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Değerli Meslektaşlarımız, 

Kanser, insanoğlunun en sık ölüm nedenlerinden biri olmakla birlikte, son yıllardaki tıbbi ve teknolojik 
gelişmeler sayesinde kanserli hastaların sadece %38- 46’ sı asli hastalıklarından ölmektedir. Dolayısıyla 
kanser hastası, hayatının belli bir dönemini, kanserle birlikte idame ettirmektedir. İster tedavide kür sağ-
lansın isterse terminal döneme gidişle sonlansın, kanser hastasının hayatındaki bu kesitte, yaşadığı ve his-
settiği şeyler, en az gördüğü tedaviler kadar üzerinde durulması gereken önemli konulardır. Çünkü genel 
kabul itibarıyla, kanser hastası, tanı konduğu andan itibaren, kanserle yaşamayı değil terminal döneme 
giden bir yolun başlangıcı ve psikolojisine sahip olarak hayatını idame ettirmeye başlamaktadır. Oysa ki 
hayat enerjisi ve varlık motivasyonu, insan yaşadığı ve nefes aldığı sürece devam etmektedir. Var olma-
nın en önemli motivasyon kaynaklarından olan fertilite ve cinsellik, insanoğlunun mücadele ve direncini 
sağlamlaştıran en önemli unsurlardandırlar. Özellikle terminal gidişin başlangıcı ve bu yoldaki zorlukları 
yaşamaya başlayan kanser hastalarının, bu bakış açısıyla varlık amaçlarını sorgulanmaları, yaşam enerji-
lerini ve tedavi başarılarını olumlu etkileyecektir. Çoğunlukla kanser hastalarında ihmal edilen veya arka 
plana itilen fertilite ve cinsellik konularının, kanser tedavisindeki tüm tıbbi ve teknolojik gelişmeler yanın-
da dikkate alınması, yaşadığımız çağ ve insan hakları gereğidir. Bu nedenle onkoloji hastalarına farklı bir 
bakış açısı getireceğine inandığımız bu kitabımızın çok yararlı olacağına inancımız tamdır.
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korpus kavernozum ve uretrayı çevreleyip distal 
de de glans penisi oluşturan korpus spongiozum-
dur. Korpus kevernozum dorsal olarak yerleşmiş 
bir çift silindir olup simfiz pubis altında ikiye ayrı-
larak iskionpubiste sonlanır. Korpus spongiozum 
ise ventralde yerleşmiştir (1, 2).

 Her bir korpus kevernozum kalın bir fibroz 
kılıfla sarılıdır. Bu kılıf tunika albuginea olarak 
adlandırılır. Tunika albuginea kendi içlerinde de 
multiple katlı bir yapı gösteren iki esas tabakadan 
oluşmuştur (3). İçteki tabaka sirküler liflerden 
oluşur ve intrakavernöz alana destek görevi gören 
fibröz uzantılar verir. Dıştaki tabaka ise longitudi-
nal liflerden oluşmuştur ve korpus spongiozumda 
yoktur. Tunika albuginea kollajen lifler ve bunla-
rın arasında bir ağ oluşturacak şekilde yerleşmiş 
elastik liflerden oluşmuştur. Tunika albuginea 
kavernöz cisimler arasında inkomplet, perfore bir 
semptum şeklinde uzanır ki bu her bir cismin tek 
bir ünit gibi işlev görmesini sağlar(4). Korpus ka-
vernozum, tunika albuginesı flask halde 2-3 mm 
kadardır, bu kalınlık korpus spongiozumda daha 
da incelir ve daha fazla elastik lifler içerir. Tüm 
korporal cisimler Buck fasyası olarak adlandırılan 
sıkı bir fasyal yapı ile çevrelenmiştir. Buck fasya-
sından ayrılan ince bir fibröz septa, korpus kaver-

Neslin devamı için, fertilitenin  sağlanması 
amacıyla evrimsel olarak var olan seksüel 
döngü, sosyal bir varlık olan insanda daha 

farklı bir davranışsal format kazanmıştır. Ereksi-
yon, ejakülasyon ve orgazm süreçleri ile tanım-
lanan bu döngü, sadece fertiliteyi sağlamak için 
değil, aynı zamanda insanın sağlıklı olma para-
metrelerinden birini oluşturmaktadır. 

Erkek seksüel döngüsü, genital organların 
fonksiyonel işlevinin, genel vücut bileşenleriyle 
koordineli ve bir bütün olarak entegrasyonuy-
la sağlanabilmektedir. Aynı zamanda psikojenik 
parametrelerin de etkin olduğu bu süreçte, nöral, 
hümoral ve vasküler  sistemlerin  optimum olarak 
işlevselliği esastır (1).

EREKSİYON 

Penil ereksiyon, çok eski çağlardan beri insanlar 
için gizemli bir olay olmuştur. Ancak 1980’lerdeki 
anatomik ve fizyolojik araştırmalara kadar insanın 
bu fonksiyonu çok iyi anlaşılmamıştır. 

Anatomi
İnsan penisi kavernöz yapıda üç cisimden oluş-
muştur. Bunlar dorsal olarak yerleşmiş bir çift 
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nozum ve korpus spongiozum arasına uzanarak 
bu iki yapıyı ayırır (2-5).

Penisin proksimal bölümü, distal bölümün 
aksine pelvik kemiğe sıkı bir şekilde bağlıdır ve 
korpus kavernozum krusları ile korpus spongio-
zumun proksimal parçasını içerir (4). Her iki krus 
çizgili kaslara sıkıca bağlıdır. Bulbus, bulbokaver-
nöz adale ile çevrelenmiştir. Bulbokavernöz adale 
ve levator ani kasları arasında morfolojik olarak 
ve belki de fonksiyonel olarak da bağlantılar var-
dır(4). Penil kururalar ve penil şaftın proksimal 
parçası ise  iskiokavernöz adele ile örtülmüştür.

Glans penis erektil dokunun diğer kısımla-
rından farklı bir yapı gösterir. Çok ince ve gergin 
bir deri ile kaplanmıştır ve fibröz kılıfı yoktur (2). 
Ancak fibröz, konnektif doku içerir. Glans, kalın 
musküler duvarlarla karakterize kendi içinde pek 
çok anastomozlar yapan zengin venöz pleksus ne-
deniyle süngerimsi bir yapıya sahiptir.

Arteriyel Sistem
Penis temel olarak internal pudendal arter tarafın-
dan beslenir. İnternal pudendal arter Alcock ka-
nalında perineal dalını verdikten sonra penil arter 
olarak adlandırılır. Penil arter kısa bir seyir gös-
terdikten sonra bulbouretral, dorsal ve kavernöz 
arter olarak 3- 4 uç dala ayrılır. Kavernöz arter tu-
nika albugineayı penetre ederek kavernöz ven ve 
sinirlerle beraber krusların ikiye ayrıldığı yerden 
korpus kavernozuma girer ve helisin arterler ola-
rak adlandırılan multipl kıvrıntılı terminal dallara 
ayrılır. Bunlar multipl, musküler ve tirbuşon şe-
killi (150-350 mikron çaplı) arterlerdir (5). Direk 
olarak kavernöz alana açılırlar ve rezistans arterler 
gibi görev yaparlar. Bu arter ereksiyondan sorum-
lu ana arterdir.

Venöz Sistem
Penisin venöz drenajı daha kompleks bir yapıya 
sahiptir (1, 2). Derin venöz sistem korpus ka-
vernozum ve korpus spongiozumun her ikisini 

de drene eder. Kavernöz alanın kan akımını alan 
postkavernöz venler daha sonra birleşerek su-
balbugineal venöz pleksusu ardından da emisser 
venleri oluştururlar. Emisser venler oblik bir yol 
izleyerek tunika albugineayı geçerler ve supratu-
nikuler alana çıkarlar. Bundan sonra izledikleri 
yol farklılık gösterir. Distal ve orta peniste emisser 
venler birleşerek sirkumfleks venleri oluştururlar. 
Bunlarda derin dorsal vene dökülürler. Proksimal 
peniste ise emisser venler birleşerek kavernöz veni 
oluştururlar. Bu da internal pudendal vene dökü-
lür. Korpus spongiozum ise bulber ve uretral ven-
ler tarafından drene edilirler. Emisser ve sirkumf-
leks venler içinde valvlerin varlığı gösterilmiştir 
(2). İntermediyal sistem Buck fasyası ile tunika 
albuginea arasındadır. Glans penisten gelen ven-
ler retrokoronal alanda birleşerek retrokoronal 
pleksusu oluştururlar. Bu da derin dorsal vene 
drene olur. Derin dorsal ven orta hatta proksimale 
doğru, iki korpus kavernozum arasında ilerler ve 
periprostatik pleksusa drene olur. Yüzeyel dorsal 
ven, cilt ve cilt altı dokuyu drene eder ve Buck fas-
yasının üstünde yer alır.  Yüzeyel eksternal puden-
dal vene dökülür.

Korpus Kavernozum ve Korpus 
Spongiozum Düz Kas Yapısı
Penil kan akımının artmasına yol açan penil vas-
küler rezistans azalması, penil ereksiyon da pri-
mer hemodinamik olay olarak kabul edilir (1,2). 
Kavernozal doku süngerimsi, ağ yapılı, birbirleriy-
le ilişkili kavernozal boşluklardan oluşmuştur.  Bu 
boşluklar endotel ile kaplıdır ve kollajen, elastin, 
fibroblast iskelet içinde düz kas demetlerinden 
oluşur. Terminal sinir ve helisin arter düz kas ile 
çok yakın ilişkilidir. Düz kas hücreleri dokunun 
aktivasyonu sırasında önemli rol oynayabilecek 
gapjunctionlarla birbirlerine bağlanmışlardır. Baş-
ka proteinlerde bu yapıda rol oynasa da Connexin 
43 olarak adlandırılan gapjunction,  predominant  
role sahiptir (1). Korpus spongiozum ve glansta da 
yapı, tunikanın farklılığı dışında aynıdır.
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Ereksiyonun Hemodinamiği
Ereksiyonu sağlayan mekanizmalar çok eskilerden 
beri ilgi çekici olmuş ve bu konuda pek çok teori 
ortaya atılmıştır (1, 5). Önceleri Yunanlı bilgin-
ler ereksiyonun ancak penis içine kandan daha 
hafif bir madde dolması ile gerçekleşebileceğini 
düşünmüşler ve ereksiyon mekanizmasını “penis 
içindeki kan hava ile yer değiştirdiğinde ereksiyon 
gerçekleşir” diye açıklamışlardı. Daha sonrala-
rı penis içinde ereksiyon anında da kanın varlığı 
anlaşılınca penisteki bu “ kanla dolarak şişmenin” 
mekanizmasını açıklamaya yönelik pek çok başka 
teoriler ortaya atılmıştır (1).

Penil ereksiyon; sinirler, kan damarları ve sinü-
zoidleri döşeyen endotelyumun katıldığı komplex 
nörovasküler bir procesin sonucunda oluşmakta-
dır (5). Flask peniste arter, arteriol ve sinüzoidler-
de düz kaslar kontrakte haldedir. Seksüel uyarı, 
kavernozal sinir uçlarından nörotransmitter salı-
nımını başlatır. Nörotransmitter salınımı ile düz 
kaslarda relaksasyon mekanizmaları aktifleşir ve 
arterlerde, arteriollerde ve sinüzoidlerde dilatas-
yon gerçekleşir. Subtunikal venöz pleksusun tuni-
ca albuginea ve dilate olmuş sinüzoidler arasında 
sıkışması ile venöz akım yavaşlar, kan siznüzoid-
lere hapsolur. Tunica albugineanın maksimum 
gerim kapasitesine ulaşması, venöz basıyı giderek 
arttırarak tama yakın obstrüksiyon oluşturur. İs-
kiokavernöz kasın kasılması ile basınç daha da 
artar ve rijid ereksiyon sağlanmış olur (6). Rijid 
ereksiyon fazından sonra düz kaslarda kasılmanın 
başlaması ile  ilk başta geçici bir basınç artışı olur. 
Sonrasında basınç azalmasi ile venöz kompresyon 
çözülür. Venöz akımın tama yakın gerçekleşmesi 
sonrası detümesans ortaya çıkar. 

Serebral ve Otonomik  Kontrol
Düşsel ve odiovizüel uyaranlarla ortaya çıkan 
ereksiyon, primer olarak santral merkezler tara-
fından kontrol edilmektedir. Ereksiyon fizyolo-
jisinde etkin olan ana serebral merkezler hipo-

talamustaki paraventriküler nukleus ve median 
preoptik alandır (7). Bu merkezlerdeki etkinlikte 
asli rol oynayan nörotransmitter de dopamidir. 
Ayrıca noradrenalin de, α2 reseptörler yoluyla, 
ereksiyon fizyolojisinde santral etkinliğe sahiptir. 
Kompleks bir fonksiyonlar bütünü olan santral 
ereksiyon düzenlenme mekanizmalarında, nitrik 
oksit, α- melanosit uyarıcı hormon ve opooidler 
de etkin olabilmektedir (1).

Tümesansta etkin olan otonomik sinir sistemi, 
S2-S4’ten kaynaklanan parasempatik uyaranlar-
dır. Sakral spinal kord,  peripheral ve supraspinal 
kaynaklı uyarıcı ve inhibe edici nöral inputları bir-
leştirerek  koordine etmektedir (8).

Moleküler Mekanizmalar
Penil ereksiyonda  etkin olan, düz kas gevşemesi, 
sarkoplazma da bulunan serbest kalsiyum seviye-
sinin azalmasının bir sonucudur (9). Kalmodulin, 
hafif zincir kinazdan ayrılarak onu inaktive eder 
ve miyozinin, miyozin hafif zincir fosfataz ile de-
fosforilize olarak aktin filamanından ayrılması kas 
gevşemesi ile sonuçlanır.  cAMP ve cGMP düz 
kas gevşemesindeki ikincil habercilerdir. cAMP 
ve cGMP, bunlara bağımlı protein kinazları aktive 
eder.  Bu olay sonucu: 
1-  Potasyum kanalları açılır ve hiperpolarizasyon 

olur
2-  İntraselluler kalsiyum endoplazmik retiku-

lumda sekestre edilir
3- Voltaj bağımlı kalsiyum kanallarının inhibis-

yonu ile kalsiyum girişi bloke olur. Tüm bun-
ların sonucunda da sitozolik serbest kalsiyum 
düşer ve düz kas gevşemesi ortaya çıkar (9).

