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GİRİŞ 

İmpotans, ya da erektil fonksiyon bozukluğu, ereksiyon mekaniz

masındaki etkenlerden bir veya birkaçında gelişen patoloji nedeniyle erek

siyonun oluşamaması veya cinsel ilişki kurulamamasına neden olacak 

kadar yetersizliğidir. Bu durum, kişide libido olmasına karşın, altı ayı 

aşkın bir süre cinsel ilişkiyi sağlayabilecek düzeyde ereksiyon olmaması 

şeklinde de tanımlanır. 

Yakın bir zamana kadar impotans salt psikojenik nedenlere bağlı 

bir olgu olarak değerlendirilip bu yönde tedavi edilmeye çalışılırken, erek

siyonun fizyolojik mekanizmasına, hemodinamiğine ve farmakolojisine 

yönelik araştırmalar geliştikçe, bu araştırmaların sonuçları doğrultusunda 

teşhis yöntemleri, değerlendir~e ve tedavi anlayış ve kavramları da hızla 

gelişmiş ve impotans konusuna yaklaşımı.ar da böylelikle değişmiştir. 

Erektil fonksiyon bozukluğunun klinik değerlendirmesini yapar

ken ereksiyon mekanizmasındaki tüm etkenler .~ok yönlü ve ayrıntılı bir 

biçimde araştırılmalı ve incelenmelidir. 

Ayrıntılı bir anamnez, intrakavernöz papaverin injeksiyonu, 

kavernosometri, kavernosografi, noktürnal penil tümesans (NPT), penil 

brakial indeks (PBI), bulbokavernöz refleks, doppler gibi konvansiyonel 

teşhis yöntemlerine ek olarak impotansın vaskülojenik komponentini araş-
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tırmada penil dupleks sonografi ve bunun daha da geliştirilmiş şekliyle 

•Renkli Doppler Penil Arter Ultrasonografisi• günümüzde kullanılmaya 

başlayan çok değerli ve non-invaziv bir araştırma yöntemidir. 

Bu çalışmada erekti! fonksiyon bozukluğu yakınmalarıyla başvu

ran 51 olgunun renkli doppler penil arter ultrasonografi tetkikleri yapılmış 

ve bulgular değerlendirilerek renkli doppler ultrasonografinin impotans 

tanısındaki yeri ve önemi tartışılmıştır. 
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GENEL BİLGİLER 

Ereksiyon, vasküler, nörolojik, hormona! ve psikolojik mekaniz

maların integrasyonu ve refleksojenik stimuluslar sonucunda penisin, arter

lerinin vasodilatasyonu ile kan akımının artması, kavernöz dokuların geniş

lemesi ve venöz dönüşün engellenmesiyle sertleşmesi ve cinsel ilişkiye 

hazır hale gelmesiyle oluşan fizyolojik bir durumdur. 

Erektil fonksiyon bozukluğu, temelde organik ve psikolojik 

nedenlerden kaynaklananlar veya her iki komponentin birlikte olduğu 

mikst tip olmak üzere üç ayrı grupta incelenebilir(t). Organik tip erekti! 

fonksiyon bozukluğu vasküler, nörolojik veya hormonal kaynaklıdır. 

Geçmiş yıllarda erektil fonksiyon bozukluğu tanısı konulan olgu

ların % 90'ı aşan kısmının psikojenik k~ynaklı olduğu bildirilirken(2), bu 

konudaki yoğun araştırmalar ve geliştirilen tanı yöntemleriyle yapılan 

değerlendirmeler sonucunda, organik nedenlerin olguların % S0-70'inde 

sorumlu olduğu saptanmıştır(3,4,5,6). 

PENİS ANATOMİSİ 

Penis, iki korpus kavernosum ile bir korpus spongiosumdan oluş

muştur. Üretra, penisin ventral kısmında korpus spongiosum içinde bulu

nur. Silendirik yapıdaki iki korpus kavernosum ve korpus spongiosumun 
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. distalinde glans penis yer alır. Kavernöz ve spongiöz cisimler tunica albugi

nea içindedirler ve bu tunicayı da Buck fasyası çepçevre sarmıştır. Penis 

cildinin altından glansın tabanından ürogenital diafragmaya kadar olan 

yapı Colles fasyasıdır. Korpora kavernosa, proksimal uçları iskial çıkıntıla

rın önünden kemik pelvise bağlantılıdır. Korpus spongiosumun proksimali 

ürogenital diafragmanın alt yüzüne bağlıdır ve membranöz Uretraya uyar, 

bu kısımda bulbospongiöz kasla çevrilidir, distal ucu ise genişleyerek glan-

sa uzanır. 

Penisin suspansuar ligamanı, linea alba ve simfis pubisten başlar 

ve korpora kavernosa fasyaları içine doğru girer. 

Penisteki gerçek erektil dokular korpora kavernosadır. İki kaver

nöz cisim arasındaki septum geçirgen özelliktedir, bu da özellikle vasküler 

dolaşım için önemlidir. Her iki korpus kavernosum içinde trabeküler yapı

da düz kas septumları, sinüsoidler, vasküler alanlarla dolu erektil yapılar 

bulunmaktadır. 

PENİSİN VASKÜLER ANATOMİSİ 

ARTERLER: Penisin arteryel kanının ana kaynağı internal iliak 

arterin bir dalı olan internal pudendal arterdir. Ürogenital diafragmayı 

geçtikten hemen sonra bir yandan perineal ve skrotal dallara ayrılırken 

devamında da penil arteri oluşturur. Penil arter, iskiokavernöz ve bulboka

vernöz kasların derinliğinden geçerek 4 dala ayrılır (Şekil 1 ). 

Cavemousa. 

Şekil 1 Penisin arterleri 

lnternal 
pudendal a. 
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1) Dorsal arter: Penis cildinin ve glansın kanlanmasını sağlar 

2) Üretral arter (Spongios arter): Korpus spongiosum ve üretral 

dokuların kanlanmasını sağlar. 

3) Bulbar arter: Proksimal üretra ve bulboüretral bezlerin kanlan

masını sağlar. 

4) Kavernöz arter: Korpus kavernosumun erekti! dokularının kan

lanmasını sağlar. Kavernöz arterler her iki korpus kavernosumun içinde 

seyrederler ve helisin arterler denilen kıvrımlı şekildeki multipl terminal 

dallara ayrılırlar. Helisin arterler de korpus kavernosumdaki sinüsoidal 

boşluklara açılırlar. 

Penisin arteryel anatomisi nadiren bazı istisnai değişiklikler de 

gösterilebilir(7 ,48). 

Korpus kavernosumlar, aralarındaki septumun geçirgen özelliğiy

le birbirleriyle bağıntılıdırlar, bu yolla da birbirlerinin kanlanmasına des

tek olurlar. 

VENLER: Penisin venöz drenajını sağlayan venler şunlardır (Şe-

kil 2): 

Cavernous v. 

Superflclal dorsal v. 

Deep dorsal v. 

Clrcumtlex v.'ı 

C. spongiosum 

Bulbar v. 

Şekil 2 Penisin venleri 
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1) Distal ve mid-korpora kavernosa venleri derin dorsal vene, 

oradan da periprostatik pleksusa drene olur. 

2) Proksimal korpora kavernosanın venleri kavernöz ve krural 

venler yoluyla periprostatik pleksus ve internal pudendal vene açılırlar. 

3) Korpus spongiosumun drenajı sirkumfleks ve üretral venler 

ile derin dorsal ven ve in tem al pudendal vene olur. 

