
I, prostaglandinler ...yoluyla oluşur27.

GnRH etkisiyle salınan FSH genel dolaşıma karışır 
ve Sertoli hücrelerine ulaşır. Sertoli hücresinde androjen 
bağlayıcı protein (ABP), GnRH-benzer protein, trans- 
ferrin, plasm inojen 'aktive edici faktör (PAF), 
seruloplazmin, müller kanalı önleyici faktör MIF), H-Y 
antijen, inhibin üretim ini uyarır. Bunun sebebi 
spermatogenez için gerekli olan testosteronun lobül 
içinde tutulabilmesidir. FSH ve inhibin direk ilişkilidir. 
Yaş ilerledikçe inhibin azalmaktadır (şekil-1)3’26127.

Klinik olarak testosteron üretim indeki veya 
etkisindeki azalma sonucu hipogonadizmden söz edilir. 
Androjen yetmezliği fetal dönemde olursa genital 
karmaşa, pubertede olursa sekonder seksüel gelişimde 
yetersizlik , puberteden sonra oluşursa libidoda 
azalma,enerjinin azalması güçsüzlük, impotans, yüz ve 
vücut kıllarında dökülmesi gibi sekonder seksüel 
karakterlerde gerilik ortaya çıkar. Androgenik 
hormonların etkilerinin ortaya çıkması hormonların 
sentez edilmesi ve belli bir kan düzeyine erişmesi, kanda 
taşınması ,etkili olduğu doku ve hücre düzeyinde 
reseptöre bağlanması başta olmak üzere birçok faktöre 
bağlıdır (Tablo 4).

Tablo 4: Normal erkeklerde gonad stero id leri, hipofiz 
gonadotropinleri ve prolaktin düzeyleri3.

Hormonlar Kan düzeyleri

Total testosteron 300-1100 ng/dl(10.4-38.2 nmol/l)
Serbest testosteron 50-210 pg/ml {173-729 pmol/l)
Dihidrotestosteron 25-75 ng/dl (0.9-2.6 nmol/i)
Androstenodione 50-200 ng/dl (1,7-6.9 nmol/l)
Estradiol 15-40 pg/ml (55-150 pmol/L)
Estron 15-65 pg/ml (55.5-240 pmol/L)
FSH 2-15 nlU/ml (2-15 IU/L)
LH 2-15 IU/L (2-15 ug/L)
PRL 4-18 ng/ml (4-18 ug/L)

Hipotalamus, hipofiz, testis ekseninin çalışması 
üzerine PRL,tiroİd hormonları, estrogen ve androgen 
lerin kan düzeyleri ile kullanılan bazı ilaçlar etki 
etmektedir.

PRL bir hipofiz önlop hormonudur. Gonad 
fonksiyonlarının düzeni üzerinde direkt fizyolojik bir 
rolü görülmemesine karşın, hiperprolaktinemi ortaya 
çıkınca hipogonadizm gelişmekte, testosteron sentezi ve 
spermatogenez azalmakta, klinik olarak libido azlığı, 
impotans ve infertilite şeklinde yakınmalara yol 
açmaktadır. Aslında hiperprolaktinemi ile gonad 
fonksiyon kusurları oluşmasının nedeni tam olarak 
bilinmemektedir. Ancak, hiperprolaktinemınin gonadot
ropin sekresyonunu ve hipotalamus-hipofiz-gonad 
işleyişini bozduğu laboratuar tetkikleri ile 
saptanabilmektedir. LHveFSH normal veya normalin 
altındadır ama önemli olan pulsatil sekresyonun azalmış 
olmasıdır27. Hiperprolaktinemi nedeni ne olursa olsun 
sonuçta hipogonadizm gelişebilir. Bu nedenle libido 
azlığı, infertilite ve impotans yakınması ve/veya bulgulan 
olanlarda mutlaka PRL ölçümü yapılm alıdır28'31. 
Galaktore erkeklerde az görülür. Libido azlığı ve 
impotens yakınması var ise olay başlangıçta psikososyal 
nedenlere bağlanarak zaman yitirilmemelidir. Özellikle 
>200 ng/ml (9.1 nmol/1) kan düzeyleri, s eli ada büyüme

Şekil 1: Hipotaiam us-hipofiz-testis ekseni ve hormonal 
etkileşim.
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ile kendini kolayca belli eder. PRL 100-200 ng/ml ise 
genellikle bir hipofiz adenomunun (prolaktİnoma) varlığı 
söz konusudur27,32'34. Hastalar baş ağrısı, görme 
bozuklukları, seksüel ve/veya gonadal fonksiyon 
kusurları İle hekime başvururlar. Serum testosteron 
düzeyleri düşüktür ve gonadotropinler de normal veya 
normalin altında bulunur. Hastaların en önemli yakınması 
im potansdır. B uradaki en önemli gözlem 
hiperprolaktinemi düzeltilmeden, androjen tedavisinin 
yararının olmaması, libido ve impotasm düzelmemesidir. 
PRL yüksekliği, aynı zamanda DHEAS yüksekliği 
bazan da TSH yüksekliği İle birlikte bulunur, hastalar 
anksiyete ve depresyondan yakınırlar. Uzun süren PRL 
yüksekliği osteoporoz oluşmasının sebebidir33'30. PRL 
40-100 ng/ml ise diğer prolaktinemi sebepleri de 
araştırılmalıdır (Tablo 5).

Tablo 5: Hiperprolaktinemi nedenleri

Artma Azalma

fizyolojik

Gebelik ,laktasyon, memebaşı 
uyarılması, egzersiz, stres, 
hipoglisemi, uyku

farmakolojik

TRH, estrogen, VI P,dopamin 
antagonistleri, (fenotiazin, ha- 
loperido l, m etoklopram id , 
reserpin, metildopa, opiatlar, 
M AO inhibitörferi, simetidin, 
verapamil, licorice

D o p a m i n a g o n i s t l e r i  
(levodopa, apom orfin , 
b rom ocrip tine , pe rgo lid ), 
GABA

patolojik

Hipofiz Tm, h ipo fiz  sapı 
keş iş i,göğüs duvarı 
lezyonlars.spinal kord 
lezyonları .hipotiroidi,kronik 
böbrek yetmezliği. Karaciğer 
hastalığı

Psödohipoparatiroidi, hipofiz 
d e s trü k s iy o n u . le n fo s it ik  
hipofizit

Prolaktin yüksekliği, gonadlar üzerinde yaptığı 
etkiler yanında direk olarak SSS üzerinde de etkili 
olabilir ve ayrıca hipotalamus üzerine etki ederek 
GnRH’ nin pulsatil salmımmı inhibe edebilir19. Bu 
etkileri nedeniyle hiperprolaktinemi saptanınca tedavi 
edilmesi gerekli olan bir endokrinolojik patolojidir.

Tiroid hormonları hipotalamus-hipofiz-gonad ekseni 
üzerinde etkili olan hormonlardır. Hipertiroidi sırasında 
estrogen düzeyleri artar, lokal bir leydig hücre yetmezliği 
gelişir. B Öylece testosteron düzeyi azalırken T/E düzeyi 
de küçülür. Uyarı testlerinden lıCG ’ye testosteron yanıtı 
bozulur, Testosteron kan düzeylerinin azalması, göreceli 
olarak estrogen kan düzeylerinin artması, jinekomasti 
(% 10-40), libido azlığı ve impotans ile sonuçlanır26,

Aynı zamanda hipotiroidi de seksüel fonksiyon 
kusurları oluşturabilir. Testosteron sekresyonu azalmış, 
Öncül ürünler daha çok artmıştır. Prİmer hipotiroidi PRL.

yüksekliği ile birliktedir. TRH uyarı testine abartılı PRL 
yanıtı alınır (Tablo 6 )27,37.

Tablo 6: TRH(500//g) ye normal kişilerde TSH ve PRL yanıtı0

TSH
mg/ml mU/L

TSH Erkek 40-79  yaş
Kadın  ve  e rkek  < 4 0  yaş >  2 >  2

>  6 >  6

PRL PRL
jug /m l p m o l/L

Bazal: e rkek  ve  kad ın da < 1 5 <681
M aks im a l yanıt:
Erkek 2 0 -3 9  yaş arası 25-49 681-1818

4 0-59  yaş arası 19-50 454-2272
60-79  yaş arası 5-90 227-4090

Kadın 20-39  yaş arası 30-120 1383-5454
4 0-59  yaş arası 20-120 909-5454
60-79  yaş arası 10-100 454-4545

Gonad steroidlerinin Ölçümü gonadotropinlerin 
fonksiyonu değerlendirilmesi ve hipogonadizmin 
tanınması için gereklidir. İster endogen, isterse ekzogen 
nedenlere bağlı olarak kanda estrogen ve/veya andro- 
gen düzeyleri artarsa hipotalamus-hipofiz-gonad 
ekseninin işleyişi bozulur,sekonder bir testis yetmezliği 
gelişir. Kanda androgenik hormon düzeyleri arttığında 
spermatogenez bozulur fakat impotans gelişmez.