NO - cGMP Yolu
Klasik nörotransmitterler (asetilkolin, noradrena-
lin vb.) gibi regülatör maddelerden farklı olarak, 
NO hücre içerisinde spesifik bir reseptöre bağ-
lı değildir. Gaz molekülü olan NO sitoplazma-
da bulunan, çözülebilir sGC hedefleyerek hücre 
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Latent veya dolum evresi (Faz 1):

Seksüel stimulasyon sonrası parasempatik akti-
vite baskın hale gelir ve sistemik kan basıncında 
herhangi bir değişme olmadan internal pudendal 
arter ve kavernöz arterde kan akımı artar. Kaver-
nozal ve helisin arterlerin dilatasyonu periferik re-
zistansı düşürür. Penis uzar ancak intrakavernöz 
basınç değişmeden kalır.

Tümesans (Faz 2):

Normal genç erkeklerde yapılan çalışmalarda flask 
hale oranla kan akımının 25-60 kat arttığı gösteril-
miştir. Relakse olmuş trabeküler kas ve artmış kan 
volümü ile sinozoidler genişleyerek subtunikuler 
pleksusu tunika albuginaya doğru sıkıştırır. Bu 
olayın sonucu olarak venöz akım azalır (veno-ok-
luziv mekanizma) ve intrakavernöz basınç artma-
ya başlar. Trabeküler düz kasların relaksasyonu 
nedeniyle kavernöz cisim kompliansının belirgin 
olarak artması,  peniste elongasyona yol açar. İnt-
rakavernöz basınç artışı ile orantılı olarak kan akı-
mı azalmaya başlar ve diastolik basıncı aştığında 
ise penis içine sadece sistolde kan girer.

Tam ereksiyon (Faz 3):

İntrakavernöz basınç sistolik basıncın %90’ına 
ulaşarak dengelenir. Penis erekt hale gelir. İnter-
nal pudendal arterdeki akım, dolum fazına oranla 
azalmıştır. Ancak flask halden daha yüksektir. Ve-
nöz akım flask halde olduğundan hafifçe yüksek-
tir. Kan gazı çalışmalarında arteriyel düzeye yakın 
değerler elde edilir.

Rijid ereksiyon ( Faz 4):

İntrakavernozal basınç artışı sistolik basıncı iyice 
aşar, bu artışın nedeni iskiokavernöz veya bulbo-
kavernöz kasların istemli veya refleks kontrak-
siyonlarıdır. Bu olay rijid ereksiyona yol açar. Bu 
fazda kavernöz arterde akım yoktur.

membranından geçer (9). NO’ nun solubl guanilil 
siklaz (sGC)’ ye bağlanması proteinde değişik-
liklere neden olur ve aktivitesi artar. Aktive olan 
sGC, GTP’den, cGMP dönüşümünu katalize eder. 
Böylece NO stimulasyonu olduğunda intraselü-
ler  cGMP konsantrasyonları artar. Artmış cGMP 
konsantrasyonları, cGMP bağımlı protein kinaz 
tip 1’in (PKG) aktivasyonuna yol açarak iyon ka-
nalları, endoplazmik retikulum ve Rho-kinaz yolu 
gibi kalsiyum sensitizan yolların inhibisyonu sağ-
lar. Sonuçta oluşan membran hiperpolarizasyonu 
sayesinde düz kasta relaksasyonu sağlanarak erek-
siyon ortaya çıkar (9,10,11). cGMP, fosfodiesteraz 
tip 5 (PDE5) tarafından,  inaktif GMP’ye metabo-
lize edilir ve hücre içi kalsiyum artarak detüme-
sans sağlanış olur.

cAMP Yolu
Otonomik sinirlerdeki vazoaktif intestinal poli-
peptid (VIP), VIP reseptörleri (VIP-R) , düz kas 
tarafından sentez edilen prostaglandin-E (PG-E1 
ve PGE2) EP-reseptörleri (EP-R) ve nöral veya 
sirkulasyonda bulunan katekolaminler, Beta-2 
reseptörleri üzerinden cAMP oluşumunu katalize 
eden adenilat siklazın (AC) aktivasyonuna neden 
olurlar (9,10,11). cAMP daha sonra cGK1’le ben-
zer etkilere sahip protein kinaz A’yı (PKA) uyarır. 
Ancak AC-cAMP yolu erektil fizyolojisinde mi-
nor rol oynamaktadır  (11).

EREKSİYONUN FAZLARI
Ereksiyon ve detümesans pek çok genel kabül iti-
barıyla yedi fazda değerlendirilir:

Flask evre (Faz 0):
Penis flask halde iken sempatik etki baskındır. 
Kavernöz düz kas ile terminal arterioller kont-
raktedir. Kavernöz arterden gelen kan akımı mi-
nimaldir ve beslenme amacıyladır. Subtunikal 
venüllerden emisser venlere olan akım serbesttir, 
intrakorporal kan gazı değerleri venöz kan düze-
yindedir.
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ve veziküla seminalislerin postero-lateralinde 
bulunan pelvik pleksustan kaynaklanan sempatik 
ve parasempatik inervasyonla olur. Emisyon fa-
zında öncelikle noradrenalin üzerinden, sempatik 
sistem etki olmaktadır (15). Yine emsiyon fazın-
da asetil kolin ve nonadrenarjik/ nonkolinerjik 
nörotransmitterler de etkin edebilmektedir. Eja-
külasyonun emisyon fazı aynı zamanda fiziksel ve 
vizuel cinsel uyaranlarla serebral yollarla regüle 
edilmektedir (16). 

Ekspulsiyon
Ekspulsiyon, seminal sıvının uretral meastustan 
ejeksiyonunu ifade etmektedir. Bu süreçte özel-
likle, çizgili kas karakterinde olan bulbospongioz 
ve iskiokavernoz kasların ritmik kontraksiyonu 
önemli rol oynamaktadır. Ekpulsiyonun olması 
için mesane boynunun kapalı, eksternal sfikte-
rin açık olması fizyolojik gerekliliktir. Eksternal 
sfinkter istemli kontrol altında olmasına rağmen, 
bu kontrolün ejakülasyon üzerindeki etkinli-
ği tam olarak bilinmemektedir. Ancak ratlarda, 
Spinal Ejakülasyon Jeneratörü (SGE) merkezinin 
ekspulsiyon safhasını  regüle ettiği belirlenmiştir 
(13,14,17,18,19 ).

ORGAZM
Endokrinolojik ve psikolojik perspektiften farklı 
tanımlamaları olmasına rağmen, orgazmın stan-
dart bir tanımı halen yapılmamıştır. Orgazm eja-
külasyonla birlikte ortaya çıkan bir süreç olmasına 
rağmen, iki süreç birbirinden tamamıyla farklı-
dır(20). 

Orgazmda periferik olarak, taşikardi, hiper-
ventilasyon (>40/dk.), kan basınçında yülselme, 
bulbospongioz ve iskiokavernoz kaslarda ve rektal 
sfinkterde güçlü kontraksiyon, belirlenen başlı-
ca fizyolojik değişikliklerdir (21). Ayrıca orgazm 
sonrası oksitosin ve prolaktin yüksekliği de peri-
ferik olarak belirlenebilen başlıca bulgulardır (22).

Santral sinir sisteminde orgazm sırasında ak-
tivite artışını belirlemek için, PET ölçümleri ile 

İnisyal detümesans( Faz 5):

Sempatik sistemde artan aktivite helisin arter to-
nusunun artmasına ve trabeküler düz kaslarda ka-
sılmaya yol açar. Bunun sonucu olarak da intraka-
vernöz basınçta hafif bir artma görülür. Arteriyel 
akım başlangıç düzeyine döner. Ancak veno-oklü-
ziv mekanizma halen aktiftir.

Yavaş detümesans (Faz 6):

İntrakavernöz basınçta orta derecede bir azalma 
vardır ve venöz dönüş kanallarının açılımına ve 
arteriyel akımın azalmasına işaret eder.

Hızlı detümesans (Faz 7):

İntrakavernöz basınç hızla düşer ve veno-oklüziv 
mekanizma inaktif hale gelir. Arteriyel akım sti-
mülasyon öncesi haline döner ve penis flask hale 
geri döner.

EJAKÜLASYON

Ejakülasyon, otonomik sinir sisteminin kontrolü 
altında,  distal epididim, vaz deferens, veziküla se-
minalis, prostatik uretra ve mesane boynunu ilgi-
lendiren, emisyon ve ekspulsiyon olarak iki fazda 
ortaya çıkan bir fonksiyondur (12,13,14). 

Emisyon
Emisyon fazında ilk aşama, seminal sıvının me-
saneye retrograd olarak akışını engellemek için 
mesane boynunun kapanmasıdır. Bundan sonraki 
aşamada prostat salgısı ile vaz deferenslerden ge-
len ve sperm içeriği yoğun sıvı prostatik uretraya 
boşalır. Prostat salgısı asidik karakterde olup, eja-
külat volümünün yaklaşık %10’unu oluşturur ve 
asit fosfataz, çinko, sitrik asit gibi içerikten mey-
dana gelir (5, 12). Ejakülatın %75- 80’lik kısmını 
oluşturan veziküla seminalis salgısı ise alkali ka-
rakterde olup daha ziyade fruktoz yoğunluğu faz-
ladır. Bütün bu organ fonksiyonlarının regülasyo-
nu, retroperitoneumda, rektumun her iki yanında 
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kan akışının artması temel alınarak, fonksiyonel 
alanlar belirlenmiştir. Özellikle mezodiensefalik 
transiyonel zonlar, lateral segmentel santral alan, 
suprafasiküler nukleus ve ventral tegmental alan-
da kan akışda artış, endorhinal korteks ve amigda-
le de kan akışında azalma belirlenmiştir(23).

Orgazm yoğunluğu androjen seviyesi, yaş 
gibi pek çok parametre ile değişebilmektedir(20). 
Ancak orgazm sonrası değişken bir latent periyot 
mutatır (24). Bu latent periyodun spinal merkez-
lerden ziyade santral bileşenler yoluyla olduğu ve 
özellikle orgazm sonrası prolaktin ve serotonin 
artışının belirleyici olduğu speküle edilmekte-
dir(25).
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“Human SexualResponse” kitabında yayınlamıştır 
(1966). Masters ve Johnson modeline göre kadın-
da seksüel fizyolojik döngü dört bölümden oluş-
maktadır
Uyarılma, 
Plato,
Orgazm,
Çözülme/gevşeme.

Uyarılma Fazı:

Bu dönemde seksüel uyarı ile kadınlarda genital 
ve ekstragenital bölgelerde birçok fizyolojik de-
ğişiklikler meydana gelmektedir. Ekstragenital 
olarak kalp hızı, kan basıncı ve kas tonusu art-
maktadır. Cinsel uyarı ile meme uçlarındaki düz 
kas relaksasyonu ve boyut artışı da meydana gelir. 
Vazodilatasyona sekonder yüz, göğüs ve memeler-
de cilt renginde kızarıklıklar oluşur (sexflush).  Bu 
renk değişimi her iki cinsiyette görülse de kadın-
larda daha yaygındır. Genital bölgede kan akımı 
artışı klitoral düz kas relaksasyonu ile klitoral en-
gorjman oluşmaktadır. Klitoral engorjman, penil 
ereksiyondan farklı olarak klitorisi saran Tunika 
albugineanın unilaminer yapıda olması ve klito-
risten kanı vücuda geri götüren venlerin yeterince 
oklüde edilememesine bağlıdır. Labia minör bo-

SEKSÜEL YANIT MODELLERİ
Kadının normal seksüel döngüsünde fizyolojik, 
psikolojik, sosyal ve duygusal faktörler rol oynar. 
Güncel olarak kadın cinselliği ile ilgili bilgilerin 
temelini oluşturan çalışma sayısı görece olarak az 
da olsa bu konuda tanımlanan bazı modeller var-
dır. İlk modellerin doğrusal olduğu görülmekte 
ve bu modellerde psikolojik boyuttan çok fizyo-
lojik parametreler ön planda tutulmuştur. Sonraki 
yıllarda daha komplike ve döngüsel seksüel yanıt 
döngüleri ortaya konulmuştur. Yıllar geçtikçe ko-
nunun psikolojik boyutu üzerinde daha çok du-
rulmuş, çevresel etmenlerin ve bilişsel durumun 
da oldukça etkili olduğu belirtilmiştir. Kadında 
normal seksüel döngünün bilinmesi fizyolojinin 
ve dolaylı olarak patofizyolojinin daha kolay an-
laşılmasına ışık tutacaktır. Kadında günümüze 
kadar tanımlanan normal seksüel yanıt döngüleri 
aşağıdaki gibidir.

Masters ve Johnson 
Seksüel Yanıt Döngüsü
1960’larda William Masters ve Virginia Johnson 
laboratuar çalışmalarında; kadın ve erkeklerin 
cinsel aktivitelerini gözlemlemiş ve bulgularını 
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yut artışı, Labium majus genişlemesi ile vestibül-
den geçiş kolaylaşır (1, 2).

Vajinal düz kas relaksasyonu ile vajinal engorj-
man (genişleme/çap artışı), vajinal transüdasyon-
la lubrikasyon artışı ve vajinal kayganlık oluşur. 
Başka bir anlatımla bu durum şöyle de açıklana-
bilir. Bir kadın cinsel olarak uyarıldığında; vajina 
duvarlarına kan akımında artış ve vazokonjesyon 
olmaktadır. Artmış kan akımının sağladığı basınç 
artışı, hücreler arasında transüdasyona ve ıslaklık 
oluşmasına yol açar. Bu ıslaklık vajinal katlantıla-
rı aşarak ilk olarak damlacıklar şeklinde gözlenir. 

