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Erektil disfonksiyon (ED) tatminkar cinsel performans için
yeterli bir ereksiyonu ba latma ve sürdürmede kal c bozukluk
halidir ED benign bir hastal k olmas na kar n, fiziksel ve psikososyal sa l etkiler ve bu s k nt y ya ayan hasta ile birlikte
partnerinin ve ailesinin ya am kalitesi ( K) üzerinde önemli
bir etkisi vard r ak n zamanlarda ED ile ilgili epidemiyolo ik
çal malar n bir derlemesinde erkeklerin yakla k %5-2 ’sinde
orta-a r ED saptanm t r Bildirilen görülme s kl farkl l klar ,
muhtemelen metodolo i farkl l klar na ve çal ma popülasyonlar n n ya ve sosyo-ekonomik durumlar na ba l d r
Erektil disfonksiyon egzersiz azl , obezite, sigara, hiperkolesterolemi ve metabolik sendrom dahil kardiyovasküler
hastal k ile ortak risk faktörlerini payla r ED riski bu faktörlerin modifiye edilmesiyle, özellikle egzersiz yaparak ve
kilo vererek azalt labilir ED için bir di er risk faktörü her
tip (aç k, laparoskopik ve robotik) radikal prostotektomidir
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( KRP) çünkü, bu operasyon sonucunda kavernöz sinir hasar , corpus kavernozum oksi enasyonunda azalma ve vasküler yetersizlik riski söz konusudur RP geçiren hastalar n yakla k %25- 5’inde post-operatif ED görülür inir koruyucu
radikal prostetektomi ( RP) dü ünülen hastalar n idealde
potans sa lam olmal ve RP sonras nda erektil fonksiyonun
geri kazan lmas için kavernöz sinirler korunmal d r

5BOÀWF5FULJLMFS
5FNFMUFULJLMFS

ED bulunan tüm hastalarda ekil ’de ana hatlar verilen temel tetkikler (minimal tan sal de erlendirme) yap lmal d r
insel aktivite ile ili kili potansiyel kardiyak risklere ba l
olarak, ikinci Princeton zla ma Konferans ’nda cinsel aktivite ba latmak veya sürdürmek isteyen erektil ED’li olan
hastalar 3 risk kategorisine s n fland r lm t r ( ekil 2) Düük risk grubuna koroner arter hastal bak m ndan (cinsiyetin erkek olmas d ndaki) 3’ten az risk faktörü bulunan,
hafif veya stabil anginas bulunan (de erlendirilmi ve/veya
tedavi edilmekte olan), komplikasyonsuz eski miyokard infarktüsü, sol ventrikül disfonksiyonu veya kon estif kalp
yetersizli i ( H s n f ) bulunan, eski ba ar l koroner
revaskülarizasyon geçirmi , kontrollü hipertansiyonu ve
hafif kapak hastal bulunan asemptomatik hastalar dahil
edilmi tir üm di er hastalar orta veya yüksek risk kategorisine dahil edilmi ve bir kardiyolo i konsültasyonu zorunlu tutulmu tur

e[HMNVBZFOFMFSWFUFTUMFS

ED bulunan hastalar n ço unlu u cinsel sa l k aç s ndan teErektil Disfonksiyon
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davi edilebilirse de, baz ko ullarda özgül tan sal testler kullan labilir
Primer (organik hastal k veya psiko enik bozukluklar n
neden olmad ) erektil bozuklu u bulunan hastalar
Potansiyel olarak küratif damar cerrahisinden yarar sa layabilecek pelvis veya perine travma öyküsü bulunan
genç hastalar
errahi düzeltme gerektirebilecek penis deformiteleri
(örn , Peyronie hastal , kon enital kurvatur) olan hastalar
Karma k psikiyatrik veya psikoseksüel bozukluklar bulunan hastalar
Kompleks endokrin bozukluklar bulunan hastalar
Hasta veya partnerinin talebi üzerine endike olabilecek
özgül testler
ediko-legal nedenler (örn , penis protez implant , cinsel
istismar).
zgül tan sal testler unlar içermektedir
Rigiscan® kullanarak noktürnal penil tumesans ve ri idite ( PR) testi
asküler tetkikler
ntrakavernöz vazoaktif ilaç en eksiyonu
- Kavernöz arterlerin dupleks ultrasonu
- Dinamik infüzyonlu kavernozometri/kavernozografi
(D
)
nternal pudental arteriyografi
örolo ik tetkikler (örn., bulbokavernöz refleks latensi,
sinir iletisi çal malar )
Endokrinolo ik tetkikler
zel psikodiyagnostik de erlendirme
P R en az 2 gece yap lmal d r. Penisin ucunda kaydedilen,
dakika veya daha uzun süren en az % ri iditenin kayde94
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dildi i erektil olay varl
oldu unu gösterir.