4) Glans penisin küçüklü büyüklü venleri, superfisiyal ve derin 

dorsal venlere açılırlar. 

5) Penis cildi ve ciltaltı dokusundaki venler de superfisiyal dor

sal vene, daha sonra da eksternal pudendal vene dökülürler. 

PENİSiN NÖRO-ANATOMİSİ 

Penisin sini rsel innervasyonu 3 yolla olur (Şekil 3). 

INFEAI OR 
MESENTEA I C 

PLEXUS 

Wll 

SYMPATKITIC 
CKAIN 

Şekil 3 Penisin nöro-anatomisi 
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1) Sempatik sistem 

2) Parasempatik sistem 

3) Somatik sistem 

1) Sempatik sistem: Penisle ilgili sempatik p reganglionik sinir lif

leri T11 - L2 düzeyindeki preganglionik nöronlardan çıkar, sempatik zincir 

ganglionları ve lumbar splanknik sinirler (LSPLN) yoluyla inferior mesen

terik ve superior hypogastrik pleksusa, oradan da hypogastrik sinirler ile 

pelvik pleksusa gelir. Sempatik preganglionik lifler, sakral ganglionlardan 

sakral sinirlere postganglionik lifler olarak gelir ve daha sonra da pelvik 

veya pudendal sinirlere ulaşırlar. 

2) Parasempatik sistem: Penisin parasempatik efferent aktivitesi 

S2-S4 düzeyinden kaynaklanır, pelvik sinir yoluyla pelvik pleksusa ulaşır. 

Pelvik pleksus, sakral parasempatiklerle sempatik zincirdeki postganglio

nik aksanların ilişki içinde olduğu, penisi innerve eden postganglionik 

nöronlarla preganglionik aksonların snaptik bağlantılar oluşturduğu, bir 

düzenleyici merkez olarak görev yapar. Bu nedenle de penis ve ereksiyon 

için çok önemli bir bölgedir. Pelvik pleksustan penise gelen otonom sinir 

lifleri kavernöz sinirler olarak adlandırılır . Kavernöz sinirler pelvik fasia 

içinde ve prostata posterolateral olarak, sonra da üretra boyunca seyreder

ler. 

3) Somatik sistem: Penis, somatik afferent impulslarını pudendal 

sinirin sensorial dallarından alır. Pudend_al sinir S2-S4 düzeyinden kaynakla

nır, dallanarak bir yandan eksternal sfinkter, bulbokavernöz ve iskiokaver

nöz kasları innerve ederken, diğer yandan da penisin dorsal sinirine de sen

soriyal lifler sağlar. Dorsal sinir, penis cildi, prepusyum ve glansdan senso

riyal impulslar ileterek penil erektil refleksin afferent kolunu oluşturur. 
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EREKSİYON MEKANİZMASI VE HEMODINAMIGİ 

Ereksiyon, genital organlara gelen mekanik ve refleksojenik sti

muluslar ile beyine gelen veya beyinden gelen psikojenik stimulusların 

sinerjik bileşiminden meydana gelir. 

Oluş mekanizmasına göre 3 tip ereksiyon vardır(8): 

1) Refleksoj enik ereksiyon 

2) Psikojenik ereksiyon 

3) Noktürnal ereksiyon 

Refleksojenik mekanizma, genital stimulusların pudendal sinirde

ki afferent reseptörlerin ve sakral parasempatiklerin efferent liflerinin 

kontrolündedir. 

Psikojenik ereksiyon vizüel veya işitsel stimulus veya fantazile

rin serebral impulslarla yönlendirilmesiyle oluşur( 46). 

Noktürnal ereksiyon ise uykunun REM fazında oluşur ve NPT ile 

belirlenebilir. 

Ereksiyon fizyolojisindeki nöro-hümoral etkilenim ve farmakolo

jisi henüz tam açıklığa kavuşmuş değildir. Korpus kavernosumdaki trabekü

ler yapıdaki düz kaslarda, adrenerjik sinirlerin varlığı histokimyasal olarak 

kanıtlanmıştır. Alfa ve Beta adrenoreseptörlerin korpus kavernosumda 

bulunduğu ve ereksiyon mekanizmasında· rol aldığı bildirilmiştir(9). 

Ereksiyonu kontrol eden nörotransmitterlerden bazılarının penis 

dokusunda ve helisin arterlerin çevresindeki varlıkları belirlenmiştir. Bun

lar arasında vasoaktif intestinal polipeptid (VIP)( 10), asetilkolin(l 1), 

norepinefrin(9) sayılabilir. Serotonin, histamin, P cismi, prostaglandinler 

ve EDRF (Entohelium Derived Relaxation Factor) gibi maddelerin ereksi

yondaki rolleri konusundaki araştırmalar devam etmektedir. Bu maddele

rin sinerjik etkiyle arteryel ve trabeküler düz kasları gevşeterek ereksiyon 

fizyolojisinde rol aldıkları kabul edilmektedir(12). 
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Androjenlerin de, ereksiyon modülasyonunun yapıldığı hipotala

mus üzerine olan etkileri, snaptik ileti, sentez, tutulum, reseptör duyarlılı

ğı ve nörotransmitterlerin salını şeklinde olduğu belirlenmiştir(13). 

Ereksiyon hemodinamiği 3 aşamalıdır(Şekil 4 ). 

1) Arteryel kan akımının artması 

2) Venöz direncin artması 

3) Sinüsoid kompliansının artması 

Şekil 4 Ereksiyon mekanizması A) Flask hal 
B) Ereksiyon hali 

Bu mekanizmanın kontrolü sinüsoidleri çevreleyen arteriol duvar

ları ve trabekülalardaki düz kaslardır. Helisin arteriolleri çevreleyen düz 

kasların gevşemesi, endoteliumla çevrili sinüsoidal boşluklarda arteryal 
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kan akımının artmasına neden olur, bunların çevresindeki trabeküler yapı

daki düz kasların gevşemesi sonucu sinüsoidler dilate olurlar. Sinusoidler

deki maksimal genişleme ile venüller tunika albugineaya doğru sıkıştırılır, 

venöz kapasite minimuma düşer ve kan her iki korpus kavernosum içinde 

hapsolmuş olur. İskiokavernöz kas kontraksiyonları ile de arteryel ve 

venöz kan akımı durur, her iki korpus kavernosum geçici bir süre ölü boş

luk halin i alır. Glans penis, tunika albugineası olmaması ve birçok venleri 

nedeniyle, ereksiyon süresince arterio-venöz fistül gibi fonksiyone eder. 

Ereksiyonun 6 fazı olduğu kabul edilmekted ir(Şekil 5): 

1) Flask faz 

2) Latent faz 

3) Tümesans fazı 

4) Tam erekslyon faz ı 

5) Rijid ereksiyon fa zı 

6) Detümesans fa zı 

so 1 
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Şekil 5 : Ereksiyon fazlan (1: Flask, 2: Latent, 3: Tümesans, 4: Tam ereksiyon, 5: Rijid 
ereksiyon, 6: Detilmesans 
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1) Flask far.: Minimal arteryel ve venöz akımının olduğu penisin 

normal durumudur. 

2) Latent faz: lnternal pudendal arterden en yüksek kan akım 

hızıyla hem sistolik hem de diastolik fazda, her iki korpus kavernosuma 

kan hücumu olur. İntrakavernöz basınç değişmez. Peniste bir miktar uzama 

olur. 

