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Ö ZET
Erekiiî disfonksiyonun tanı ve tedavisi 1982 ’de intrakavernöz 
enjeksiyonun ortaya çıkmasıyla çok değişmiştir. Penil 
hemodinami, nöroanatomi, fonksiyonel anatomi ve ereksiyon 
farmakolojisi daha iyi anlaşılmıştır. Erektil disfonksiyon 
psikojenik, nörojenik, hormonal ve hemodinamik gibi 
kategorilere ayrılabilir. Uygun tedavi seçeneğini belirlemek 
için öncelikle yapılm ası gereken etiyo lo jik fak tö rün  
belirlenmesidir.
İntrakavernöz enjeksiyon tedavide halen altın standartdır. 
Topikal, oral ve transüretral kullanılan farmakolojik ajanlar 
da diğer farm akolojik tedavi seçenekleridir. Ereksiyon 
farmakolojisi üzerine devam eden çalışmalar, çeşitli, ereltiil 
disfonksiyon tiplerinin tam ve tedavisinde daha iyi sonuç 
verecek farmakolojik ajanları ortaya çıkartabilir. Vakum 
cihazları kabul gören basit tedavi yöntemlerinden biridir 
Hemodinamik erektil disfonksiyon için kullanılan vasküler 
ameliyatlarda adaylar dikkatli olarak seçilmelidir. Erektil 
disfonksiyon tedavisinde kullanılan penilprotez en son seçenek 
olarak gözönünde bulundurulması gereken etkili bir tedavi 
seçeneğidir

EREKTİL DİSFONKSİYONUN TANI VE
FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ
Cinsel ilişki İçin yeterli ereksiyonu sağlayamama 

veya oluşan ereksiyonu idame ettirememeye erektil 
disfonksiyon (ED) adı verilir. Libidal, orgazmik, ve 
ejakulatuar disfonksiyonu da içeren genel erkek cinsel 
dis fonksiyonu, impotans teriminin bir parçasıdır1, Erektil 
disfonksiyonun etiyolojisini psikojenik, sistemik 
hastalıklar, penil hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve 
geçirilm iş cerrahi girişim ler gibi birçok neden 
oluşturabilir (Tablo 1). Erektil disfonksiyon, gelişme 
mekanizmalarına göre sınıflandırılabilir (Tablo 2).

EREKTİL DİSFONKSİYONLU HASTAYA
TANISAL YAKLAŞIM
Erektil disfonksiyon şikayeti ile gelen hastadan 

detaylı bir öykü alındıktan sonra bu bilgilerin ışığında 
gerekli İleri tetkikler planlanmalıdır.

Öykü
Hastanın öyküsünden öncelikle erektil

S I MMA R )
The diagnosis and treatment o f erectile dysfunction
The diagnosis and treatment o f  erectile dysfunction. have been 
revolutionized since ihe iniroduction o f intracavernous İnjec- 
tion in 1982. Penile hemodynamics, neuroanatomy andfunc- 
tional anatomy andpharmacology o f erection have been un-  

derstood. Erectile dysfunction can be categorized as psycho -  

logicalneurological, hormonal and hemodynamic. Tö assess 
the appropriate treatment modality the etiologicalfactors must 
be İdentifıed initially.
intracavernous injection is the gold Standard fo r  treatment. 
Topical, oral and transurethral agents are other options for 
pharmacologic treatment. Current pharmacologic research 
into the erectile mechanism can also be expected to result in. 
better pharmacologic agents fo r  the diagnosis and treatment 
o f  various types o f  erectile dysfunction. Vacuum erection de- 
vices were an accepted simple treatment modality. In select- 
ing patients fo r  vascular operations strict oriterias must be 
considered. Penileprosthesis is an effective treatment option 
but must be consideredwhen the other treatment optionsfailed.

disfonksiyonun prim er olup olmadığı ve eşlik eden 
ejakülasyon bozukluğu, libido azalması, orgazm 
olamama gibi sorunların eşlik edip etmediğini öğrenmek 
amaçlanmalıdır. Problemin ciddiyeti;” En son ne zaman 
başarılı cinsel İlişkide bulundun?” ve “Bu erkesiyon 
problemi nekadar sık tekrarlıyor?” gibi sorularla 
saptanabilir. Hastanın ve eşinin soruna karşı tutumları 
sorgulanmalıdır. Bu noktalar açığa çıkartıldıktan sonra, 
problemin sebebinin psikojenik veya organik olduğunu 
aydınlatacak ip uçları görülebilir. (Tablo 3)

Psikojenik erektil disfonksiyon öykü esnasında 
tanı nabilir. Falcat organik erektil di sfonks iyonlarda eşlik 
eden psikojenik komponentlerin de olabileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır. Psikojenik ED için pozitif 
tanı kriterleri olmadığından organik ED sebepleri ekarte 
edilerek psikojenik ED tanısına ulaşılabilir.

Hastanın öyküsünde, sistemik hastalığı ve kullandığı 
İlaçlar sorulmalıdır. Birçok ilaç ED’a neden olabilir 
(Tablo 2). Örneğin; antihipertansitlerden b-blokör ve 
diüretikler ED’na yol açabilir, bu tip hastalarda a-blokör 
ajanlar, vazodilatör etkilerine bağlı olarak ED için faydalı
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Tablol: ErektiI disfonksiyonun etîyolojisi

Hastalıklar İlaçlar Cerrahi ve Travma

Psikojenik Diüretikler Nörolojik
Kaygı Tiazid grubu Kafa travması/cerrahisi
Depresyon Spironolakton Spinal kord travması/

Sistemik hastalıklar Antihipertansif cerrahisi
Ateroskleroz Metildopa RPNLD
Diabetes mellitus Klonidin Vasküler
Hipertansiyon Rezerpin Aorîailiak bypass
Miyokard infarktüsü /fb lokör ajanlar Aortafemoral bypass
Skieroderma Guanetidin Gastroenterolojik cerrahi
Böbrek yetmezliği Verapamil Abdominoperineal
Siroz Kardiak ajanlar rezeksiyon
İdiopatik hemakromatozis Klofibrat Proktokolektomi

Nörolojik Gemfibrozil Alçak ön rezeksiyon
Epilepsi Digoksin Pelvis
SVO Trankilizanlar Pelvik travma
Guillain-Barre Fenotiazinler Pelvik irradyasyon
Alzheimer Hast. Butirofenonlar Pelvik lenfanedektomi
Travma Antidepresanlar Ürolojik
Myelodisplazi Trisiklik antidepresanlar Prostat bezine I125
İntervertebral disk lezyonu Monoamin oksidaz inhibitörleri yerleştirilmesi
Muitiple skleroz Lityum Radikal prostatektomi
Diabetes Mellitus Prozac (Fluoksetin) S isto prostatekto mi
Alkol H, antagonistler Perineal üretroplasti
Pelvik cerrahi Simetidin Açık prostatektomi

Respiratuar Ranitidin Bilateral or2iektomi
KOAH Hormonlar Transüretral üretrotomi

Endokrin Ostrojenler Transüretral sfinkterotomi
Hipogonadizm Progesteron Transüretral prostatektomi
Hipertiroidizm Kortikosteroidler
Hipotiroidizm Sîproteron asetat

Hematolojik Eulexin (Flutamid)
Orak hücreli anemi Proscar (Finasterid)
Lösemiler LHRH agonistleri

Enfeksiyon Hastalıkları Sitotoksik ajanlar
Bruselloz Siklofosfamid
Tüberküloz Metotreksat
AIDS İnterferon alfa2a
Trypanosomiazis Antikolinerjikler

Nutrisvonel Disopramid
PEM Antikonvülsanlar
Çinko eksikliği Diğer

Penil Metoklopramid
Peyroni hastalığı Baki of en
Epispadi Karbonik anhidraz inhibitörleri
Priapism Nonsteroid anti-inflamatuarlar

Arterial Sigara
Hipertansiyon Alkol
Sigara Amf etamin
Diabete Mellitus 
Hiperlipidemi

Venöz
Veno-okluzif disfonksiyon

Opioidler

Tablo 2: ErektiI disfonksiyonun sınıflandırılması

Metabolik/Hormonal
Nörojenik
Hemodinamik

Arterial
Corporal
Veno-okluzif

Psikojenik

Tablo 3: Psikojenik ve organik erektil disfonksiyon ayırıcı kriterleri

olabilir.
Fizik Bakı
Öyküden edinilen bilgiler ışığında fizik muayene 

yapılırsa da bütün hastalarda dış genital organların, 
endokrin ve vasküler sistemin ve prostat bezinin 
değerlendirilmesi önemlidir.

Testislerin lokalizasyonu ve sekonder seks 
karekterlerinin değerlendirilmesi belirgin hipogonadizm 

hakkında fikir verir.
Vasküler değerlendirme; kan 

basıncı, kardiak oskülatasyon ve alt 
ekstermite nabız bakısı ile yapılır.

Peyroni plağı açısından penis 
palpasyonu yapılmalıdır.

D igital rektal muayenede

Psikojenik Organik
* Ani başlangıç * Yavaş yavaş gelişme
• Özel durum ve ortamlarda • Her zaman
* Normal nokturnal ve sabah ereksiyoniarı var • Nokturnal ve sabah ereksiyoniarı yok
* Cinsel ilişki problemleri • Normal libido ve ejakülasyon
• Cinsel gelişim problemleri • Normal cinsel gelişim
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prostat indurasyonu ve nodul bulunması prostat kanseri 
açısında şüphelendirir. Prostat kanserinde hormon 
tedavisi kontrendikedir.

Laboratuar İnceleme
Testosteron ve kan şekeri bakısı genellikle laboratuar 

inceleme için yeterli olmaktadır. Lüteinizan hormon veya 
prolaktin seviyesi eğer testosteron seviyesi düşük ise 
bakılmalıdır, Hormonal tedavi planlanacak olan hastada 
PS A mutlaka bakılmalıdır.

Öykü ve fizik bakı sonucunda genellikle psikojenik 
ve organik ED aynmı yapılabilir. Bazı hastalarda organik 
ve psikoj enik bileşenlerin bir arada bulunması göz önüne 
alarak ileri tetkikler yapılmalıdır.

Noktürnal Penil Tümesans ve Rijidite
Erektil aktivitenin o b jek tif ve noninvazif 

ölçülmesine yarayan noktürnal penil tümesans (NPT), 
psikojenik ve organik impotans ayrımında altın 
standartdır. Noktürnal erektil fonksiyon fizyolojisinin 
daha iyi anlaşılması ve impotans nedenlerinin daha iyi 
bilinmesiyle NPT monitörizasyonu daha fazla yarar 
sağlar hale gelmiştir. Fakat yine de erektil disfonksiyon 
şikayeti ile başvuran hasta b ir tek test ile 
değerlendirilemez, NPT hastanın değerlendirilmesi ve 
tedaviye yanıtın kontrolü için kullanılan temel tanı 
yöntemlerinden birisidir. Ayrıca araştırma amaçlı olarak, 
değişik farmakolojik tedavilere yanıtı objektif olarak 
değerlendirmek için kullanılır.