Vajinal bartolin bezlerinin sekresyonu da vajinal 
ıslaklık artışına katkıda bulunur (1, 2, 3)

Uterusta ve vajen ön duvarında yükselme 
meydana gelir ki bu durum manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG) ile belirlenmiştir (4).

Uyarılma fazı kısa sürebileceği gibi saatlerce 
sürebilir. Kişiler arasında süre olarak değişkenlik 
görülür. Bazı insanlarda diğer faza geçiş hızlıca 
olurken bazılarında uzun sürebilir. Bazıları kendi 
tepki ve duygularını ön planda tutarken bazıları 
partnerinin tatmin olmasıyla daha çok ilgilenir 
(2, 4).

 
Kadının seksüel yanıt döngüsü 

(Masters WH, Johnson VE. Human sexualresponse. Boston:Little, Brown&Co 1966) 

 

Plato Fazı: 
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(1, 5, 6). 

Kadının seksüel yanıt döngüsü
(Masters WH, Johnson VE. Human sexualresponse. Boston:Little, Brown&Co 1966)
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Plato Fazı:

Masters ve Johnson’ın seksüel yanıt döngüsünde 
ikinci fazı oluşturmaktadır. Bu fazda cinsel uyarıl-
ma devam eder. Kalp hızı artar, kan basıncı daha 
da yükselir, kas tonusu ve solunum sayısında artış 
olur. Genel olarak uyarılma fazının özellikleri de-
vam eder fakat daha da yoğunlaşmış olur. Klitoris 
oldukça duyarlı hale gelir ki dokunma ile ağrılı 
olabilir. Klitoris, klitoral katlantının içine çekilir. 
Bu sayede penisin direkt uyarısı veya teması ön-
lenmiş olur. Vajinanın 2/3 proksimal kısmında 
çadırlaşma/genişleme olur. Bu durum semen için 
negatif basınçla vakum etkisi oluşturur. Vajina-
nın1/3 distal kısmında yüksek kan akımı ile vaji-
nal ıslanma devam eder. Ayrıca vajinal duvar koyu 
mor renk alır. Ayaklarda, yüzde ve ellerde kas ka-
sılmaları başlayabilir (1, 5, 6)

Bu faz genelde birkaç dakikada sonlanır fakat 
bazı yayınlarda daha uzun sürdüğü bildirilmiştir 
(1, 5, 6).

Orgazm Fazı:

Bu faz seksüel yanıt döngüsünün doruk noktasını 
oluşturur. En kısa süren bir fazdır ki sadece birkaç 
saniye sürer. İstemsiz kas kasılmaları başlar. Kan 
basıncı, kalp hızı ve solunum sıklığı en yüksek se-
viyeye çıkar ve bu sayede hızlı oksijen alımı olur. 
Vajinal kaslarda orgazmik platformu oluşturan, 
her biri 1 saniyeden kısa süren 3 ila 15 defa olan 
tonik-klonik kasılmalardır. Ayrıca uterusta, uteru-
sun üst kısmından başlayıp alt kısmına yayılan rit-
mik kontraksiyonlar olur. Bütün vücutta kızarık-
lık gözlenebilir. Kadınlarda erkeklere göre orgazm 
evresi daha uzun sürebilir fakat kadın ve erkekte 
his olarak farklılık gözlenmez (7, 8)

Çözülme/Gevşeme Fazı:

Bu fazda vücut yavaşça eski durumuna geri döner. 
Erekte olan ve salgı salgılayan bölgeler önceki boyut 
ve rengine geri döner. Bu dönem, genel bir iyi his-
setme hali, cinsel doygunluk ve sıklıkla yorgunluk 
hissetme ile karakterizedir. Bazı kadınlar, devam 
eden cinsel uyarıyla hızlıca orgazm fazına geri dö-
nebilir ve çok sayıda orgazm yaşayabilir (7). 

Kaplan’ın Trifazik Modeli
Cinsel terapist olan Helen Singer Kaplan 1974’te 
insan seksüel yanıtının bifazik modelini öne sür-
dü. Birinci fazda genitallerde vazokonjesyon ön 
planda iken ikinci fazda orgazmın refleksif kas 
kasılmaları yer almaktadır. Kaplan’a göre bu iki 
faz sinir sisteminin birbirinden ayrı iki bölümü 
ile kontrol edilmektedir: Vazokonjesyon, para-
sempatik sinir sistemin, orgazm ise sempatik sinir 
sisteminin kontrolü altındadır. Ayrıca her iki faz-
da; vazokonjesyonda kan damarları, orgazmda ise 
kaslar rol almaktadır (1, 6, 7)

Kaplan 1979’da bifazik modelini trifazik mo-
dele dönüştürdü. Bu model istek, uyarılma ve çö-
zülme fazından oluşmaktadır. Kaplan’ın trifazik 
modelinin özgün komponenti istek fazıdır (fizyo-
lojik eylem öncesi seksüel yanıt evresi). Masters 
ve Johnson modeli bu bölümü yok saymaktadır. 
Cinsel istek fazı döngünün psikolojik boyutunu 
oluşturmaktadır. Kadın karşı cinse öncelikle psi-
kolojik olarak ilgi duymalıdır. Sonrasında uyarıl-
ma fazı ile vazokonjesyon, kas kontraksiyonları 
ve orgazm olmaktadır. Çözülme fazında ise vücut 
uyarılmamış durumdaki haline geri dönmektedir 
(5, 7, 8)

Cinsel istek her zaman cinsel ilişki sırasında 
oluşmamaktadır. Bazen cinsel istek olmadan sa-
dece partneri tatmin etmek için cinsel ilişkide bu-
lunulabilmektedir (1, 9).



12

KISIM 1 • KANSER VE SEKSÜALİTE

siyel uyarıcı olmadan cinsel yanıt olmayacağını sa-
vundular. Bir uyarı bazen cinsel isteği oluştururken 
bazen de aynı uyarı cinsel isteği oluşturmayabilir. 
Örneğin birinin genital organını baş başa iken ok-
şamak cinsel uyarı-istek sağlarken toplum içinde 
bu olay sadece utanmaya sebep olabilir (4, 10). 

Ayrıca bu modelde cinsel durum ile beraber 
olayların plana göre gidip gitmediği de ele alınır. 
Örneğin vajinal ıslanmanın miktarı, solunum hızı 
gibi durumlar değerlendirilir. Bu gibi durumların 
ortaya çıkmasını beklemek ve ortaya çıktığını göz-
lemek işlerin yolunda gittiğini gösterir. (4, 11) 

Uyarılma, bu modele göre algılama ve değer-
lendirmenin bir ürünü olarak oluşur. Sonrasında 
daha ileri bilişsel değerlendirmeye dönüşür. Bu 
model bir geribildirim modeli olarak öne sürül-
müştür. Zincirin 8 halkası; bir sonraki halka için 
öncü, bir önceki olay için güçlendirici konumun-
dadır. Birinci halka cinsel uyarının algılanması ile 
başlar. Sonra bu cinsel uyarının değerlendirilmesi 
oluşacaktır. Değerlendirme sonucu olumlu olur 
ise uyarılma oluşacaktır. Sonrasında uyarılmanın 

Zilbergeld ve Ellison Modeli
Bu model terapist Bernie Zilbergeld ve Carol 
Ellison tarafından 1980’de ortaya sürülmüştür. 
Masters ve Johnson modelinde olmayan kognitif 
ve subjektif yönler ele alınmaktadır. Bu modelde 
beş komponent üzerinde durulmaktadır: İlgi veya 
istek, uyarılma, fizyolojik hazırlık (engorjman 
veya vajinal ıslaklık), orgazm, tatmin (kişinin na-
sıl hissettiği ile ilgili değerlendirmesi). Kaplan’ın 
modelinde olduğu gibi öncelikle istek fazı vardır. 
Cinsel aktiviteye girme isteğindeki sıklık burada 
önemlidir. Sonrasındaki uyarılma fazında cinsel 
aktivite esnasında fizyolojik değişiklikler ele alın-
mıştır. Daha sonra vajinal ıslaklık ve devamında 
orgazm oluşmakta ve en sonunda kadının durum 
değerlendirmesi ile tatmin duygusunun değerlen-
dirilmesi bu modelde yerini almıştır (1, 7)

Walen ve Roth Modeli
1987’de Walen ve Roth seksüel yanıtın başlangıcın-
da beklentiyi öne sürdüler. Cinsel uyarı için potan-

 
Kadın Seksüel Döngüsü 

(Kaplan H. Disorders of sexual desire and other new concepts and techniques in sex therapy. 
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Walen ve Roth Modeli 
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Değerlendirme pozitif sonuçlanırsa cinsel davra-
nışa dönüşecektir (11, 12). 

algılanması ve değerlendirilmesi takip edecektir. 
Eğer bir kadın vulvasını kirli, iğrenç olarak dü-
şünürse uyarılmasından utanarak sonlandırabilir. 

baş başa iken okşamak cinsel uyarı-istek sağlarken toplum içinde bu olay sadece utanmaya 

sebep olabilir (4, 10).  
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Seksüel Yanıt Döngüsü
Walen SR. Cognitive factors in sexual behavior. J Sex Marital Ther 1980

Basson Modeli
Basson’ın 2000 yılındaki modelinde Walen ve Ro-
th’un modeli gibi kişinin durumu nasıl yorumla-
dığı önem kazanmaktadır. Eğer kişi partnerinden 
nefret ediyorsa veya ona güvenmiyorsa cinsel uya-
rılma oluşmayacaktır (2, 13, 14)

Basson; Kaplan’ın ve Masters ve Johnson’ın 
modelinde vurguladığı istek  uyarılma orgazm          
çözülme bölümlerinin yeni bir ilişkinin başında 
olduğunu vurgulamaktadır.

İlişkinin uzun dönemi sürecinde (bazı kadın-
larda bir sene içinde, bazılarında birkaç sene sonra 
özellikle çocuk sahibi olup bitkinlik ve dikkat da-
ğılması oluşunca) durum oldukça farklı olmakta-
dır (13). 

Tercih etme fırsatı bulma, partnerin ihtiyacı, 
kadınlar için çok önemli olan potansiyel fayda 
veya ödülün farkında olunması gibi durumlarda 
kadınlar cinsel olarak nötral durumdan cinsel 
isteği tetiklemek için gerekli uyaranları arayan 
duruma geçer (15). Cawood’un yaptığı 50 preme-
nopozal kadından oluşan çalışmada; sadece 2 ka-

dının haftada birden fazla cinsel düşüncelere sahip 
olduğu, 23 kadında 1 aydan daha az veya hiç cinsel 
düşünce olmadığı rapor edilmiştir (16). Dolayısıy-
la çoğu kadın için cinsel uyarılma, kadının cinsel 
uyarımı yaşamayı tercih ettiği zaman olmaktadır. 
Bu seçim cinsel istekten çok, asıl olarak ihtiyaçlara 
bağlı oluşmaktadır (17).  

Basson ayrıca kadınlarda duygu ve samimiye-
tin seksüel yanıtta önemli öncüler olduğunu be-
lirtmiştir. Kadın bir kere partnerini samimi olarak 
gördüğü takdirde istek ve uyarılma fazına geçiş 
mümkün olacaktır. Samimiyet uyarılmaya öncü-
lük edecek, sonra da isteğe dönüşecektir. İstek ise 
daha fazla samimiyet oluşturacaktır. Böylece daha 
fazla uyarılma ve isteğe fazına dönüş olacaktır (14, 
18, 19).

Orgazm bu döngünün muhtemel bir sonucu-
dur fakat cinsel tatmin açısından gerekli değildir. 
Bazıları orgazm yaşayabilir fakat cinsel birleşmeyi 
tatmin edici bulmayabilir (15). Tam tersi olarak 
bazıları orgazm yaşamayabilir fakat cinsel birleş-
meyi oldukça tatmin edici hissedebilir (13, 20).
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dayanmaktadır. Lumbosakral spinal kord, spinal 
refleks mekanizması ile önemli rol oynamakta-
dır. Lumbosakral spinalkord; pelvik, hipogastrik 
ve pudendal sinirlerden dorsal boynuz, medial, 
santral ve lateral gri cevhere duyu uyarısı almak-
tadır (21, 22, 23, 24, 25). Asendan duyu yolu ile 
(spinotalamik dorsal yol ve spino retiküler late-
ral yol) talamus ve beyin sapına aktarılmaktadır 
(26). Beyin sapında nucleus paragigantocellularis, 
raphenucleipallidus ve locus ceruleus pelvik effe-
rent sinirleri uyararak lumbo sakral spinal kord 
reflekslerinde rol oynar (27, 28, 29, 30, 31. 32). 

KADININ NORMAL SEKSÜEL 
DÖNGÜSÜNDE FİZYOLOJİK 
PARAMETRELER

Genital Fizyoloji-Nörobiyoloji 
çalışmaları
Kadın cinsel fonksiyonunda genital nörobiyoloji 
yönetimi spinal ve supraspinal seviyeden olmak-
tadır. Nörojenik düzenlenme oldukça karmaşık 
yapıdadır. Bu konudaki bilgiler hayvan çalışma-
larına ve insanlarda görüntüleme çalışmalarına 

Kadının seksüel yanıt döngüsü
(Basson R. The female sexual response: a different model. J Sex Marital Ther 2000
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nofosfatı (cGMP) enzimatik olarak indirger (46). 
Fosfodiesteraz tip 5, klitoris, vestibüler ampul ve 
vajinal düz kastan izole edilmiştir. Oral olarak 
alınan selektif PDE5 inhibitörü sildenafi lsitrat; 
plasebo kontrollü çalışmalarda kadın cinsel uya-
rılma bozukluğunda etkili bir tedavi olarak rapor 
edilmiştir (47, 48, 49).

Prostaglandin E1, VIP ve β-adrenerjik resep-
tör aktivitesi vasıtasıyla siklik adenozin monofos-
fat (cAMP) bağımlı bir mekanizma da yine kadın 
genital dokularında nörobiyolojik olarak rol oyna-
maktadır (46). Tavşan klitoral ve vajinal düz kas 
örneklerinden yapılan çalışmalarda VIP’in doku-
da gevşetici yanıt oluşturduğu gösterilmiştir (50). 