3) Tümesans far.ı: İntrakavernöz basıncın artmasıyla akım hızı 

azalmaya başlar. İntrakavernöz basınç diastolik basıncı aştıktan sonra kan 

akımı sadece sistolik fazda olur. Peniste genişleme ve uzama artar. 

4) Tam ereksiyon fazı : lntrakavernöz basınç sitolik basıncın 

% 80-90'1 kadar artabilir. İnternal pudendal arter basıncı sistemik basıncın 

biraz altındadır. Arteryel akım latent fazdakine kıyasla azalmıştır. Venöz 

akım hızı, flask faza kıyasla biraz daha fazladır. 

Rijid erekslyon fazı: İskiokavernöz kasların kontraksiyonuyla, 

intrakavernöz basınç sistolik basıncı aşar ve rijid ereksiyon oluşur. Bu faz

da kavernöz arterde kan akımı yok denecek kadar azdır. 

Detümesans fazı: Ejekülasyon veya cinsel stimuluslann kaybol

masıyla sempatik akım yeniden başlar, sinüsoid ve arteriollerin çevresinde

ki düz kaslarda kontraksiyonlar. başlar, arteryel akım hızla azalır, sinüsoi

dal boşluklardan kanın boşalmasına ve venöz kanalların açılmasına yol 

açar ve penis flask hale geri döner. 

EREKSİYON PATOGENEZI 

Erekti! fonksiyo n bozukluğu ya da impotans, cinsel ilişkiyi ger

çekleştirebilecek düzeyde ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememe

sidir. Ereksiyonun oluşumunda psikolojik, nörolojik hormonal, arteryel, 

venöz ve sinüsoidal faktörler etkilidir (Şekil 6). 
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Psikolojik Faktörler: Patogenezi tam olarak açıklığa kavuşturula

mamıştır. Sempatik overaktivite ve nörotransmitter salınımının inhibisyo

nu, bu konuda öne sürülen görüşlerin temelini oluşturmaktadır. Anksiete, 

özellikle de performans anksietesi, depresyon, kişilik ve davranış bozukluk

ları, cinsel fobiler, fiziksel çekiciliğin olmaması veya çirkin vücut imajları, 

yaşlılık psikozları, eşle uyumsuzluk en sık rastlanılan psikolojik faktörler

dir. 

Nörolojik Faktörler: Beyin, spinal kord, kavernöz ve pudendal 

sinirler, terminal sinir uçları ve reseptörlerinin hastalıkları ve fonksiyon 

bozuklukları impotans nedeni olabilir. Beyindeki tümörler, epiJepsi, sereb

rovasküler kazalar, Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklar cinsel ilgiyi azal

tarak veya spinal ereksiyon merkezlerinde over-inhibisyon oluşturarak 

erekti! fonksiyon bozukluğuna neden olurlar. Spinal düzeyde, spina bifida, 

disk hernisi, syrengomyeli, tUmôr, tabes dorsalis ve multipl skleroz gibi 

hastalıklar penisle ilgili afferent ve efferent sinirleri etkileyebilirler. Peri

ferik nöropaıi, kronik alkolizm, veya vitamin yetersizlikleri sinir uçlarını 

etkileyerek nörotransmitter yetersizliğine yol açabilirler. Direkt travma, 

radikal prostatektomi veya rekıal cerrahi girişimler sonucu kavernöz veya 

pudendal sinir yaralanmaları da impotansla sonuçlanabilir. 

Hormonal faktörler: Erekti! fonksiyon bozukluğuna neden olan 

hormona! hastalıkların en sık görüleni diabetes mellitus'dur. Ancak diabe

tiklerde görülen impotansın, hormonal olmaktan çok vasküler, özellikle 

mikroanjiopati ve periferik nöropati başta olmak üzere nôrojenik veya psi

kolojik faktörlerden geliştiği ortaya konulmuştur( 14, LS, 16 ). H ipogona

dism, östrojen tedavisi, orşiektomi, hiperprolaktinemi, hipertiroidism, Cus

hing sendromu, Addison hastalığı gibi hormona! kaynaklı hastalıkların cin

sel ilgiyi baskılayarak impotansa yol açtığı bilinmektedir. 

Arteriel faktörler: Arıeriosklerozis, sistemik bir damar hastalığı 

olarak en önemli etkenlerden biridir. Arteriel duvarın kalınlaşması ve 

lumenin daralması penise gelen kanın da azalmasına neden olursa da 

bunun etkileri kişiden kişiye değişim gösterebilir. Önemli olan arıeriel kan-
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la venöz dönüş arasındaki orandır. Yaş ve diabetin damarlar üzerine olum

suz etkileri de ereksiyonu zorlaştıran nedenlerdendir. lnternal pudendal 

arter, internal iliak arter, aorta ait yaralanmalar, Leriche sendromu ve pel

vik travma sonucu oluşan damar yaralanmaları da impotansa yol açabilir. 

Venöı ve sinüsoidal faktörler: SinOsoidal boşlukların genişleyerek 

venlere baskı yapması ve venöz dönüşü engellemesi trabeküler yapıdaki 

düz kasların gevşemesi ile oluşur. Tunika albugineadaki bir defekt, aşırı 

sayıda oluşan venler, yetersiz nörotransmitter salınımı, kavernöz dokuda 

fibrozis, venöz dönOşOn blokajını engelleyerek venöz kaçağa ve ereksiyon 

kusuruna yol açar. Peyronie hastalığı, penis tümörü, skleroderma, penis 

fraktürü ve priapism, kavernöz dokuda oluşturdukları fibrozis nedeniyle 

impotans sebebi olabilirler. 

Ereksiyon mekanizmasındaki e tkileri tam olarak açıklanamamak

la birlikte, özellikle santral etkili sempatolitik antihipertansif ilaçlar, anti

depresanlar, östrojen ve antiandrojen içeren ilaçlar, narkotik ajanlar, alko

lizm, sigara erekti! fonksiyon bozukluğuna yol açabilirler. Dializ yapılan 

kronik böbrek yetmezliği olan , bilateral renal transplantasyon uygulanan, 

pulmoner amfizemli, kolostomili, ileostomili hastalar ile siroz, skleroder

ma ve kaşeksi halindeki hastalarda da impotans sık görülen bir durumdur. 

m 
c. 
'?o 

Şekil 6. Ereksiyon oluşumundaki faktörler 
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TANI YÖNTEMLERi 

Erekti! fonksiyon bozukluğu tanısındaki ilk ve en önemli tanı 

yöntemi ayrıntılı bir anamnezle başlar. Kişinin psikoseksüel gelişimi, ilk 

cinsel deneyimleri, özellikle çocukluk dönemindeki bir cinsel travma, aile 

yapısı, sosyo-kültürel düzeyi, partneriyle olan uyumu, önceden geçirilmiş 

hastalıklar, ameliyatlar, sürekli kullandığı ilaçlar, alkol ve madde bağımlılı

ğı soruşturulması, mümkünse eşleri birlikte dinleyerek değerlendirilmeli

dir. Bu değerlendirme olguların % 50 sinde organik veya psikojenik nedeni 

belirlemede yeterli olabilmektedir( 17, l 8 ). 

Sistemik fizik muayene, özellikle de vasküler, nörolojik, endokri

nolojik ve genitoüriner sistem muayenesi gereklidir. Rutin kan ve idrar tet

kikleri dışında özellikle kan şekeri değerlendirmes i (açlık kan şekeri, 

HbA1C, OGTT), testosteron, prolaktin, üre, elektrolitler, kreatinin değer

leri, prostat sekretinin incelenmesi yapılması gereken laboratuar tetkikler

dir. 