Glukokortiko idler TRH’ye TSH yanıtmı ve GnRH’a 
LH yanıtım bozar. Bu nedenle Cushİng sendromunda 
LH düşük bulunur ve sekonder testis yetersizliği gelişir. 
Aynı şekilde estrogenler plazmada kortikosteroid 
bağlayıcı proteini arttırır. Estrogenlerin kan düzeylerinde 
artış olması plazmadaki kortizol bağlayıcı proteini 
artınrBu durumda glukokortikoidlerin artışı yanında, 
TRH’ye TSH ve PRL yanıtını da artar. Anoreksiya 
nervosa denilen klinik sendromun seyri sırasında gonad 
steroidleri azalır ve fonksiyonel hipogonadotropik 
hİpogoııadizmle sonuçlanabilir.

Akrom egalide büyüme horm onunun kan 
düzeylerinin artması nedeni İle hastaların yansında li
bido azlığı ve impotans bulunur. LH düzeyi azalmıştır 
ve GnRH ye LH yanıtı bozulmuştur. Ayrıca serum PRL 
de arttığından hİpogonadism ve impotansm klinik 
bulgularının şiddetine hiperprolaktinemiye bağlı olarak 
gelişen hipogonadismin de katkısı olur.

Testosteron erkek seksin en önemli hormonudur. 
Testisin leydig hücrelerinden ve adrenal bezden 
salgılanır. Hayvan deneylerinde seksüel davranışın 
hemen hemen tek belirleyicisi testosteron iken, 
insanlarda durum biraz farklıdır. Hipogonadizmi 
olanlarda androgenik hormon tedavisinin seksüel 
fonksiyonları düzelttiği bilinmektedir. Ancak bu 
düzelme onların seksüel ilgileri, seksüel aktivitelerinin 
sıklığı ve kısmen de ejakülasyon kapasitesinin 
düzelmesidir38'40. Seksüel düşüncenin sıklığı, aktivitenin 
kalitesi ve haftalık ereksiyon s ayısı,uygulanan tedavinin
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yöntemi ve dozuna bağımlıdır30’41’42. Aynı şekilde, 
dolaşımdaki androgenik hormonların kan düzeyleri ile 
kanda yüksek düzeylerde kalabilm e süreleri de 
uygulanan yönteme ve doza bağımlıdır. Örneğin: 
Parenteral testosteron tedavisi alan hipogonadismli 
hastaların yakınm aları ilk 10 günlük sürede 
gerçekleşm ektedir. 15 günün sonuna doğru ise 
yakınmalar yeniden artmaya başlamaktadır. Hastanın 
yakınmalarının derecesi ritmi ve tedavide amaçlanan 
düzeye göre hastaya özel bir yöntem belirlenmelidir. 
Testosteronun erektil fonksiyonu seksüel ilgi ve 
doyumdan farklı bir şekilde etkilediği son çalışmaların 
konusu olmuştur. Testosteron tedavisi hipogonadal 
erkeklerde uyku-ereksiyonlarmı veya spontan günlük 
ereksiyonları, seksüel davranışı ve seksüel ilgiyi 
düzeltirken30’30’41'43 vizüel erotik uyanlara yanıt olarak 
ereksiyon oluşmamaktadır. Oysa, androgen yetmezliğine 
rağmen belli erotik dış uyarılara karşı ereksiyon 
oluşabilir. Öyleyse androgenler seksüel ilgi, davranış 
ve fizik yapı için gerekli ve önemlidir. Testosteronun 
etkili olması için reseptör düzeyinde bireysel farklılıklar 
olduğu unutulmamalıdır41, Aynca deneysel çalışmalarla 
anterior hipotalamik alanda erkek seksüel davranışını 
etkileyen bir bölge olduğu ratlarda gösterilebilmiştir10. 
Bu bölge zedelendiğinde erektil ejekülatuar refleks 
korunmaktadır.

Genç, gonad fonksiyonu normal erkeklere GnRH 
antagonisti verilerek gonad steroidleri azaltılırsa, 4-6 
hafta sonra seksüel fantaziler, ilişki sayısı, seksüel istek 
sıklığı belirgin azalmaktadır. Oysa, dolaşımda testosteron 
düzeyleri normalleşince durum düzelmektedir. Aynı 
şekilde kastre edilen erkeklerde de testosteron yetmezliği 
olduğu ve bunun kliniksel yansımalarının olduğu 
görülür.Kastre edilen erkeklerde testosteron eksikliği 
osteoporoz ile ilgili sonuçlar da yaratır.Prostat kanseri 
İçin androgen ablasyonu yapılan erkeklerde abartılı 
kemik kaybının klinik androgen yetmezliği bulgularına 
eklendiği gösterilmiştir.İnsan yaşam süresinin artışı 
nedeniyle ve bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek 
konusunda beklentilerinin arttığı günümüzde bu konu 
ayrıca önem taşımaktadır. Orşiektomiden sonra 60 ay 
süresince izlenen 16 erkekten 6 smda kırık  
oluşmuştur44,45. Anderson ve ark.46 2 ay zayıf bir andro
gen uyguladıktan sonra normal erkeklerde İlginin, 
doyumun arttığım ancak davranış, agresyon ve tutumda 
bir değişiklik olmadığını gözlediler . Bu verilere göre 
testosteronun hipogonadal erkeklerde erektil fonksiyon 
ve/veya erektil fonksiyon kusuru üzerine etkileri bireysel 
ve indirekt yollarla olmalıdır.

Testisin endokrin fonksiyonu olarak testosteron 
üretimi ve spermatogenesis yaşla birlikte azalma 
yönünde değişime uğramaktadır10’41,42. Testosteron üreten 
leydig hücrelerin sayısında ve kitlesindeki azalmaya 
bağlı olarak testosteron düzeylerinin negatif feedback

etkilerinin azalması, gonadotropinlerde artma, hCG 
uyarısına testosteron yanıtında bozulma olur. Bu değişim 
aslında sosyal, çevresel, genel sağlık sorunlan, kullanılan 
ilaçlar, nöral, hormonal ve damarsal değişikliklerin bir 
sonucudur. Yaşla birlikte serbest testosteron ve total 
testosteron düzeylerinin azaldığı Telecom ve Wisconscin 
çalışmalarında gösterilmiştir5’41,42,47'40. Yaşın ilerlemesi ile 
birlikte estradiol ve SHBG, TeBG artması, serbest es- 
tradiol ve testosteron oranını değiştirir. Massachusette 
Aging Male Study8, TeBG’nin yılda %1.2 oranında 
arttığını, oysa serbest testosteronun yılda % 1 oranında 
azaldığını göstermiştir. Total serum testosteronu yılda 
%0.4 azalmaktadır. TeBG yaşla ve vücut kitle indeksi 
ile orantılıdır. Total ve serbest testosteron düzeyleri 
insulinle karşıt etkileşim içindedir50. Bremmer ve ark.51 
yaşla birlikte plazma testosteronunun sirkadien ritminin 
bozulduğunu gösterdiler.

Testosteron düzeyleri yaşla ilgili değişimler dışında 
da bazı değişiklikler gösterir. Mevsimlere bağlı olarak 
T düzeyleri değişmektedir. T pikleri yazdan sonbahara 
doğru gelişir5. Yaş ilerledikçe azalan T aynı zamanda 
BM1 ve insulinle zıt bir ilişki gösterir. Morbid obezlerde 
insulin direnci ve impotans söz konusudur. Total 
testosteronun kolesterol ve HDL-kol arasındaki pozitif 
İlişkisi ateroskleroz ile impotans ilişkisinin 
düşünülmesine yolaçar. Sigara, 120cc/gün etanol, 
hipoksi, uyku apnesi.,., testosteron düzeylerini azaltıcı 
yönde etki göstermektedir49’92,05’96.