Genital organın klitoris ve vajinanın düz kas 
kontraksiyonu adrenerjik sempatik vazokonstrik-
tör mekanizmanın tonik kontrolü altında olduğu 
düşünülmektedir. Biyokimyasal çalışmalarda in-
san klitoral ve vajinal düz kaslarında fonksiyonel 
α1 ve α2 adrenerjik reseptörlerin varlığı gösteril-
miştir (51). Tavşan klitoral ve vajinal düz kasla-
rında yapılan hayvan deneylerinde bu dokunun 
kontraktilitesinin α-adrenerjik nörotransmitter 
olan norepinefrin ile düzenlendiği saptanmıştır 
(50).

Vajinal lubrikasyon Moleküler 
Biyolojisi
Cinsel uyarı esnasında vajinal lubrikasyon; vajinal 
sıvının transudasyonuna dayanmaktadır. Tran-
sudasyonda plazma ultrafiltratı, çok katlı yassı 
epitelin hücreler arası kanalları boyunca süzülür 
(5). Uyarı direkt olarak vajinal kan akımı etkisi ve 
vajinal epitelin altındaki tabakanın kapiller geçir-
genliği ile oluşmaktadır. Bu yanıt parasempatik 
mekanizma ile oluşmaktadır ve VIP, nitrik oksit 
primer etkili nöropeptidler olarak bu yanıta ara-
cılık etmektedir (52, 44, 45). Ayrıca vazokonstrik-
tör mekanizma ile venöz akım azalmaktadır. Bu 
duruma da  vazokonstriktör etkili nöropeptid Y 
aracılık etmektedir (9). 

Mezensefalondakiperiaquaductal gri cevher, be-
yin sapı ve hipotalamus ile bağlantılı olarak cin-
sel davranışta rol almaktadır (33, 30, 34). Ayrıca 
hipotalamustaki medial preoptik bölge ve nucleus 
paraventricularisin kadın cinsel fonksiyonunda 
major sorumlu alanlar olduğu düşünülmektedir 
(35, 36). Cinsel istek ve uyarılmada ise medial 
amigdala, stria terminalis ve korteksteki interhe-
misferik fissür görev almaktadır (37, 34, 38).

Kadın cinsel fonksiyonunu düzenleyen nörot-
ransmitter ve nöropeptidler; serotonin, dopamin, 
epinefrin, norepinefrin, histamin, opioidler ve 
gama aminobutirik asitten (GABA)oluşmaktadır 
(39, 40). Ek olarak gonadal hormonlar; santral 
sinir sistemindeki yollara etki etmektedir. Sero-
tonerjik ve noradrenerjik nöronlar beyin sapında 
bulunmaktadır. Serotoninin cinsel spinal refleks-
leri inhibe ettiği düşünülmektedir (27, 28, 29, 32). 
Arka hipofizden salınan oksitosin de yine kadın 
cinsel fonksiyonunda rol alan major nörotrans-
mitterlerdendir (35, 36). 

Pelviste inferior hipogastrik pleksus (pelvik 
pleksus), kadın seksüel yanıtında büyük bir etki 
oluşturmaktadır. Bu pleksusun ön kısmı paraser-
vikal ganglion olarak adlandırılır ve sinir liflerini 
uterus, vajina, rektum, mesanenin trigon kısmı, 
klitorisin korpus kavernosa kısmı ve periüretral 
dokulara dağıtır (41, 42).

Genital Tümesans Moleküler 
Biyolojisi
Genital organda kan birikimi sonucu oluşan 
klitoral ve labial engorjman ve vajinal ıslanma; 
parasempatik vazodilatör mekanizma ile ilişki-
lidir. Nitrik oksit, asetilkolin, vazoaktif intestinal 
peptid (VIP) bu mekanizmada rol alan primer 
nörotransmitterlerdir (43, 44, 45). Kadın genital 
dokularının vazorelaksasyonunda nitrik oksitin 
etkili olduğu belirlenmiştir. Fosfodiesteraz tip 5; 
nitrik oksitin indüklediği genital düz kası gevşeten 
ikinci mesajcı molekül olan siklik guanozin mo-
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esas görünümü olan kavernozal boşlukları şekil-
lendirir. Trabeküller, fibröz doku, az sayıda elastik 
lifler ve düz kas liflerini içermektedirler. Korpus 
kavernozumların içinde düz kas trabekülleri ile 
ayrılmış merkezde geniş, periferde ise küçük olan 
sinüzoidler yer almaktadır. Sinüzoidler endotel ile 
döşeli boşluklar olup gevşek bağ dokusu ve düz 
kas trabekülleri ile çevrili, nörolojik uyaranlara 
duyarlı kontraktil birimlerdir. Penis, internal pu-
dental arter tarafından kanlanır. İnternal puden-
dal arter perineal dalını verdikten sonra penil ar-
ter olarak dorsal, bulboüretral ve kavernozal arter 
şeklinde üç ayrı kısımda penise ulaşır. Kavernozal 
arterler kruralar bölgesinden penis hilusuna gi-
rerler.  Kavernozal arterler kavernozal yapıların 
tümesansından, dorsal arterler ise glans penisin 
büyümesinde görev almaktadırlar. Kavernozal ar-
terler uzanımları boyunca erektil doku ve sinüzo-
idleri beslemektedir. Kavernozal arterler penisteki 
korpus kavernozumu besleyen helisin arterleri 
vermektedir. Kavernozal sinüzoidlerin dolması-
nı sağlayanlar kavernozal sinüzoidlere açılan bu 
kıvrımlı helisin damarlardır.  Bulboüretral arter 
ise bulbus ve korpus spongiozumu beslemektedir. 
Buna ilave olarak penise ekternal iliak, obturator, 
vezikal ve femoral arterlerden aksesuear arterler 

Peniste ereksiyonu sağlayan temel yapılar 
korpus kavernozumlardır. Korpus kaverno-
zumların proksimal kısımları iskion pubis 

kollarının altından köken almakta ve pubik arku-
sunun altında birleşerek glans penise kadar yapı-
şık olarak devam etmektedirler. İki adet olan kor-
pus kavernozumların arasında uzanan ve içinde 
üretranın geçtiği korpus spongiozum yer almak-
tadır. Korpus kavernozumların etrafı fibröz ya-
pıdan oluşan tunika albuginea ile çevrelenmiştir. 
Tunika albuginea korpus spongiozum üzerinde 
son derece zayıf iken glans penis üzerinde ise hiç 
bulunmamaktadır. Bu durum ereksiyon sırasında 
galans peniste basıncın düşük olmasına neden ol-
maktadır. Tunika albuginea tabakasının üzerinde 
sırasıyla Buck fasyası, Colles fasyası ve Dartos ta-
bakası olarak bilinen gevşek cilt altı dokusu bulun-
maktadır. Tunika albugineanın içte sirküler dışta 
ise longitudinal demetlerden oluşan iki tabakası 
yer almaktadır. Tunika albugineanın iki tabakası 
arasında venler yer almaktadır. Aşağıda ayrıntıları 
ile verilecek olan ereksiyon sırasında, dış tunikal 
tabaka emisser ven olarak adlandırılan yapıların 
sıkıştırılmasını sağlar ve böylece venöz kanın ka-
çışını engellerler. Tunika albugineadan kavernozal 
yapılara doğru uzanan trabeküller, penil yapının 
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gelebilir. Bu aksesuar arterlerin radikal prostatek-
tomi sırasında hasarlanması erektil disfonksiyona 
neden olmaktadır. Korpus kavernozumun drena-
jı taunika albuginea altında yer alan ve periferal 
sinüzoidlerden kaynaklanan venüller aracılığı ile 
olmaktadır. Bu venüller tunika ve periferal sinü-
zoidler arasındaki trabekülalar içerisinde seyreder 
ve emisser venler olarak çıkmadan önce subtuni-
kal venöz pleksusu oluştururlar. Tunika albugine-
anın dışına üç şekilde drenaj oluşur. Buna göre yü-
zeyel venler cilt altında yol alarak penis tabanına 
yakın bölgede birleşip yüzeyel dorsal veni yaparak 
safen venlere dökülürler.  Korpus kavernozum 
ve spongiozumun emisser venleri dorsalde derin 
dorsal, sirkumfleks ve ventral bölgede ise periüret-
ral venlere dökülürler. Koronal sulkustan başlaya-
rak derin dorsal ven glans penisin, korpus spon-
giozum ve kavernozumların distal üçte ikisinin 
başlıca venöz drenajını sağlar.  Derin dorsal ven 
periprostatik pleksusu dökülür. Proksimal korpus 
kavernozumları drene eden emisser venler kaver-
noz ve krural venleri oluşturmak üzere birleşirler.  
Özetle penisin venöz drenajı ise v. profunda penis, 
v. dorsalis superfisialis penis ve v. dorsalis penis 
aracılığı ile internal pudendal vene olur (1-3). 

Penis düz kasının tonusu, ereksiyonun kali-
tesini belirleyen esas yapıdır. Testosteron düz kas 
hücrelerinde endotel ve elastinin normal yapısının 
sürdürülmesinde son derece önemlidir. Testoste-
ronun yetersiz olduğu durumda bu bütünlüğün 
bozulması sonucunda venooklüzif disfonksiyona 
bağlı ereksiyon kaybı gelişebilmektedir (4,5).  Ka-
vernozal arterler ile trabekülalar çevresindeki düz 
kaslarda alfa adrenerjik sinir lifleri ve reseptörle-
ri yer almaktadır. Peniste alfa ve beta adrenerjik 
reseptörler olsa da alfa reseptörler beta reseptör-
lere göre 10 kat daha fazla ve etkindir. Adrener-
jik reseptörlerden alfa 1’in özellikle etkili olduğu, 
antagonistlerinin ereksiyon sağladığı bilinmek-
tedir. Erekte olmayan flask bir peniste penis düz 
kaslarının tonusu alfa adrenerjik hakimiyet sözko-
nusu olduğu için yüksektir. Buna bağlı olarak si-

nüzoidler relaksasyon sağlayamaz. Detümesansta 
eas olan nörotransmitterin nörepinefrin olduğu 
bilinmektedir. Düz kaslarda yer alan reseptörler 
temel olarak norepinefrin tarafından uyarılmak-
la birlikte dolaşımdaki katekolamin ve adrenalin 
tarafından da uyarılırlar. Adrenerjik aktiviteye 
bağlı olarak sinüzoidlerin kontrakte olması as-
lında arteriyel akımda azlık, sinüzoidal kollaps ile 
karakterizedir. Bu vazokonsrüksiyona bağlı olarak 
subtunikal venöz yapılarda kompresyon yerine 
dekompresyon sözkonusudur. Yani sinüzoidlerin 
bu venöz yapıları tunikaya sıkıştırmasına bağ-
lı olarak venöz dönüş bozulmadığı için venöz 
akım normal olarak sağlanmaktadır (6,7). Oysa 
ereksiyon için gerekli olan sinüzoidlerin genişle-
mesini takiben venöz yapıların tunika albuginea 
yardımıyla sıkıştırılmasıdır. Buradan hareketle 
korpus kavernozum içine uygulanan adrenerjik 
reseptör blokörlerinin sinüzoidlerde genişleme 
yaparak penil ereksiyona neden olacağı söylene-
bilir. Penisin detümesans ya da bir başka deyişle 
flask hali hücresel düzeyde de incelenmelidir. 
Buna göre cinsel uyarının olmadığı durumlarda 
aşağıda daha ayrıntılı olarak belirteceğimiz kont-
raktil maddeler düz kas üzerine hakim olup hücre 
içi kalsiyum konsantrasyonu artmaktadır. Artan 
kalsiyum, fosfolipaz C ve inozitol trifosfatı aktive 
etmektedir. Buna bağlı olarak hücre içi kalsiyum 
deposu olan sarkoplazmik retikulumdan kalsi-
yum salınımına ilave olarak hücre dışından da 
kalsiyum kanallarının açılmasına bağlı olarak kal-
siyum geçişi olmaktadır. Bu geçici aşamada artan 
kalsiyum, kalsiyum-kalmodulin bağımlı myozin 
hafif zincir kinaz aktivasyonuna yol açmaktadır. 
Aktif myozin hafif zincir kinaz, myozin kısa zin-
cirini fosforilize ederek düz kas kontraksiyonuna 
katkıda bulunur. Bu geçici faz sonrası hücre içi 
kalsiyum bazal düzeylerini yakalamaktadır. Bu 
aşamada kalsiyum sensitizasyon yolları da dev-
reye girer. Bu yapılardan bir tanesi G proteinlerin 
bağlandığı eksitatör reseptörlerin varlığıdır. Bu 
durum kalsiyum seviyesinde değişiklik olmadan 
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kalsiyum duyarlılığının arttırılmasına bağlı olarak 
düz kaslarda kontraksiyona katkıda bulunmakta-
dır. Sensitizasyon ile ilişkili olan bu yol Rho-kinazı 
aktive eden RhoA’yı kapsamaktadır (8,9). Rhoki-
nazın ve rho’nun penil düz kasta eksprese olduğu 
ortaya konulmuştur. Bu arada Rho’nun kavernozal 
düz kasta vasküler düz kasa oranla daha fazla eks-
prese edildiğini belirtmemiz gerekmektedir. Buna 
göre, kavernozal düz kaslardaki Rho ekspresyo-
nunun vasküler düz kaslardan 17 kat daha fazla 
olduğu gösterilmiştir (10,11). Buradan hareketle 
Rhokinaz inhibitörlerinin korpus kavernozumda 
relaksasyon oluşturdukları ve bu haliyle ereksiyo-
na katkıda bulundukları gösterilmiştir. Kalsiyum 
sensitizasyonuna yol açan yolun NO’ten bağımsız 
olarak etki edebileceği belirtilmektedir. 