Papaverin testi: Vasoaktiv ajanlardan papaverının intrakavernöz 

enjeksiyonu impotans tanısında kullanılması bu alanda bir çığır açmış

tır( l 9). Papaverin h idroklorür, özellikle düz kaslara etkili bir kas gevşetici

sidi r. Oksidatif fosforilasyon inhibisyonu ve siklik adenosin monofosfat fos

fodiesteraz blokajıyla ve kas kontraksiyonu sırasında kalsiyumla olan etki

leşimiyle, kas gevşetici özelliğini gösterir. 30-60 mg'lık dozlarda uygulanan 

intrakavernöz papaverin e njeksiyonu sonucu yaklaşık 5-15 dakika içinde 

oluşan ve 30 dakika kadar süren bir ereksiyon, arteryal ve venöz bir patolo

jinin olmadığını kanıtlar. Negatif bir cevap teşhis için yeterli değildir. ileri 

tetkikler gerektirir. Papaverin testi bazen psikolojik nedenlerle yanıltıcı 

da olabilir(20). 

Kavernosometri, Kavernosografi: Ereksiyonun çok çabuk kaybol

ması (detümesans) veya yetersiz ereksiyon, venöz sistemin blokajında bir 

patolojiyi, venöz kaçağı düşündürür. Venöz kaçağı belirlemek amacıyla 

30-60 mg. papaverin enjeksiyonu sonrası, basınç monitoru kontrolünde 
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intrakavernöz serum in füzyonu yapılır ve ereksiyon oluşturulur. Bu in füzyo

nu sağlayan indüksiyon akım hızı ve akım kesildikten sonra ereksiyonu sür· 

dürecek en düşOk akım hızı (maintanence flow), ölçülerek değerlendirilir 

(Farmakokavernosometri). Venöz kaçak şüphesi olan olgularda daha sonra 

kontrast madde verilerek serum infüzyonu yapılır ve skopi altında değer

lendirilerek alınan gra file rle de venöz kaçak araştırması yapılır (Farmako

kavernosografi) . 

Nokturnal peni! tümesans: (NPT) Erişkin bir erkekte normalde 

uykunun REM fazında 3-5 kez oluşan, 10-30 dk. süren periodik ereksiyon

lar olur. Bu ereksiyonları belirlemede kullanılan NPT, organik ve psikoje

nik kaynakh impotans tanısında önemli bir kriterdir . Karacan tarafından 

ortaya konan bu yöntem(21), daha sonra EEG, EMG ve EKG ile kombine 

olarak değerlendirilerek geliştirilmiştir(22). Rijiditeyi ölçen Rigiscan test 

yöntemi de uyku testi olarak kullanılan değerli bir kriterdir(23) . 

Arteriografi: Özellikle arıeriel hastalığı olduğunda şüphe edilen 

genç hastalarda veya pelvik travma geçirmiş selektif olgularda vasküloje

nik impotans tanısını koyma k amacıyla inte rnal iliak veya internal puden

dal arteriografi yapılabilir. 

Peni! Brakial İndeks (PBI): Penisteki arteriel basınçla brakial sis

tolik basınç oranı olarak tanımlanır. Arteriel bir patolojiyi saptamak ama

cıyla kullanılmaktayken son yıllarda anlamını ve önemini oldukça yitirmiş

tir. 

Psikogram : Psikojen ik impotans düşünülen olgularda MMPl, 

Rorschach gibi testlerle kişilik , davranış ve psikoseksüel bozukluklar tespit 

edilerek değerlendirilmektedir. 

Renkli Doppler Peni/ Ultrasonografl: Vaskülojenik impotansın 

değerlendirilmesinde penil duplex ultrasonografinin Lue ve ark. tarafından 

kullanılması ile bu alanda büyük bir aşama kaydedilmiştir(24,25). Ancak 

bu yöntemle kavernôz arterleri belirlemek ve görüntülemek oldukça zor 
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olduğundan renkli doppler kullanımı gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dopp

ler'in açı düzelten kursörii yardımı ile hem damarı hem de kan akımını 

incelemek oldukça kolaylaşmıştır(26,36). Renkli doppler ultrasonografi ile 

kavernöz arterlerin papaverin injeksiyonu öncesi ve sonrasındaki çapları, 

maksimal sistolik akım hızları ve akselerasyonları ile arteriojenik impotan

sı, diastol sonu (end-diastolik) akım hızı ile de venojenik impotansı belirle

mek mümkün olmuştur. Bazen korpora kavernosadaki skar dokusu ve fibro

tik alanlar da bu yöntemle belirlenebilir(27). Non-invaziv, kolay uygulana

bilir bir tanı yöntemi olarak günümüzde impotans araştırmasında kullanı

lan çok değerli bir araçtır . 
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TEDAVİ 

lmpotans tedavisine yönelik seçenekler, tanı yöntemlerindeki 

gelişmeye bağlı olarak son yıllarda değişerek artmaktadır. Hastayla çok iyi 

kooperasyon kurularak alınmış ayrıntılı bir anamnez bazen tanıyı daha bu 

aşamada belirlemeye yeterli olmaktadır. Rutin laboratuar tetkikleri ve sis

temik fizik muayene bulguları, yapılan papaverin testi ile birlikte değerlen

dirilir. Papaverin testi pozitif olan olgularda vaskülojenik komponent ekar

te edilmiş demektir. Bu durumda psikojenik, nörojenik veya hormona! kay

naklı erekti! fonksiyon bozukluğu düşünülmelidir. NPT, Rigiscan, psikog

ram tetkikleri normalse psikojenik impotans tanısı konur ve uygun psikote

rapi uygulanır. Psikoterapi süresince davranış tedavileri, cinsel teknik 

öğretileri, uygun medikal tedaviyle uygulanabildiği gibi hastalara kendi 

kendilerine uygun dozda intrakavernöz papaverin enjeksiyonu (self-injectİ· 

on) tedavisi de öğretilerek olumlu sonuçlar alınabilir. Nörojenik ve hormo

na! impotansta ise etkenin tedavi edilemediği irreversibl olgularda "self-in

jection" tedavisi uygulanır . Papaverin dışında fentolamin, prostaglandin 

E ı (PGE ı ), fenoksibenzamin gibi ajanlarda tek başına veya kombinasyon· 

lar şeklinde kullanılabilir. Özellikle diabete bağlı periferik nöropati olgula

rında ise self-injection kullanılabildiği gibi peni! protez implantasyonu da 

yapılabilir. Papaverin testinin negatif olduğu vaskülojenik kaynaklı impo· 

tans olgularında ise renkli doppler ultrasonografi, kavernosometri-kaverno

sografi, gereğinde selektiv internal pudendal arteriografi ile birlikte değer

lendirilir. Bu tetkiklerin sonucuna göre dorsal ven ligasyonu, revaskülari

zasyon ameliyatları ve penil protez implantasyonu tedavilerinden gerekli 

olanı seçilerek uygulanır . 