NPT 1940’da ilk defa infantlarda Halverson 
2

tarafından tanımlanmıştır . 1944’de Ohlmeyer 20-40 yaş 
erkeklerde uyku erkesiyonlarının sİklusunu belirlemiştir 
(3). Aserinsky ve Kleitman REM uykusu ile^nokturnal 
ereksiyon arasındaki bağlantıyı göstermiştir . 1965’de 
Fisher normal erkeklerde gecede 3-5 ereksiyon geliştiğini 
ve bunun uyku süresinin % 40’ını oluşturduğunu 
bildirmiştir . 1975’de Karacan 379 sağlıklı erkekte 
normal uykuda NPT geliştiğini ve NPT’nin sayısının yaş 
ile değiştiğini bildirmiştir ’ .

Karacan NPT’m organik ve psikojenik impotansı 
ayırmada kullanılabileceği hipotezini öne sürmüştür . 
Temel fikir, uyanıkken ereksiyonu engelleyen psikojenik 
faktörlerin uykuda etkin olmayacağı, fakat organik 
faktörlerin etkinliğini sürdüreceğidir. Organik nedenleri 
olmayan kişinin normal NPT sergileyeceği, organik 
nedenler olan kişide ise NPT’ın azalmış veya kaybolmuş 
olacağı ileri sürülmüştür. Bu da iki grup arasındaki ayrım 
için objektif bir Ölçüt olarak kulanılabilir. Diğer tarafdan 
bir grup, NPT’m erotik ve cinsel ortamdaki erektil 
potansiyelin  b ir göstergesi olam ayacağını 
savunmaktadır ’ .

NPT testi:
NPT testi ilk  zamanlar uyku laboratuarında

uygulanır ve elektroensefelografi (EEG), elektro- 
okulografi (EOG), elektromyografi (EMG), penis 
çevresinin ölçümü ve aksi^el rijiditenin ölçümü gibi 
monİtörizasyonları içerirdi ,

1985’de Bradle ve Timm evde kullanılabilen penil 
tümesans ve rijigiteyi sürekli kaydeden Rigiscan cihazını 
tanıttılar. Rigiscan, kayıt birimi ve bilgisayar olarak iki 
birimden oluşur. Kayıt birimi hastanın uyluğuna bağlanır 
ve penis köküne ve koronal sulkusun proksimaline 
yerleştirilen iki halkası vardır. 15 saniye arayla penis 
çevresini ölçer ve İlk ölçülen değerle karşılaştırır. Cihaz 
ayrıca 3 dakikada bir rijiditeyİ ölçer. Penis kökündeki 
halka tarafından ölçülen penis çevresindeki artış farkı 
10 mm’yİ aşınca cihaz 30 saniyede bir rijidite ölçmeye 
başlar, fark 10 mm’nin altına düşünce tekrar 3 dakikada 
bir rijidite ölçümü yapar ve bu ölçümleri kaydeder.

Rigiscan 3 tane 10 saatlik kayıt dönemini hafızasında 
tutabilir. Bu dönemdeki, tümesans ve rijiditenin 
sürelerini ve diğer özelliklerini kaydeder. Daha sonra 
bu kayıtlar bilgisayara aktarılarak grafik haline getirilir 
ve değerlendirilir. Ayrıca bu veriler kullanılarak 
değerlendirmeye yardımcı olabilecek, penil tümesans 
aktivite birimi (TAU) ve rijidite aktıvite birimi (RAU) 
gibi parametreler ıstatiksel olarak hesaplanır.

Normal NPT sonuçlan:
Penis çapında, kökünde en az 3 cm ve ucunda 2 cm 

artış olması normal olarak kabul edilir. Rijidite 
ölçümünde, %70’in üstünde olması bükülme olmayan 
ereksiyonu ve %40’m altında olması flask penisi ifade 
eder. %40 - %70 arası değişik penis sertliklerini tanımlar, 
8 saatlik sürede 10-15 dakika süren 3-6 ereksiyon 
dönemi normal olarak kabul edilir.

Öyküsünde psikojenik erektil disfonksiyon 
düşünülen hastalarda ayırıcı tam için NPT yapılmalıdır. 
Ayrıca kaygı nedeniyle adrenerjik tonusu artmış 
olabileceği düşünülen kişilerde de ayırıcı tam için NPT 
yapılabilir.

İntrakavernöz enjeksiyon testi (ICI)
19825de V irag’m , vazoak tif bir ajan olan 

papaverinin ereksiyonu yapay olarak uyarabildiğim 
bulmasıyla gündeme gelen intrakavernöz vazoaktif ajan 
enjeksiyonu, hem tam hem de tedavi yöntemi olarak 
klinik uygulamada yerini almıştır. Teorik olarak vazoaktif 
maddeler arter ve sinüzoid mekanizmaları aktive eden 
nörotransmitterleri taklit ederler.

ICI testi, erektil mekanizmanın vasküler bileşenini 
değerlendirmek için yapılabilecek en kolay ve ucuz 
testtir. Ayrıca sonuçlarını değerlendirmek için pahalı 
cihazlar gerektirmez.

Testin uygulanması; S aki n, rahat ve özel bir ortamda 
vazoaktif ajan (tek yada kombinasyon olarak) kavernöz 
cisme enjekte edilir ve bunu takiben görsel, işitsel
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uyaranlar verilir ve kendi kendini elle uyarması 
söylenerek hasta yanlız bırakılır.

Alprostadil, papaverin ve pap av erin-fentol amin 
kombinasyonu test için kullanılan vazoaktif ajanlardır. 
Calsitonin gene-related peptide , nitrik oksit donörleri 
ve vazoaktif intestinal peptid  gibi ilaçlar ve 
kom binasyonlar test kullanım ı için araştırm a 
safhasındadır.

Kullanılan vazoaktif ajanlar için optimal, standard
ize edilmiş dozlar tartışma konusu olmuştur ve halen 
fikir birliği sağlanam am ıştır. V azoaktif madde 
kullanmanın esas amacı flask halde bulunan kavemöz 
dokudaki sempatik tonusu azaltmaktır. Bu tonus hastadan 
hastaya değişir. Kaygı ve stres bu tonusu arttırır. Özellikle 
penise enjeksiyon yapılması fikri bu tonusu arttırmaya 
neden olan en büyük sebeptir.

L iteratürde önerilen maksim al ilaç dozları 
alprostadil için 20-40 mg, papaverin için 60-90 mg ve 
1 mg fentolam in ile kombine olarak 45-60 mg 
pap av erindir.

ICI otururken veya ayakta uygulanmalıdır. Testin 
tanısal değerini arttırmak İçin birkaç noktaya dikkat 
edilmelidir. İlk dozu yüksek tutmalı veya takip eden 
enjesiyonlarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Eş zamanlı 
penil dupleks ultrason ile arterial fonksiyonu 
değerlendirilmesi tanısal değerini arttırır. Kendi kendini 
elle uyarma, vibratörle uyarı, görsel ve işitsel erotik 
uyarılar veya penoskrotal turnike ile erektil cevap 
güçlendirİlebilir.

ICI testinin en çok korkulan komplikasyonu uzamış 
ereksiyondur. Nonvasküler erektil dısfonksiyonu olan 
hastalar uzamış ereksiyona daha yatkındır. Bu sebeple 
hastanın öyküsüne dayanarak psikojenik veya nörojenik 
erektil disfonksiyon düşünülen hastalarda ilk doz 
azaltılarak yapılmalıdır.

Papaverin, papaverin-fentolam in ve PGEj’in 
karşılaştırıldığı çok merkezli bir çalışmada, PGE( %74 
ereksİyon oranı ile en kesin tanı ajanı olarak bulunmuştur 
ayrıca uzamış ereksiyon oranı sadece %0.1 olarak 
bulunmuştur . Bir derlemede tanısal çalışmalar 
esnasında görülen uzamış ereksiyon oranları şöyle 
bildirilmiştir; papaverin %9,5, papaverin-fentolamin 
%5.3, ve PGE, %2.4

ICI testi yapılmadan önce hasta komplikasyonlar 
hakkında bilgilendirilmelidir. Özellikle uzamış ereksiyon 
açısından uyarılmalı, hasta mümkünse test yapıldıktan 
sonra detümesans olana kadar bekletilmelidir.

Testin değerlendirilmesi ve yorumlanması: 1C1 
testine yanıtın değerlendirilmesi gözlem ve palpasyonla 
penisin sertliğinin saptanmasıyla yapılır. Pozitif sonuç, 
en az 15-30 dakika süren rijid ereksiyon görülmesi olarak 
tanımlanabilir.

Basit değerlendirme metodlarma alternatif olarak

RigiScan ile tum esans/rijidite m onitorizasyonu 
yapılabilir veya dynamometre kullanarak aksiyel 
yüklenmede bükülme basıncı saptanabilir.

Negatif cevap; İntrakavemöz injeksiyondan sonra 
ereksiyon olmaması, parsiyel cevap veya kısa süreli tam 
ereksiyon olması negatif cevap olarak kabul edilir.

Negatif cevap her zaman organik bir patoloji 
olduğunu göstermez. Negatif cevabı organik patolojinin 
kanıtı olarak kabul etmek için vazoaktif ajanın 
intrakavemöz adrenerjik tonusu tamamen yenmesi ve 
düz kaslarda tam gevşemeyi oluşturması gerekir. Fakat 
korporal düz kas gevşemesi kesin olarak monitorize 
edilemediği İçin verilen dozun tam gevşeme oluştump 
oluşturamadığı bilinemez. Bu yüzden negatif cevap 
kaygılı hastadaki adrenerjik tonus artışına bağlı olabilir. 
PGEjde daha fazla görülmekle beraber intrakavemöz 
vazoaktif ajan enjeksiyonu ağrı oluşturur. Kaygıya bu 
ağrı da eklenince endojenkatekolamin artışı adrenerjik 
tonusu arttırabilir. Bir çalışmada nokturnal penil 
tümesans ve rijidite monitorizasyonu normal bulunan 
hastaların %20’sinde 20 mg PGE. enjeksiyonu ile rijidite

17 1sağlanamamıştır . Bu nedenle tek negatif cevaba 
güvenmemek gerekir ve vazoaktif ajan dozunu yavaş 
yavaş arttırarak test tekrar edilmelidir. Ayrıca testin 
güvenilirliğini artırmak için özel bir ortamda kişiye 
görsel, işitsel, vibratuar ve kendi kendine stimulasyon 
imkanı sağlanması hastanın kaygısını yenmeye yardımcı 
olur. Bu etkenler negatif cevabı pozitife çevirebilir. 
Tekrarlayan dozlarda pozitif cevap elde edilemezse 
organik nedenler düşünülmelidir. Eğer korporal düz kas 
tonusu kolayca monitorize edilebilseydi ve düz kas 
gevşemesinin tam olduğu gösterilebilseydi, gerçek 
negatif yanıt penis hemodinamisinin bozukluğunu 
gösterirdi. Fakat yine de arterial, veno-okluzif veya 
venöz olarak etiyolojik ayrım yapılamazdı

Pozitif cevap; intrakavemöz enjeksiyondan soma 
15-30 dakika süren tam rijid ereksiyon pozitif cevap 
olarak kabul edilir. Pozitif cevap elde edildiğinde korpus 
kavernozum düz kaslarında tam relaksasyona ulaşılmış 
demektir. Ayrıca veno-okluzif mekanizmanın normal 
olduğunu gösterir. Bu iki koşul, kavernozum düz 
kaslarında tam relaksasyon ve normal veno-okluzif 
mekanizma rijid ereksiyon oluşabilmesi için mutlak 
gereklidir.