Peniste kalsiyum ya da nörepinefrin haricinde 
pekçok molekül ereksiyon mekanizmasında aktif 
olarak rol almaktadır. Bunlardan biri olan endo-
telin-1, trabeküler düz kas endotelinden salındığı 
düşünülen ve kontraksiyon mekanizmasında yer 
alan moleküldür. Bu molekül aynı zamanda ka-
tekolaminlerin trabeküler düz kaslar üzerindeki 
kontraktil özelliklerini de arttırmaktadır. Endote-
linin düz kaslar üzerindeki etkisi endotelin A ve 
endotelin B isimli reseptörler üzerinden olmak-
tadır. ET-A, endotelinin kontraktil aktivitesinde 
temel yapı olup ET-B’de vazodilatatör cevapta bas-
kındır. Bu reseptörlerin hücre içindeki iletilerinde 
mekanizmanın esasını inozitol fosfat metaboliz-
masının aktivasyonu oluşturmaktadır. Bu durum 
hücre içi kalsiyumun salınması ve protein kinaz 
C’nin aktivasyonunu kapsamaktadır. Endotelinin 
aynı zamanda penisteki düz kas proliferasyonunu 
düzenlediği de ileri sürülmektedir (12,13). Endo-
telinden başka tromboksan A2 (A2), PGF2alfa ve 
PGH2 gibi kontraktil yapılar kavernozal dokular-
dan sentezlenmekte ve düz kas tonusunda görev 
almaktadırlar (14-16). Detümesanstan sorumlu 
diğer nörotransmitterler lökotrienler ve anjiyo-
tensin 2 olarak bilinmektedir. Kavernozal düz kas 
hücreleri ve endotelde bulunan Anjiyotensin 2, 

AT-1 reseptörleri aracılığı ile kavernozal düz kas-
larda kontraksiyona yol açmaktadır (17,18). Bu-
nunla ilişkili olarak AT-1 reseptörlerinin deneysel 
çalışmalarda bloke edilmesinin AT-2 ilişkili kont-
raksiyonları önlediği ortaya konulmuştur (19,20). 
AT-1 reseptörlerinin G protein q tarafından uya-
rılması sonucu fosfolipaz C aktive olmakta ve 
böylelikle inozitol trifosfat ortaya çıkarak sonunda 
kalsiyumun hücre içinde artmasına neden olmak-
tadır (21). Deneysel çalışmalarda ayrıca AT-2’nin 
intrakavernozal enjeksiyonlarının spontan erek-
siyonları engellediği, AT-1 reseptör antagonisti 
losartan verilmesinin ise intrakavernozal basın-
cı arttırdığı ortaya konulmuştur (19). AT-2’nin 
korpus kavernozumdaki seviyelerinin periferal 
sistemden daha yüksek olduğu da gösterilmiştir 
(22). Sonuçta myojenik aktivite, adrenerjik aktivi-
te, PGF2alfa, AT-2 ile endotelin gibi yapılar muh-
temelen spontan detümesanstan sorumludurlar. 

Peniste relaksasyondan da sorumlu pek çok 
faktör yer almaktadır. Korpus kavernozum-
da 5HT1A, 5HT1B ve 5HT2A reseptörlerinin 
kontraksiyondan 5HT3’ün ise relaksasyondan 
sorumlu olduğu gösterilmiştir. Urotensin II gibi 
peptid yapısında olan ajanlarında NO ile ilişkili 
olmak üzere peniste relaksasyona neden oldu-
ğu gösterilmiştir (23). ATP, NANK transmitter 
olup korpus kavernozumda bazal ve fenilefrinin 
indüklediği kontraksiyonları azaltmaktadır (24). 
Penil ereksiyonla ilişkili olarak ATP’nin etkisinin 
başlatılmasında ve devamında pürinerjik iletinin 
aracı olması son derece önemlidir. Çalışmalarda, 
korpus kavernozumda P2Y pürinerjik reseptör-
lerin NO salınımı üzerinden relaksasyona neden 
olduğu gösterilmiştir (25). Otonomik sinir yapı-
larında VIP, PGE1, PGE2 ve katekolaminler “GS” 
proteinleri üzerinden adenilat siklaz aktivasyonu 
ile cAMP artışına neden olabilmektedirler. Bu yol 
daha çok ekzojen olarak stimülasyonlarda etkin 
rol oynamaktadır. VIP, kavernozal sinir yapıla-
rında yer almaktadır ve ekzojen uygulandığında 
peniste relaksasyona neden olmaktadır (26). Ya-



22

KISIM 1 • KANSER VE SEKSÜALİTE

nizmasında son derece önemlidirler. Bu alanların 
elektriksel uyarıları ile ereksiyonun oluşturulduğu 
bilinmektedir (30). Buna karşın sözkonusu alan-
ların tümör, enfeksiyon ve benzeri fonksiyonel 
hasarlarında erektil disfonksiyon gelişebilmekte-
dir. Paraventriküler alan tüm memelilerde cinsel 
döngüde esas olduğu düşünülen MPOA’dan da 
ileti sağlayarak koordineli bir şekilde alt sistem-
lere uyarıyı taşımaktadır. PVN’ta bulunan ve 
oksitosin, vazopresin, enkefalinler ve dopamin 
içerdiği gösterilen nöronlar cinsel uyarıyı medulla 
spinalise iletmektedir (31,32). Yine hipotalamus 
kökenli nöronların lumbosakral otonomik erek-
siyon merkezlerine doğrudan bağlantılarının ol-
duğu gösterilmiştir. Beyinde hipotalamus ve diğer 
merkezlerden cinsel uyaranların medulla spinalise 
ulaştığı ve oksitosinin sözkonusu bu nöronlarda 
temel nörotransmitter olduğu gösterilmiştir. İmü-
nohistokimyasal çalışmalar, oksitosinerjik yapı-
ların PVN, hipotalamus, hipotalamus dışı beyin 
alanları ve spinal kordda ereksiyon ile ilişkili oldu-
ğunu,  intraserebroventriküler ve intratekal olarak 
oksitosin antagonistlerinin verilmesinin ereksiyo-
nu bloke ettiğini göstermiştir (33). Dopaminin ise 
MPOA ile ilişkili olmak üzere cinsel motivasyonu 
sağladığı düşünülmektedir. Dopamin ve dopamin 
reseptör agonistlerinin oksitosinerjik nöronlarıda 
aktive ederek erektil cevaba neden olduğu göste-
rilmiştir (34,35). Dopamin reseptör agonisti olan 
apomorfinin MPOA’ya enjeksiyonunun ereksiyo-
nu kolaylaştırırken dopaminerjik antagonistlerin 
MPOA’ya injekte edilmesinin ereksiyonu engel-
lediği gösterilmiştir (36). 5-Hidroksitriptamin 
(5-HT) hem supraspinal hem de spinal alanda 
ereksiyonda görev almaktadır. 5-HT ihtiva eden 
sinir uçlarının SSS boyunca görüldüğü 5-HT içe-
ren nöronların medüller rafe nükleus ve ventral 
medüller retiküler formasyo, rostral nükleus pa-
ragigantosellülaris ve lumbosakral bölgede oldu-
ğu gösterilmiştir (37,38). Sözkonusu bu anatomik 
alanlarda 5-HT azalmasının seksüel aktiviteyi 
arttırdığı gösterilmiştir. Tersine seksüel aktivite-

kın dönem çalışmalarında karbon monoksi ve 
hidrojen sülfit gibi gaz moleküllerinin de perife-
ral proerektil özellikleri ile kolinerjik sinirler ve 
sinüzoid endotelinden salınarak cGMP aracılığı 
ile relaksasyon ve ereksiyona neden olduğu orta-
ya konulmuştur (27). Burada L-sistein hidrojen 
sülfid sentezinde substrat olarak rol almaktadır. 
Bununla ilişkili olarak insan korpus kavernozum 
hücrelerine ekzojen olarak hidrojen sülfit veril-
mesinin ya da L-sistein verilmesinin relaksasyona 
neden olduğu gösterilmiştir. Bundan başka, “no-
sispetininde” relaksasyona neden olabileceği be-
lirtilmektedir (28). 

Özetle peniste periferal anlamda noradrena-
lin, endotelinler, anjiyotensin 2, serotonin, pros-
tanoidler olan PGF2a, tromboksan A2 ve TNF 
alfa gibi yapılar kontraksiyona neden olup penisin 
flask halinden sorumlu iken asetilkolin, dopamin, 
ATP, adenozin, VIP, adrenomedullin, kalsitonin 
gen ilişkili peptid (CGRP), PGE1 ve endokannabi-
noidlerin ise relaksasyon mekanizmasında görev 
aldığı görülmektedir (8).

Glans peniste yer alan serbest sinir uçları ve 
korpusküler reseptörler afferent sinir sonlanma-
larını oluşturmaktadır.  Serbest sinir uçları ince 
myelinli Aδ ve myelinsiz C liflerden oluşmaktadır. 
Sözkonusu bu reseptörlerden çıkan sinir lifleri 
penisin dorsal sinir demetlerini oluştururlar. Dor-
sal penil sinirin somatik ve otonomik bileşenleri 
bulunmaktadır. Buna bağlı olarak ereksiyonun 
yanısıra ejakülasyon fonksiyonlarınıda düzen-
lemektedir. Ardından bu lifler pudendal sinire 
katılırlar. Pudendal sinir duyusal sinyalleri spi-
nal korda S2-S4 aracılığı ile ileterek lumbosakral 
alandaki gri yapıya sonlanır. Bu aşamadan sonra 
gerek taktil gerekse de görsel, işitsel ve düşünsel 
cinsel uyaranlar santral sinir sistemine ulaşmak-
tadır (3,7,29). Supraspinal yolaklardan olan ol-
faktör nükleus, medial preoptik alan (MPOA), 
nükleus akkumbens, amigdala ve hipokampus, 
hipotalamusta bulunan paraventriküler nükleus 
(PVN) ve ventromedial yapılar ereksiyon meka-
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rak negatif etki ettiği ve bu etkiyi dopamin siste-
mi, üzerinden yapabileceği belirtilmiştir (51,52). 
Bundan başka talamusun medial dorsal nükleusu, 
prekallozal singulat girus, subkallozal ve kaudal 
giruslar ile hipokampal bölgenin uyarısı ereksiyo-
na neden olabilmektedirler. Ventral medullada yer 
alan paragigantosellüler nükleus da ereksiyonda 
rol oynayabilmektedir (8,53). 

Sonuçta yukarıda belirtilen kompleks meka-
nizmalar ve yolakların eşliğinde beyinden medul-
la spinalise iletilen cinsel uyarılar parasempatik 
alan olan sakral 2-4. bölgeye ulaşmaktadır. Para-
sempatik yollar sakral 2-4’ün intermediolateral 
hücre kolonlarının içerisinde yer alan nöronlar-
dan çıkarlar. Buradan çıkan preganglionik lifler 
parasempatik uyarıyı pelvik sinir aracılığı ile pel-
vik gangliona ulaştırmaktadırlar. Pelvik pleksus ile 
sinaps yaptıktan sonra postganglionik parasempa-
tik lifler kavernozal sinirin bir parçası olarak or-
taya çıkarlar. Kavernozal sinirlerin medial dalları 
üretraya eşlik ederken lateral dalları ürogenital 
diyaframı sfinkterin 4-7 mm lateralinden perfore 
ederek geçmektedir.  Kavernozal ve dorsal sinirler 
arasında çok sayıda bağlantı olduğu bilinmektedir. 
Kavernozal sinirler çok iyi bilindiği üzere prosta-
tın posterolateral lokalizasyonu boyunca pelvik 
fasianın içinde ilerlerler. Kavernozal sinirlerin bir 
kısmı penise ilerleyerek derin penil arter ve kaver-
nozal venler boyunca penil kruslara ulaşmakta-
dır. Sempatik yollar ise spinal T10-L2 arasından 
köken alırlar. Preganglionik sempatik lifler sakral 
ve kaudal lomber ganglionlara ulaşır. Postgang-
lional lifler sempatik zinciri üç yolla terk ederler. 
Hipogastrik sinir pelvik pleksusa ulaştıktan sonra 
peniste kavernozal sinire ulaşır, paravertebral gan-
gionlardan sempatik uyarı pelvik sinir ve oradan 
kavernozal sinire ulaşır, pudendal sinir aracılığı 
ile doğrudan sempatik aktivite kavernozal sinire 
ulaşır (1,3,6,8). 

Somatik sinirler temelde duyu ile bulbokaver-
nozal ve iskiokavernozal kasların kasılmasını sağ-
larlar. Somatik sinirler torakal 11 ve lomber 2’ye 

nin intraserebrovasküler ve intratekal 5-HT veril-
mesiyle düzeldiği gösterilmiştir. 5-HT yollarının 
bulunduğu lokalizasyonlara göre inhibitör ya da 
kolaylaştırıcı etki yapabileceği belirtilmiştir.  Me-
latonin 5HT2C antagonist etki göstererek erek-
siyona katkıda bulunmaktadır (39). Yine NO’in 
santral sinir sisteminde erektil cevapta rol aldığı 
MPOA ve PVN başta olmak üzere pekçok beyin 
kısmına etki ettiği gösterilmiştir. PVN’ye NOS in-
hibitörlerinin uygulanmasının dopamin agonisti 
ve oksitosin ile indüklenen penil ereksiyonları in-
hibe ettiği gösterilmiştir. Non-kontakt ereksiyon-
lar boyunca PVN’de NO üretildiği gösterilmiştir 
(8,40,41). Beyinde en fazla PVN’de NOS’in olduğu 
NOS içeren nöronların spinal kordda da olduğu 
ve ereksiyona neden oldukları gösterilmiştir. Tes-
tosteronun sadece periferik sinir sisteminde değil 
MPOA’da da NOS ile ilişkili olabileceği belirtil-
mektedir (42). 