Son yıllarda uygulama alanına giren vakumlu ereksiyon cihazları 

(vacuum erection device) da özellikle ameliyat riski olan hastalarda kulla

nılan bir tedavi seçeneğidir . 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma grubumuzu erekti! fonksiyon bozukluğu yakınmaları ile 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Araştırma Merke

zine başvuran S 1 olgu oluşturmaktadır. Olguların yaşları 24-74 arasında 

(ortalama 48.6), yakınmalarının süresi ise 6 ay ile 10 yıl arasında (3.2 yıl) 

değişmekteydi. Tüm hastalardan başvuruları sonrasında ayrıntılı anamnez· 

!eri alındı. Anamnezleri alınırken özellikle yakınmalarının şekli, süresi, 

sabah ereksiyonlarının varlığı, libidoları, psikoseksüel gelişimleri, cinsel 

deneyimleri, cinsel travmaları, eşleri ile uyumu, özellikle diabetes mellitus 

olmak üzere mevcut bulunan hastalıkları, geçirilmiş ameliyatları, alışkan

lıkları ve halen kullanmakta olduğu ilaçlar bu amaçla kullandığımıı yarı-ya

pılanmış anamnez formu kapsamında ayrıntılı biçimde soruşturularak araş· 

tırılmıştır. Fizik muayeneleri tüm sistemleri kapsayacak şekilde dikkatle 

yapılmıştır. Tam kan sayımı, tam idrar tahlili, açık kan şekeri, testosteron, 

prolaktin tetkikleri, rutin olarak, OGTT, HbA 1C, FSH, LH, E 2, böbrek 

fonksiyon testleri, üre, kreatinin değerleri gerekli görüldüğünde uygulanan 

laboratuar tetkikleri olmuştur. 

Olgularımızın tümüne test dozu olarak 30 mg. papaverin uygulan· 

mıştır. Venöz kaçak şüphesi olan olgular kavernosometri ve gereğinde 

kavernosografi ile değerlendirilmiştir. Papaverin testi pozitif olan veya 

yanlış negatif olduğunu düşündüğümüz olgularda psikogram ve NPT araştır

maları yapılmıştır. 
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Serimiıdeki tüm olgulara bilateral renkli doppler kavernöz arter 

ulırasonografi incelemesi yapılmıştır. Bu amaçla Acuson 128 computed 

sonography cihazı ve buna bağlı 7,5 MHz lineer fazlı elektronik transduser 

(L 7384) kullanılmıştır. Damara paralel olarak ölçümleri yapmak amacıyla 

cihazın otomatik açı düzenleyici kursöründen yararlanılmıştır. 

lncelemeler, hastayı hiç bir şekilde rahatsız ve tedirgin etmeye

cek, normal sıcaklığın sağlandığı özel bir odada yapılmıştır. incelemeye 

başlamadan önce hastaya yapılacak tetkik hakkında bilgi verilmekte, böyle· 

tikle de relaksasyonu sağlanmaya çalışılmıştır. 

Hasta, sırı üstü yatırıldıktan sonra penise jel sürülür ve ultraso· 

nografi probu, flask haldeki penisin pubise yakın sağ veya sol ventro-late· 

ral yüzeyine temas ettirilerek önce korpus kavernosum anatomisi incele

nir. Bundaki amaç olası bir fibrotik alan ya da Peyronie plaklarını tespit 

etmektir. Daha sonra kavernöz arter bulunur ve elektronik kursörlerin yar

dımıyla kavernöz arter çapı ölçülür, ölçümü takiben renkli doppler görüntü· 

süyle kan akım ının yönü belirlenir. Burada kırmızı renk arteriel yapıyı ve 

mavi renk venöz yapıyı göstererek belirleyici olur. Renkli doppler'in elek

tronik açıyı ayarlayan kursörü, akımın aksı üzerine yerleştirilir ve monitör

den arteriel akım dalgaları görüntüsü ve pulsasyon sesi ortaya çıkar. 

Ölçüm kürsörleri dalga boyunun en üst noktasına getirilir, cihazın bilgisa

yarı maksimal sistolik akım hızını, diğer kursör yardımıyla da akselerasyo

nu, varsa diastol sonu akım hızını otomatik olarak kaydeder ve hafızasına 

görüntüsü ile birlikte alır. Aynı işlem diğer korpus kavernosum ve kaver

nöz artere de uygulanarak ölçümler alınır ve kaydedilir. 

Flask haldeki bu incelemeden sonra 30 mg. intrakorporeal papa· 

verin injeksiyonu bir insülin enjektörü aracılığıyla yapılır. Hastaya penisi

ni radiksten 3 dk. kadar sıkması söylenir ve ereksiyonun oluşumu ve kalite· 

si değerlendirilir. lntrakavernöz papaverin enjeksiyonunun 5. dakikasın

dan başlayarak da sıra ile her iki kavernöz arter çapı, maksimal sistolik 

akım hızı, akselerasyonları, varsa diastol sonu akım hızı yukarıda açıkla

nan yöntemle ölçülür, kaydedilir cihazın hafızasına alınır. 
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Tüm ölçümler tamamlandıktan sonra daha önce cihazın hafızası· 

na alınan pre-inject ve post inject sağ ve sol kavernôz arterlerin çapı, mak

simal sistolik akım hızı, akselerasyonları, varsa diastol akım hızlarını göste· 

ren fotoğrafları printer aracılığıyla elde edilerek işlem tamamlanır. Ereksi· 

yon tamamen flask hale gelinceye kadar hasta izlenir ve daha sonra gelişe · 

bilecek olası prolonge ereksiyon (priapismus) hakkında bilgilendirilerek 

gerekli uyarı ve önerilerde bulunulur. 

Tüm tetkikler ve ölçümler aynı araştırıc ı tarafından yapılmıştır. 
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BULGULAR 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Merke· 

zine erekti! disfonksiyon yakınmalarıyla başvuran 51 olguya bilateral renk· 

li doppler kavernöz arter ulırasonografi ıetkiki uygulandı. Bu olguların ilk 

değerlendirmeleri sırasında yapılan inırakavernöz papaverin tesıi sonucu 9 

olguda tam ereksiyon sağlanırken, 42 olguda yeıersiz ereksiyon veya hiç 

ereksiyon olmaması saptanarak test sonucu 'negaıive• olarak değerlendiril

di. Tüm olguların renkli doppler ultrasonografi ile bilateral kavernöz arter 

çapları, maksimal sistolik akım hızları, intrakorporeal papaverin injeksiyo

nu öncesi ve sonrasında ölçüldü. 

Pre-inject ve post-inject papaverin sonucu kavernöz arter çapın

da % 75'den fazla bir artış ve post-inject maksimal sisıolik akım hızının 25 

cm/sn'den büyük olması, normal artery_el bulgular olarak kabul edilmiş

tir( 6,26, 30 ,36,3 9). 

51 olgunun 19 unda kavernöz arıer çapındaki artış% 75'den az, 

maksimal sistolik akım hızı da 25 cm/sn'den küçük olarak bulundu ve arter

yel yetersizlik lehinde değerlendirildi. Birinci grup olarak belirlediğimiz 

bu olguların hiçbirinde gerek renkli doppler ultrasonografi sıraSLnda yapı· 

lan 30 mg. papaverin ile gerekse daha sonra yapılan 60 mg. yüksek doz 

papaverin ile yeterli ereksiyon saptanmadı (Tablo !). 
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ikinci olgu grubumuz, post-inject kavernöz arıer çapında % 75'

den fazla genişleme olan ve maksimal sistolik akun hızı da 25 cm/sn'den 

büyük olan 14 olguyu kapsamaktadır. Bu olgular, arteryel bir patoloji 

bulunmayanlar olarak değerlendirildi. 14 olgunun renkli doppler ultraso

nografi incelemesi sırasında yapılan 30 mg. papaverin injeksiyonu sonucu 

7'sinde tam ereksiyon, 5' inde yetersiz ereksiyon saptanırken 2 olguda hiç 

ereksiyon olmamıştır (Tablo 2). 