fonksiyonel bir erektil mekanizma

ntrakavernöz en eksiyon testi vasküler durum hakk nda s n rl bilgi sa lar ancak Duple ultrason vasküler durumu deerlendirmek için daha basit bir yol sa lar. Duple ultrasonu
normalse, yani zirve sistolik kan ak m 3 cm/sn ve direnç
indeksi . ise daha ileri vasküler tetkik gereksizdir. ncak
ultrason anormalse, yaln zca vasküler rekonstruktif cerrahi
için potansiyel aday olan hastalarda arteriyografi ve D
yap lmal d r.
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KD = kanıt düzeyi; ÖD = öneri derecesi; ED = erektil disfonksiyon
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Erektil disfonksiyonu olan hasta (geri bildirim)

Tıbbi ve psikoseksüel öykü (validasyonu yapılmış
araçlar kullanılır, örn., IIEF)
ED
dışındaki
cinsel
sorunlar
saptanır

Sık görülen
ED
nedenleri
saptanır

ED için
geriye
çevrilebilir
risk faktörleri
saptanır

Psikososyal
durum
değerlendirilir

Dikkatli fizik muayene

Penis
deformiteleri

Prostat
hastalığı

Hipogonadizm
bulguları

Kardiyovasküler
ve nörolojik
durum

Laboratuvar testleri

Glukoz-lipid profili
(son 12 ay içinde
değerlendirilmemişse)

Total testosteron
(sabah örneği)
Varsa: biyo-yararlılık
veya serbest testosteron
(total yerine)
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Şekil 2: Kardiyak riske göre tedavi algoritması
(2. Princeton Uzlaşma Konferansı)
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aln zca belli ED türlerinin özgül tedaviler ile iyile me potansiyeli vard r
Psiko enik ED psikoseksüel tedavi tek ba na veya bir dier terapötik yakla mla birlikte verilebilir ancak zaman
al r ve sonuçlar de i kendir.
enç hastalarda görülen post travmatik arteriyo enik ED
cerrahi penis revaskülarizasyonunun uzun dönemli ba ar oran % - ’tir.
Hormonal ED nedenleri testosteron replasman tedavisi
etkindir ancak, testiküler yetersizli in di er endokrinolo ik sebepleri d land ktan sonra kullan lmal d r. üncel
olarak, prostat karsinomu öyküsü veya prostatizm semptomlar bulunan erkeklerde kontraendikedir. Di ital rektal muayene (DRE), serum prostata özgül anti eni (P )
ve hematokrit de erlendirmesini içeren uygulamalar ile
yak ndan takip gereklidir ve ayr ca karaci er veya prostat
hastal geli ip geli medi i monitorize edilmelidir.
RP’yi takiben pro-erektil ilaçlar n kullan lmas cerrahi sonras nda erektil fonksiyon sa lanmas için çok önemlidir. Birkaç
çal mada herhangi bir fosfodiesteraz tip 5 (PDE-5) inhibitörü veya intrakavernozal en eksiyon (terapötik veya profilaktik) alan hastalarda RP sonras erektil fonksiyon iyile mesinin
yüksek oranlarda gerçekle ti i gösterilmi tir. Rehabilitasyona RP sonras mümkün oldu u kadar çabuk ba lanmal d r.
ED bulunan erkeklerin ço u nedene özgül olmayan tedavi seçenekleri ile tedavi edilecektir. Bu yakla m etkinlik, güvenlik, invazivlik ve maliyet ve bunun yan s ra hasta ve partner
tatminine dayanan yap land r lm bir tedavi strate isi gerektirir. edavi seçeneklerinin seçiminde hasta ve partnerinin
Erektil Disfonksiyon
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tatmini ve di er K faktörleri üzerindeki etkilerin yan s ra
etkinlik ve güvenlik de dikkate al nmal d r. ekil 3’te ED için
bir tedavi algoritmas sunulmaktad r.