Sadece yukarıda yaygın olarak incelenen mad-
deler değil pekçok ajanın da ereksiyon mekaniz-
masında rol alabileceği bildirilmiştir. İntrasereb-
ral verilen ACTH ve bunun ilişkili olduğu alfa 
MSH’ın hipotalamik ve limbik sistemdeki MC3 
reseptörleri ile kalsiyum kanalları üzerinden erek-
til yanıtları ortaya çıkardığı ortaya konulmuştur 
(43).   Bundan başka NMDA (l-glutamat-n me-
til-d-aspartat), amino-3-hidroksi-5-metil–izok-
sazol-4-propionik asit (AMPA) ve trans-1-ami-
no-1,3—siklo pentadikarboksilik asit (ACPD) 
MPOA ve PVN’ye enjekte edildiğinde proerektil 
etki gösterdiği ortaya konulmuştur (44). GA-
BA’nın ise santral bölgede inhibitör etki gösterdi-
ği, santral opioid µ reseptörlerinin santral olarak 
verilmesiyle penil ereksiyonun bozulduğu ve bu 
etkiyi NO salınımını engelleyerek yaptığı gösteril-
miştir (45). Opioid yapıların santral etkiyle erek-
siyonu engellediği opioid antagonist naloksan ve-
rilmesiyle bu etkilerin değiştirildiği gösterilmiştir 
(46,47). Heksarelinin, pro-VGF kaynaklı peptidler 
ve kannabinoidlerin penil ereksiyonları arttırdığı 
gösterilmiştir (48-50). Prolaktinin ise genel ola-
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lin salınımına bağlı olarak meydana gelmektedir. 
Kavernozal dokular ile endotelde muskarinik 
reseptörlerin varlığı gösterilmiştir. Asetilkolin 
adrenerjik nöronların presinaptik inhibisyonu, 
endotelyal hücrelerden NO salınımının uyarılma-
sı gibi yollarla ereksiyona katkıda bulunmaktadır. 
İlk olarak 1979 yılında periferal vasküler düz kas-
larda saptanan ve endotelden salınan NO, NANK 
iletiden sorumlu temel mediatör olarak kabul 
edilmektedir. Normal şartlarda ereksiyon halinde 
olmayan penisteki parsiyel oksijen basıncı yakla-
şık 35 mmHg olup buda venöz kandakine denk 
gelmektedir. Ereksiyon halinde ise sinozoidlere 
gelen kan ile birlikte basınç 100 mmHg’ye kadar 
çıkabilmektedir. Korpus kavernozumda NO sen-
tezinin doğrudan oksijen seviyesi ile ilişkili oldu-
ğu gösterilmiştir (8,54). Peniste oksijen seviyesi 
düşük olduğunda NO sentezinin inhibe olduğu 
gösterilmiştir. Buna bağlı olarak trabeküler düz 
kas relaksasyonu bozulacaktır. Çalışmalarda NOS 
aktivitesi için gerekli minimal oksijen seviyesi-
nin 50-60 mmHg olması gerektiği belirlenmiştir. 
Bu seviyenin altındaki konsantrasyonlar NO’in 
parsiyel sentezine ve dolayısı ile relaksasyonunda 
parsiyel olmasına neden olacaktır (55). Oksijen 
konsantrasyonu düşüklüğünde vazokonstriktör 
olan endotelin sentezi de artmaktadır. NO aslında 
çok iyi bilindiği üzere eşleşmemiş elektron içeren 
bir serbest radikaldir. Serbest radikallerin stabil 
olmayan ve oldukça reaktif moleküller olduğu bi-
linmektedir. Bu molekül penisteki düz kas relak-
sasyonundan başka trombosit aktivitesi, nöronal 
iletim, immün sistem regülasyonu gibi alanlarda 
da görev almaktadır (56-58).  NO oluşumunu 
sağlayan NOS’un birbirine %50-60 homolog olan 
3 formu bulunmaktadır. Bunlardan nNOS ve 
eNOS nöronal ve vasküler endotelyal hücrelerde 
yer almaktadır. Bu formların aktivitesi için kalsi-
yum kalmodulin etkileşimi gereklidir. Diğer NOS 
izoformu indüklenebilir olan iNOS olup bakte-
riyel ve inflamatuar ürün ve mediatörlere bağlı 
olarak farklı hücrelerde meydana gelmektedir 

kadar olan spinal yapılardan köken almaktadırlar. 
Buradan çıktıktan sonra sempatik ganglionlara 
bazı lifler ise lumbar splanik sinirler yoluyla infe-
rior mezenterik ve superior hipogastrik pleksusua 
ulaşırlar.  Buradan lifler hipogastrik pleksusua, 
ardından pelvik pleksusa ulaşmaktadırlar. Sakral 
2-4’te yer alan onuf nükleusu somatomotor penil 
innervasyon merkezidir. Bu sinirler sakral sinirler 
içerisinde seyrederek iskiokavernozal ve bulboka-
vernozal kasları innerve eden pudendal sinire ula-
şırlar.  Bu iskiokavernozal kasların kasılması rijid 
ereksiyonu tamamlamaktadır. Özetle pelvik plek-
susun ve kavernozal sinirlerin uyarılması ereksi-
yona neden olurken sempatik yapıların uyarılması 
detümesansa neden olmaktadır. Buna göre sakral 
parasempatik uyarı ereksiyon, torakolumbar sem-
patik uyarı detümesansa neden olmaktadır. Spinal 
yapılarla ilişkili olmak üzere L4, L5 altındaki ha-
sarlar refleks erektil cevabın kaybolmasına neden 
olmaktadır. Sakral spinal kord hasarlı olgularda 
refleks ereksiyon olmasa da psikojenik ereksiyon 
olmaktadır.  Bu şekilde serebral başlatılan ereksi-
yonlar T12 altında motor nöron lezyonu olanlarda 
daha sık görülmektedir.  T9 ve üzeri lezyonu olan 
olgularda ise psikojenik ereksiyon görülmemek-
tedir.  Bundan dolayı efferent sempatik çıkışın 
T11-12 seviyesinde olduğu belirtilmektedir. Psi-
kojenijk ereksiyonu olan olgularda peniste uzama 
ve genişleme olsa da rijidite yetersiz olmaktadır 
(1,2,8).   

Sakral spinal kordun 2. ve 4. segmentlerindeki 
intermediolateral kolumnada bulunan pregang-
lionik nöronlardan gelen parasempatik uyarılar 
ile kavernozal sinir uçlarındaki uyarı neticesinde 
(asetilkolin) nörojenik nitrik oksit sentaz (nNOS) 
ve endotelyal nitrik oksit sentazın (eNOS) ortaya 
çıkmasını takiben, L-arjininden nikotinamid ade-
nin dinükleotid fosfat hidrojen (NADPH) ve tet-
rahidrobiyopterin’in de yer aldığı bir reaksiyonla 
L-sitrülin oluşur ve gaz yapısında bir nörotrans-
mitter olan lipofilik NO ortaya çıkar. Kavernozal 
yapılar ve vasküler yapılarda ereksiyon asetil ko-
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maktadır. Bu adipozit birikimi sonucunda tunika 
albugineanın venöz kaçağı önlemede yetersiz ol-
duğu görülmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere NO ereksiyonla 
sonuçlanan mekanizmada yer almaktadır. NOS 
aracılığı ile sentezlenen NO, kavernozal düz kas 
hücre zarındaki guanilat siklazı (GC) aktifleye-
rek guanozin trifosfat (GTP)’tan siklik guanozin 
monofosfat (cGMP) üretimine neden olur. CAMP 
ve CGMP düz kas gevşemesinde rol alan ikincil 
habercilerdir. cGMP yolu cAMP yoluna kıyasla 
100 kat daha fazla substrat spesifisitesi gösterdiği 
için daha önemlidir. cGMP’nin hedeflerinden biri 
cGMP bağımlı protein kinazlardır. Bunlar iki tip 
olup cGKI ve cGKII olarak bilinmektedir (3,8,68). 
Peniste en çok bulunan şekli cGKI’dır [77]. Ge-
netik olarak cGKI olmayan farelerde NO-cGMP 
aktivasyonunun korpus kavernozumda relaksan 
etkisi zayıf görülmüştür (69). Bu durum araştır-
macıların cGMP-bağımsız (VIP, cAMP) ve cGK 
bağımsız (iyon kanalları) yolakların erektil fizyo-
lojide minimal rollerinin olacağını ifade etmele-
rine neden olmuştur (1,2,3,8,70). Sonuçta artan 
cGMP protein kinaz G’yi aktifler ve potasyum 
K+ ve kalsiyum Ca++ kanallarının fosforilasyonu 
gerçekleşir. Ca++ kanallarının kapanması, sito-
zolik Ca++’nın sarkoplazmaya geri alınması, K+ 
kanallarının açılarak K+ seviyesinin düşmesi gibi 
yollarla kavernozal düz kasta hiperplarizasyon ve 
relaksasyonu gerçekleştirerek kavernozal cisimler 
kan ile dolar ve genişler. Kavernozal düz kasta kal-
siyuma duyarlı K kanallları (maksi K), metabolik 
olarak kontrol edilen K kanalları (K-ATP), Geç 
tasfiye edilen kanal, hızlı kısa süreli A akımı (IA) 
kanalı olmak üzere 4 tip kanal bulunmaktadır. 
Kalsiyuma duyarlı K kanalları cAMP bağımlı düz 
kas relaksasyonunda rol almaktadır. Buradanda 
anlaşılacağı üzere kavernozal yapılar içerisinde 
yer alan ve ereksiyonda temel rol oynayan düz kas 
kontraksiyonu ve relaksasyonu sarkoplazmik Ca 
tarafından regüle edilmektedir. Buna göre hüc-
re içi Ca düzeylerinde yaklaşık 4 kat artış sonu-

(8,59). Erektil fonksiyonun eNOS kaynaklı ilişki-
sinde birkaç teori ileri sürülmektedir. İlk olarak 
asetilkolinin postganglionik kolinerjik sinirlerde 
salınımının endotelden NO salınımına neden ol-
duğu belirtilmektedir. Gerçektende asetilkolinin 
ekzojen verilmesinin penil arterler ve korpus ka-
vernozumda endotel kaynaklı relaksasyona ne-
den olduğu gösterilmiştir (60,61). Ancak atropin 
ve neostigminin kavernozal sinir uyarımlı penil 
ereksiyonu engellemediği gösterilmiştir (62). 
Bundan başka korpus kavernozumun sinirsel re-
laksasyonunun fonksiyonel endotelyuma gerek 
göstermediği belirtilmektedir (63). eNOS kay-
naklı ikinci teori kayma gerilmesine bağlı olarak 
eNOS aktivasyonudur. Ereksiyon sırasında vas-
küler ve sinüzoidal yapıların genişlemesi gerilme 
stresine neden olmaktadır. Bu durumda protein 
kinaz Akt endotelden NO salınımını kolaylaştır-
maktadır (3,64). Üçüncü teori ise plazmada bu-
lunan bradikinin ve oksijen gibi yapıların korpus 
kavernozuma oksijenli kanın girişine ikincil ola-
rak endotelden NO üretimini tetiklemesidir (3). 
Buna göre nNOS penil ereksiyonun başlatılması 
ve düz kas relaksasyonunun büyük kısmından 
sorumlu iken eNOS ereksiyonun sürdürülme-
sinden sorumludur. Bundan başka sinüzoidlerin 
genişlemesinin de eNOS aktivasyonuna yol aça-
bileceği belirtilmektedir. Unutulmaması gereken 
önemli bir noktada peniste yer alan nNOS akti-
vitesinin testosteron ile düzenlendiği gerçeğidir 
(8). Deneysel çalışmalarda, orşiektomi sonrası 
kavernozal sinir uyarımına erektil yanıt ve penis-
teki NOS seviyesinin azaldığı gösterilmiştir (65). 
Testosteron verilmesi ile bu durumun düzeldiği 
ortaya konulmuştur. Hayvan modellerinde and-
rojen yoksunluğunun dorsal sinir yapısında ve 
endotelyal morfolojide bozulma, trabeküler düz 
kas içeriğinde azalma ve ekstrasellüler matrikste 
bir artış ile birlikte penil doku atrofisine yol açtığı 
görülmüştür (8,66,67). Bunun ötesinde androjen 
yoksunluğu korpus kavernozumun subtunikal 
bölgesinde adipozitlerin birikmesi ile sonuçlan-



26

KISIM 1 • KANSER VE SEKSÜALİTE

raktil mekanizmanın bozulmasına ikincil olarak 
erektil disfonksiyona neden olabileceği söylene-
bilir. Düz kasların relaksasyonunun bozuk olma-
sı peniste bu yapıların genişlemesine bağlı olarak 
kanlanmanın yetersiz olması anlamına gelmekte-
dir. Bu yapılar genişleyemeyeceği için subtunikal 
venler üzerinede gerekli baskıyı uygulayıp venöz 
yapıları sıkıştıramayacak ve venöz kaçak sözkonu-
su olacaktır (71). 

Yukarıdaki bilgileri özetlersek cinsel uyaranla-
ra bağlı olarak santral sinir sisteminde düzenlenen 
uyarılar parasempatik aktivite ile sakral 2-4’e gel-
mekte buradan kavernozal sinire ulaşan uyaran-
lar sonucunda L-arjininden NOS aracılığı ile NO 
oluşmaktadır. Oluşan NO cGMP’yi aktifleştirerek 
hücre içi kalsiyum azalmasına yol açmaktadır. Bu 
arada nöronal NOS ereksiyonu başlatırken endo-
telyal NOS ereksiyonun sürdürülmesinden so-
rumludur. Buna bağlı olarak peniste korpus kaver-
nozum içerisinde yer alan arterler ve sinüzoidlerin 
duvarındaki düz kaslarda relaksasyon olmaktadır. 
Bu dilatasyona bağlı olarak genişleyen sinüzoidler 
sonucunda peniste uzama, tümesans ve rijid erek-
siyon aşamaları oluşmaktadır. Bu durum, peniste 
yer alan venöz yapıların tunika albuginea arasın-
da sıkışması sebebiyle oluşmaktadır. Sözkonusu 
bu mekanizma ile ilişkili olarak penise kan akımı 
sağlayan kavernozal arter ile helisin arterler ya da 
sinüzoidlerin düz kaslarında yer alan endotel bo-
zukluğunun yeterli kanlanmama ya da yeterli di-
latasyon sağlayamama nedenleriyle arteriovenöz 
yetmezliğe neden olabileceği söylenebilir. 