Yaş ilerledikçe azalan T düzeyini kapatmak için 
siaîik asit içeriği ve biyoaktivitesi farklı ve a subüniti 
artmış olan LHmolekülü salgılamnayabaşlar8. O zaman 
seksüel aktivite tanımı için bazı soruların yanıtlanması 
gerekir:

1- Seksüel aktivite yaşla azalan bir gösterge midir?
2- Seksüel aktivite tanımlanan zaman birimindeki 

ejakulasyon sayısı olarak kabul edilirse ve 20-30 
yaşlardan sonra piklerin azaldığı kabul edilirse daha 
çok görülen bir antite mi olacaktır ?

3- Seksüel aktivite orgazm sayısı olarak kabul 
edilirse bunun doğru tanımlanması ve kriterleri neye göre 
belirlenecektir?

O’Carroll ve Bancroft ve ark.43 tarafından çift kör, 
plasebo kontrollü çalışmalarında daha genç yaşta fakat 
seksüel girişimi yetersiz ve erektil fonksiyon kusuru olan 
fakat gonad fonksiyonları normal iki grupta im 
testosteron uygulanmasının sonuçlan bildirilmiştir. Bu 
çalışmada dolaşımdaki testosteron düzeyleri biraz 
artm asına karşın erektil kapasitede hiçbir etki 
gözlenmemiştir. 45-65 yaşlarında olan, gonadı normal, 
sağlıklı bir grupta testosteron tedavisi mastürbasyon 
sayısını, seksüel aktiviteyi, erken sabah ereksiyonlarını 
artırmakta, fakat erekti] rıjidite üzerine hiçbir etki 
yapmamaktadır41,52.

Erektil fonksiyon kusuru veya impotens birçok
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nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir.Bu nedenler organik 
ve psikolojik kökenli olabilir.

İmpotansm organik nedenleri) (3).
l.Nörojenik

Hipofiz ön lob lezyonları 
Spinal kord lezyonları 
Otoimmün nöropati

1. Vasküler
Leriche sendromu 
Pelvik damar yetersizlikleri 
Sickle celi anemisi 
Yaşlanmanın etkisi 
Venöz göllerime

2. Endokrin
Diabetes mellitus
Hypogonadism
Hiperprolaktinemi
Adrenal korteks yetersizlikleri
Estrogen üreten tümörler
Hipotiroidi
Hipertiroidi

4. Ürogenital
Travma
Kastrasyon
Priapism
Peyronie

5. Sistemik hastalıklar
Kalp yetersizliği 
Karaciğer yetersizliği 
Böbrek yetersizliği 
Solunum yetersizliği 
Ağır metal zehirlenmesi

6. Postoperatif nedenler
Büyük damar by-pass cerrahisi 
Lomber sempatektomı 
Perineal sempatektomi 
Retroperitoneal girişimler

7. İlaçlar
Endokrinolojik olanlar

-antiandrogenler (spironolacton, 
cyproterone acetate,cimetidine) 
-estrogenler
-5 a redüktaz inhibitörleri 
-GnRH agonistlerı

Antihipertansifler (beta blokerler, a-blokerler, 
guanetidine,reserpin,..)
Diüretikler (thiazidler..)
Psikotrop ilaçlar

-trankilizan 
-MAO inhibitörleri 
-trısiklik antidepresanlar 
-fenotiazinler ganglion bloke ediciler, 
barbütüratlar,benzodiazepinler..)

8- Travma
9- Diğerleri

-tütün
-alkol
-opioidler
-H2 reseptör antagonistleri
-gemfîbrozil
-amfetaminler
-cocaine
-narkotikler
-carbamazepin
-clonidin

Organik kökenli erkek erektil fonksiyon kusuru 
veya impotans oluşumunda hormonal, damarsal, 
nörojenik mekanizmalar rol alır. İmpotansm endokrin 
nedenleri diyabet, hipogonadism, hiperprolaktinemi, 
sürrenal korteks hastalıkları (Addison hastalığı, Cushing 
sendromu...), hipofiz tümörleri (akromegali, yer 
kaplıyan diğer tümörler..), estrogen üreten tümörler, 
tiroid bezi hastalıkları ile endokrin sistemle ilgili veya 
endokrin sistemi etkileyen ilaçlardır. Organik impotansm 
endokrin kökenli nedenleri arasında pratik yaşamda en 
sık görüleni diyabettir. Diabetes mellitus insülinin 
fonksiyonel yetmezliği sonucu oluşan klinik tablonun 
adıdır. Diyabet ilerleyici, yaşam kalitesini bozucu, 
herediter, komplikasyonlarla seyreden, sosyoekonomik 
maliyeti yüksek, tedavisi zorunlu bir endokrin patolojidir. 
Hastalık yalnızca hastanın kendisini değil, bütünüyle 
hastanın ailesini, yakınlarını, çevresini ve toplumu 
ilgilendirmektedir. Diyabetik komplikasyonlar kronik 
hipergliseminin bir sonucudur. Diyabet komplikasyonları 
mikro ve ıriakro anjiopati, nöropati, katarakt, 
enfeksiyonlara eğilim, gebelik ve fetusla ilgili 
komplikasyonlar ile bunların sistemik sonuçlarıdır. 
Kronik hiperglisemi, diyabetik komplikasyonların 
oluşumunda özellikle mikro vasküler hasarın oluşumu 
ve ilerlemesinde asıl nedendir. Burada insülinin 
fonksiyonel yetmezliği sonucu poliyol yolunun hızlı 
işlemesi, hücrenin redoks sistemlerinin değişmesi, 
diasilgliserol oluşumunun artması ve bunu izliyerek pro
tein kinaz-C (PKC ) aktivitesinin özgül izoformlarmm 
oluşması ile ilerleyen glikasyon son ürünlerinin 
enzimetik olmayan üretimlerinin artması söz konusudur, 
(şekil 2,3). Sitokinlerle, büyüme faktörleri devreye 
girerek oluşumu hızlandırır. Oysa makrovasküler 
komplikasyonlar daha çok insulin direncine bağlı olarak 
gelişmektedir 53 ’54. Diyabetin kontrolü ve iyi metabolik 
kontrol ile komplikasyonlarının ilişkisini inceleyen çok 
merkezli çalışma (DCCT) nm sonuçlan; tip 2 diyabetteki 
kronik hipergliseminin ,retinopati, nefropati ve 
nöropatinin asıl nedeni olduğunu iyi metabolik kontrol 
ile nöropatik ve mikrovasküler komplikasyonların 
başlamasının ve ilerlemesinin geciktirilebileceğini 
göstermektedir55- ̂ 6,57, ss.sy.eo jyj metaboIik kontrol sonucu
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Şekil 2: Erkekte androgen metabolizmasi.

Hiperglisemi

i
Diasilgliserol (DAG) f

i
Proteinkinaz C (PKC) f

,  t
/ cp  la2

\
f  Araşidonik asit

l ---------------
J, Na+-K+-ATPase

4

Kontraktil Gen
proteinler ekspresyon f

Şekil 3: Vasküler ve nörolojik komplikasyonlar

kom plikasyonların oluşum u engelenebılm ekte, 
geciktirilebilmekte veya bazan gerİletilebilmektedir. 
Diyabette iyi metabolik kontrol göstergesi olarak
kullanılanlar şunlardır:

-açlık kan glukozu
-tokluk kan glukozu
-HbAlc
-kolesterol
-HDL-kol
-trigliserid
-BMI
-TA

< 120mg/dl (< 6.7mmol) 
<İ60m g/dl (<8.8 mmol)
< 6 (gebelerde <5 )
< 200mg/dl ( <5.2mmol) 
> 40 mg/dl ( > 1.1 mmol) 
<150 mg/dl
25
140/85 mmHg

Diyabetin erken bir komplikasyonu olarak erektil 
fonksiyon kusuru diyabetiklerde, diyabetik 
olmayanlardan 3 kat fazla ve 30Tu yaşlarda %15 
oranında görülürken, 60Tı yaşlarda %55 den daha fazla 
görülmektedir. Diyabetiklerde takvim yaşı ve diyabet 
yaşı arttıkça görülme sıklığı da artmaktadır. Ancak 
hastalığın erken dönemlerinde de oluşabilir ve bazan 
diyabetin ilk belirtisidir 61, Genel populasyona göre 
impotansm görülme yaşı diyabetiklerde 10-15 yıl daha 
erken yıllarda olmaktadır. % 62,63

Diyabetik impotans ağırlıklı olarak organik 
kökenlidir u, ilerleyici bir Özellik gösterir fakat nadiren 
geri dönüşümlüdür. Genellikle sinsi olarak aylar ve 
yıllarla gelişir. Diyabetik hastalarda başlangıçta ve/veya 
daha sonraları normal libido sürerken ereksiyonun 
sürekliliği azalır ve sıklıkla da rigidite azalır2,14,16.