Bir çalışmada ICI testi pozitif olan 124 hastada 
yapılan hem odinam ik değerlendirm ede değişik 
intrakavemöz basınçlarda venöz akım direncinin sabit 
kaldığı gösterilmiştir. Bu direncin sabit kalması kavernöz 
düz kaslarda tam gevşeme olduğunun göstergesidir. Aynı 
çalışmada pozitif cevap alman hastalarda kavemozometri 
ve kavernozografi İle normal veno-okluzif değerler 
olduğu gösterilmiş; değişik intrakavemöz basınçları
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İdame ettirmek için gereken akım h ızı3 1.4 ±  1.9 ml/dk, 
30 saniyede 150 mmHg’da ortalama basınç kaybı 31 ±  
14, ve kavernozografide kaçak minimaldir veya 
görülmemiştir .

Arterial impotansı olan 148 hasta ile yapılan bir 
çalışmada (penil brakial indeks <0.65, kavernöz arter 
hızı <25 cm/sa, ve/veya brakial-kavemoz arter basınç 
farkı >15 mmHg) hastaların % 20’sinde tam rijid 
ereksiyon geliştiği bildirilmiştir .

Bu sonuçlara göre pozitif erektil cevap elde 
edildiğinde veno-okluzif dİsfonksiyon ekarte edilebilir 
fakat arterial nedenler ekarte edilemez.

Ayrıca pozitif cevap oluşan hastalarda intrakavemöz 
injeksiyon bir tedavi seçeneği olarak hastaya önerilebilir.

İntrakavemöz injeksiyon testinden sonra penil 
hem odinam iyi değerlendirm ek için dupleks 
ultrasonografi ve dinamik infüzyon kavemozometri 
kavemozografİ gibi ileri tetkikler yapılmalıdır.

Dupleks Ultrasonografi
Abelson 1975’de ilk defa penil kan akımım bir 

Doppler cihazı ile ölçerek brakial kan basıncı ile 
karşılaştırmıştır. 1984’de Lue vaskülojenik impotansı 
değerlendirmek için Dupleks ultrasonografi tekniğini 
kullandı.

Yüksek çözünürlüklü, gerçek zamanlı ultrason ile 
b irlik te pulsed Doppler spekturm  analizinin 
birleştirilmesiyle Dupleks ultrason ortaya çıkmıştır,

İn trakavem öz enjeksiyon ile ereksiyonun 
uyarılmasını takiben, Dupleks ultrasonografi yapılması, 
arterial impotansı saptamak için ve daha invazif test 
yapılması gereken hastalan seçmek için kullanılabilecek 
en az invazif testtir.

Gerçek zamanlı görüntü tunika albugineanm ve 
korporeal erektil dokuların ekojenitesini 
değerlendirmeye ve kavemöz arterlerin çapını ve duvar 
kalınlıklarını ölçmek için kullanılır. Ayrıca akım hızı 
ölçülecek penil arterlerin yerlerini belirlemeye yarar. 
Doppler spektrum analizi ise akım hızlarını ölçmek için 
kullanılır.

Değişik araştırmacılar tarafından farklı cihazlarla 
ölçüm yapılır, cihaz farklılıklarını ortadan kaldırmak ve 
sonuçlan karşılaştırabilmek için Doppler US mm fiziksel 
formülasyonu yapılmalıdır., Akım hızı, Doppler kayması, 
ultrason probudan yayılan frekans, sesin ortamdaki hızı 
(penil doku ve kan) ve probla damar arasındaki açının 
kosinüsü parametreleri kullanılarak hesaplanır. En büyük 
hata kaynağı probla damarın arasındaki açının standard
ize edilememesidir. Optimal açı 45°- 60° arasıdır. 
60°’nin üstünde hız ölçümü yapılmamalıdır.

Akım hızları longitudinal düzlemde yapılır. 
Zamanlama önemlidir çünkü arter çapı ve tepe sistolik 
akım ereksiyonun fazlarına göre farklılık gösterir.

İlk flask durumda ölçüm yapılır daha sonra
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intrakavemöz vazoaktif ajan enjeksiyonu yapılır. Hastaya 
elle kendi kendini uyarması söylenir ereksiyon 
sağlanamazsa ek doz vazoaktif ilaç yapılabilir. İlk hız 
saptaması enjeksiyondan 5 dakika sonra yapılmalıdır. 
Akselerasyon zamanı, sistolik tepe akımı ve diastol sonu 
akım hızları ölçülür. Ölçümler kavernöz arterin en 
proksimalinden yapılmalıdır.

Yeterli yanıt olabilmesi için enjeksiyondan sonra 
arter çapı 0.07cm’den büyük, sistolik tepe akım hızı bi- 
lateral 25cm/sn’den fazla olmalı ve normal dalga formu 
izlenmelidir. Sistolik tepe akım hızı 25cm/sn7den düşük 
ve kavemöz arter dilatasyonu %75’den az olması ciddi 
arterial yetmezliği gösterir. Sistolik tepe akım hızı 25- 
30cm/sn arasındaki hastalar self-enjeksiyon tedavisinden 
faydalanabilirler. Ek olarak arterial yetmezliği olan 
hastalarda her iki kavernöz arter arasında belirgin akım 
asimetrisi gözlenmiştir.

Penil arterial fonksiyonu daha iyi 
değerlendirebilmek için penil kan akımı akselerasyonu 
ve kan akımı indeksi, rezistans indeksi ve akselerasyon 
zamanı gibi kavramlar geliştirilmiştir.

Rezistans İndeksi = (Sistolik tepe akımı hızı - 
Diastolik akım hızı) / Sistolik tepe akımı hızı

Penil kan akım akselerayonu = Sistolik tepe akımı 
hızı / Akselerasyon zamanı

Bozuk dalga formu, genellikle uzamış sistolik 
akselerasyon zamanı ile birlikte görülür ve sistolik tepe 
akımının da düşük olması arterial yetmezliği gösterir.

Dupleks ultrason ile venöz akım kantitatif olarak 
hesaplanamaz. Fakat veno-okluzif fonksiyon hakkında 
İndirekt fikir verir. İyi arterial cevap olduğu halde 
(>30cm/sn) ereksiyon olmuyor ve diastol sonu akım hızı 
5cm/sn’den yüksek İse venöz kaçak düşünülmelidir. 
Rezistans indeksi de venöz kaçağı değerlendirmek için 
bir kriterdir. İntrakavem öz enjeksiyonu takiben 
intrakavemöz basınç sistemik diastolik basınca eşit 
olursa diastolik akım hızı 0 ’a eşit olacak ve RI=1 
olacaktır. İntrakavemöz basınç düşük kaldığı sürece 
diastolik akım devam edecek ve RI l 7den küçük 
olacaktır. Maksimal ereksiyonda RI l ’den küçük ise 
veno-okluzif dİsfonksiyon düşünülmelidir. Yine de veno- 
okluzif cevap yapılan vazoaktif ajanın dozuna ve 
hastanın psikolojik durumuna bağlı olduğu için bu 
parametreler yanıltıcı olabilir.

Kavernozometri-Kavernozografl
1964’de Newman ve arkadaşları tarafından tanıtılan 

bir tetkik olup tekniği günümüze kadar bazı değişiklikler 
geçirmiştir.

Korporal düz kaslar gevşediğinde, korporal lakunar 
boşluklan drene eden subtunikal venöz pleksuslara bası
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yaparlar. Venöz çıkış rezistansındaki artış sabittir ve 
intrakavemöz basmçdan bağımsızdır. Korporal veno- 
okluzif mekanizma basınç altıda hacim artmasına 
yardımcı olarak penisin bir kapasitör gibi çalışmasını 
sağlar ve rijidite oluşur. Tam düz kas geşemesi olduğunda 
venöz çıkış direnci sabittir .

Kavernozometri ve kavernozografi, düz kas 
gevşemesine bağlı olan korporal veno-okluzif 
mekanizmayı değerlendirmek için kullanılır. învazif bir 
test olduğu için veno-okluzif disfonksİyondan 
şüphelenilen veya venöz kaçağa yönelik bir ameliyat 
planlanan hastaları değerlendirmek için yapılmalıdır, 
Genellikle bunlar genç ve kavemöz cisimle spongioz 
cisim arasındaki anormal bağlantıların veya ektopik 
venlerin bulunması gibi anatomik anomaliler nedeniyle 
düşük venöz çıkış direnci olan hastalardır. Bu hastalarda 
genellikle cinsel uyarı ile tümesans oluşur fakat yeterli 
rijidite sağlanamaz. Perineal travma, hipospadias veya 
penil kurvatur öyküsü olabilir. NPT çalışmalarında pe
nis çevresindeki artış REM dönemi ile uygun sıklıkda, 
fakat rijidite süre veya derece açısından yetersizdir. 
Dupleks ultrasonda normal arterial cevap gözlendiği 
halde maksİmal cevap safhasında diastolik akım devam 
eder.

Veno-okluzif dİsfonksİyon multifaktöryel bir 
bozukluk olarak düşünülse de her muhtemel mekanizma 
birbiriyle ilişkilidir. Patofizyolojik olarak alt tiplere 
ayrılabilir;

1. Korpus kavemozumdan çıkan geniş ve ektopik 
venler gibi anotomik anomalilerin bulunması.. Genç 
erkeklerde bu muhtemelen konjenitaldir. Yaşlı erkeklerde 
ise tunika albugineadaki değişikliklere bağlıdır. Örneğin 
Peyroni hastalığı veya korpus kavanozum ile glans veya 
korpus spongiozum arasındaki anormal bağlantılar venöz 
çıkış direncinin azalmasına neden olabilir, Bu anormal 
bağlantılar konjenital, posttravmatik veya priapizm 
cerrahisine bağlı olabilir .