18 olguluk üçüncü grupta ise, maksimal sisıolik akım hızı 25 

cm/sn'den büyük olmasına karşın kavernöz arıer çapındaki artış % 75'den 

az olmuştur. Bu olguların 3'ünde tetkik sırasıda tam ereksiyon görülürken 

11 olguda yetersiz ereksiyon saptandı. 4 olguda hiç ereksiyon saptanmadı 

(Tablo 3). 

Maksimal sistolik akım hızının pulsasyon yükselme zamanına 

bölünmesi (maximal systolic velocity/pulse rise time) olarak tanımlanan 

kan akım akselerasyonu normal değerleri konusunda araştırıcılar ortak bir 

değer belirleyememişıir(30). Bu konuda yoğun çalışmalar yapan araştırma 

grubunun sonuçları(28,29) doğrultusunda JO m/sn2 ve üstündeki değerleri 

normal olarak kabul ettik. 51 olgunun 7'sinde akselerasyonu 10 m/sn2'den 

büyük olarak saptadık. 

Renkli doppler ulırasonografi tetkiki sırasıda kavernöz arterler

de 5 cm/sn'den büyük değerlerdeki diastol sonu (end-diastolic) akımlar 

venöz yetersizlik lehine kabul edilmektedir(26,36). 51 olgunun 16'sında 5 

cm/sn'den büyük diastol sonu akımlar tesbit edilmiştir (Tablo 4). 
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Tablo/: /.Grup Maksimalsislolik akım hızı 525 cm/sn Kııvemikanerçapuıdakigen4l;;me ~% 75 

ICPap. Kavenıöıanerçapı (mm) ~fa.rSisAkun Akst/uusyDll 
0/llU Yas (30mgJ p,.,,.;.ı... Post-i•i<d Hızıfcm/ml ,,,,,,.ı 

K.K. ss (-) 
0.7 1.1 25 1.4 
0.7 1.3 28 1.S 
0.8 l 14 0.6 

N.Ş 46 (-) 0.8 t 18 0.9 
0.7 1.2 2S ı.ı 

H.0 60 ( - ) 0.7 1.3 23 1.4 

0.8 l.4 33 1.4 
B.E S6 ( - ) 0.8 t.S 22 1.8 

0.7 1.2 27 3.2 
H.K 30 (-) 0.8 1.2 20 28 

0.9 l.2 25 1.2 
H.D 49 (-) 

0.9 l.2 22 l.2 
0.8 ı.s 24 1.6 

A.A Si (-) 0.7 1.2 30 3.1 

M.E.Ö 
0.8 1.0 21 2 

45 (-) 0.9 1.1 34 3.3 
0.7 l 20 2.1 

T.G 53 (-) 0.7 1.3 22 1.8 

0.7 1.1 23 1.4 
H.C 37 ( - ) 

0.7 1.2 22 l.3 

A.N.Ü 
0.7 ı.o 25 2.7 

68 (-) 
0.7 1.0 24 2.3 
0.8 1.3 25 1.1 

T.E 49 (-) 0.9 1.2 35 1.6 
o.s 1.1 18 0.6 

R.D 47 (-) 0.6 1.2 16 0.4 
0.7 1.0 22 ı.s 

M.S.A 74 ( - ) 0.7 ı.o 27 2.0 
0.7 1.2 30 2.8 

l.Ç ss (-) 
0.7 1.2 24 2.2 

M .E.Ö 
0.8 1.0 23 2.1 

66 (-) 0.8 ı.o 22 1.9 
0.8 1.1 27 3.1 

G.D 64 (-) 0.7 1.1 25 2.2 
0.7 1.0 20 1.7 

E.S 61 (- ) 0.7 1.1 18 2.S 
1.0 1.3 27 4.2 

M.G 64 (- ) 0.9 1.2 24 3.7 



oı .... 

M.G. 

H.B 

Ş.A 

A.T. 

E.D 

E.Ô 

s.ç 

K.H 

U.K 

Y.A 

C.D. 

T.Y 

Z.A 

A.Y 
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Tabw 2: 2.Grup Malcsimal Sistolik Akım Hı::ı >25 cm/sn 
Kavtrnöt.arterçapuıdakigen4/mıt >~ 75 

ICPap. Kavemözarterçapı (mm) ~ar.Sis.Akım y,., f30mPI Prr-imer:ı Post-iniect H,.,dcmlml 

36 
0.7 1.2 61 

+ 
69 0.7 1.3 

47 
0.8 ı.s 33 -
0.8 1.5 38 

40 
0.7 1.2 39 - 0.7 1.2 41 

45 
0.7 1.3 89 

+ 
0.7 1.3 91 

36 
0.8 1.4 88 

+ 
0.8 1.4 37 

45 
0.7 1.3 43 -
0.7 1.3 45 

27 
0.6 1.2 60 

+ 
0.6 51 1.1 
0.7 1.4 74 

41 + 
0.7 70 1.4 

40 
0.7 1.3 62 -
0.8 1.4 62 

47 
0.7 1.3 120 

+ 
0.7 1.3 103 

38 
0.7 1.3 68 

+ 
0.7 1.3 50 

60 
0.7 1.3 43 - 0.7 32 1.2 

49 
0.7 1.2 32 -
0.7 1.2 32 

51 
0.7 1.2 46 - 39 0.7 1.2 

AkS€/uasyon 
m/sn2 
10 
11 .1 

3.6 
4.5 
4.8 
5.2 
14.7 
15.1 
14.7 

6 
9.1 
s 

10.0 
10.9 

15.4 
15.1 
5.3 
6.4 
16.2 
16.7 
11.1 
6.6 
2.6 
2.5 
4.3 
4.0 
3.7 
3.7 



Olru 

R.Ç 

E.K 

A.B 

E.A 

B.K 

F.T 

M.G 

T.A 

C.G 

A.A 

C.Ş 

T.O 

K.K 

F.A 

H.Ç 

A.S.O 

c.ö 

M.Ö 
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Tablo J: 3.Grup Mahimal Sistolilr: Alcım Hızı > 25 cm/sn 

KavtrTIÖ1. A.rter Ç4puı4aki Ct<nişlcn• < % 75 

ICPap. Kavemözarl<:rçapı (mm) '1a.r..Sit.A.tım 

Ya.r (JOmel Prf>initrl Post-iniect Hıofcm/snl 

31 - 1. l. 1.3 31 

1.1 1.4 30 

40 - 0.9 1.3 36 
0.8 1.3 34 

61 - 0.8 l.2 33 
0.8 12 34 

63 - 0.9 1.4 39 

0.9 1.4 37 

45 - 0.9 1.4 51 

0.9 1.4 45 

45 - 0.9 1.4 40 
1 ı.s 42 

24 - 0.7 t 30 
0.7 1 30 

36 + 0.8 1.3 43 

0.8 1.3 39 

60 - 0.9 1.2 33 
0.9 1.2 43 

42 + 0.9 1.4 40 
0.9 1.4 40 

48 - 0.9 1.4 39 

0.7 1.0 37 

40 - 0.9 1.4 40 
0.9 1.4 40 

41 - 0.8 1.2 27 

0.8 1.2 31 

63 - 0.9 1.4 33 

0.9 1.4 32 

70 - 0.7 1.2 41 

0.8 1.2 33 

39 - 0.9 1.2 55 
0.8 1.2 48 

36 - 0.7 1.1. 48 
0.8 1.2 47 

42 - l.l 1.4 39 

l.l l.4 41 

Akse/mısyon 
mtsn1 

2.8 

2.6 
2.5 

2.1 
4.7 

3.7 

3.6 

3.1 
3.8 

3.6 

6.3 

5.2 
4.4 
4.4 

4.2 

4.2 

2.1 

3.6 

3.6 
4.5 

3.5 

3.3 
3.6 

4.5 

2.7 

2.5 

1.4 

1.7 

3.3 

1.8 
7.S 
6.2 

5.8 
6.2 

3.1 

3.1 
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Tabw 4 : DiasıolSOIW (End-DİIJ.Uollı:) Kavtnıii:AIUrA.tım lıo >S cm/sn 