İmpotansm organik nedenlerinin fizyopatolojik rolü 
tam olarak aydmlatılamamıştır. Diyabet için de bu bilgi 
yetmezliği geçerîidir. Ancak, diyabetik İmpotansm 
oluşumunu açıklamak için  bazı fizyopatolojik 
mekanizmalar da ileri sürülmüştür Bunlardan bazıları 
şunlardır:

1 .Diyabetik nöropati
2. Diyabetik angiopati
3. Corpora cavemozada venooklüziv bozuldukların 
olması

4. Atero skleroz
5. Lipid metabolizması bozuklukları
6. Birlikte bulunan hipogonadizm
7. Birlikte bulunan hiperprolaktinemi
8 .Birlikte bulunan diğer bozukluklar

Diyabetiklerde nöropati,angiopati, ateroskleroz ve 
lipid bozuklukları en sık rastlanan komplikasyonlardır. 
İmpotans ise diyabetiklerde ve periferiknöropatisi olan 
diyabetiklerde sık görülür. Diyabetîkler arasında 
impotansı olan ve olmayan hastalar kıyaslanırsa, 
impotansı olanlarda periferik ve otonom nöropati daha 
sık bulunm aktadır. Başka bir deyişle, erektil 
dİsfonksiyon veya im potans diyabetik otonom 
nöropatinin en sık görülen kliniksel özelliğidir. İmpotans 
önemli ölçüde nöropati ile birliktedir 2> 16,64 . Otonom 
nöropatinin diğer belirtileri olarak mesane refleks 
kusurları, gastroİntestinal sisteme ilişkin bulgular 
kavernöz sinirin motor efferenderinin bozukluğunun 
dolaylı göstergeleridir2ı Ğ’7ı 65. Ellenberg ve arkadaşları 
10 impotanslı diyabetik erkeklerde mesane tutuluşunu 
%82 ve impotansı olmayan diyabetik erkeklerde ise 
nöropatik mesaneyi %10 oranında bulmuşlardır . 
Nöropati tanısı için periferal EMG, sakral latens testi, 
dorsal sinir uyarılmış potansiyellerinin ölçümü, 
vibrasyon testi...yapılmalı, ancak yalnızca kavernöz 
elektrik aktivitesinin ölçümü ile yetinilmemekdir2, l0,19> 
65. Yapılan çalışmalar, impotanslı erkeklerde penil düz 
kaslarda gevşeme mekanizmasının da nöropatiye bağlı 
olarak bozulduğunu; NE düzeyinin azaldığını ve ayrıca 
corpora cavernozada NE ve asetilkolin liflerinin 
azaldığım göstermektedir Ğ2,Ğ6> S7. Penil kolinerjik 
sinirlerin yeterliliği diyabet yaşı ile azaldığından, 
impotansm görülme sıklığı diyabet yaşı ile ilişki 
göstermektedir68,69,70,71.

Diyabetin en erken görülen komplikasyonlarından 
birisi de angiopatidir. Diyabetik angiopati, aslında
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mikro angiop ati şeklindedir. Ancak orta çaplı ye büyük 
çaplı arterler giderek olaya katıldığından 
makroangiopati de görülmektedir, Ateroskleroz, ve lipid 
metabolizması bozuklukları impotansm en önemli 
nedenidir. Büyük çaplı periferik arterlerde tıkanıklığı 
olan erkeklerin %60’mda erekti] fonksiyon kusuru 
vardır 29,72. Yapılan çalışmaların sonucuna göre, 
aterosklerozun impotans nedeni olması için penisin 
arteriyel desteğinin % 50’sinden daha fazlasının 
etkilenmesi gerekmektedir 73 ■74. împotanslı diyabetik 
erkeklerin otopsilerinde lümeni tıkayacak ölçüde penil 
arter lümeninde atero ski erotik darlık olduğu görülmüş 
ve impotansm penil arterdeki damarsal değişiklere bağlı 
olduğu ileri sürülmüştür 73. Sigara ateroskleroz yapıcı 
nedenlerden birisi olup hipogastrik arterde oluşan 
lezyonlar impotans oluşumuna katkıda bulunur. Sigara 
tüketimi 5-10-20 paket/yıl olanlarda penil arterde % 15- 
30-70 oranında tıkanıklık olduğu gösterilmiştir 73. 
împotanslı erkeklerin %45’inde hipertansiyon, %40- 
50Jsinde lipid metabolizması bozukluğu olaya eşlik 
etmektedir. Diyabette vasküler sorunların sık olması 
impotansm da sık görülmesine katkıda bulunur. 
D iy ab etiklerde penil düz kas gevşemesinin azaldığı, 
bundan ayrı olarak iskemi sonucu tip İV kollajenin 
arttığı, fibroelastik liflerin kompliansmın azaldığı, 
endotel kaynaklı gevşeme faktörünün azaldığı ve 
endotelin ve ACE nin de arttığı bilinmektedir75,76. 
Damar duvarı tutulumu dışında diyabetiklerde Von 
Willebrand faktörü de artmakta ve tromboza eğilim 
olmaktadır. Ateroskleroz, elastikiyet azlığı, trabekül 
genişlemesi, düz kas gevşemesinde yetersizlik sonucu, 
subtunikal venüller yoluyla venöz dönüş artarak 
impotans gelişmektedir 1,2,22,Ğ2. Kavemöz venlerde, cru- 
ral venlerde, peniste ve corpus spongiosumda 
cavemosografı ile bu durum kolaylıkla gösterilebilir. 
Parakavernozal patolojinin diffüz venöz drenaj 
biçiminde olması tanıtıcıdır. Peyroni hastalığı, penil 
fraktür ve travma sonrasında oluşan impotansm tanısı 
için yapılan cavemozografıde ise anormal venöz drenaj 
örneği görülür6,77.

Diyabet angiopati, nöropati ve ateroskleroza eğilimi 
artnrarak ve lipid metabolizması kusurları ile birlikte 
organik impotans nedeni olur. Ancak hem genetik geçişli 
diyabetin seyri sırasında ve hemde sistemik hastalıklar 
sırasında ortaya çıkan diabetes mellitusun birden çok 
nedene bağlı olarak impotans gelişimini kolaylaştıracağı 
unutulmamalıdır. Ayrıca,diyabet gibi, ilerleyici, yaşam 
kalitesini bozucu, yaşam boyu süren ve kişinin yaşam 
biçiminde düzen gerektiren başka bir deyişle süreğen 
kısıtlamalar gerektiren bir hastalığın, hastanm psikolojik 
dengesini bozabileceği ve impotans konusunda 
psikogenik katkının da önemli oranda bulunacağı 
unutulmamalı ayırıcı tanı ve tedavi yapılırken 
gözönünde bulundurulmalıdır.

ERKEK EREKTİL FONKSİYON KUSURU

Diyabetik hastalarda primer veya sekonder bir 
hipogonadizm birlikte bulunabilir7B, Bu gibi birliktelik 
sergileyen primer hipogonadizmli hastalarda hipofizer 
gonadotropinler ve testosteron düzeyinde düşüklük, tes
ti s biopsileri ile de seminifer tubuluslarda anormallik, 
interstİsyumda kollajen benzeri madde birikimi, yapılan 
çalışmalarla gösterilmiştir 2*78. İmpotans oluşumunda 
genel anlamda hipotalamus-hipofız-testis işleyişinin rolü 
tartışmalıdır2> 9' i0, ’4,79. Bu eksenin iyi, doğru ve yeterli 
çalıştığını sergileyen asıl hormon olan testosteron 
sekonder seks karakterlerini fetal dönemden başlayarak 
belirleyen bir androgenik hormondur. Erişkin yaşamda 
da fiziksel görünüm, libido, erkek sekse özgü davranış 
örneği , anabolik etki ve seksüel tavrı belirleyici 
özelliklerini sürdürür. Ancak erektil fonksiyona olan 
katkısı halen tartışılmaktadır2'40,73. Aslında, testosteron 
düzeyi düşük olan kastre edilmiş bireylerde de görsel 
seksüel uyaranlarla az da olsa ereksiyon yanıtı alınması 
nedeniyle, kanda az m iktarlarda bile testosteron 
varlığının ereksiyonu kontrol eden mekanizmalar için 
gerekli olduğu sonucuna varılabilir2,41,42 . Diyabetik 
hastalarda total testosteron düzeyleri ile erektil fonksiyon 
kusuru ilişkili bulunmamıştır. Oysa serbest testosteron 
düzeyleri ve İdrarla atılan LH düzeyleri artmıştır, İyi 
metabolik kontrol sağlandıktan sonra ise idrarla atılan 
LH düzeyleri azalmıştır2,41,42,69.