2. Fonksiyonel anomaliler korpus kavemozumun 
kapasitör fonksiyonunun azalması ile karakterizedir , 
Ayrıca buna artmış kavemöz düz kas kontraktilitesi veya 
relaksasyon bozuklukları da neden olabilir. 
Relaksasyonda bozulma, örneğin diabetes mellitusda 
olduğu gibi parasempatik dilatör sinirlerin zedelenmesi 
nedeniyle olabilir. Bu durmda veno-okluzif 
disfonksiyona nörojenik ED eşlik eder. Son zamanlarda 
veno-okluzif disfonksiyonda intersellüler iletişim 
bozuklukları muhtemel mekanizma olarak dikkati

22 23çekmekdedir ’ ’. Bu noktada reîaksasyonun bozulması 
artmış adrenerjik konstriktor tonusa bağlı olarak sadece 
kaygıya bağlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
Kaygıya bağlı psikojenik erektil disfonksiyon veno- 
okluzif disfonksiyon bulguları sergileyebilir. Veno- 
okluzif disfonksiyonun diğer sebepleri trabeküler 
dokudaki fıbro-elastik bileşenlerin yaş, diabetes melii-

tus, vasküler hastalık cerrahisi veya travma jpbi 
nedenlerle oluşmuş yapısal yapısal anomalileri ’ ’26, 
ve düz kas hücrelerindeki yapısal anomalilerdir27,

Tam relaksasyonda venöz rezistans yaklaşık 100 kat 
artar ve sabit kalır, bu intrakavernoz basmçdan 
bağımsızdır .

Kavernozometride kontrollü düz kas gevşemesi 
koşulu altında ereksiyonu devam ettirmek (intrakavenöz 
basınç > 80 mm Hg) için gereken intrakavemöz akımı 
saptayarak venöz çıkış rezistansı bulunabilir. 
Kavernozometri ve veno-okluzif fonksiyon kavramı 
birbirlerini tamamlıyor gözükse de kavernozometrinin 
anlamlı olabilm esi için tam düz kas gevşemesi 
sağlanmalıdır. Bu noktada iki önemli soru mevcuttur: 1) 
Tam düz kas gevşemesinin oluştuğunu gösteren kanıt 
nedir? 2) İlk denemede parsiyel yanıt alman hastada bu 
nasıl komplet yanıta çevrilebilir? Kaygı ve utanma 
duygusunun ağır bastığı cinsel olmayan bîr ortamda 
intrakavemöz enjeksiyon ile tam kavernöz düz kas 
gevşemesini elde etmek kolay değildir.

Uygulama esnasında inhibitör etkenleri en aza 
indirmeye çalışılmalıdır. Örneğin odada bulunan kişi 
sayısı az olmalı, özel bir ortam sağlanmalı ve infuze 
edilecek sıvı vücut ısısına yakın sıcakhkda olmalıdır. 
Mümkünse kavernozometri fluoroskopi eşliğinde 
kavernozografi ile birlikte olacak şekilde yapılmalıdır. 
Hasta fluoroskopi masasına yatırılır. 2 adet 19 G kelebek 
set serum fizyolojik ile yıkandıkdan sonra ko pus 
kavemozumlara yerleştirilir. Kelebek setlerin uygun 
olarak yerleştikleri kontrol edildikten sonra bir tanesi 
infüzyon kaynağına diğeri basınç monitörüne bağlanır. 
Setlerin uygun yerleşmiş olduklarını penisi sıkmakla 
basınç monitöründe görülen artışlarla doğrulayabiliriz, 
Vazoaktif ajan korpus kavemozuma enjekte edilir. Bu 
esnada vazoaktif ajanın sistemik yan etkileri yönünden 
dikkatli olmak gerekir. Özellikle yüksek doz papaverinde 
hipotansiyon, terleme, halsizlik hatta senkop görülebilir. 
Bu sistemik etkiler görülürse teste son verilip hastanın 
ayaklan yükseltilmelidir . PG E( de sistemikyan etkiler 
gözlenmemiştir .

İnrakavemÖz enjeksiyondan sonra 30, 60, 90, 120 
ve 150 mm Hg basınç oluştumak için gereken idame 
akım belirlenir. Tam düz kas gevşemesi durumunda alcım 
ile basınç arasında lineer bir ilişki bulunur, eğer nonlineer 
bir ilişki varsa tam düz kas gevşemesi sağlanamamış 
demektir ve ek doz vazoaktif uygulanmalıdır. Çoğu 
hastada tam düz kas gevşemesini sağlamak için ikinci 
doz hatta üçüncü doz gerekir.

Literatürede venöz rezistansı belirlemek için 
idame akım hızı, basınç kaybı ve basınç volüm cevabı

3 0 ,31,32
gibi değişik parametreler kullanılmıştır ’ ’ .

idame akım hızı:
İdame akım hızı en önemli parametre olarak kabul
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edilir. İntrakavernöz basıncı 150mmHg’da tutmak için 
gerekli olan akım hızıdır. Bu basınç özellikle seçilmiştir 
çünkü suprasistolikdir ve idame akım kavemöz arter 
akımından etkilenmeden saptanır. İdame akımı için bir 
çok değer belirtilmiştir. Bu vazoaktif ajanların etkisinin 
kişiden kişiye fark etmesi, kavemozometri ortamının 
farklılığı ve kontrol grubu olarak seçilen sağlıklı hastalar 
arasındaki farklılıkdan kaynaklanır. Bir çalışmada 
intrakavernöz farmakolojik ajanlara tam ereksiyon yanıtı 
veren hastalarda idame akımı 3m L/dk’dan az

33
bulunmuştur . 3 mL/dk üst değer olarak kabul edilebilir.

Basınç kaybı:
İntrakavernöz basınç lSOmmHg’da sabit duruma 

getirildikden sonra infüzyon kesilir ve 30 saniyedeki 
basmç kaybı hesaplanır. Veno-okluzif dİsfonksiyon varsa 
düşük venöz çıkış rezistansı intrakavernöz basmçda hızlı 
bir düşmeye neden olur. 1.5 mmHg/saniye’den az basınç 
kaybı normal olarak kabul edilir .

Eğer kavemozometri tam düz kas gevşemesi 
durumunda yapılır ve veno-okluzif dİsfonksiyon 
düşündürürse kaçağın anatomik yeri intrakavernöz 
kontrast madde infüzyonu İle gösterilebilir. 
Kavemozometriden sonra intrakavernöz kontrast madde 
verilir ve kaçak olan yenlerin anatomik pozisyonu 
fluoroskopi ile gözlenir. Veno-okluzif dİsfonksiyon varsa 
kavemöz cisimlerden, glansa, korpus spongiosuma, derin 
dorsal, kavemöz ve krural venlere kaçış gözlenir. En sık 
derin dorsal ve kavemöz venlere kaçak olur .

Penil Anjiografi
İlk defa 1976’da selektif penil anjiografiyi impotant 

hastalara Ginestie ve Romieux tarafından uygulamıştır 
. Penil anjiografi invazif bir girişim olduğu için seçilmiş 

hastalara uygulanmalıdır. Özellikle izole arteriyel 
hastalık düşünülen ve buna yönelik cerrahi tedavi 
planlanan genç hastalara yapılmalıdır. Bütün hastalarda 
bilateral yapılması önerilir . Bu çalışma arteriyel okluzif 
hastalığın anatomik yapısını belirleme ve buna göre 
uygun cerrahi yaklaşımı seçmede yardımıcı olur.

Nörofizyolojik Testler
Sakral otonomik inervasyon ve temel seksüel 

refleksleri modüle eden daha yüksek merkezler cinsel 
ilişki esnasında penil ereksiyon için gereklidir ve bu 
yolların  zarar görmesi erektİl dİsfonksiyon ile 
sonuçlanabilir. Zarar fokal veya generalize bir nörolojik 
bozukluğun bir parçası olarak ortaya çıkabilir, böylece 
erektil dİsfonksiyon izole bir semptom veya semptomlar 
kompleksinin bir bileşeni olabilir. Hernekadar öykü ve 
fizik bakı fikir verse de nörofizyolojik testler nörolojik 
lezyonun seviyesi ve yaygınlığı hakkında fikir verir ,

Korpus kavernozum elektromiyografisi:
Elektromiyografi ile korpus kavernozumun spontan 

ve uyarılmış aktivitesi kaydedilebilir. İlk korpus 
kavernozum elektromiyografisi sonuçları 1991 ’de 
Wagner tarafından bildirilmiştir . Bu çalışmadan sonra 
elde edilen aktivitelerİn artefakt olmayıp korpus 
kavernozum  kaslarının kendi aktivitesi olduğu

39
kanıtlanmaya çalışılmış . Flask penisde tek EMG 
elektrodu ile spontan düz kas aktiviteleri kaydedilebilir. 
Bu işleme SPACE (Single Potential Aanalysis of Cav- 
emous Electrical activity) adı verilir. Normalde her iki 
kavemöz cisme birer iğne elektrod yerleştirildiğinde 
aktivitenin senkron olarak ortaya çıktığı göstrilmiştir. 
Otonomik nörojen erektil disfonksiyonda bu senkroni 
bozulmakta, potansiyel amplütüdü düşmekte, frekans 
artmakta veya elde edilememektedir. Otonomik erektil 
disfonksiyonulu hastaların %49’unda bu yöntem ile 
anormallik saptandığı öne sürülmüştür. Uyarılmış 
kavemöz aktivite de otonomik erektil dİsfonksiyon 
tanısında kullanılabilir. Erektil disfonksıyonu olan 
diabetik hastaların %60’mda uyarılmış kavemöz aktivite 
elde edilememiştir . Bu tetkikden fayda görebilecek 
hasta grubunun daha iyi belirlenmesi için klinik 
çalışmaların yapılması gerekir.

Cilt sempatik yanıtları fSSRI
SSR penisin  otonom ik innervasyonunu 

değerlendirmek için değişik bir metoddur. Belli 
uyaranların cevabı olarak miyelinsiz sempatik C lifleri 
aracılığıyla ter bezlerinde sudomotor aktivitenin 
artmasıyla cilt direncinde değişiklikler olur. Bu 
ölçülebilen cilt voltajı değişikliklerine neden olur. 
Perineal cildin sudomotor aktivitesini etkileyen sempatik 
lifler, ereksiyon ve ejakülasyonu düzenleyen lifler ile 
yakın anatomik koşulukda seyreder . Çeşitli hastalıklar 
ve erektil dİsfonksiyon ile yapılan çalışmalarda SSR için 
normal değerler belirlenmiştir . Özellikle anejakülasyon 
ile ilgili ilginç sonuçlar elde edilmiş .

Üretral sfinkter elektromiyografisi:
Üretral sfinkter EMG’sı üretral sfmkteri inerve eden 

alt motor nöron hasarını gösterir, bu motor nöron sakral 
kordda pelvik parasempatiklerle aynı segmentten çıkar .