DUıslol S01W akım lıı:ı(cmlsn) 

Ol&f' Yıq CAııp Sal Sol 

K.K ss 1 6 L3 

B.E S6 1 3 10 

A.A Si 1 8 8 

M.E.ô 45 1 4 6 

A.N.Ü. 68 1 6 s 
T.E 49 1 9 12 

U.K 40 2 8 7 

H.B 47 2 6 7 

R.Ç 31 3 7 8 

A.B 61 3 6 8 

E.A 63 3 8 1 

B.K 45 3 13 9 

T.O 40 3 il 12 

C.ô 36 3 ıs 3 

H.Ç 70 3 8 10 

c.ş 48 3 9 9 
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Renkli Dcpplu Ullrasoncgrrıfi ile /caverniiı <V1uin göri:uümıü 

flaskü/ojenik bir yttersiı.Jiği olmayan (Nomıal) renkli dopplu kaverniiı at1er ultrrısOllD{rufi gürünümü 
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Arterydyetersi:.llk saptanan birolgu 

Veniklc"fak fÜp/ıesi olan bir olgu 
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TARTIŞMA 

Ereksiyon fi zyolojisine ve fizyopaıolojisine yönelik araştırmala

rın artmasına ek olarak, gelişen teknolojinin de bu araştırmalara katkısıyla 

tanı yöntemleri de hızla gelişerek değişmiştir. Vaskülojenik impotans, orga

nik impotans ::ılgularının yaklaşık % 85'inde sorumlu tutulmaktadır(6). 

Peni! brakial indeks (PBI), foıopletismografi, doppler pulse-wave sonogra

fi vaskülojenik impoıans tanısında yararlanılan yöntemlerken(31,32), bu 

tetkiklerin erek&iyon hemodinamiğini ve arteryel fonksiyonu belirlemede 

yetersiz ve nonspesifik değerler oldukları saptandı(33,4 l,42,43). Özellikle 

doppler pulse-wave sonografi çalışmalarında araştırıcılar, kavernöz arter, 

dorsal arter ve üretral arterleri ayırdetmekte büyük güçlüklerle karşılaş

mışlar, bunları görüntüleme imkanlarının da olmaması sübjektif sonuçlar 

çıkmasına yol açmıştı(33 ). Lue ve arkadaşları 1985'de vaskillojenik impo

tans tanısına yönelik çalışmaları sonucunda intrakorporeal papaverin injek

siyonu ile birlikte dupleks ultrasonografiyi kullanarak hem kavernöz doku 

hem de kavernöz arterlerin morfoloji ve fonksiyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi

ler almayı başarmışlardır(24). Bu yöntemle yapılan başka araştırmalar da 

Lue ve arkadaşlarını destekleyen sonuçlar vermiştir(34,35) .' Ancak bu yön

temle bazen, özellikle de flask halde kavernöz arterleri tesbiı etme k ve 

görüntülemekte güçlükler çekilmiş ve tetkiklerin uzun sürmesine yol açmış

t ı r(24,34). Quam ve arkadaşları ile Schwartz ve arkadaşları renkli doppleri 

kullanarak kavernöz arterlerin belirlenmesi ve görüntülenmesini hem daha 

kolaylaştırmışlar, hem de dopplerin açı düzeltici kursörü yardımıyla daha 
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doğru ve kısa zamanda ölçümlerin yapılmasını sağlamışlardır(26,36). 

Lue ve ark. intrakavernöz papaverin öncesi ve sonrasında kaver

nöz arter çapındaki genişlemeyi ve maksimal sistolik akım hızını ölçmüşler

dir. Normal değerler olarak post-inject kavernöz arter çapında % tOO'ün 

üzerinde bir artışın ve maksimal sistolik akım hızının da 30 cm/sn'den 

b!.ly!.lk olması gerektiğini bildirmişlerdi(24) . Aynı grup ara~tırmac ı daha 

sonra bu değerleri % 75'in üstü ve 25 cm/sn'den fazla olarak normal kabul 

etmişlerdir(6). 

Başka bazı araştırmacılar ise kavernöz arter çapındaki artışın 

% 60'dan fazla ve maksimal sistolik akım hızının da 20 cm/sn'den büyük 

olmasının normal olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır

lar(30,37,38). Biz çalışma grubumuz sonuçlarımızda kavernöz arter çapın

daki% 75'in üstündek artışı ve maksimal akım hızının da 25 cm/sn'den faz

la olmasını normal olarak değerlendirdik . 

Bu kriterler doğrultusunda 51 olgunun 19'unda (% 37) 30 mg. 

intrakavernöz papaverin injeksiyonu sonrasında kavernöz arter çapında 

% 75'den az bir genişleme ve maksimal sistolik akım hızında 25 cm/sn'den 

az akım tesbit ederek birinci grupta topladık ve arteriojenik impotans ola

rak değerlendirdik. 19 olgunun IO'unda her iki kavernöz arter değerleri de 

patolojik olarak bulunurken, 9 olguda unilateral patoloji saptanmış ve 

arteryel yetersizlik olarak değerlendirilmiştir. Unilateral arteryel yetersiz

liğin de ereksiyon kaybına yol açtığı bilinmektedir(27,37,38,40). 19 olgu

nun daha sonra yapılan 60 mg'lık yüksek doz papaverin testleri de negativ 

olarak bulunarak tanıyı desteklediği saptanmıştır. 

ikinci olgu grubumuz kavernôz arter çapındaki artışın % 75'den 

büyük ve maksimal akım hızının da 25 cm/sn'den büyük olduğu 14 olguyu 

(% 28) kapsamaktadır. Bu değerler sonucu bu olgularda arteryel bir patolo

ji olmadığına karar verilmiştir . Renkli doppler ultrasonografi incelemesi 

sırasında yapılan 30 mg. papaverin injeksiyonuyla bu olguların 8'inde tam 

ereksiyon 4'ünde yetersiz ereksiyon, görülürken, 2 olguda ereksiyon olma-
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mıştır. 

18 olguluk üçüncü grupta (% 35) ise maksimal sistolik akım hızı 

25 cm/sn'den büyük olmasına karşın, kavernöz arter çapındaki artış 

% 75'den az olarak saptandı. Bu olguların 5'inde ise kavernöz arter çapın

daki artış % 60-% 75 arasındaydı. Post-inject kavernöz arter çapındaki 

artış bazı araştırmacılar tarafından da % 60'dan fazlası normal olarak 

kabul edildiğinden(30,37), bu 5 olgu da arteryel bir patoloji olmadığı şek

linde değerlendirilmiştir. Kavernöz arter çapındaki artışın % 60'dan da az 

olduğu diğer 13 olguda da , arteriojenik yetersizliği belirlemede asıl kısta

sın maksimal sistolik akım olduğu ve salt kavernöz arter çapındaki artışın 

derecesinin az olmasının arteryel bir yetersizligi kanıtlamaya yetmeyeceği 

görüşlerinden(26,30,34,39,47) hareketle arteryel yetersizlik olmadığına 

karar verilmiştir . 