#JSJODJCBTBNBLUFEBWJ
0SBMGBSNBLPUFSBQJ

ED tedavisi için vrupa laç ans (E E ) taraf ndan üç
güçlü selektif PDE-5 inhibitörüne ruhsat verilmi tir. Bunlar ereksiyonu ba latmaz ve ereksiyonun ortaya ç kmas için
cinsel uyar gerekir. Etkinlik va inal penetrasyon için yeterli
sertlik olarak tan mlanm t r.
Sildenafil (Viagra™)
’de lansman yap lan sildenafil piyasaya ç kar lan ilk
PDE-5 inhibitörüdür. yguland ktan 3 dakika sonra
etkilidir.
r bir ya l ö ün emilimini azaltabilir veya emilim süresini uzatabilir. 25, 5 ve
mg dozlarda uygulan r. nerilen ba lang ç dozu 5 mg’d r ve hastan n yan t
ve yan etkilerine göre uyarlan r. Etkinlik 2 saate kadar
sürebilir.
Pazarlama öncesi çal malarda, bir doz-yan t çal mas nda 2
haftal k tedaviden sonra, plasebo alan erkeklerde %25 olan
ereksiyon iyile me oran 25, 5 ve
mg sildenafil alan erkeklerde s ras yla %5 , % ve % bulunmu tur. Her türlü
ED hasta alt grubunun neredeyse tümünde sildenafilin etkin
oldu u kan tlanm t r.
Tadalafil (cialis™)
adalafil ED için 2 3’te ruhsat alm t r. yguland ktan 3
dakika sonra etkindir fakat zirve etkinli i yakla k 2 saat
sonra ortaya ç kar. Etkinlik 3 saat süreyle devam eder. Et-
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kinli i besinlerden etkilenmez.
ve 2 mg dozlarda uygulan r. nerilen ba lang ç dozu mg’d r ve hastan n yan t na ve
yan etkilere göre uyarlan r.
Pazarlama öncesinde, doz-yan t çal malar nda, 2 haftal k tedaviden sonra, plasebo alanlarda %35 olan ereksiyon iyile me
oran
mg ve 2 mg tadalafil alan erkeklerde s ras yla %
ve % olmu tur. Bulgular pazarlama sonras çal malarda da
do rulanm t r. adalafil ayr ca tedavisi güç alt gruplarda da
ereksiyonu iyile tirmi tir.
Vardenafil (levitra™)
ardenafil ED için 2 3’te ruhsat alm t r. yguland ktan
3 dakika sonra etkindir. a l ö ün etkisini %5 azalt r.
5,
ve 2 mg dozlarda uygulan r. nerilen ba lang ç dozu
mg’d r ve yan ta ve yan etkilere göre uyarlan r. n vitro,
sildenafilden
kat daha güçlüdür. ncak, bu mutlaka daha
fazla klinik etkinli i olaca anlam na gelmez.
Pazarlama öncesindeki doz-yan t çal malar nda 2 hafta tedaviden sonra plasebo alan erkeklerde %3 olan ereksiyon
iyile me oran 5 mg,
mg ve 2 mg vardenafil alan erkeklerde s ras yla % , % ve % olmu tur. Etkinlik pazarlama sonras çal malarda da do rulanm t r. ardenafil ayr ca
tedavisi güç alt gruplarda da ereksiyonu iyile tirmi tir.
&ARKLÍÝ0$% ÝINHIBITyRLERININÝSElIMIÝVEYAÝTERCIHÝEDILMESI
PDE-5 inhibitör seçimi cinsel birle me s kl na (ara s ra
kullan m veya düzenli tedavi, haftada 3- kez) ve hastan n
ilaçla ilgili ki isel deneyimine ba l d r. Hastalar n bir ilac n
k sa veya uzun etkili olup olmad n , olas dezavanta lar n
ve nas l kullan ld n bilmeleri gerekir.
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ÚSTEÙEÝBAÙLÍÝVEYAÝKRONIKÝ0$% ÝINHIBITyR~ÝKULLANÍMÍ
PDE-5 inhibitörleri ihtiyaç halinde kullan lan bir tedavi olarak piyasaya sürülmesine kar n 2
’de tadalafil 2.5 ve 5 mg
dozlarda sürekli, her gün kullan m için de ruhsat alm t r. 2
hafta süreyle 5 ve
mg tadalafil günlük kullan m ve 2 hafta süreyle 2.5 ve 5 mg tadalafil kullan m n n de erlendirildi i
iki çal mada, günlük dozlar n iyi tolere edildi i ve bunun
erektil fonksiyonu anlaml derecede iyile tirdi i gösterilmi tir. Diyabetik hastalarda da benzer sonuçlar elde edilmi tir.
ncak bu çal malarda ihtiyaç halinde kullan m kolu eksiktir.
ünlük tadalafil planl cinsel aktiviteden ziyade spontan cinsel aktiviteyi veya s k cinsel aktiviteyi tercih eden e ler için
ihtiyaç halinde kullan lan tedavi dozuna alternatif sa lamaktad r. ünlük al nan doz, doz uyarlama zorunlulu unu ve
cinsel aktivitenin zamanla ba lant l olmas gere ini ortadan
kald rmaktad r.
Di er çal malarda kronik tadalafil tedavisinin endotel fonksiyonunu iyile tirdi i ve ilaç kesildikten sonra da kal c etkisi