Sakral refleks testi:
Bulbokavemöz refleks glans penis sıkıldığında 

bulbokavernöz kaslarda m eydana gelen refleks 
kontraksiyondur. Bu refleksin afferent ve efferent 
impulşları pudental sinir aracılığı ile taşınır. Refleks 
cevap EMG ile kaydedilir.

Bulbokavemöz kasa ek olarak, pelvik taban da glans 
penise verilen elektriksel stimülasyonuna kontraksiyonla 
cevap verir. Bu sakral refleksler afferent, efferent
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nöronları ve sakral korddaki santral bileşkelerin 
bütünlüğünü göstermeye yarar. Komplet lezyonda refleks 
hem klinik hem de elektriksel olarak elde edilemez, 
parsiyel lezyonlarda refleks bulunabilir de 
bulunmayabilir de .

Pudental sinir somatosensorval evoked
potansiyeller:
Periferal sinirin elektriksel stim ülasyonu 

konralateral korteksde kaydedilebilen potansiyel 
değişiklikleri oluşturur ve bu yanıt fondaki aktiviteden 
ayırt edilebilir. Bu tekniğin  pudental sinire 
uygulanmasıyla pudental sinir somatosensoryal evoked 
potansiyeller elde edilir. Kaydedilen cevabın latansı af- 
ferent yolun bütünlüğüne bağlıdır, sakral segmentlerin 
sensoryal innervasyonunu etkileyecek nörolojik bir 
hastalık latanslarda gecikmeye neden olur .

Sinir iletim çalışmaları:
Pudental sinirin geniş çaplı sensoryal liflerinde 

iletim hızı ölçülebilir. Öncelikle geniş çaplı miyelinli 
lifleri etkileyen nöropatiler iletim hızını düşürürler. Fakat 
bu tip patolojiler erektil disfonksiyonla birlikte sık 
görülmezler . ;

Motor evoked potansiyeller:
Üretral ve bulbokavernöz kasın somatik 

innervasyonu bu teknikle ölçülebilir. Eğer inen motor 
yollarda bir hasar varsa kortikal stimulusa EMG cevabı

37
gecikmiş veya olmayacaktır .

İncelif nÖropatisi için testler:
Pudental sinirdeki sensoryal liflerin çoğu ağrı ve ısı 

gibi hisleri ileten ince miyelinli veya mİyelinsiz liflerdir. 
Bu teknik ile de ince liflerdeki iletim hızı saptanabilir .

Radyonükleotid Görüntüleme
Erektil disfonksiyonun s intigrafik incelenmesi ilk 

olarak Shirai ve Nakamura tarafından geliştirilmiştir . 
Bu metod klinik kullanımda fazla kabul görmemiştir. 
99mTc-işaretli eritrositleri kullanarak kan göİlenmesi ve 
Xenon-133 kullanarak w ashout Ölçülmesi ana 
metodlardır. Ayrıca Xenon-13 3 ile penil arteriyel akımda 
değerlendirilebilir. Kan volümündeki değişikliği ve 
venöz çıkışı değerlendirmek için bu iki tekniğin 
birleşim iyle y^eni bir yeni bir radyoizotp teknik 
geliştirilmiştir .

Korpus Kavernosum Biyopsisi
Kavemöz cisimlere ait bozukuluklan saptamak için 

kavernöz dokudan alman iğne biopsisi örneklerini
j 45 j 46

yapısal incelenmesi başka bir tanısal yaklaşımdır 
Korpus kavemozumun yapısını oluşturan bileşenlerin 
immünohistokinyasal olarak incelenmesi ile arteriyel ve

venöz erektil disfonksiyonu olan hastalarda düz kas 
hücresi yüzdesinin azladığı gösterilmiş 47. Bu özellikle 
arteryel yetmezliği olanlarda önemlidir. Venöz erektil 
disfonksiyonda düz kas azalm ası bütün korpus 
kavemozumda yaygın olarak görülür. Düz kas hücresi 
yüzdesi venöz cerrahinin uzun dönem sonuçlarını 
değerlendirebilmek için tek prognostik faktör olarak 
gözükmektedir. Hastanm ne yaşı ne de idame akım hızı 
cerrahi başarı ile ilişkili gözükmemektedir. Düz kas 
hücresi %29’un altında olanlara venöz cerrahi önerilmez 

. Korpus kavemozum biyopsisi ile vasküler cerrahiden 
faydalanabilecek hastalar belirlenebilir,

Korpus Kavernosum Oksijen Tansiyonu
Duplex US ile kavernöz arterdeki akımın 

gösterilmesi kavernöz çişimin oksijenize olduğunu 
göstermez. Kırılmayan, küçük kalibreli, oksijene duyarlı 
problarm geliştirilmesiyle kavemöz oksijen tansiyonun 
gerçek zamanlı değerlendirilmesi kliniklerde kullanım 
alanı bulan yeni bir teknikdir. Bu işlem Duplex US 
eşliğinde yapılır ve korpus kavernozum mikro- 
perfüzyonunu değerlendirmeye yarar. Yapılan bir 
çalışmada vazoaktif madde enjeksiyonunu takiben 
kavemöz oksijen tansiyonu ölçülmesinin impotan 
hastalarda bozulmuş kavemöz perfüzyonu gösterdiğini 
ortaya koymuştur. Erektil disfonksiyonlu hastalarda 
kavemöz arter akım hızı normal olduğu halde kavemöz 
cisim perfüzyonun bozulmuş olabileceği saptanmıştır. 
İnvazif bir teknikdir ve rutine girebilmesi için öncelikle 
normal kişilerde yapılacak çalışmalar ile normalller 
belirlenmelidir .

Penil Esneme (Ekstensibilite)
Penis esnekliği (ekstensibilİtesi) yaş ve erektil 

fonksiyon ile ilişkilidir . Bu metod tunika albuginea 
elastikiyetini veno-oklüzif kapasitenin bir fonksiyonu 
olarak hesaplamada kullanılır .

EREKTİL DİSFONKSİYONUN TEDAVİSİ

■ Farnakolojik tedavi
• Topikal tedavi
• Oral tedavi
• Transüretral tedavi
■ İntrakavenöz tedavi

* Vakum terapi
• Cerrahi tedavi

• Venöz cerrahi
• Arteriyel cerrahi
• Impîantasyon
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FARMAKOLOJİK TEDAVİ

Topikal Tedavi

Papaverin
Penise papaverinli jel uygulanmasının penil kan 

akımını arttırdığı gösterilmiştir. İyi tolere edilebilen mini
mal sistemik yan etkileri olan bir uygulamadır. Yapılan 
faz 1 çalışmada 20 kişiye topikal papaverin uygulanmış. 
17 tanesi çalışmayı tamamlamış ve bunların 13 tanesi 
spinal kord hasarına sekonder nörojenik erektil 
disfonksuyonluymuş. % 20’lik papaverinli baz jel 
skrotum, perine ve penis şaftına uygulanmış. Sistolik tepe 
akım hızında ve kavemoz arter çapında %26 ve 36’lık 
bir artış Doppler US ile gözlenmiştir. Doza bağımlı 
sistolik tepe akım hızında artış gözlenmiştir. Papaverin 
jeli spinal kord travmalı hastalarda refleks ereksiyonu 
güçlendiriyor gözükmektedir, bu tip hastalar jel 
tedavisinde fayda görebilir .

Nitrogliserin fGliseril tr i nitrat')
Bir nitrik oksit donörü olan nitrogliserinin topikal 

olarak penis ve perineye uygulanmasının ereksiyonu 
değişik derecelerde uyardığı gösterilmiştir ’ ’ . Baş 
ağrısı ve hipotansiyon gibi yan etkileri vardır. Eşin 
kontamine olmamasına dikkat edilmelidir. Perineye 
uygulanması eşde maruz kalmaya bağlı baş ağrısı ve kan 
basıncı değişiklikleri gibi yan etkilerin ortaya çıkmasını 
önler. Ayrıca eşi korumak için bir kondom ile doğrudan 
penis derisine uygulanabilir.

Nitrogliserin sıklıkla tümesansı uyarır fakat nadiren 
vajinal penetrasyon için yeterli olabilecek rijid ereksiyon 
sağlar, Genellikle %2’lik nitrogliserinli pastadan 2 cm 
kullanılır. Ayrıca değişik transdermal uygulama şekilleri 
de geliştirilmiştir fakat bunlarda da sonuçlar farklı 
olmamıştır.

Minoksidil
M inoksidil alopesia androgenetika için sık 

kullanılan bir vazodilatördür. Ayrıca erektil 
di sfonks iyonun tedavisi içinde araş tın İmaktadır ’ ’ . 
Nirogliserinle karşılaştırmalı yapılan bir çalışmada 
minoksidilin erektil rijidite sağlamada daha efektif 
olduğu görülmüştür . Bir başka çalışmada capsaicİn 
eklenm esinin m inoksidilin etkinliğini arttırdığı 
gözlenmiştir . Minoksidil ile yeterli klinik çalışma 
bulunmamaktadır.

Testosteron
Transdermal testosteron yamaları hİpogonadisme 

bağlı erektil disfonksiyonun tedavisinde geniş kullanım 
alanı bulmuştur. ’ ’ . Hastanın serum testosteron
seviyesinin düşük olduğu saptanmalıdır. Testosteron 
yamaları hipodonadismli kişinin skrotal derisine

yapıştırılmasıyla testosteron serum seviyesini hızla nor
mal düzeye çıkartır. 2-6 saat içinde en üst düzeye erişir 
ve 24 saatte eski seviyesine döner. Bu nedenle yamalar 
günlük kullanılmalıdır. Yamalar sabah uygulanırsa 
testosteron seviyesinin diümal değişimini taklit edebilir 

. Testosteron yamaları öncelikle skrotum cildine 
uygulanmak için tasarlanmışsa bile vücudun herhangi 
bir yerine yapıştırmayla da aynı etki elde edilebilir.

Vazoaktif intestinal peptid
Hayvan modelinde başarıyla kullanılan yeni bir 

farmasötik formdur. Raflarda cinsel aktİviteyi ve 
ereksiyonu arttırdığı gözlenmiştir .

Oral Tedavi

Alfa adrenoreseptör antagonistleri

Fentolamin
Alfa 1 ve 2 reseptör antagonişti olan fentolaminin 

oral kullanımının ereksiyonla sonuçlandığı bildirilmiştir
64

. Fentolamin ayrıca antiserotonin etkiler ve kan 
damarlarında nonspesifik relaksan etki gösterir. 
Zorgniotti psikojenik veya hafif arterİyel erektil 
disfonksiyonu olan hastalarda 50 mg fentolaminin 
etkinliğini göstermiştir . İlaç hastaların %42’sinde 
fonksiyonel erkesiyon sağlamış. Bu sonuçlar 20-40 mg 
papaverin emdirilmişkağıtlann cinsel ilişkiden 15 dakika 
önce bukkal uygulandığı bir çalışma ile doğrulanmıştır 

. Bu çalışmada fentolamin alan hastaların %32’sinde 
placebo grubunun %13’ünde yeterli ereksiyon elde 
edilmİ°tir.