İmpotansı olan diyabetik erkeklerde prolaktin 
düzeyini yüksek ve düşük düzeylerde saptayan 
çalışmalar vardır. Libido azalması ve erektil fonksiyon 
kusuru bazan hİperprolaktineminin ilk belirtisi olabilir 
i, 26, 32, h, 3 7 , Hiperprolaktinemi, GnRH pulslarım 
azaltarak dolaylı yoldan testosteron sentezinin 
azalmasına bir anlamda hipogonadisme yol açmaktadır. 
Serum testosteron düzeylerinin, hİperprolaktineminin 
düzeltilmesi ile norm alleştirilm esinin impotansı 
gidermesi beklenir. Tedaviye alman hastaların ancak 
yarısında bu umut gerçekleşir. Bunun anlamı, belki de 
prolaktinin testosteronun periferik etkilerini de değişik 
derecelerde engellediğidir l,2,2G’32.

Libido azalması ve impotansm sık raslanan organik 
nedenlerinden birisi de tiroİd fonksiyon kusurlarıdır. 
Hipo ya da hipertiroidi ayrı olarak veya diabetes ınelli- 
tus ile birlikte bulunabillir. Hipotiroid hastalarda TSH 
yüksekliği ile birlikte hiperprolaktinemi olup olmadığı 
da araştırılmalıdır. Konuyu daha önemli kılan kötü 
metabolik kontrollü diyabetiklerde impotansm biraz daha 
erken ve ağır seyretmesidir. O nedenle diyabetik 
impotanslı hastalarda birlikte bulunan diğer hormonal 
ve sistemik bozukluklar mutlaka araştırılmalıdır.

EREKTİL FONKSİYON BOZUKLUĞUNUN 
TANISI
Organik erektil disfonksiyon veya impotansm 

etiyolojisinde aterojenik, düz kas gevşeme kusuruyla
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ilgili nörojenik veya venogenik nedenler söz konusudur. 
Ancak, tüm organik erekti 1 fonksiyon kusurlarında 
perfomans anksiyetesi gibi bir psikososyal örtünün 
katkısı vardır. İmpotansı olan bir hastanın yakınmalarını 
öğrenmek, hastanın güvenini kazanmayı ve bir süreci 
gerektirir. Günümüzde konuya ilişkin korku ve sosyal 
baskılar kalkmış olsa bile hastaların seksüel yaşamlarına 
ilişkin bilgileri anlatmaları, tetkik yapılması için onay 
vermeleri her zaman kolay olmamaktadır. Anamnezin 
alınmasından tedavi sonuçlarının izlenmesine dek geçen 
uzun sürede hasta ve eşinin birlikte değerlendirilmesi 
çok yararlı olur. Yine de zor ve bazan sonuç alınması 
olanaksız bir patolojidir. Tüm bu nedenlerle impotansın 
sıklığı, oluşum nedeni ve nedeni organik olsa bile 
psikolojik katkının ne ölçüde olduğu konusunda 
güvenilir bilgiler azdır. İmpotansı olan hasta ve yakını 
değildir sadece. En yakın aile ve arkadaşlarda konuyu 
yakından izleyerek ya da olayın farkına vararak biliçli 
ve/veya bilinçsizce hastalara ağır sosyal baskı 
uygulamakta ve sorunu çözümlenmesi konusunda ağır 
baskı yaratmaktadır.

1) İmpotanslı bir hastanın değerlendirilmesinde en 
Önemli kısım ilk kez karşılaşma, hastanın güvenini 
kazanma, anamnez almadır. Anamnezde impotansla 
ilgili yakınmaların başlaması, ereksiyon süresi sabah 
ve gece penil tumesansm olup olmadığı, impotans 
yakınmasının ayrıntılı özellikleri, yandaş hastalıklar, 
ilaçlar ve psikoseksüel ve sosyal nitelikler, libido, 
ejakülasyonun özellikleri, alışkanlıklar, birlikte bulunan 
diğer yakınmalar ve diğer sistemlerle ilgili sonuçlan iyice 
soruşturulmalıdır. Sabah ereksiyonlarının kaybolmuş 
olması organik nedenleri akla getirir.

2) Fizik muayene :Dış genital organlann muayenesi 
ile diğer olası patolojilerin ayırdedilmesidir. Morfolojik, 
anatomik ve horm onal etk iler ayırdedilm eye 
çalışılmalıdır. Dış genital bölge pubertenin evresi, geni
tal karmaşanın olup olmaması yönünden dikkatle 
değerlendirilmeli, fallus büyüklüğü, üretra ağzının 
Özellikleri, skrotumun durumu görünümü rugalar ve 
pigmentasyonu değerlendirilmelidir. Hipogonadism sert 
veya atrofık testisle birlikte olabilir ( Klinefelter vs). 
Hidrosel ve varikosel özellikle aranmalıdır. Testis 
tümörleri bazan iyi palpasyon yapılmaması nedeniyle 
atlanabilmektedir. Rektal yolla muayene yapılmalı ve 
bulbokavemozaî refleks aranmalıdır. Refleksin veya 
sfınkter tonusunun yetersizlikleri impotansın nörojenik 
bir nedene bağlı olduğunu hatırlatmalıdır. Ginekomasti 
olup olmaması , testisin  kıvamı ve volümü iyi 
değerlendirilmelidir, Örnek. Testis volümü 2ml, 
uzunluğu 2x1.2; veya volüm 4 mİ, uzunluk 2.5x1.5 ise 
ciddi bir hipogonadism i düşündürür. Testis volümü 6 
mİ , uzunluğu 2,9x 1.8; veya volüm 10 mİ, uzunluk 
3.4x2.1; veya volüm 12 mİ, uzunluk 3.7x2.3 ise ılımlı 
düzeylerde bir hipogodİssmden sÖzedilir. Kromozom

anomalili Klinefelter gibi durumlar buna örnektir. Volüm 
15 m İ , uzunluk 4.1x2.5; veya volüm 20 mİ, uzunluk 
4,3x2.8; veya volüm 25 mİ , uzunluk 4.7x3.1; veya 
volüm30mİ, uzunluk5.2x3.3 iseidiopatik nedenlerle 
tıkanmaya bağlı olarak seyreden klinik patolojileri akla 
getirmelidir,

3) Endokrin ve hormonal yönden laboratuar 
değerlendirm e: Laboratuar incelem eleri rutin
biyokimyasal tetkiklerle başlatılmalıdır. Böylece kan 
glukozu, lİpid metabolizması kusurları, hematolojik 
nedenler kolayca ayırdedilebilir.

a) Hormon tetkikleri öncelikle hipotalamus, hipofız- 
gonad ekseninin bazal koşullarda uyan ve baskılama 
testleri ile değerlendirilmesidir. Daha sonra diğer 
endokrin organların olaya katkısının varlığını 
değerlendiren testler yapılmalıdır. Yardımcı testler içinde

* Tiroid hormonları, TSH
* PRL
* Gonado trop inler (LH,FSH)
* Gonad hormonları (testosteron )
* Pankreasın değerlendirilmesi
* Adrenal korteksin değerlendirilmesi
başta gelir. Bazal değerler yeterli bilgi vermezse 

LHRH uyarı testi, TRH testine PRL ve TSH yanıtı, 
synacthen uyarı testi gibi diğer testler eklenmelidir. 
İm potanslı hastalarda gonadotropinler yüksek, 
testosteron düşük ( hipergonadotropik. hipogonadizm 
hipofız, hipotalamus kökenli nedenler,...); PRL yüksek, 
testosteron düşük gibi sonuçlar elde edilebilir.