bulundu unu göstermi tir ancak ihtiyaç halinde tedavinin
böyle bir etkisi yoktur. Bu saptama tip 2 diyabeti bulunan
erkeklerde kronik sildenafil ile yap lan bir di er çal mada da
do rulanm t r. ersine, bir di er RK ’de
mg/gün günde
tek doz uygulanan vardenafilin hafif-orta ED bulunan hastalarda ihtiyaç halinde vardenafil tedavisiyle kar la t r ld nda, tedavi kesildikten sonra kal c bir etkisi gösterilememi tir.
Yan etkiler
k görülen advers olaylar aras nda ba a r s , yüz k zarmas , ba dönmesi, dispepsi ve nazal kon esyon yer almaktad r.
ildenafil ve vardenafil ile hastalar n %2’den az nda görme
bozukluklar saptanm ken, tadalafil ile hastalar n % ’s nda
s rt a r s /kas a r s saptanm t r. ncak, yan etkiler genellikle
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hafif seyretmektedir, sürekli kullan m durumunda bir süre
sonra kaybolmaktad r ve yan etkilere ba l tedaviyi b rakma
oran plasebo ile benzerdir.
+ARDIYOVASK~LERÝG~VENLIK
üm PDE-5 inhibitörlerinin klinik çal ma ve pazarlama sonras verilerinde miyokard infarktüsü oranlar nda art gösterilememi tir. Hiçbir PDE-5 inhibitörü stabil anginas bulunan
erkeklerde efor testi s ras nda toplam efor zaman n veya iskemiye kadar geçen zaman olumsuz etkilememi tir. erçekte,
efor testlerini iyile tirme olas l klar vard r.
itratlar n önceden kestirilemeyen hipotansiyon olas l nedeniyle tüm PDE-5 inhibitörleri ile birlikte kullan lmalar tamamen kontraendikedir. Organik nitratlar ve PDE-5 inhibitörleri
aras ndaki etkile im süresi PDE-5 inhibitörü ve nitrata göre dei mektedir. Bir hastada PDE-5 inhibitörü kullan l rken angina
geli irse, nitrogliserin yerine di er anti-angina ilaçlar kullan labilir veya uygun zaman n geçmesi beklenir (sildenafil veya
vardenafil için 2 saat ve tadalafil için saat).
enelde, PDE-5 inhibitörünün yan etki profili, hasta çoklu
antihipertansif a anlar almakta iken bile kötüle memektedir.
!LFA BLOKERÝETKILEÜIMLERI
üm PDE-5 inhibitörlerinin alfa-blokerler ile etkile ebilece i
ve baz ko ullar alt nda ortostatik hipotansiyon ortaya ç kabilece i görülmektedir. üncel olarak sildenafilin prospektüsünde alfa bloker ald ktan sonraki saat içinde sildenafil 5
veya
mg (25 mg de il) al nmamas konusunda bir uyar
vard r. lfa bloker ile vardenafil kullan m önerilmemektedir.
ncak, tamsulosin ile birlikte uygulanan vardenafil klinik
olarak önemli hipotansiyon ile ili kili bulunmam t r. aErektil Disfonksiyon
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dalafil, tamsulosin d ndaki alfa blokerleri alan hastalarda
kontraendikedir.
$OZÝAYARLAMALARÍ
Ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin ve H
proteaz inhibitörleri (ritonavir, sakuinavir) alan hastalarda
daha dü ük PDE-5 inhibitör dozu gerekli olabilir. Rifampisin, fenobarbital, fenitoin veya karbamazapin alan hastalarda
daha yüksek PDE-5 inhibitörü dozu gerekli olabilir. Böbrek
veya karaci er disfonksiyonu uygulamas da doz uyarlamas
gerektirebilir. Hipogonadizm bulunan hastalarda, andro en
takviyesi erektil yan t iyile tirir.
0$% ÝINHIBITyRLERINEÝYANÍTÝVERMEYENLERINÝTEDAVISI
Hastalar n PDE-5 inhibitörüne yan ts z kalmas n n iki ana nedeni ilac n yanl kullan lmas veya ilac n etkin olmay d r.
Doktorlar hastan n ruhsatl bir ilaç kullan p kullanmad n
ve ilac n uygun reçete edilip do ru kullan l p kullan lmad n
kontrol etmelidir (yeterli cinsel uyar ve doz ve ilac alma ve
cinsel ili ki giri imi aras nda yeterli zaman).
Hastan n PDE-5 inhibitörünü uygun kullan yor olmas ko uluyla, etkinli i iyile tirmenin birkaç yolu vard r. Bunlar aras nda ili kili risk faktörlerinin modifikasyonu, e lik eden hipogonadizmin tedavisi, bir di er PDE-5 inhibitörüne geçme
veya PDE-5 inhibitörünü sürekli kullanma yer almaktad r. Bu
giri imlerin kullan lmas n destekleyecek kan tlar s n rl d r.