Yohimbin
Yohimbin santral ve periferaî alfa 2 adreneroreseptör 

antogonisti olarak etki eden bir indol alkoloididir . 
Çalışmalarda placebo ile arasında erektil disfonksiyon 
tedavisi bakım ından anlam lı bir farklılık

SS, 69
saptanamamıştır . Anksıyete, bulantı, çarpıntı, tremor 
ve diastolik kan basıncının artması gibi yan etkiler

. 7 0
görülebilir .

Delkuamin
Delkuamin yeni bi alfa 2 reseptör antagonistidir ve 

yohimbinden 100 kat daha fazla selektifdir. Delkuamin 
biyoyararlanımı çok iyi bir ilaçtır fakat çalışmalarda 
delkuaminin de erektil disfonksİyona etkisi bakımından 
plaseboya üstünlüğü gösterilememiştir .

Dopamin Reseptör Agonistleri

Apomorfin
Apomorfin direkt santral D2 reseptör agonist 

aktiviteye sahiptir. Morales ve arkadaşları sublingual 
kullanılabilen apomorfin formu geliştirmişlerdir ve mini
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mal vaskülojenik erektil disfonksiyonlu hastaların 
çoğunda etkili olduğu görülmüştür . Psikojenİk 
impotansı olan 12 hastada yapılan bir çalışmada 8 (%67) 
hastada 3-4 mg apom orfin ile yeterli ereksiyon 
sağlanmıştır . Bulantı, kusma ve hipotansiyon gibi yan 
etkileri vardır .

Serotoninerjik Reseptörler

Trazodon
Trazodon erektil disfonksiyonun am pirik 

tedavisinde kullanılan atipik bir anti depresandır. 
Serotoninerjik aktivitesinin yanında alfa blokör etkisinin 
de olduğu gösterilmiştir. Kullananlarda 10.000-20.000 
de 1 priapizm gelişmesi ihtimali vardır . Ereksiyon 
oluşturma mekanizması tam olarak bilinmiyor. Günde 
50-200mg, uyumadan önce kullanılır. Bazı çalışmalarda 
etkinliğinin %60’lara kadar çıktığı belirtilmiştir . Ayrıca 
yohİmbin ile sinejıstik  etki gösterdiği de öne 
sürülmüştür .

Fosfodiesteraz 5 İnhibitörleri

Sildenafİl aJK-924801
Sildenafîl, cGMP tip 5 fosfodiesterasın kompetetif

ve selektif bir inhibitörüdür. întrasellüler cGMP yıkımını
inhibe eder bu Ca^ akımına neden olur bunu takiben
düz kas gevşemesi olur. Sildenafîl ilk olarak antianjinal
ilaç olarak düşünülmüş fakat erektojenik özellikleri
dikkati çekmiş, şu anda faz 3 çalışmaları yapılmakta olan
bir ilaçtır. Bir çalışmada ciddi erektil disfonksiyonu olan
hastaların 50-100mş sildenafil %40-%59 iyi yanıt
verdiği bidirilmiştir . Bir başka çalışmada spinal kord
hasarı olan hastalarda sildenafil ile %65 rigidite
sağlandığı belirtilm iş. Refleks erektil kapasitesi
korunmuş spinal kord travmalı hastalarda sildenafil in
iyi bir seçenek olduğu ileri sürülüyor . Baş ağrısı, flush-
ing ve hazımsızlık gibi yan etkileri bildirilmiştir .
Diabetik hastalarda yapılan başka bir çalışmada da
sildenafılin diabetik erektil disfonksiyon için iyi bir
tedavi seçeneği olduğu bildirilmiştir . Yapılan diğer
çalışmalarda da bir çok etİyolojik nedenli erkektil
disfonksiyonda başarılı sonuçlar elde edildiği
, .. . . 79,sobildirilmiştir

Diğer İlaçlar

L-Arjinin
L-Arjinin bir nitrik oksit prekürsörüdür. Yüksek doz 

(2.8g/gün) L-arjinİn’in 2 hafta süreyle kullanıldığı ve 
pîasebo ile karşılaştırıldığı bir çalışmada hastaların 
%40’mda ereksİyonda düzelme saptandığı bildirilmiş . 
İyi yanıt veren hastaların çoğu genç ve hemodiamik 
araştırmalarda daha iyi arteriyel fonksiyon gösteren

hastalarmış. L-arjinınin etkiniğininbelirlenmesi için daha 
çok kontrollü çalışma yapılmalıdır.

Pentoksifİlin
Pentoksifilin in  vazodilatör, trom bosit 

agregasyonunu inhibe edici etkisi nedeniyle korpus 
kavernozum kan akımım düzeltebileceği fikri ile erektil 
disfonksiyon için denenmektedir. Plasebo kontrollü 
randomize bir çalışmada sınırda arteryel yetmezliği olan 
36 impotan hastada oral olarak kullanılmış. Tepe sistolik 
akım hızında istatistiksel olarak anlamlı bir artış 
saptanmasına rağmen cinsel fonksiyonda bir düzelme 
gözlenmemiş .

Melatonin
M elanotropik peptid  10 psikojenik erektil 

disfonksiyonlu hastaya subkutan olarak uygulanmış. 
Hastaların %80’inde ereksiyon gelişmiş . Melatonin 
oral olarak denenebilecek bir ilaçtır.

Hormonlar

Testosteron
Erektil disfonksiyonda testosteron tedavisi sadece 

endokrinopatisİ veya hipogonadizm olduğu saptanan 
hastalar için kullanılmalıdır. Eğer hormonal tedavi 
verilm esi gerekiyorsa intram usküîer testosteron 
preparatları oral formlara tercih edilmelidir . Oral 
formlar ile serum seviyesini kontrol etmek güçtür 
karaciğer toksisitesi ve serum lipidlerinde yükselmeye 
yol açabilir ' . Eğer 3 aylık dönemde yeterli serum 
düzeyi sağlandığı halde libido ve erektil fonksiyon 
düzelmezse erektil disfonksiyon için diğer etİyolojik 
nedenler araştırılmalıdır.

Bromokriptin
B rom okriptin hiperprolaktinem iye bağlı 

hipogonadizm tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. 
Bununla ilişkili olarak hiperprolaktinemili hastaların 
erektil fonksiyonlarında düzelme sağlar ,

Transüretral Tedavi

Alprostadil (Prostaglandin E 3
Padma-Nathan intra-üretral uygulanan 500mg 

alprostadilin belirgin kavemöz düz kas gevşemesine yol 
açtığını vasküler çalışmalarla bildirmiştir , İdrar 
yaptıkdan sonra lmm boyundaki alprostadil pelleti dis- 
tal üretranm 2-3cm distaline yerleştirilir ve dİstal şafta 
masaj yapılır. İlacın yaklaşık %20’si komminikan venler 
aracılığı ile korpus kavemozuma absorbe olur. İlacın 
%80’nini sistemik dolaşıma absorbe olmasına rağmen 
% 99’u ilk geçişde akciğerde m etabolize olur. 
Transüretral alprostadilin bildirilen yan etkileri ağrı ve
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hipotansiyondur.
1500 hastada yapılan çift kör plasebo kontrollü faz 

3 bir çalışmada hastalara 4 ayrı dozda (125, 250, 500 ve 
lOOOmg) poliklinik şartlarında alprostadil uygulanmıştır. 
Hastaların %65 ’inde yeterli cevap alınmış ve bunlar evde 
uygulama grubuna İmmiş. Bu sistemi evde kullanan 1000 
hastadan %62’sinde en az bir kere cinsel ilişki için yeterli 
ereksİyon oluşurken plasebo grubunda bu %10 olarak 
bildirilmiştir. Her etiyolojikkatagoriler arasında cevaplar 
benzerlik göstermiş. Sonuç olarak %43 cinsel ilişki için 
yeterli ereksiyonda başarı hızı olduğu bildiriliyor. 
Hastaların %10 uygulama esnasında ağrıdan şikayet 
etmiş fakat %1 'inden azı bu nedenle ilacı bırakmış .

Dinoprostone (Prostaglandin Eri
Dinoprostone vazodilatör etkileri alprostadile 

benzeyen oksitosik bir ilaçtır ve intra-üretral olarak 
kullanılmıştır. 400 mg/ml içeriğinde olacak üzere 
hazırlanan lidokainli bir karışım enjektör ile 2ml 
(800mg) üretraya instile edilmiş. Sonuç olarak %30 
yanıtsız, %40 parsiyel tümesans, %30 tam tümesans elde 
edilmiş.

İntrakavernöz Tedavi
İntrakavernöz tedavi ilk defa 1982’de Virag 

tarafından bildirilmiştir. İlk olarak papaverin ve 
fenoksibenzamin kullanılmış zamanla bir çok ilaç 
geliştirilmiş. Şu anda en çok kullanılan maddeler 
papaverin ve alprostadildir. Bu ilaçlar tek olarak veya 
kom binasyon halinde uygulanabilir. H astaların 
%75’inden fazlasında başarılı sonuçlar elde edilmiştir .

Korporal düz kas hücresinde etkin olan yeni 
nöroteransmitter bulundukça intrakavernöz tedavi için 
potansiyel vazoaktif ilaçlarında sayısını artıyor. 
Moxisylyte, VIP, CGRP, linsidomin ve kolforsin gibi 
ilaçlar halen intrakavernöz uygulam a için 
araştırılmaktadır. İntrakavernöz vazoaktif ajanlar 4 ana 
grupda toplanabilir:

• alfa adrenoreseptör blokörleri
• fosfodiesteraz inhibitörleri
■ adenilat siklaz aktivitörleri
• diğer

Alfa adrenoreseptör antagonistleri

Fentolamİn
Fentolaminkompetetif alfal ve alfa2 antagonistidir 

ve direkt düz kas relaksamdır. Plazma yarı Ömrü 30 
dakikadır ve atılmadan önce tamamen metabolize olur. 
Fentolaminin düz kas gevşetme etkisi zayıf olduğu için 
diğer ajanlarla kombine kullanılır (özellikle papaverin 
ile).

Fenoksibenzamin
Fentolamİn gibi fenoksibenzaminde zayıf alfa 

adrenerjik blokördür. Plazma yarı ömrü 24 saattir bu 
nedenle postural hipotansiyona neden olabilir. Raflarda 
yumuşak doku sarkomuna neden olduğu bildirilmiştir 

. Enjeksiyonu ağrılıdır. Bu nedenlerden dolayı 
fenoksibenzamin artık kullanılmamaktadır.