Hastada diyabet olduğu biliniyorsa pankreas 
yedeğinin OGTT, insülin, C-peptid yanıtı ile 
araştırılması, açlık-tokluk kan glukozu, HbAl-c, BMI, 
kan basıncı, kolesterol-trigliserid ölçümü ile ateroskleroz 
oluşumu ve iyi metabolik kontrolün değerlendirilmesi; 
mikroalbüminüri, göz dibi, EKG ile mikroanjiopati 
varlığının araştırılması, nöropatinİn muayeneler ve EMG 
ile aranması gerekli olur. Hastada ilk yakınma impotans 
ise diyabet mutlaka ve Öncelikli olarak araştırılmalıdır. 
Sadece açlık kan glukozu ile yetİnilmemelidir Tokluk 
kan glukozu , kuşkulu bir düzeyde ise OGTT, arasıra 
yükselen kan gîukozları öyküsü varsa son 3 ayın bir 
değerlendirilm esi olarak da H bA lc düzeyleri 
ölçülmelidir.

Laboratuvar incemeleri impotanslı hastalarda 
penisin daha ayrıntılı incelemeleriyle sürdürülmelidir. 
Kuşkusuz bu tetkikler tüm merkezlerde ve tümü 
yapılabilen tetkikler olmayabilir .Ancak gerekli olanları 
için tetkiklerin yapıldığı merkezlerden yardım istenebilir. 
Bunlar kısaca şöyle sıralanabilir:

1) Penisin değerlendirilmesi (vasküler, nörolojik, 
görüntüleme yöntemleri yardımı ile )Vasküler kökenli 
impotansın tanısı için Tc99m ile işaretli otolog eritrositler 
kullanılarak dinamik sintigarfilerden yararlanılabilir. 
Siraj ve ark.80 11 psİkojenik,24 aterojenik ,10 v
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enojenik,2 endokrin kökenli İmpotansta 5 90 üzerinde 
bir doğrulukla tanı koyabildiklerini bildirmişlerdir.

a) CIS (intrakaveriıozal enjeksiyonla uyarı testi)
b) DICC ( dinamik infüzyonlu kav.emozografi) 

(intrakavemozal papaverin HHCL ve fentolamin
mesilat enjeksiyonu)

c) NPT (noktumal penil tümesans testi, Rigiscan, 
rigiscan monitor)

d) Penil dupleks US94.
e) Vizüel seksüel uyarılara yanıt testi
f )  Pudendal anjiografi (penil/brakıyal arter basıncı

0.70 den küçük ise,angiogram önerilmelidir 26.
g) Kavemöz doku biopsisi
h) B iyotesiyom etri (V ibrasyon-persepsiyon 

sensitivite testi)
İ) Otonom parasempatik nöropatinin değerlen

dirilmesi (single breath- beat to beat variation)
j) Periferik nöropatİ için tek potansiyel analizi
k) Dorsal sinir somatosensöryel uyan potansiyelleri
l) Sakral latensi testi
Laboratuar değerlendirmeleri hastaya özel olup, her 

hastaya uygulanacak ortak bir algoritm yapılması 
oldukça zordur (tablo 7 ).

ara

İM POTA NS İN TEDAVİSİ
İmpotansm psikolojik, vasküler, nörolojik kökenli 

patofizyoloj ik değişiklikler zemininde oluştuğu ve buna 
çevresel hormonal katkıların olduğu bilinmektedir. 
Bütün hastalıklarda olduğu gibi asıl konu nedene yönelik 
tedavidir. Organik kökenli impotansta birden çok olay 
içiçe olabildiğinden tedavide saptanabilen bozukluklara 
hastalıklarda olduğu gibi tedavi nedene yönelik olarak 
düşünülmelidir. Nedenin tam olarak saptanamadığı 
durumlarda çok seyrek değildir.

İmpotanslı hastalara tedavi yaklaşımı iki şekilde ele 
alınabilir.

1 .Hormonal olmayan tedavi yaklaşımları

2.Hormonal tedavi yaklaşımları

1-İMP OTANSIN HORMONAL OLMAYAN
TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
I-impotansm hormonal olmayan tedavisinde en sık 

olarak a-2 adrenerjik bloke ediciler grubundan ilaçlar 
kullanılmaktadır. Yohimbine hidroklorid, bir a-2 
adrenerjik bloke edici;phentolamine hem al ve hem de 
a2 adrenergik reseptör antagonisti;

Delquamine selektik alfa-2 adrenerjik reseptör 
antagonistidir. Son yıllarda kullanılan L-arginin ise NO 
sağlayıcı olarak kullanılmaktadır. Psikojenik kökenli 
veya ılımlı vaskülojenik kökenli impotansta başarının 
% 40 olduğu yazılmaktadır. Ancak yapılan çalışmaların 
bir kısmında hastaların yaşlarının küçük olması nedeniyle 
vasküler patolojinin zaten az olduğu şeklinde eleştiriler 
vardır sı. Yohimbine aslında bir afrodiziak gibi 
düşünülmekte ve eskidenberi kullanılmaktadır. Yıllar 
önce bu konu ile ilgili veriler elde edilmiştir.82' 83 
Diyabetik impotanslı hastalarda kullanıldığında sadece 
%21 hastada yanıt alındığı bildirilmiştir82,83. Hormon 
olmayan ilaçlardan serotonin inhibitörleri 
olan,ketanserin, mianserin, trazodone (50-100 mg/gün) 

dozlarında im potansm  tedavisi için 
kullanılmaktadır, Pentoksifillin diyabetik 
impotansı olan hastalarda kullanılmış fakat 
beklenildiği oranda başarılı sonuçlar elde 
edilememiştir84.

İm potansm  horm onal olmayan 
tedavisinde cerrahi yöntem ler de söz 
konusudur. İnvaziv (girişimsel) cerrahi 
yöntemler; penil protezler, mikrovasküler 
arteryel veya venoz girişimler şeklinde 
gruplanabilir.

İnvaziv olmayan cerrahi yöntemler ise 
vakum cihazlarının kullanılması (penil 
büyüme ve peniste kam tutabilmek amacıyla), 
intrakavernöz olarak vazoaktif ilaçların 
kullanılması (korporal düz kasta, adrenerjik 
blokaj ve gevşeme yapmak amacıyla) 

şeklinde uygulanmaktadır. Bunlar içinde PGE1 son 
yıllarda ençok uygulananıdır. 1995 yılında FDA onayı 
alan alprostadil (Caverject, sentetik ve güçlü bir PGE1 
dir.2.5-20 mg dozlarında kullanılm ası 
önerilmektedir.Ancak diyabetik impotansı olanlarda 
daha yüksek dozlar gerekebilir. 577 erkekten oluşan bir 
çalışmada başarının % 87 olduğu görülmüştür S1,85. 
PGE1 uygulamalarında penil ağrı ve penil fibrosis (% 
2) bir saatten daha uzun süren ereksiyon (%5) ve pri- 
apism (%i) sözkonusu olabilir. Penil ağrı %l liklidokaİn 
eklenerek giderilebiîmektedir 81*S6' 87, İntrauretral ve 
yüksek dozlarda pelet formunda PGE1 ‘in plasebo
kontrollü çift kör çalışmalarda etkili olduğu gösterilmiştir
81, 88

Tablo 7: Erektil fonksiyon kusuru olan diyabetiklerde değerlendirme ve tedavi 
algoritm i76

ilaç öyküsü va r

I
İlacı kes veya değ iş tir 

/  \  

Testosteron, PRL ötç

Normal anormal

Tetkikleri Em  okrin
sürdür, te tk ik le ri
başka neden sü rdür

Erektii d isfonksiyon öyküsü

nöropatİ 

c ih a z la r^  { 1 \
İn jeksiyon 1 yohimbine 
teknik leri l
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2- İMPOTANSIN TEDAVİSİ İÇİN 
HORMONLARIN KULLANILMASI
İm potansm  organik nedenleri arasında 

hipogonadism önemli yer tutmaktadır. Her ne kadar 
androjen yerine koyma tedavisinin im potansm  
tedavisinde çok parlak  sonuçları yok ise de, 
hipogonadism tedavisi için testosteron kullanılmasının 
asıl amacı testosteronun normal fizyolojik kan 
düzeylerini sağlamaktır. Hip o gonadotropik hastalarda 
puberte öncesi olanlarda sekonder seksüel karakterlerde 
gelişim  sorunları ve libido azlığı vardır. 
Hipogonadotropik hipogonadism hipotalamik kökenli 
ise GnRH ve gonadotropin tedavisi önce yapılıp daha 
sonra testosteron içeren ilaçlar eklenmelidir. Hipofîzer 
kökenli ise gonadotropinler ve testosteron hastaya ve 
bulgulara göre birlikte kullanılmadır. Hipergonadotropik 
hipogonadism söz konusu ise doğrudan testosteron 
İçeren ilaçların verilmesi yeterlidir. Androjenik 
hormonlar steroid yapısında, karaciğerde metabolİze 
olan İlaçlardır. Bu yüzden androjenik hormon 
tedavisinden önce karaciğer fonksiyonlarının iyice 
araştırılması, tedavi süresince kontrol edilmesi uygundur. 
Puberteden sonra oluşmuş hipogonadismlerde tedavi 
nedene yönelik olarak planlanmalıdır. İmpotansm 
tedavisinde testosteron içeren ilaçların kullanılması için 
oral veya parenteral uygulama yöntemi seçilebilir. 
Erişkinlerde bu tedavi sırasında lipid metabolizması ve 
prostat (özellikle kanser yönünden) yakından izlenmeli 
ve tedavi öncesinde PSA değerleri mutlaka ölçülmelidir. 
Tedavi süresince de bu ölçümler ve ultrasonografık

ve kan testosteron ölçümleriyle düzenlenmelidir (Tablo
8).