7BLVNMVLPOTUSJLTJZPODJIB[MBSÀ

Bir vakumlu konstriksiyon cihaz ( K ) venöz kan penise
çekmek için penise negatif bas nç uygular ve daha sonra penis kaidesine görülebilir bir s k t rma band uygulanmas yoluyla gelen venöz kan peniste kal r. Bu yöntem ya l hastalar
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için daha kabul edilebilirdir. insel ili ki için tatmin edici
ereksiyon olarak tan mlanan etkinlik %
gibi yüksek bir
orandad r. atmin oranlar %2 ve % aras nda de i mektedir. 2 y ldan sonra uzun dönemli K kullan m %5 - ’e
dü er. K kullan m n terk eden erkeklerin ço u bunu ilk
3 ay içinde yapar. akum tedavisi ile ili kili yan etkiler penis a r s , uyu ma ve e ekülasyon gecikmesidir ve hastalar n
%3 ’dan az nda ortaya ç kar.

àLJODJCBTBNBLUFEBWJ
Oral ilaçlara yan t vermeyen hastalara intrakavernöz en eksiyon önerilebilir. lprostadil ( aver ect®, Ede / iridal®)
ED’nin intrakavernöz tedavisi için ruhsat alan tek ilaçt r. 5μg dozlarda intrakavernöz tedavi için en etkin monoterapidir. Ereksiyon 5- 5 dakika sonra görülür ve en ekte edilen
doza göre sürer. Do ru en eksiyon sürecini ö renmek için
hasta muayenehanedeki bir e itim program na (bir veya iki
vizit) al nmal d r.
Etkinlik oran % civar ndad r ve en eksiyonlar n % ’ünden sonra cinsel aktivite bildirilmi tir ve tatmin oranlar
hastalarda % - 3.5, partnerlerde % - .3 olarak bildirilmi tir. edaviyi b rakma oran % - aras nda bildirilmi tir ve b rakmalar n ço u ilk 2-3 ay aras nda gerçekle mi tir.
ntrakavernöz alprostadil komplikasyonlar aras nda penis
a r s (hastalar n %5 ’sinde yap lan en eksiyonlar n % ’inden sonra), uzun süreli ereksiyon (%5) priapizm (% ) ve
fibrozis (%2) yer almaktad r. laç kombinasyonlar (ba l ca
alprostadil papaverin fentolamin) ile (üç ilaç kombinasyonu) etkinlik % ’a kadar ç kabilir. Papaverin kullan ld nda
fibrozisin (toplam doza ba l olarak) daha s k oldu u (%5) saptanm t r.
Erektil Disfonksiyon
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saatlik ereksiyondan sonra, kal c impotansla sonuçlanabilecek olan intrakavernöz kas hasar ndan sak nmak amac yla
hastalar n doktorlar na tekrar ba vurmalar önerilmektedir.
Kan aspire etmek ve intrakavernöz bas nc azaltmak için
gauge i ne kullan l r. Penis yumu amas için bu basit teknik
genellikle yeterlidir. ncak, penis tekrar sertle irse, intrakavernöz kasa fenilefrin en ekte edilmelidir, bu ilaca her 5 dakikada bir 2 μg ile ba lan r ve gerekliyse 5 μg’ye ç kar l r.
Bu sorun olu tu unda, bir sonraki intrakavernöz en eksiyon
dozu genellikle azalt l r.
Prostaglandin E yar -kat pellet olarak intraüretral yoldan
uygulanabilir ( 25μg). Penis kaidesine yerle tirilen
bant ortaya ç kan sertli i daha da iyile tirir. Klinik ba ar oran intrakavernöz en eksiyonlardan daha dü üktür fakat hastalar n % ’i tedaviden memnun veya çok memnun kalmaktad r. an etkiler aras nda lokal a r (%2 - ), ba dönmesi
(% . -% ) ve üretral kanama yer almaktad r (%5).

fmODCBTBNBLUFEBWJ 1FOJM1SPUF[MFS

armakoterapinin ba ar s z oldu u veya kal c çözüm isteyen
hastalarda penis protezi cerrahi olarak implante edilebilir.
Protezler ya bükülebilir (yar ri id) ya da i irilebilirdir (2
veya 3 parça). Hastalar n ço u üç parça i irilebilir cihazlar
tercih etmektedirler çünkü ereksiyonlar daha do al’d r. akat bu implantlar daha pahal d r. ygun dan manl ktan sonra hastalarda memnuniyet oran % - olarak bildirilmi tir.
Penis protezi implantasyonunun iki temel komplikasyonu mekanik yetersizlik (güncel 3 parça protezler ile 5 y lda
%5’den daha az) ve enfeksiyondur. ntibiyotik profilaksisi
ile enfeksiyon oran %2-3’tür ve antibiyotik-emdirilmi veya
hidrofilik-kapl implant kullan larak daha da azalt labilir.
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Enfeksiyon protezin ç kar lmas , antibiyoti in uygulanmas
ve - 2 ay sonra yeniden-implantasyonu gerektirir. ncak,
kurtarma tedavisi kullan larak % 2 ba ar oran na ula lm t r. Kurtarma tedavisi protezi ç karma ve corpora’n n çoklu
antibiyotik içeren solüsyonla titiz biçimde irrige edilmesini
takiben hemen yeniden-implantasyondur. Diyabet enfeksiyon için temel risk faktörü olarak kabul edilmesine kar l k,
güncel veriler bunu desteklememektedir.