Moxisylvte
M oxisylyte araştırılmakda olan yeni bir alfa 

blokördür. Yapılan çalışmalarda plaseboya üstünlüğü 
gösterümişdir ’ . Çalışmalar esnasında hiç priapism 
ve hafif baş ağrısından başka yan etki de görülmemiş. 
Enjeksiyon yerinde de ağrı oluşturmaması nedeniyle iyi 
tolere edilen bir intrakavernöz ajandır. Nörolojik erektil 
disfonks iyonu olan hastalarda lOmg moxisylyte yeterli 
etkiyi sağlıyor görünmektedir. Psikojenik erektil 
disfonksiyonda ise 20mg kullanılmıştır. Fakat yinede 
etkinliğinin daha iyi saptanması için daha çok klinik 
çalışmaların yapılması gerekir. Zayıf erektojenik etkisi 
olduğu için yaygın klinik kullanım alanı bulamamıştır

Fosfodiesteraz inhibitörleri

Papaverin
Papaverin opium çiçeğinden elde edilir. Nonselektif 

fosfodiesteraz inhİbisyonu İle intrasellüler cAMP 
seviyesini arttırır. Bu yolla papaverin membran kalsiyum 
kanallarının fonksiyonunu etlileyerek inrtasellüler Ca^ 
seviyesini düşürür bu da düz kas relaksasyonu ile 
sonuçlanır. Papaverin asidik bir maddedir (pH 3-4) ve 
pH >5 de preşipite olur. İntrakavernöz pH 7 olduğu için 
papaverin çökerek fıbrozİs oluşturabilir . Plazma yarı 
ömrü 1-2 saattir, son metabolizması karaciğerde olur bu 
da trasnaminazlarda yükselmeye neden olabilir.

Korporal klirensİ nispeten yavaştır ve priapizme 
neden olabilir . Tek başına veya kombine kullanılabilir. 
Fentolamİn veya fentolamin+alprostadil ile kombine 
edilerek dozaj azaltılabilir böylece priapizm riski ve 
karaciğer zararı riski de azaltılmış olur.

Adenilat siklaz aktivtörleri

Alprostadil
Alprostadil in vitro korporal düz kası gevşetir ve 

noradrenalin ve prostaglandin F,a nm neden olduğu
94

kontraksiyonları azaltır , Etkisini adenilat siklazı G- 
pro teini klivajı yoluyla aktive ederek 
gösterir.lntrakavemöz olarak verildiğinde yarı ömrü 5- 
10 dakikadır ve hemen hemen tamamı korporal dokuda 
metabolize olur . Hastaların yaklaşık %10’unda

89
enjeksiyon ile ağrı oluşur . Alprostadil papaverinle 
karşılaştırıldığında daha az priapizm ve korporal 
fibrozise neden olur . Maliyeti yüksek bir tedavi
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seçeneğidir,

Kolforsin fForskolin)
Kolforsin doğal oluşan bir bitki aîkoloididir, adenilat 

siklaz enzim inin katalitik  alt b irim inin direkt 
aktivatörüdür, Aktivitesi İçin G-proteinine bağımlı 
olmaması alprostadilden farklı yönüdür. Korporal düz 
kasda in vitro etkinliği gösterilmiştir . Klinik bir 
çalışmada ciddi vaskülojenik erekti! disfonksiyonu olan 
hastalarda papaverin, fentolamin ve alprostadiî ile 
birlikte 4 ?lü kom binasyonun bir parçası olarak 
çalışılmıştır . Şu an için klorforsin ile ilgili deneyimler 
yetersizdir ileride intrakavernöz tedavi seçenekleri 
arasında yerini alabilir.

Vazoaktif intestinal peptid
VIP intrasellüler cAMP seviyesini alprostadiî ile 

aynı mekanizmayla yükseltir . VIP esas olarak ince 
barsaklardan izole edilir, güçlü bir vazodilatör ve düz 
kas relaksanıdır bunun yanında santral ve periferaî sinir 
sistemin, gastrointestınal sistem ve kalp üzerinde de 
etkileri vardır . N onadrenerjik  nonkolinerjik  
nörotransm itterlerden biri olduğuna inanılır. 
İntrakavernöz uygulamada zayıf erektil yanıt oluşturduğu 
için geniş kullanım alanı bulamamıştır ’ .

Calsitonin gene-related peptid
CGRP potent bir vazodilatördür ve bu etkisi de insan 

korpus kavernuzumunda göasterilmiştir. Daha çok 
alprostadiî ile kombinasyon halinde kullanılır. CGRP ’nin 
in vivo etkilerinin araştırıldığı alprostadiî ile kombine 
olarak yapılan bir çalışmada alprostadilin daha düşük 
dozlarda kullanılabilmesini sağlamıştır

Diğer ajanlar

Linsidomin
Linsidomin bir nitrik oksit donörüdür. İnsan korporal 

dokusunda relaksasyon oluşturduğu gösterilmiştir. Klinik 
kullanımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Plazma 
yan ömrü yaklaşık 1 saatdir .

Cerhine
Seritin 6 vazoaktif ajan içeren bir kombinasyonun 

ticari adıdır. Her İmi, 20mg papaverin hidroklorid,
0.75mg ifenprodil tatarat, 0.025mg atropin sülfat,
0.075mg yohimbin, 0,25mg dipiridamol ve 0,225mg 
pribedil içerir. Ceritin’in üçlü tedavi (papaverin, 
fentolamin ve alprostadiî) ile benzer etkinliğe sahip 
olduğu ve fîbrozis ve priapizm insİdansımn daha düşük 
olduğu bildirilmiştir .

Erektil disfonksiyonu tedavi için birçok değişik ilaç 
ve uygulama yolu bulunmasına intrakavernöz enjeksiyon 
etkinliğini ve güvenilirliğini korumaktadır. învazif 
olmadığı için transüretral tedavi hastalara cazip görülse

de hastaların  % 60’ı bundan yarar görmeyip 
intrakavernöz tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Ne yazık 
ki transdermal sistemlerin ise bu günkü haliyle sonuçlan 
hayal kırıcıdır. Yeni transderm al sistem lerinin 
geliştirilmesi devam etmektedir ve uygun bir tedavi 
seçeneği olarak yerini alabilir. Oral tedavinin ise 
etkinliğini şu anki bilgilerle değerlendirmek güçtür.

VAKUM CİHAZLARI
İlk defa 1917’de Dr. Otto Lederer tarafından 

tasarlanan vakum cihazlan günümüze kadar yaygın kabul 
görmüş tedavi seçeneklerinden biridir . Çalışma 
prensibi, tümesans ve rijidite geliştirmek için penise 
birkaç dakika vakum uygulanması ve gelişen rijiditeyi 
sürdürebilmek için penis köküne lastik bir halka 
yerleştirilmesidir.

Vakumla oluşturulan ereksiyonda oluşan fizyolojik 
değişiklikler normal ereksiyondan farklıdır. Trabeküler 
düz kas gevşemesi olm az, basitçe kan penisin 
intrakorporeal ve ekstrakorporeal kompartmanlarında 
hapsedilir. Konstriktör bandın distalinde venöz staz ve 
arterial akımda azalma olur ve penisde genişleme oluşur. 
Ayrıca siyanoz, ödem ve penis cildinde hızlı bir sıcaklık 
azalması da meydana gelir. Dolaşım engellendiği için 
konstriktör halka penis kökünde 30 dakikadan uzun 
bırakılmamalıdır. Rigidite tüm korpusda değil konstriktör 
halkanın distalinde meydana gelir ve konstriktör halkanın 
bulunduğu noktadan penis bükülme eğiliminde olur.

Değişik üreticilere ait farklı modeller olmasına 
rağmen temel olarak 3 bileşeni vardır; vakum odacığı, 
pompa ve konstriktür halka. Vakum odacığı, şeffat 
plastikden yapılmışdır ve bir ucu açık silindire benzer. 
Penis içine yerleştirilir ve lubrikan jellerle cilt ile 
arasındaki boşluklar doldurulur. Bu sayede pompa 
vakum oluşturabilir. En az 100 mmHg vakum oluşturan 
bir pompa ereksiyon oluşturmak için gerekli kanı çekmek 
için yeterli olur. Pompa vakum odacığına bütünleşik veya 
ayrı olabilir, manuel ve motorlu çeşitleri vardır. 
Ereksiyon oluştukdan sonra vakum odacığının üstünden 
penis köküne kaydırılır. Bu konstriktör halka kaçağı 
engelleyerek rijiditenin devamım sağlar. Halkaların 
çeşitli boyları bulunmaktadır.

Ereksiyon mekanizması fizyolojik olmadığı için 
teorik olarak erektil disfonksiyonlu bütün hastalar için 
uygun bir seçenektir.

Relatif kontrendikasyonları
■ Orak hücreli anemi veya taşıyıcısı
■ Lösemi
• Antikoagulan kullanımı
• Sağ elini kullanmakta güçlük çekenler

Yan etkileri.
Kapiller rüptüre bağlı peteşi sık görülür, genellikle 

geçicidir. (%10), hematom oluşması daha az görülür
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(%5) ve genellikle vakum basıncım yüksek kullananlarda 
görülür. Konstriktör halkanın üretraya basısı nedeniyle 
antegrad ejekülasyon oluşmaz

Yan etkileri
■ Hissizlik, penisde soğukluk %75
• Ejakülasyon yokluğu %50
• Orgazm hissinde değişiklikler %25
• Hematom/peteşi oluşması % 15
■ Orgazmda rahatsızlık %9~11

CERRAHİ TEDAVİ

Venöz Cerrahi
V eno-okluzif disfonksiyona bağlı erektil 

dİsfonksiyonun tedavisi için venöz cerrahi (eksizyon, 
ligasyon ve bilateral krural plikasyon) kullanılmasının 
etkinliği tartışılan bir konudur. Erken dönem başarısı için 
%3 0-80 arasmda rakamlar bildirilmiştir . Uzun donem 
başarısı için bildirilen rakamlar %25-50 arasındadır 

. Lewis uzun dönemdeki başarının düşük olmasını 
hasta seçimindeki hatalara bağlamaktadır.

Venöz Cerrahi için Hasta Seçme Kriterleri
• Sadece cinsel stimülasyon ile kısa süreli ereksiyonu 

veya tümesansı olan hastalar.
• İntrakavemÖz enjeksiyon ajanları ile ereksiyon 

sağlayamama veya ereksiyonu idame ettirememe. 
(Değişik ajan ve dozlarda cinsel stimülasyon ile birlikte 
denenmeli ve birkaç deneme yapılmalı)

■ İntrakavernöz enjeksiyonu takiben normal 
kavemÖz arter akımının olduğunun renkli Doppler ile 
gösterilmesi.

• Kavemozometri ile veno-okluzif mekanizmanın 
bozuk olduğu kesin olarak saptanmalı.