Hipogonadismi olmayan fakat impotansı olan 
hastalarda testosteron uygulanması uygun değildir. 
Özellikle diyabetiklerde bu konuda çok dikkatli 
olunmalıdır. Hipogonadismi olmayan, impotansı olan 
diyabetiklerde testosteron tedavisi libidoyu arttırmış, 
fakat impotansı düzeltememiştir. Yaşlı diyabetiklerde 
libido artışı aterosklerotik kalp hastalıkları yönünden ağır 
sonuçlar doğurabilir. Tedavinin düzenlenmesinde 
hastaya ilişkin özellikler bu yönleriyle öncelikle dikkate 
alınmalıdır.

İm potansm  organik nedenleri arasında 
hiperprolaktinemi ve bunu oluşturan bir endokrinolojik 
patoloji varsa prolaktin düzeyini azaltıcı ilaçların 
kullanılması öncelikli olmalıdır. Eğer PRL artımı 
fizyolojik nedenlere bağlı ise (Stres, sigara, meme başı 
uyarılması, vs...) bunların ortadan kaldırılması, ilaçlara 
bağlı ise hiperprolaktinem iye yol açan ilacın 
değiştirilmesi gereklidir. PRL artışında hipofızde bir 
adenom -prolaktinoma- söz konusu ise ve adenomun 
çapı >1 cm ise cerrahi girişim yapılarak çözüm aranması 
konusunda fikir birliği yoktur. Birçok nöroşirürjien 2 
cm e kadar olan adenomlarda bile ilaç tedavisini 
öncelikle seçmektedir. Ancak > 2 cm olan ad e no mİ ar 
cerrahiye verilmelidir. İlaç tedavisi seçilenlerde ilacın 
kullanılmasında sorunlar var veya adenomun yerleşimi 
nedeniyle operasyon zorunlu ise 1 cm lik adenomlar 
içinde cerrahi yöntemler seçilebilmektedir. Bunlar 
dışında ilk seçim, dopamin agonistleri kullanılarak

incelemeler sürdürülmelidir.
Hipogonadism tedavisinde 

oral olarak kullanılan ilaçlar 
daha zay ıf etkili gibi 
görünmekte, parentefal yol 
önerilmektedir. Ancak yapılan 
çalışmaların çoğu etkin kan 
düzeyleri elde edilm esi 
açısından fark olm adığını 
kullanım kolaylığı nedeniyle 
oral yolun daha çekici olduğunu 
da göstermektedir. Belki de 
tedavinin oral ilaçlarla 
sürdürülmesi düşünülebilir. 
Oral yoldan kullanılan 
alkillenm iş testosteron 
preparatları metiltestosteron, 
f l u o k s i m e s t e r o n . . d u r .  
Paranterai olarak testosteron 
enanthate, cypionate uygundur. 
2-3 hafta aralarla 200-300 mg 
yapılabilir. Uygulama sıklığı, 
hastanın yakınm aları ve 
beklentileriyle, klinik bulgular

Tablo 8: Androgenik ilaçlar ve özellikleri89

Adı Doz Etki Yan etki

Testosteron cypionate 
-Depot testosteron® 
-PMS-testosteron® 

enanthate 
-S ustan on®

200 mg im/2 hafta

200 mg im/2 hafta 
250 mg im/2-3 hafta

İyi tolere edilir Takiftaksis

Testosteron enanthate 
-Delatestryl® 200 mg im/2 hafta

Oral Ciddi kc toksisitesi

Al kilize oral T 
-Metil testosteron 

metandren® 
vîrilon

10 mg*3/gün 
10 mg*3/gün

Oral Ciddi kc toksisitesi

Alkilize olmayan oral 
testosteron 
Undecaonate 
-Andriol ® Virigen®

120-160 mg/gün Oral İyi

Transdermaİ
-Androderm®

5 mg/günde 2 yama Deri Deride irritasyon

Transscrotal
-testoderm®

1 mg/günde 1 yama Skrotai deri Deride irritasyon
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proiaktİn düzeylerini normal sınırlara getirmektir. Çapı 
<1 cm olan adenom larda dopamin agonistleri 
(bromocriptine) ile tedavi uygundur. Tedavi uzun 
sürdürülmeli, ilaç dozunun artıp, azaltılması yavaş yavaş 
yapılmalıdır.

İmpotanslı dİyabetiklerde tedavinin temelini 
diyabetin iyi metaboiik kontrolü oluşturur. Çünkü 
diyabet ile birlikte metaboiik , vasküler ve nörojenik 
katkılar da artmaktadır. İyi metaboiik kontrol sağlanınca 
elde edilen yaşam kalitesindeki düzelme hastaların 
psikolojik yönlerinin de İyi olmasına yol açmakta ve 
bÖylece tedavi başarısı da artmaktadır. İyi metaboiik 
kontrol demek aynı zamanda Önemli bir sorun olan 
enfeksiyonun (üretrit, prostatit, genitoüriner enf) da 
olmaması demektir. Bu tip enfeksiyonların ortadan 
kaldırılması erektil disfonksiyonun çözümünde önemli 
bir katkı sağlar, iyi metaboiik kontrol göstergeleri 
arasında kan basıncının düzenlenmesi için kullanılan 
ilaç grubu da impotansm tedavisi açısından çok 
önemlidir. Çünkü birçok antihipertansif ilaç impotans 
nedeni olabilmektedir ( guanetidin, reserpin, a-bloker 
İlaçlar, tiazid grubu diüretikler, MAO inhİbitÖrleri...) 
Kalsiyum kanal blokeri olan ilaçlar impotanslı hastalara 
biraz daha uygun görünmektedir, a-1 adrenerjik bloke 
ediciler, ACE inhibitörleri de bu konuda kullanılabilir 
ilaç grubudur. Yaşlı , osteoporotik ve diyabetik olan 
hastalarla impotansı olanlarda bu patolojiler birlikte 
bulunsun veya bulunmasın antihipertansif ilaçların 
seçiminde çok dikkatli davranılması zorunludur. 
İmpotans yakınması olanlarda lipid dengesini bozmayan, 
gangliyonları etkilemeyen ve elbette impotans yapıcı 
niteliği olmayan İlaçlar seçilmelidir.

Diyabetin iyi metaboiik kontrolü hedefine ulaşmak 
günümüzde hastaların olaya etkin olarak katılması kendi 
kan glukozunu izlemesi demektir. Bu izleme Ege Tıp 
Endokrinoloji Bilim dalında hastaya uygun değişiklikler 
olmakla birlikte genel ilke olarak haftada bir günde dört 
kez (sabah açlık,sabah-ögle-akşam tokluk ) kan 
şekerlerinin ölçülmesi, 3 ayda bir kez HbAıc ölçümü ve 
6 ayda bir kan lipid düzeyleri ile mikro al bumin düzeyinin 
ölçümü şeklinde uygulanmaktadır. Göz, nöroloji ve 
kardiyovasküler değerlendirmeler hastanın durumuna 
göre düzenlenmektedir.’