ED tedavisi önerileri
Öneriler
KD
 1"(&,-21 ! !&*&'  (/&0 
"$ '+$#!&-(*'##/#
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$#'(& '+$#,- )!!#-!!&

 3#(& *&#/,# '+$# #
'" (*&
#!"%!#(0.0#0'" (*&
KD = kanıt düzeyi; ÖD = öneri derecesi; ED =erektil disfonksiyon;
PDE-5 inhibitörü = fosfodiesteraz tip 5 inhibitör.
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PDE-5 inhibitörü = fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü.
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13&."563&+",6-"4:0/
5BOÀN &QJEFNJZPMPKJWF3JTL'BLUzSMFSJ
PE’nin en iyi nas l tan mlanaca konusunda uzla mada güçlükler ya anmaktad r. En geni kabul gören iki tan m a a dad r
insel ve Erektil Disfonksiyon Hakk nda kinci luslararas Dan ma oplant s nda PE minimal uyar dan sonra ve istenenden daha erken, penetrasyondan önce veya
hemen sonra gerçekle en e akülasyondur. Rahats zl k ve
s k nt yarat r ve bu durumu ilgili ki i istemli olarak kontrol edemez veya çok az kontrol edebilir,’ eklinde tan mlanm t r.
luslararas insel p Derne i (
) ya am boyu süren
PE için tamamen yeni bir tan m benimsemi tir ve bu tan m ilk kan ta dayal tan md r, ±ERKENÝBOÜALMAÝDAIMAÝVEYAÝ
NEREDEYSEÝDAIMAÝVAJINALÝPENETRASYONDANÝyNCEÝVEYAÝBIRÝDAKIKAÝ
IlINDEÝORTAYAÝlÍKANÝBOÜALMAÝILEÝKARAKTERIZEÝBIRÝERKEKÝCINSELÝDIS
FONKSIYONUDURÝVEÝT~MÝVEYAÝNEREDEYSEÝT~MÝVAJINALÝPENETRASYON
LARDAÝ BOÜALMAYÍÝ GECIKTIREMEMEÝ DURUMUDURÝ VEÝ BUNUNÝ SÍKÍNTÍ Ý
RAHATSÍZLÍK Ý yFKEÝ VEVEYAÝ CINSELÝ YAKÍNLAÜMADANÝ KAlÍNMAÝ GIBIÝ
OLUMSUZÝKIÜISELÝSONUlLARÍÝVARDÍR²
Böylece, erken bo alma ya am boyu’(primer) veya edinsel’
(sekonder) olarak s n flanabilir. a am boyu PE ilk cinsel
deneyimden itibaren ortaya ç kar ve ya am boyu bir sorun
olarak kal r. Bo alma va inal penetrasyondan önce veya
-2
dakika sonra olmak üzere çok h zl gerçekle ir. Edinsel PE
ise a amal veya ani ba lang çl olabilir ve sorun öncesinde
ortaya ç kmadan e akülasyon normaldir. Bo almaya kadar
geçen zaman çok k sad r fakat genellikle ya am boyu PE’deki
kadar h zl de ildir.
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Erken bo alma en s k görülen erkek cinsel disfonksiyonudur
ve prevalans oran %2 -3 ’dur. ntrava inal e akulatuar latans
(gecikme) zaman ( E )
-2 dakika olarak tan mlanan
ya am boyu PE prevalans n n %2-5 oldu una ili kin veriler
vard r ancak bu veriler s n rl d r. PE etyolo isi bilinmemektedir ve anksiyete, penil hipersensivite ve serotonin reseptör
disfonksiyonu dahil önerilen biyolo ik ve psikolo ik varsay mlar destekleyecek veri çok azd r. Erektil disfonksiyonun
tersine, PE prevalans ya la etkilenmez. PE risk faktörleri genellikle bilinmemektedir.
Erken bo alman n özgüven ve partnerle ili ki üzerinde olumsuz etkisi vard r. ental s k nt , anksiyete, utanma ve depresyona neden olabilir. ncak PE bulunan erkeklerin ço u
yard m almak için ba vuruda bulunmaz.

5BOÀTBMUFULJL

PE tan s hastan n t bbi ve cinsel öyküsü temelinde konulur.
yküde PE ya am boyu veya edinsel olarak s n fland r lmal d r ve PE’nin durumsal m (belirli ko ullar alt nda veya belirli
partnerle) veya sürekli mi oldu u belirlenir. E akülasyona
kadar geçen zamana, cinsel uyar derecesine, cinsel aktivite
ve K üzerindeki etkisine ve uyu turucu kullan m veya suistimaline özellikle dikkat edilmelidir. PE’nin ED’den ay rt
edilmesi de önemlidir.
ek ba na E
kullan lmas PE’yi tan mlamak için yeterli
de ildir çünkü PE bulunan ve bulunmayan erkekler aras nda
önemli bir örtü me vard r. ünlük klinik pratikte E ’nin
kendi kendine de erlendirilmesi yeterlidir. PE’nin ob ektif olarak de erlendirilme gere i sonucunda Erken Bo alma
an rac (PED ) gibi birkaç anket geli tirilmi tir. PE’yi
tan mlamak ve tedavi etkilerini belirlemek üzere kullan lan
Erektil Disfonksiyon
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di er anketler aras nda Erken Bo alma Profili (PEP), Erken
Bo alma ndeksi ( PE) ve Erkek insel a l k nketi E akulatuar Disfonksiyon ( H - E D) yer almaktad r. ünümüzde, gündelik klinik uygulamada rolleri opsiyoneldir.
izik muayene, PE ile ili kili olarak altta yatan vasküler, endokrin ve nörolo ik sistemleri, veya kronik hastal klar, endokrinopati, otonom nöropati, Peyroni hastal , üretrit veya
prostatit gibi di er cinsel disfonksiyonlar k saca gözden geçirmeyi içerir. aboratuvar veya fizyolo ik testler öykü veya
fizik muayenede saptanan özgül bulgulara göre yönlendirilmelidir ve rutin olarak önerilmemektedir.