• Farm akokavernozografi ile 
venöz kaçak bölgelerinin gösterilmesi.

• Cerrahiye herhangi bir medikal 
kontrendikasyonun olmaması.

• Tütün kullanmaması veya kesin 
olarak bırakması.

Venöz cerrahide başarısızlığın en 
büyük nedeni yanlış tan ıd ır ve 
başarısız lığ ın  % 40-50’si buna 
bağlanabilir. İkinci olarak cerrahi 
sırasında bazı venöz kaçak olan 
venlerin bağlanmamasıdır. Üç üncüsü 
var olan kollateral venlerin genişleyerek rekürren venöz 
kaçak gelişmesidir. Sonuncusu belki de en önemlisi 
korpus kavemozum dokusu ve/veya tunika hastalığının 
bulunmasıdır. Sinüs düz kaslarında azalma veya tunika 
albugineanm  elastik iyetindeki azalma veya bu 
dokulardaki bozukluklar venöz cerrahinin başarısını 
etkileyebilir . Bu yönde yapılacak tanısal işlemler belli

bir hastanın venöz cerrahiden yararlanma ihtimalini daha 
doğru değerlendirmeye yardımcı olur. Rijid ereksiyon 
için korpus kavemozum düz kaslarının tam gevşemesi 
gerektiği biliniyor. Korpus kavemozum düz kas 
hücrelerinin belli bir oranın altına inmesi venöz cerrahi 
için kontrendikasyon oluşturabilir. Bir çalışmada venöz 
cerrahi uygulanan 23 hastadan 1-2 yıllık takip dönemi 
sonunda korpus kavemozum biyopsisi alınmış. 
Bunlardan 12 tanesinde başarılı 11 tanesinde ise başarısız 
sonuç elde edilmiştir. Ortalama korpus kavemozum 
yüzdesi başarısız olanlarda %22.4 (18-29^ başarılı 
olanlarda ise %31.3 (29-34) olarak bulunmuş . Korpus 
kavemozum düzkas hücresi %29’dan düşük olanlara 
venöz cerrahiden fayda görememiştir.

Venöz cerrahi uzun dönem sonuçları %40-50 olsa 
da, kriterlere uyan hastalara önerilebilecek bir seçenektir. 
Minör komplikasyonları vardır ve bazen penis boyunda 
kısalmaya neden olabilir, Skar kontraksiyonu penil 
angulasyon oluşturabilir. Venöz cerrahiden sonra tam rijit 
ereksiyon geliştiremeyen hastaların yaklaşık %20’si 
İntrakavemÖz tedaviden fayda görebilir. Sonuç olarak 
uygun seçilm iş hastalarda venöz cerrahi fayda 
sağlayabilecek bir cerrahi tedavi seçeneğidir.

Arteriyel Cerrahi
Penilrevaskülerizasyonuygun seçilmiş vakülojenik 

erektil disfonksiyonlu hastalarda etkin bir tedavi şeklidir. 
Yüzyılın başından beri bilinen bir cerrahi teknik olmasına 
rağmen 1970’lerde Michal ve Virag’m elde ettiği başarılı 
sonuçlar dikkatleri revaskülerizasyon cerrahisine 
çekmiştir. Bunu takiben çok sayıda cerrahi teknik 
geliştirilmiştir. Bu tekniklerin ortak yönü arteriyel donör 
damar olarak hepsinde inferior epigastrik arterin 
kullanılmasıdır.

Penil revaskülerizasyon teknikleri

Modifikasyonların çeşitliliğine rağmen 3 temel 
prensİb vardır. DonÖr olarak inferior epigastrik arter 
kullanılır.

1. Venöz arterializasyon
• Derin dorsal ven

2. Arteiovenöz şunt oluşturma
■ Derin dorsal ven + dorsal penil arter

İnferior epigastrik arterin anastomoz edildiği yer

Michal 1 Kavernöz cisim
Michal II Dorsal penil arter
Virag 14/1 Derin dorsal ven (6 modifikasyon)
Crespo Kavernöz arter (derin penil arter)
Hauri Dorsal penil arter +  derin dorsal ven ile A-V şunt
Furlow-Fisher modifikasyonu Derin dorsal venin izole segmenti
Konnak/Oh! Derin penil arter
Löbelenz/Jünemann Derin dorsal ven +  dorsal penil arterin proksîmaS 

ve distal ucunda iki A-V ?unt (üçlü anastomoz)
Austoni Doral penil arter, ortograd ve retrograd
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3. Arterioarterial şunt oluşturma
■ Dorsal penil arter
■ Derin penil arter

Değişik tekniklerde uzun dönem takiplerde %31- 
80 arasında başarı oram bildirilmiş olmasına rağmen 
teknikler arasında altın bir Standard yoktur ve hastaya 
uygun teknik seçilmelidir. Amaç penil kan akımı ve 
perfüzyonunu düzeltmek olduğu İçin arteriografı ile hasta 
için en uygun teknik seçilmelidir.

Penil revaskülerizasyon için hasta seçim
kriterleri
a. Hemodinamik kriterler
• İntrakavemöz vazoaktif ajana geçikmiş cevap
■ Brakial ve kavemöz arter sistolik kapanma 

basıncı arasındaki fark3 35 mmHG
■ Kavemozometride idame akım hızı 0-3 mî/dk
• İntrakorporeal basınç 150 mmHg’da iken 

30 saniyede 45 mmHg’dan fazla düşmemesi

b. Genel kriterler
• Pelvik veya perineal künt travma öyküsü olması
• Nörolojik hastalık olmaması
• Dİabetes mellitus olmaması
■ Sistemik aterosklerozun olmaması
• Veno-okluzif disfonksiyonun olmaması
■ Hemodinamik ve arteriografık olarak arteriyel 

yetmezliğin saptanması

Distal intemal pudentaî veya kavenozal arterlerde 
pelvik veya perineal travmaya sekonder lezyonu olan 
genç hastalarda veno-okluzif disfonksiyon, nörolojik 
veya endokrin faktörler olmadan saf arteriojenik erektil 
disfonksiyon olabilir. Bu tip hastalar arteriyel cerrahi 
için ideal adaylardır

Komplikasyonları
Postoperatif dönemde ilk birkaç hafta anastomoz 

hattının bozulması veya koitus, mastürbasyon veya 
kazara oluşan künt travmalar ile durdurulamayan arteryel 
kanamalar olabilir. Bu nedenle postoperatif dönemde 6 
hafta süreyle cinsel aktivite yasaklanmalıdır. Dorsal sinir 
zedelenm esine bağlı- penisde his kaybı olabilir. 
Süspansuar ve fundiform ligamentin komplians kaybına 
bağlı olarak penis boyunda kısalma olabilir.

Glans hiperem isi derin dorsal ven greftİnin 
arterializasyonunu takiben görülen bir komplikasyondur. 
İşlemi takiben kısa sürede gelişir. Eksplorasyon yapılarak 
derin dorsal venin distal dallarının ligatüre edilmesi 
gerekir.

İmplantasyon
Penil protez im plantastonu organik erektil

disfonksiyonu olan, medikal tedaviye yanıt vermeyen 
her hasta için kullanılabilecek bir tedavi seçeneğidir. İlk 
olarak 195O5de akrilik bir penil protez implantasyonu 
yapılmıştır. İmplantasyon için kullanılabilecek çeşitli 
seçenekler mevcuttur.

Penil protez çeşitleri
• Malleable
• Self inflatable
• 2 parçalı inflatable
• 3 parçalı inflatable

Malleable penil protezler ilk geliştirilen tiplerdir ve 
halen geniş kullanım alanı bulmaktadır, Protez iki adet 
esnek çubuk veya silindirden oluşmaktadır ve çeşitli 
boyları mevcuttur. Protezin ortasında bulunan ve 
bükül ebilen metal bir tel sayesinde protezin duruş şekli 
ayarlanabilir. M alleable penil protezin cerrahi 
implantasyon tekniği diğerlerine göre en basit olanıdır.

Self-inflatable protezler malleable ve inflatable 
protezlerin bir modifikasyonudur, Her silindir kendi 
rezervuar ve pompasını üstünde bulundurur. Glans pe
nis sıkılarak protez şişirilir ve penil şaft aşağıya 
bükülerek de indirilir. Uygun şişirme ile yeterli rijidite 
sağlanabilir. İmplantasyon tekniği malleable protezler 
ile aynıdır.

2 parçalı inflatable protezler 2 tane şişeblien silindir 
ve pompa-rezervuar parçalarından oluşur. 2 parçalılarda 
3 parçalı inflatable protezlerde kullanılan abdominal 
rezervuara gerek yoktur. Rezervuarları genellikle yeterli 
rijiditeyi sağlayacak kapasitededir. Rezervuar kapasitesi 
göz önüne alındığında 3 parçalı inflatable protezler kadar 
iyi rijidite sağlayamazlar. 3 parçalı inflatable ile aynı 
cerrahi teknik kullanılarak implante edilir.

3 parçalı inflatable protezler en kompleks ve en 
kozmetik protezlerdir. 2 adet şişirilebilen silindir korpus 
kavenozumlara yerleştirilir, pompa skroturna testisin 
yanma yerleştirilir rezervuar ise abdomene rektus kasının 
altına yerleştirilir. Rezervuarın geniş kapasiteli olması 
ereksiyon ve flask fazda çok etkin olmasını sağlamıştır. 
Diğer protezler flask hale tam olarak geçemezler.

Son 10 yılda postopera tif kom plikasyonlar 
azalmasına rağmen mekanik bozukluklar her çeşit 
protezde hala görülmektedir. Malleable protezlerde telin 
kırılması veya rijiditenin kaybolması en sık görülen 
bozukluklardır. İnfaltable protezlerde mekanik hata 
gelişme riski daha yüksekdir. En sık görülen hata 
şişirmek için kullanılan sıvının dışarı akmasıdır bu da 
en sık en yüksek basınca maruz kaldığı yer olan 
silindirlerden olmaktadır. Mekanik hata ne olursa olsun 
cerrahi eksplorasyon yapılıp hatalı parça 
değiştirilmelidir. Bununla birlikte mekanik hata görülme 
oranı gittikçe azalmaktadır. Enfeksiyon daha çok protez 
revizyonu geçiren veya diabetes mellitus olan hastalarda
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görülür. Enfeksiyonda protez çıkartılmalı. Protez 
erozyonu, uzamış ağrı penis boyunda kısalma ve penis 
hissinde azalma diğer nadir görülen komplikasyonlardır.

Kliniğimizde 1991-1997 yıllarında 122 adet mal- 
leable, 22 adet self-inflatable ve 6 adet 3 parçalı infaltable 
protez implante edilmiştir. Bunlardan 8 tanesi enfeksiyon 
nedeniyle 1 taneside erozyon nedeni ile çıkartılmıştır.
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