Kavernöz arter diasıol -sonu (End-diastolic) akım hızı 5 cm/sn'

den büyük olan ve venojenik yetersizlik (venöz kaçak) düşünülen 16 olgu

muzun 6'sı birinci grupta, 2'si ikinci grupta, 8'i de üçüncü grupta yer alan 

olgulardır. Bu da 19 olguluk arıeriojenik yetersizlik düşünülen birinci grup

taki 6 olguda aynı zamanda venöz kaçak da bulunduğunu belirlememize yar

dımcı olmuştur. Böylelikle de tedavinin planlanmasında bizi yönlendirmiş

tir. 

Renkli doppler penil ulırasonografi, venojenik impotans tanısı 

için kesin belirleyici olmamalıdır, ancak.kavernosometri ve kavernosografi 

tetkikleriyle de kanıtlanan olgularda venojenik impotans tanısı konabilir. 

Sadece renkli dopple r ultrasonografi ile venöz kaçak şüphesi olan olgulara 

invasiv bir yöntem olan kave rnosometri ve kavernosografi yapılması, bir

çok hastayı gereksiz yere invasiv bir incelemeden kurtaracağı gibi teşhise 

yönelmede de zaman kazandıracaktır(26,34,36,41). 

Bu konudaki diğer araştırmalarda da bildirildiğine uygun ola

rak(24,34), biz de arteryel dilatasyonun maksimal olduğu tümesans fazın

da, intrakorporeal papaverin injeksiyonunun 5. dakikasından başlayarak 
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kavernöz arter ölçümlerini yaptık. Bazı kişilerde papaverin enjeksiyonu

nun sonrası, tümesans 20. dakikadan sonra başlayabilir, bu nedenle de tam 

tümesans olmadan belirlenen yüksek diastol sonu akımlar, yanlışlıkla 

venöz kaçak lehine değerlendirilebilir(26). 

Akselerasyon değeri 10 m/sn? ve daha yüksek olan 7 olgumuz 

artedojenik bir patoloji olmayan 14 olguluk ikinci grupta bulunmaktad&r. 

Bu olguların hepsinde de maksimal sistolik akım hızları normalin en az iki 

katı (50 cm/sn'den büyük) olarak saptanmıştır. Akselerasyon normali için 

kesin sayısal bir değer belirlenmemiştir(30) . Bu konuda özellikle Mellin

ger ve arkadaşlarının araştırmaları öncü olmuştur(28,29). Bu araştırmacı

lar ileri yaşlarda ve kardiak sorunu olan hastalarda akselerasyon değerleri

nin düşeceğini saptamışlardır. Akselerasyon değerleri vaskülojenik impo

tans tanısında belirleyici değildir, kavernöı arter çapındaki artış ve maksi

mal sistolik akım hızıyla birlikte değerlendirildiğinde anlamlı kabul edilme

si gerekmektedir. 

Normal değerler saptadığımız 14 olguluk ikinci gruptaki venöz 

kaçak şüphesi olan 2 olgu dışındaki 5 olguda, gerek ilk görüşme sırasında 

gerekse renkli doppler ultrasonografi sırasında yapılan 30 mg. papaverin 

ile yeterli ereksiyon sağlanamamıştır (Yanlış negativ). Bunu, olguların 

emosyonel durumlarına , tetkiklerin yapıldığı ortamın durumuna, ısısına 

bağlamak mümkündür. Kuvvetli psikojenik inhibisyonların intrakorporeal 

papaverin sonucunu olumsuz yönde etkileyebileceği, özellikle de sempatik 

deşarjın yanlış negativ cevaplara yol açtığı araştırmalarla kanıtlanmış

tır{20,27,45). 

Papaverine cevabın tam ereksiyon olup renkli doppler ulırasonog

rafide patolojik değerler saptadığımız (yanlış positiv) olgumuz olmamıştır. 

Bu da yöntemin değerliliğini güçlendirmektedir. 

Bazı araştırmalarda intrakavernöz vasoaktif ilaç injeksiyonu son

rasında hastalara penislerini elle uyarmaları (ejekülasyon olmadan), ya da 

erotik fantaziler düşünmeleri söylenerek veya sadece visüel erotik stimülas-
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yonta psikolojik olarak tüm esansı sağlamak ve desteklemek amacına yöneli

nilerek alınan ölçümlerin, daha ge rçe kçi olduğu da bildirilmiştir(37,42). 

Renkli doppler peni! ultrasonografi tetkiki sırasında yapılan 

intrakorporeal vasoaktif ajanlar ve dozları değişkenlik göstermektedir. 30 

mg veya 60 mg. papaverin, IS mg papaverin / 0 .5 mg fentolamin, 10 ı.ıg 

PGEı bu amaçla kullanılan seçeneklerden bazılandır(6,24,44,45) . Biz çalı~

mamızda 30 mg papaverin kullandık. 

Renkli doppler peni! ultrasonografi tetkiklerinin aynı araştırıcı 

tarafından yapılması, olası ölçüm hatalarını önlemek ve sonuçların güvenir

liliği açısından önemlidir(24,25,37). Bizim çalışmamızda da tüm olgularda 

aynı araştırıcının ölçümleri değerlendirilmiştir. 

Renkli doppler peni! ultrasonografi ile internal pudendal arteri

ografi sonuçlarının korelasyonu amacıyla yapılan baıı çalışmalarda çelişki

li sonuçlar alınmasına(33,37) karşın, son araştırmalar bu iki tetkik sonuçla

rının oldukça uyumlu olduğunu ortaya koymuştur(47,48 ,49). Biz, arteriog

rafinin çok invasiv bir yöntem olmasından ve ancak selektif olgularda kulla

nılması gerektiğinden hareke tle böyle bir korelasyon çalışması girişiminde 

bulunmadık . 
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S O NUÇ L A R 

- l ntrakorporeal vazoaktiv bir ilaçla birlikte uygulanan Renkli Dopp· 

!er Penil Ulırasonografi, impotans tanısında kullanılan pratik ve 

ha len bu konudaki en değerli ve noninvaziv yöntemlerden biridir. 

Vaskülojenik impotansın arteriel komponentini olduğu kadar veno· 

jenik yetersizliği saptamada da Renkli Doppler Penil Ultrasonogra

fiden yararlanılabilir, böylelikle birçok olguda gereksiz yere invaziv 

ileri tetkikler yapılması önlenmiş olur. 

- Renkli Doppler Penil Ultrasonografi tetkiki yapılırken post-inject 

kavernöz arter çapındaki artış, maksimal sistolik akım hızı, aksele

rasyon, diastol-sonu akım hızı ölçümleri her iki kavernöz arter için 

ay rı ayrı değerlendirilmelidir. 

- Kuvvetli inhibisyonlar sonucu aşırı sempatik aktivite ile vazoaktif 

ajanların injeksiyonu ile yanlış negatif sonuçlar alınabileceğinden, 

olgul a r ın emosyonel durumlarını gözönünde bulundurmalı, tetkik 

öncesi ve süresince hastayla iyi bir kooperasyon kurulmalı ve relak· 

sasyonu için en uygun ortam sağlanmalıdır. 

- Normal değerlerin standardizasyonunda bazı farklılıklar olmasına 

karşın Renkli Doppler Penil Ultrasonografi sonuçları arteriojenik 

impotans için belirleyici ve tedavide yönlendirici olarak kabul edil

mektedir. 
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