PE tanısı için öneriler
Öneriler
(#-*'-#-!#-&"'-(-*#'!
0+ 1("!#+%-!-&.$ +0#!1
$!"!--&*+!-!## $#(&$!1
'- -#(-+-* 1!()&'$# '+$#
+0#!  2!&&'-,$&!) !&3&!#&"!&

KD


2'!3&!#&"!'%!##

# !#  )!!#-"-+(&!&
!# &2(-&"!& &$#$"(&!0!/1!#
& !&
'((&-##!&!#'$#)/!&!
)!)##&  !&'%(+!"
$!'-!-3-*&-& )#!&-# !#
)+)!"!&0#&!!"'/#!&
/!-2"!&& !&
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ÖD

*+3&#'!'$# '+$#!&
0,!! ! !!2 !!((+(#" !
%($!$!&#'%(#"'-/#! 
3&!#&"''-&'-#, ")+#
& !$!!&
)(#!$&()*&*+#0&$,+$!$
('(!&0#&!"" (& ('(!&
0+ 1*+, ")+##!!#
0,1!)!)!&(&-##
+0#!#&!"!&
KD = kanıt düzeyi; IELT = intravajinal ejakulatuar latans zamanı;
ÖD = öneri derecesi.

1&UFEBWJTJ

PE pek çok ili kide nadiren probleme neden olur. Bu tür durumlarda, tedavi psikoseksüel dan manl kla s n rl olmal d r.
edaviye ba lamadan önce, hasta beklentilerini ayr nt l biçimde tart mak gereklidir. Erektil disfonksiyon veya di er
cinsel disfonksiyonlar veya genitoüriner enfeksiyon (örn.,
prostatit) PE ile ayn zamanda veya daha önce tedavi edilmelidir.
PE tedavisinde çe itli davran sal tekniklerin yararl oldu u
kan tlanm t r. a am boyu PE’de, davran sal teknikler birinci basamak tedavi olarak önerilmemektedir. Bu teknikler
çok zaman almaktad r, partnerin deste ini gerektirir ve uygulamas güç olabilir. a am boyu PE’de farmakoterapi tedavinin temelidir fakat tüm medikal tedaviler endikasyon d
kullan lmaktad r. PE’de istikrarl biçimde etkinli i gösterilen
ilaçlar yaln zca kronik selektif serotonin geri al m inhibitörü
Erektil Disfonksiyon
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( R ) ve gerektikçe kullan lan topikal anestezik a anlard r.
PE için ekil ’te bir tedavi algoritmas sunulmu tur.

1TJLPMPKJLEBWSBOÀâTBMTUSBUFKJMFS
Davran sal strate iler emans taraf ndan geli tirilen dur-ba la’
(stop-start) program ve asters ve ohnsson taraf ndan önerilen
bu program n modifikasyonu olan s kma’ (s ueeze) tekni idir.
insel birle me beklentisinden önce masturbasyon pek çok genç
erkek taraf ndan kullan lan bir ba ka tekniktir.
enelde, k sa vadede ba ar oran %5 - olarak bildirilmi tir. Bir çift kör, randomize, çaprazlama çal mada farmakolo ik tedavinin davran sal tedaviye göre E ’de daha fazla
uzama sa lad gösterilmi tir. yr ca, klinik deneyimler bu
tekniklerle sa lanan iyile menin genellikle uzun dönemde
sürdürülemedi ini göstermektedir.

5PQJLBMBOFTUF[JLBKBOMBS
idokain-prilokain krem (%5) ili kiden 2 -3 dakika önce
uygulan r. opikal anestezik a an n uzun süreli uygulanmas
(3 - 5 dakika) penis uyu mas na ba l ereksiyon kayb yla sonuçlanabilir. opikal anestezik a an n va en duvar na geçerek
partnerde uyu ukluk yapmamas için bir prezervatif gereklidir. ki RK ’de, lidokain-prilokain krem plaseboya nazaran
kronometre ile ölçülen E ’yi anlaml derecede artt rm t r.
Hiçbir önemli yan etki bildirilmemi tir. idokain .5 mg
prilokain 2.5 mg’nin bir aerosol formülasyonu ( opical Eutectic- ike i ture for Premature E aculation)( E PE) geli tirilmektedir ve benzer sonuçlar elde edilmi tir.
-krem dokuz bitki ekstresinden yap lan topikal bir anestezik ilaçt r. lans penise birle meden saat önce sürülür
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ve birle meden hemen önce y kan r. Bir RK ’de, .2 g krem uygulanmas E ’yi ve tatmini plasebo grubuna göre
anlaml derecede iyile tirmi tir. Hastalar n % .5’inde hafif
lokal yanma ve hafif a r vard r. Hiçbir sistemik yan etki, veya
cinsel fonksiyon veya partnerde istenmeyen bir etki gözlenmemi tir.