Diyabete eşlik etsin veya etmesin eğer hipotİroidi 
varsa; mutlaka tedavi edilmelidir. TSH kontrolü 
yapılarak LT4 ve/veya LT4+LT3 birlikte verilebilir, 
Hipotİroidi sırasında PRL yüksekliği olduğundan 
hiperprolaktinemi ve hipotİroidi tanı ve tedavi yönünden 
birlikte değerlendirilmelidir. Otoimmun kökenli 
hipotiroidilerde sürrenal korteks fonksiyonları aynı 
otoimmun saldın ile birlikte hastalık oluşturabildiğinden 
tetkikler sırasında birlikte değerlendirilmeli, eğer bir 
yetersizlik söz konusu ise hipotİroidi tedavisinden önce 
(sürrenal krizi oluşmaması İçin) sürrenal korteks

yetmezliği tedavi edilmelidir.
Hipokortisizm organik nedenli impotansta gözden 

geçirilmesi gereken endokrinolojik bir sorundur. Ancak 
hastaların korteks yetmezliğine ilişkin semptom ve 
bulgulan ön plandadır ve hidrokortizon ile yerine koyma 
tedavisi hemen başlanmaktadır. Tedavinin hemen 
başlanmış olması sürrenal korteks yetmezliği olan 
hastalarda ilk yakınm anın im potans olmasını 
engellemektedir. Kortizon yerine koyma tedavisine ek 
olarak veya tedaviye rağmen devam eden impotans 
yakınması olanlarda testosteron tedavisi yararlı olabilir,

Hipogonadism nedeniyle veya başka bir nedenle 
androgenik hormon tedavisi yapılması gerektiğinde, 
hipogonadism eşlik etsin etmesin androgenik hormon 
gerekenlerle, erişkinlerdeki parsiyel androgen yetmezliği 
(PADAM) sonucu erektil fonksiyon kusuru olanlarda 
tedavi amacıyla kullanılacak olan androgenik hormon 
grubu bir ilaçta;

• etkinlik
• istenildiği zamanlarda kullanılabilir olmak
• yan etkisinin az olması
• uygulama kolaylığı
• ucuz olması
gibi bazı özellikler aranır, impotans oluşumunda 

primer ve sekonder hipogonadism %10 oranında 
sorum ludur S9. H iperprolaktinem i ile seyreden 
hipogonadism de EH yüksek veya normal İken; 
hipogonadotropikhipogonadisme bağlı impotans libido 
azlığı ile de birliktedir, impotanslı erkeklerin çoğu > 
55 yaşında yani yaşla androgenleri azalmış olan erişkin 
erkekler (PADAM) dir . Yaşla serbest testosteron ve 
total testosteron azalmakta; SHBG yükselmekte ve 
testosteron gonadotropin yanıtı bozulmaktadır. Yaşla 
ilişkili impotansı olan erkeklerin çoğunda androgen 
yetmezliğinin sonucu olan yakınmalar oldukça azdır. 
Ancak, yaşla ilgili testosteron azalması seksüel 
aktİvitenin azalmasına katkıda bulunur. Ateroskleroz ve 
buna ait değişiklikler; seksüel aktivite,görsel uyarılara 
erotik yanıt, penil ereksiyon eşiği, pudendal 
somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller ve impotansta 
nöral ve otonom duyuların fonksiyonunu azaltarak 
katkıda bulunmaktadır. Testosteron düzeyinin azaldığı 
durumlarda libido azlığı, yağsız vücut kitlesinde azalma, 
anemi, seksüel uyanya yanıt yetersizliği, davranış ve 
ruhsal durumda değişiklik görülmektedir. Bu nedenle 
impotans yakınması olan ve testosteron düzeyi düşük 
bulunan hastalarda tedavinin yararı yukarıda sayılan 
eksikliklerin giderilmesi anlamında yararlıdır. Hastaların 
bir kısmında yaşam kalitesinin artmasının da katkısıyla 
erektil fonksiyon düzelir4' Y Yaş ilerledikçe adrenal 
fonksiyonlar da (D HE A) azalmaktadır. Bu yüzden 40- 
70 yaşlarda 50 mg/gün oral oalarak 6 ay uygulanmış 
olan bir çalışmanın sonuçlarına göre, fiziksel ve 
psikolojik durum anlamlı bir şekilde düzelmekte IGF-1
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düzeyleri artmakta fakat libido da hiçbir değişiklik 
olmamaktadır 5> 8. Gonad fonksiyonu normal olanlarda 
ise yaran tartışmalıdır. Testosteron içeren ilaçlar vücut 
kompozisyonu, kemik metabolizması, hematolojik ve 
biyokimyasal göstergeler, karaciğer fonksiyonları 
(kolestatik hepatit, hepatik kanser,..) ve prostat (BPH 
ve karsinom )üzerıne etkilidir. Bu yüzden tedavi 
sırasında bunlarla ilgili göstergeler dikkatle izlenmelidir. 
Son yıllarda testosteron tedavisinin total kolesterol ve 
LDL-kol düzeylerini azalttığını gösteren çalışmalar 
vardır 90,91,92. Bu sonuçlar koroner kalp hastalığı ve 
testosteron arasında myokard enfarktüsü yönünden 
ilişkinin dikkate alınmasını, hipotestosteroneminin 
koroner ateroskleroz için risk faktörü olabileceği 
olasılığını gündeme getirmektedir.

Testosteron tedavisi ve prostat ilişk isi 
hipogonadısmli ve impotansı olan erkeklerle PADAM 
lılarm  testosteron ile tedavisi sırasında önem 
kazanmaktadır. 100 mg/20 günde bir/ 3 ay süreyle 
uygulanan testosteron enantat prostat bezinde önemli bir 
büyüme oluşturmamıştır (behre 94) Oral testosteron 
undecaonate ise uzun süreli çalışmalara konu olmuştur, 
% 12 oranında fakat istatistik anlamı olmayan bir prostat 
büyümesi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada PSA hiç 
değişmemiştir l9,49' 89.

Hastalar oral testosteron kullanımını kolaylığı 
nedeniyle tercih etmektedir. Ancak oral kullanılan 
ilaçlarda hepatik toksisite olasılığı yüksektir. Testosteron 
deriveleri içinde mesterelone, m etiltestostetron , 
fluoxym esterone oral kullanılan bileşiklerdir. 
Metiltestosteron hepatik toksisite oranı en yüksek 
o lamdır. Yeni bir ilaç olarak testosteron undecaonate 
aralıklıklı olarak verilince daha fizyolojik kan testosteron 
düzeyi elde edilebilir. Testosteronun oral yolla 
kullanılanları için lenfatik yolla emilim söz konusu 
olduğundan yiyeceklerle birlikte alınmalıdır. Oral yolla 
kullanılan testosteron undoconate hızlı aromatize 
olduğundan karaciğer üzerine etkisi de kısadır. 
Testosteron içeren (patch) yamalar ise yenidir. 12 hafta 
sürdürülen ve yama şeklinde testosteron uygulanan bir 
çalışm ada yararlı sonuçlar b ild irilm ektedir 
(mcclure,morales 96). Bu yöntem deriye daha iyisi 
skrotal deriye hergün yama uygulanm asını 
gerektirmektedir. Lokal deriye uygulamaya bağlı olarak 
irritasyon en önemli yakınmadır.

Parenteral uygulamalar için testosteron olarak 
cypİonate, enanthate, propionate tuzlan vardır (tablo 8), 
Bu grup ilaçlar 2-3 haftalık aralarla intramuskuler 
uygulamayı gerektirir. Uygulamadan sonraki ilk 10 
günde etkinliği daha iyidir. Daha sonraki günlerde kan 
düzeylerinin azalması ile uyumlu olarak etkisi azalmakta 
ve bu durum hastaların yakınmasını arttırmaktadır.

Testosteron tedavisi:
1. testosteron düzeyi düşük olan hastalara

2. primer hipogonadismi olan hastalara
3. sekonder hipogonadismi olanlara( endokrinolojik 

tetkiklerle kesin tanı konulduktan sonra),
uygulanmalıdır.
Tedavi öncesi testleri yapılarak, prostat 

değerlendirilerek, PSA ölçülerek uygulanır. Testosteron 
tedavisi: Prostat hipertrofisi ve/veya obstrüktiv 
semptomları olanlara uygulanmaz. Tedavi ilk önce 6 
aylık bir dönem için uygulanır, 6 ay sonunda hastalarda

* yan etki olup olmadığı
* üriner obstrüktif semptom olup olmadığı
* <40 yaş olanlarda rektal muayene
* >40 yaş olanlarda PSA ölçümü
* EKG
tetkikleri yapılmalı ve izlenecek tedavi yöntemi 

belirlenmelidir.
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