Ereksiyon sonrası kavernoz cisimlere dolmuş 
ve sıkışmış olan arteriyel kanın venöz sisteme 
geri dönebilmesi ve penisin flask haline tekrar 
kavuşması için bir dizi biyolojik olay gelişir. NO 
salınımının durması ile birlikte PDE5 aracılığı ile 
cGMP’nin yıkılması ve ejakülasyon sırasındaki 
sempatik aktivite detümesansta esas olaylardır. 
Önce kavernozal yapı içerisindeki “fosfodieste-
raz tip 5” adlı enzim c-GMP ve muhtemelen de 
“fosfodiesteraz 2,3,4” adlı enzimler de c-AMP’yi 

cu Ca kalmoduline bağlanmakta ve sonuçta bu 
kompleksin myozin hafif zincir kinazla etkileşme-
si sağlanmaktadır. Oluşan bu aktivasyon myozin 
hafif zincirlerinin fosforilasyonunu kataliz eder 
ve aktin flamentleri boyunca myozin çapraz bağ-
larının devinimini sağlar. Ayrıca, hafif zincir fos-
forilasyonu ATP’nin hidrolize olmasını sağlayarak 
kas kasılması için enerji sağlayan myozin ATPaz’ı 
aktive eder. Sarkoplazmada bulunan kalsiyumun 
azalması sonrası kalmodulin myozin hafif zincir 
kinazdan ayrılır ve bunu inaktive eder. Myozin, 
myozin hafif zincir fosfotaz ile defosforile olur, 
ardından aktin flamentten ayrılır ve kas gevşer.  
Burada kaldesmon da myozin fosforilasyonu ve 
enerji tüketimi ile kasılma mekanizmasında rol 
oynayabilir (3).  

Yukarıda ayrıntıları ile belirtilen yolaklar ve 
mekanizmalar bağlı olarak peniste yer alan kaver-
nozal ve helisin arterlerin dilatasyonu ereksiyonda 
ilk aşamadır. Buna bağlı olarak peniste kan mikta-
rı ve dolayısıyla basınç artmaktadır. Oluşan ereksi-
yonun devamı için penise gelen kan akımının pe-
nisten dolaşıma geri dönen kan akımından daha 
fazla olması gerekmektedir. Bu durum, trabeküle 
düz kas gevşemesi ile hem kavernozal cisme gelen 
kan akımının artması, hem de sağlanan distansi-
yon (kavernozal dolum ve intrakavernozal basınç 
artışı) sonucu emisser venlere yapılan kompres-
yon aracılığı ile dolaşıma dönen kan miktarının 
azalması yolu ile gerçekleşmektedir. Genişleyen 
sinüzoidler ile tunika albuginea arasında küçük 
venüllerin kompresyonu, venöz akışın azalmasını 
dolayısı ile kanın korpus kavernozum içinde tutul-
masını sağlamaktadır (8). Sonuçta intrakaverno-
zal basınç 100 mmHg seviyesine çıkarak ereksiyon 
tam olarak sağlanmaktadır. Bunlara ilave olarak 
iskiokavernozal kasların kontraksiyonuda basınç-
ta yükslemeye katkı sağlamaktadır. Buradan hare-
ketle sinüzoidler ve vasküler düz kasların endotel 
tabakaları ya da elastin oranlarında bozukluğa yol 
açan diabetes mellitus, sigara içimi, hipertansiyon 
ve testosteron yetmezliği gibi patolojilerin kont-
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Thompson CS. Angiotensin  II increases corpus ca-
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sırası ile GMP ve AMP’ye yıkarlar. Hiperpolarize 
durumdaki hücreler bu sefer depolarize olurlar, 
kalsiyum kanalları açılır, hücre içine kalsiyum 
girerken kas lifleri birbirleriyle etkileşerek kasıl-
maya başlarlar. K+ kanallarının da kapanmasıyla 
hücre hiperpolarizasyondan kurtulur. Genişleyen 
sinüzoidler ve diğer vasküler düz kaslar kontrakte 
hale gelmeye başlayarak vasküler desteği azaltırlar. 
Kan sıkışık durumdaki venlere pompalanır son-
rada kavernozal cisim içindeki kan miktarı azal-
dıkça periferde sıkışmış olan venler üzerindeki 
basınç azalır ve normal bir venöz dönüş başlamış 
olur. Cinsel uyarıyı takiben oluşan adrenerjik ak-
tivite penis arterlerinde ve trabeküler düz kaslarda 
kontraksiyona neden olmakta buna bağlı olarak 
kan akımı azalmakta ve laküner boşuklarda kan 
akımı düşmektedir. Sözkonusu bu durum venöz 
sistem üzerine olması gereken kompresyonun 
kalkmasına ya da olmamasına neden olacağı için 
peniste ereksiyon için gerekli kan miktarının dre-
ne olmasına neden olmaktadır. 
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denge noktası modelleri gibi modeller mevcuttur. 
Ancak hiç bir model henüz cinsel fizyolojiyi tam 
olarak tanımlayamamaktadır. Tüm bu fizyolojik 
döngünün bozulması ya da aksaması ile kadında 
cinsel fonksiyon bozukluğu gelişmektedir. Kadın 
cinsel fonksiyon bozukluğu DSM5 katagorisine 
göre istek/uyarılma, orgazm, genito-pelvik ağrı/
penetrasyon ve disparoni/vajinismus bozukluları 
olmak üzere 4 katagoride sınıflandırılmaktadır. 

Kadın Seksüel Fizyolojisinde Rol 
Oynayan Santral ve Periferik  
Transmitterler
Kadınlarda seksüel fizyolojide rol oynayan trans-
mitterler istek uyarılma, orgazm, klitoral doku, 
vazokonjesyon ve lubrikasyon üzerine etki ederler. 
Santral transmitterlerden melanokortin, testoste-
ron, östrojen, progesteron ve dopamin seksüel 
istek ve uyarılmayı pozitif yönde etkilerken, opi-
oidler, serotonin ve prolaktin negatif olarak etki 
etmektedir. Oksitosin, norepinefrin (NE) uyarıl-
ma ve orgazmı pozitif yönde etkilerken, seroto-
nin, prolaktin ise negatif olarak etki etmektedir. 
Periferik transmitterlerden östrojen, testosteron, 
nitrikoksit (NO), prostaglandin E1 (PGE1) ve VIP 
klitoral dokuyu, sensasyonu  vazokonjesyon ve 
lubrikasyonu pozitif yönde etkilerken serotonin, 
nöropptitY(NPY) ve NE negatif yönde etki ederler 
(1,şekil-1,şekil-2 ).

GİRİŞ
Kadın erkek ilişkisinin sağlanması ve aile hayatı-
nın devam edebilmesi hatta üremenin olabilmesi 
için seksüel fizyolojinin işliyor olması gerekmek-
tedir. Kadında seksüel fizyolojinin devam ediyor 
olabilmesi için beyin omurilik sisteminin, hormo-
nal dengenin, damarsal tüm yapıların ve genital 
organların sağlam olması, tam bir uyum içinde 
çalışması ve buna psikodavranışsal bütünleyici 
faktörlerin eklenerek seksüel döngünün tamam-
lanması çok önemlidir. Bir taraftan beyinden 
çıkan efferent sinyaller genital bölgeyi uyararak 
genital organlarda bir takım değişikliklere neden 
olurken diğer taraftan genital organlardan çıkan 
afferent sinyaller beyni uyarır ve fizyolojik deği-
şikliklere sebep olur.  Kadın seksüel fizyolojisin-
de rol oynayan çok önemli santral ve periferik 
transmitterler vardır. Santral transmitterler istek 
uyarılma ve orgazm üzerine etkili iken periferik 
transmitterler duyu, kan akımı ve erektil doku 
üzerine etkilidir. Kadında seksüel uyarılma po-
tansiyeli olan erojenik bölgeler sıklıkla klitoris, 
klitorise yakın periuretral bezler, vajina, uretra 
ve memelerdir. Vajinal lubrikasyon, vazoaktif in-
testinal polipeptitin (VIP) vazodilatatör etkisiyle 
vajinal kapillerlerde dilatasyon ve sodyum den-
gesine göre oluşur. Kadın cinsel fizyolojisini ta-
nımlayabilmek için Master ve Johnson, Kaplan, 
Basson, Çifte kontrol, teşvik motivasyon,  cinsel 
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Şekil-1: Kadın seksüel fizyolojinde rol oynayan santral transmitterler 

 

 

: 

Şekil-2: Kadın seksüel fizyolojinde rol oynayan periferal transmitterler 

Şekil-1: Kadın seksüel fizyolojinde rol oynayan santral transmitterler

Şekil-2: Kadın seksüel fizyolojinde rol oynayan periferal transmitterler
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Kadında Seksüel Uyarılma 
Potansiyeli Olan Erojenik Bölgeler
Kadında seksüel uyarılma potansiyeli olarak bili-
nen erojenik bölgeler clitoris, klitorise yakın peri-
uretral bezler, uretra, vajina ve memelerdir. İlk kez 
kadının erojenik bölgesi ve kadının ejakülasyo-
nundan sorumlu bölge olarak clitoris Ragnier de 
Graaf tarafından 17. Yüzyılda bildirildi. 1950 yılın-
da kadının erojenik bölgesi olarak vajen ön duvarı 
Grafenberk tarafından tanımlandı ve Addiego ta-
rafından 1981 yılında bu alana G noktası (G-spot) 
adı verildi (2,3). Uzunca bir süre bunun üzerin-
de ciddi tartışmalar oldu ve neticede araştırıcılar 
böyle bir noktanın olmadığı kanaatine vardılar. 
O’connell ve arkadaşları 2008 yılında distal vaji-
nal anatomiyi değerlendirdiler (4). Distal vajina, 
clitoris ve uretranın aynı kan damarları ve sinirsel 
innervasyonu kullandığı sonucuna vardılar. 2013-

2014  yılında Oakley klitoral uretral kompleksi 
ortaya koyarken, aynı yıl Jannini  klitoral uretral 
vajinal (CUV) kompleksi kadının seksüel uyarıl-
ma potansiyeli olan erojen bölgeleri olarak değer-
lendirdi (5,6, şekil-3). 

Vajinal Mikrosirkülasyon ve 
Lubrikasyon
Normal uyarılma olmadığı zaman vajinal bölgede 
kılcal damarların hepsi aynı anda açılmaz ve kılcal 
damarların bir kısmı rastgele açılır. Bu durumda 
sodyum reabsorbsiyonu sınırlanır ve çok az bir 
sıvı olur. Seksüel uyarılma sonucunda nörol VIP 
salınımı aktive olarak genital bölgede arter ve ka-
pillerlerde dilatasyona neden olur. Bu durum sod-
yumun lümene saturasyonunu sağlar ve vajinal 
lubrikasyon gerçekleşir. Yani vajinal lubrikasyon 
sodyum iyonları bağımlıdır (7, şekil-4).   

Şekil-3:Kadında seksüel uyarılma potansiyeli olan erojenik bölgeler

 

 

Şekil-3:Kadında seksüel uyarılma potansiyeli olan erojenik bölgeler 
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Şekil-4: Vajinal mikrosirkülasyon ve lubrikasyon mekanizması Şekil-4: Vajinal mikrosirkülasyon ve lubrikasyon mekanizması
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İstek Evresi: Seksüel ilişkinin kadın tarafından 
istenmesi ve arzulanmasını esastır. Cinselliği 
oluşturacak şekilde iletişim, ortam, fantazi, koku, 
partner davranışları, gibi karmaşık davranışları 
gerçekleştirmesini sağlayacak motivasyonun oluş-
turulmasıdır. Bu evre, Masters ve Johnson mo-
delinde olmayan cinselliğin özellikle psikojenik 
yönü ve öznel uyarılmayı içermekte olup Kaplan 
modelinde eklenen kadın cinsel cevap döngüsü-
nün en önemli evresidir (9).

Uyarılma Evresi: Arzu ve istek evresinden hemen 
sonra vücuttaki fizyolojik değişikliklerin ilk evre-
sidir. Kadınlarda vajinal lubrikasyon, uyarılmaya 
bağlı kapillerde VİP salınımına bağlı dilatasyon 
sonucu sodium iyonu bağımlı genital engorjman, 
cinsel organda şişme ve meme uçlarında ereksiyo-
nu da içine alan nörovasküler bir olaydır (7,11). 
Uzun süren bir evredir ve ilişki esnasında uygun 
olmayan bir uyaran ile azalabilir veya sönebilir. 
Genital vazokonjes- yona bağlı vajinal lubrikasyon 
klitoral, vajinal ve labial kan akımının artması so-
nucu oluşur (12). Vajinal engorjmanın hemodina-
mik durumu, lamina propria içindeki musküler ve 
vasküler yatağın düz kaslarının tonusu ile sağlan-
maktadır (12). Lokal düzenleyici mekanizmalarla 
düzenlenen klitoral-vajinal düz kas fonksiyonunu 
yeterince anlamak için mevcut bilgiler halen kısıt-
lı olmakla birlikte yukaarıda da izah edildiği gibi 
sodium bağımlı bir olaydır.  Bu mekanizmaların 
hormonal ortam ve hastalık durumlarında nasıl 
değiştikleri de merak konusudur. Genital sistem-
deki bu evredeki değişikliklerin genel amacı, kadı-
nın bedensel olarak cinsel ilişkiye hazırlanmasını 
sağlamaktır. Cinsel yanıt döngüsünde bu evredeki 
uyarılmanın sürdürülmesi, cinsel haz ve heyeca-
nın artması ile plato evresine girilir.

Plato Evresi: Uyarılma evresinin artarak devam 
ettiği ve hazzın orgazma yaklaşmasına kadarki 
kısmıdır. Orgazm evresine giriş niteliğindedir. Bu 
evrede göğüsler iyice gerilir ve boyutları iyice ar-
tar. Uterusun maksimum yer değiştirmesi bu saf-
hada olur ve vajina iyice uzar.