4FMFLUJGTFSPUPOJOHFSJBMÀNJOIJCJUzSMFSJ

PE tedavisinde günlük selektif serotonin geri al m inhibitörleri ( R ’lar) ilk seçenektir, ancak PE için endikasyon d
kullan lmaktad rlar. k kullan lan R ’lar aras nda paroksetin (2 - mg/gün), sertralin (25-2 mg/gün) ve fluoksetin
( - mg) yer almaktad r.
istematik bir derleme ve meta-analiz temelinde, R ’lar n
E
geometrik ortalamas n 2. - 3.2 kat artt rmas beklenmi tir. Paroksetinin fluoksetin, klomipramin ve sertralinden
üstün oldu u saptanm t r. E akülasyon gecikmesi ilaç al nd ktan birkaç gün sonra ba layabilir, fakat -2 hafta sonra
daha belirgin hale gelir ve birkaç y l sürebilir. R ’lar n s k
görülen yan etkileri aras nda bitkinlik, sersemleme hissi, esneme, bulant , kusma, a z kurulu u, ishal ve terleme vard r
bunlar s kl kla hafiftir ve 2-3 hafta içinde tedricen iyile irler.
ibido azalmas , anorgazmi, ane akülasyon ve ED de bildirilmi tir. ste e ba l tedavi, günlük doz ile tedaviye göre daha
az etkilidir ama yan etkilerin azalt lmas için ba lang çta günlük tedavi denenmesi veya e zamanl dü ük doz günlük istee ba l tedavi ile kombine edilebilir.
Dapoksetin, özgül olarak iste e ba l PE oral tedavisi için tasarlanm güçlü bir R ’d r. ki RK ’nin entegre bir analizinde dapoksetin 3 ve
mg’nin plaseboya nazaran E ’yi
anlaml derecede daha fazla artt rd gösterilmi tir. 3 mg ve
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mg doz gruplar ndaki hastalar n s ras yla %5 ve %5 ’inde
e akülasyon kontrolünün iyile ti i bildirilmi tir. Her iki dapoksetin dozu da ilk dozdan itibaren etkin olmu tur. k görülen yan etkiler bulant , ishal, ba a r s ve ba dönmesidir.
insel ili kide kontrol ve tatmin duygusu bak m ndan iki
derece ya da daha fazla art (en kötüden en iyiye ’den 5’e
derecelenmi ) olan erkeklerin oran dapoksetin 3 mg ve
mg ile s ras yla %3 .3 ve % .5 olmu tur (plasebo ile % 5).
Bir di er RK ’de, dapoksetin, PE ile ili kili ki isel s k nt ve
ki iler aras güçlükleri azaltm t r. Dapoksetine yedi vrupa
ülkesinde ( sveç, vusturya, inlandiya, lmanya, talya ve
Portekiz) PE’nin ihtiyaç halinde tedavisi için ruhsat verilmi tir ( ral k 2
). Bu ilaç bu tür endikasyon için ruhsat verilen ilk ve tek ilaçt r.

'PTGPEJFTUFSB[UJQJOIJCJUzSMFSJ

on zamanlarda yap lan birkaç çal ma PE’de PDE-5 inhibitörlerinin terapötik rolünü desteklemi tir. ncak, sildenafilin
plasebo ile kar la t r ld yaln zca bir randomize kontrollü
çal ma vard r. E
anlaml derecede iyile memi olsa da,
sildenafil özgüveni, e akulatuar kontrol hissini ve genel cinsel tatmin hissini artt rm t r ve anksiyeteyi ve bo almadan
sonra ikinci ereksiyona ula mak için geçen refrakter zaman
azaltm t r.
Di er 2 RK ’de, lidokain-prilokain monoterapisi sildenafilli
kombinasyonlar ile benzer etkinlik göstermi tir, öte yandan
tek ba na sildenafilin etkinli i plaseboya benzer bulunmu tur. Bir ba ka çal mada, birkaç R ve durma-s kma’ tekni ine nazaran sildenafil E
ve tatmini anlaml derecede
iyile tirmi tir ve genel anksiyeteyi azaltm t r. Birkaç aç k
uçlu çal mada R ile kombine edilen sildenafilin, R monoterapisinden üstün oldu u saptanm t r.
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PE tedavisi için öneriler
Öneriler
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KD = kanıt düzeyi; IELT = intravajinal ejakulatuar latans zamanı;
ÖD = öneri derecesi. ED =erektil disfonksiyon; PE = erken boşalma;
SSRI = selektif serotonin geri alım inhibitörü;
pm = ihtiyaç halinde uygulama
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PE = erken boşalma; IELT = intravajinal ejakulatuar latans
( boşalma gecikme) zamanı; ED = erektil disfonksiyon
SSRI = selektif serotonin reseptör inhibitörü. Uyarlandığı kaynak:
Lue et al. Summary of the recommendations on sexual dysfunctions
in men. J Sex Med 2004;1:6-23.
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