Kadın Cinsel Yanıt Döngü Modelleri
Kadın cinsel fonksiyon cevabı 1950’lerden sonra 
tartışılmaya başlandı. 1960’lı yıllardan sonra ka-
dın cinsel yanıt döngü modelleri tanımlandı. Bu 
modeller  tarihsel süreç dikkate alındığında genel 
olarak Masters ve Johnson modeli, Kaplan modeli, 
Basson modeli, çifte kontrol modeli, teşvik moti-
vasyon modeli ve cinsel denge noktası modeli’dir. 

Masters ve Johnson modeli cinsel döngüde ilk 
tanımlanan modeldir ve buna göre cinsel döngü 
uyarılma, plato, orgazm ve rezolüsyon (gevşeme) 
evrelerinden oluşur (şekil-5). Bu modelin özel-
likleri; a) erkek ve kadın hemen her zaman dört 
basamaktan oluşur b) istek, duygu, zevk, memnu-
niyet gibi nonbiyolojik durumları dışlar c) genital 
cevapla sınırlı olup ilişkiye hazırlık kısmını içer-
mez d) bu modele göre seks genital uyarılma ve 
orgazmdan ibarettir (8). 

Kaplan modeli, Masters ve Johnson modelinin 
modifiye edilmiş şekli olup istek eklenmiş plato 
çıkarılmıştır (şekil-6). Bu modelin eksikliği bir 
çok kadında burada olduğu gibi spontan istek ol-
mayıp uyarıldıktan sonra istek olur. Ayrıca birçok 
kadında algısal ve motivasyonel istek olur (9).

Basson modeli kadın cinsel döngüsünü günü-
müzde anlatan en iyi modeldir (şekil-7). Bu mo-
delde kadın başlangıçta cinsel olarak nötr olabilir. 
Sonrası cinsel uyaranların  artışına bağlı nötr du-
rum siklusun başlangıcına götürür. Uyaranların 
daha da artışına bağlı psikojenik ve biyolojik uya-
ranlar devreye girer. İsteğin ve uyarılmanın daha 
da artmasına bağlı duygusal ve fiziksel tatmin ger-
çekleşir (10). 

Teşvik motivasyon modelinde ise dışarıdan 
cinsel uyarılar, düşünce ya da fantaziler gibi cinsel 
uyarılma teşviki sonucunda cinsel istek gelişir ve 
sonra diğer fizyolojik durumlar oluşur. 

Tüm bu modeler düşünüldüğünde, kadın 
cinsel cevap döngüsü istek/arzu, uyarılma, plato, 
orgazm ve çözülme (rezolüsyon) evrelerini içerir.
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Şekil-5:Kadın cinsel yanıt döngüsünde Maters ve Jhonson modeli 

 

Şekil-6: Kadın cinsel yanıt döngüsünde Kaplan modeli 

Şekil-5:Kadın cinsel yanıt döngüsünde Maters ve Jhonson modeli

Şekil-6: Kadın cinsel yanıt döngüsünde Kaplan modeli



36 37

BÖLÜM 4 • KADINDA SEKSÜEL FİZYOLOJİ VE 
PATOFİZYOLOJİYE GENEL BAKIŞ

tedir. Bu kasılmaların şiddeti, kadından kadına ve 
cinsel ilişkide yaşanan hazza göre değişebilir. Ge-
nellikle orgazm esnasında vajina ve perine kasla-
rında 3-15 arası her biri yaklaşık 0,8 saniye süren 
refleks ritmik düzenli kasılmalar oluşur. Bu kasıl-
malar ortalama 5-20 saniye surer (13,15). Bu evre-
de ekstragenital de- ğişiklikler de oldukça önem-
lidir. Sempatik sistem aktif olduğundan kalp hızı 
ve kan basıncında artma, solunum sayısında art-
ma, meme boyutlarında artma ve ağrı, meme başı 
ereksiyonu, yüz ve boyunda flashing en belirgin 
olanlardır (15). Kadınlar orgazm sonrası uyarılma, 
mevcut cinsel uyaranın devam etmesi ile tekrar 
orgazm olabilirler. Erkeklerde orgazm sonrası ref-

Orgazm Evresi: Diğer fizyolojik evrelere göre çok 
kısa süren fakat cinsel hazzın en yoğun yaşandığı 
en güçlü ve en doyurucu evredir. Bu evrede, va-
jina ve çevresindeki kaslarda ritmik kasılmalar 
ve uterusta fundustan servikse doğru kasılmalar 
olur. Preorgazmik uyarılma döneminden farklı 
olarak, orgazm sırasında hipotalamik paraventri-
küler nükleus, orta beyin periakuaduktal gri ala-
nı, hipokampüs ve serebellumda aktivite artışları 
kaydedilmiştir (13,14). Orgazmik fonksiyonda 
paraventriküler nükleus kilit rol oynar. Orgazm 
sırasında pa- raventrikler nükleus komşuluğunda 
oksitosin salınır. Oksitosinin artan kas tonusu ve 
ritmik kasılmalarla ilişkili olduğu kabul edilmek-

Şekil-7: Kadın cinsel yanıt döngüsünde Basson modeli
 

Şekil-7: Kadın cinsel yanıt döngüsünde Basson modeli 
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tamamen genital cinsel temastan tiksinme yada 
kaçınma

Cinsel uyarılma bozukluğu: Devamlı yada tek-
rar eden şekilde, cinsel heyecana cevaben yeterli 
lubrikasyon ve şişmeyi elde edememe ya da cinsel 
aktivitenin sonuna kadar koruyamama

Orgazm Bozukluğu: Normal cinsel heyecan 
sonrasında devamlı yada tekrarlayan şekilde or-
gazmın gecikmesi ya da olmaması

Disparoni: Cinsel ilişki ile ilinti sürekli ya da 
tekrar eden genital ağrı

Vajinusmus: Vajina dış 1/3’lük bölümünü 
saran perineal kasların, vajenin penis, parmak,-
tampon ya da spekulum ile penetrasyonu sonrası 
istemsiz kasılmaları

Kadın Cinsel Fonksiyon 
Bozukluğunun Sınıflaması (18)
DSM (Diagnostic and Statistical of Mental Disor-
ders) ilk kez 1952 yılında yayınlandığında psiko-
fizyolojik otonomik ve visseral bozukluk başlığı 
altında impotans ve cinsel bozukluğu tanımladı. 
Daha sonra 1994 yılında DSM IV  de Masters, Jo-
hnson modeli ve daha sonra bu modelin Kaplan 
tarafından geliştirilmesi temel alınarak kadın cin-
sel fonksiyon bozukluğunun sınıflaması yapıldı. 
Son olarak 2013 yılında DSM V te bu sınıflama ye-
niden düzenlendi ve yayınlandı. DSM V’ te DSM 
IV’ te ayrı sınıflandırılmış olan istek ve uyarılma 
bozukluğu birleştirilip istek/uyarılma bozukluğu 
olarak tek başlıkta yer aldı. Orgazm bozukluğu 
tek başlık altında aynı kaldı. DSM VI te ağrı bo-
zukluğu DSM V te genitopelvik ağrı/penetrasyon 
bozukluğu şeklinde yeniden düzenlendi. Disparo-
ni ve vajinismus tek bir başlık halinde sınıflamada 
yerini aldı (Tablo-1)

rakter dönem diye tanımlanan fizyolojik çözülme 
süresi uzunken, ka- dınlarda orgazm sonrası sant-
ral sinir sisteminde cinsel aktivite devam eder. Bu 
nedenle, rezolüsyon evresinde kadınlar cinsel ola-
rak aktifken erkekler inaktiftir. Kadınların fizyolo-
jik olarak bir orgazmın ardından arka arkaya çoğul 
orgazm yaşayabilme kapasitesi vardır (13,15). Er-
keklerde, bir kere başladıktan sonra cinsel uyaran 
dursa bile orgazm gerçekleşir. Kadınlarda ise, or-
gazm evresinin ortasında stimülasyon durursa or-
gazmında durduğu gösterilmiştir (15).

Kadınlarda orgazm, genellikle direk klitoris 
uyarısıyla oluşmaktadır. Genital bölge dışındaki 
erojen bölgeler olarak tanımlanan meme ve/veya 
meme uçları, kulak arkaları bacakların iç yüzleri-
nin uyarılması ile düşünsel ya da görsel uyarılar 
ve fantezi kurma ile de orgazm yaşanabildiği bildi-
rilmiştir (15). Orgazm sıklığı ve orgazmik cevabın 
şekli üzerinde genetik özelliklerin de önemli oran-
da belirleyici olduğu bildirilmiştir (16).

Çözülme Evresi: Cinsel döngünün son evresidir. 
cinsellik sonrasında orgazmı takiben, orgazm 
yaşanmamışsa plato evresini takiben vücut ve cin-
sel organlardaki uyarılmanın azalması ve ortadan 
kalkmasıdır. Bu evrenin süresi orgazmın yaşanıp 
yaşanmadığına, ya da hangi yoğunlukta yaşandı-
ğına ve cinsel uyaranın sürüp sürmemesine göre 
çok değişir. Kadınlar, çözülme evresinde cinsel 
uyaranın yeniden başlamasıyla yeniden uyarılıp 
orgazm olabilme potansiyeline sahiptirler.

Kadın Cinsel Fonksiyon 
Bozukluğunda Tanımlamalar (17)
Cinsel istek azlığı bozukluğu: Devamlı veya tek-
rar eden eksik (ya da olmayan) cinsel fanteziler ve 
cinsel aktivite isteği

Cinsellik tiksinti bozukluğu: Devamlı veya 
tekrar eden şekilde cinsel partner ile neredeyse 



38 39

BÖLÜM 4 • KADINDA SEKSÜEL FİZYOLOJİ VE 
PATOFİZYOLOJİYE GENEL BAKIŞ

Tablo-1: Kadın cinsel fonksiyon bozukluğunun sınıflaması

Cinsel disfonksiyon kategorileri

DSM-4 Kategorileri
İstek bozuklukları
-Cinsel istek azlığı bozukluğu
-Cinsellikten tiksinme bozukluğu
Uyarılma bozukluğu
Orgazm Bozukluğu
Ağrı
Disparoni: ilişkideki pelvik ağrı
Vajinismus: pentrasyon ile tetiklenen pelvik 
taban kaslarının spazmı sonucu oluşan ağrı

DSM-5 Kategorileri
Arzu/uyarılma bozuklukları
-Arzu ve uyarılma bir kategoride birleştirildi
-Cinsel tiksinti bozukluğu kaldırıldı
Kadın orgazm bozukluğu
Genito-pelvik ağrı / penetrasyon bozukluğu
-Disparoni ve vajinusmus birleştirildi
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tim düzeyi ve çalışırlık durumu gibi demografik 
veriler araştırıldı (5). 

Türkiye’de 40 yaş üstü erkeklerde IIEF sko-
runda yaşla birlikte azalma saptanırken (şekil 1), 
erektil disfonksiyon prevalansı %33 olarak sap-
tandı (5). Erektil disfonksiyonun ciddiyeti de-
ğerlendirildiğinde; olguların %76,9’unda hafif, 
%16,3’ünde orta ve %5,7’sinde ağır düzeyde erek-
siyon problemi saptanmıştır (Şekil 2).

Erkeklerde erektil disfonksiyon oranlarına 
Dünya verilerine bakıldığında Laumann ve arka-
daşlarının Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşa-
yan, 18-59 yaş arası 1410 erkek üzerinde yaptıkla-
rı çalışmada ED prevalansı %31 olarak bildirilmiş 
ve yaşa göre bakıldığında 18-29 yaş grubunda ED 
prevalansı %7, 30-39 yaş grubunda ED prevalansı 
%9, 40-49 yaş grubunda ED prevalansı %11, 50-
59 yaş grubunda erektil disfonksiyon prevalansı 
%18 olarak saptanmıştır (4). Evli erkeklerde erek-
til disfonksiyon prevalansı düşük bulunurken, 
emosyonel problemleri olanlarda, üriner sistem 
semptomları olanlarda, sağlık durumu bozuk er-
keklerde erektil disfonksiyon riski daha yüksek 
bulunmuştur. Yaşla birlikte ereksiyonu oluştur-
mak ve devam ettirmek güçleşirken cinsel arzu da 
azalmaktadır (4).

ERKEK CİNSEL FONKSİYON 
BOZUKLUĞU

Tanımlama: Bir erkeğin sürekli ya da tekrarlayan 
şekilde, cinsel performans için yeterli penil erek-
siyona (sertleşmeye) ulaşamaması ve/veya bunu 
koruyamaması durumuna erektil disfonksiyon adı 
verilir (1). Erkeklerde erektil işlev bozukluğu ki-
şinin yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık 
sorunudur (2).

Erektil disfonksiyon prevalansı:

Dünyada farklı bölgelerde ve popülasyonlarda ya-
pılan çalışmalarda erektil disfonksiyon prevalansı 
%13-80 arasında bildirilmiştir. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde %13.6’dan %80’e, Avrupa’da %13’ten 
%74’e, Asya’da %24’ten %80’e ve diğer ülkelerde 
%40’tan %49’a kadar değişen erektil disfonksiyon 
prevalansı çalışmaları bulunmaktadır (3,4).

Türk Androloji Derneği olarak 7 bölgeden 19 
ilde yaşayan 40 yaş üstü 2760 erkeğin alındığı pre-
valans çalışmasında ereksiyon fonksiyonları IIEF-
6 ile ve ayrıca yaş, sosyo-ekonomik durum, sosyal 
ve kültürel faktörler, tıbbi ve seksüel öykü, seksüel 
alışkanlıklar, beden kitle indeksi, aylık gelir, eği-
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Şekil 1: Türkiye’de 40 yaş üstü erkeklerde IIEF-6 skorları (yaş gruplarına göre).

9

Şekil-1: Türkiye’de 40 yaş üstü erkeklerde IIEF-6 skorları (yaş gruplarına göre).

Şekil-2: Türkiye’de 40 yaş üstü erkeklerde erektil disfonksiyon prevalansı (yaş 
gruplarına göre).

Şekil 2: Türkiye’de 40 yaş üstü erkeklerde erektil disfonksiyon prevalansı (yaş gruplarına

göre).

10
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Sorgulama formları:
Öykü ve fizik muayeneye ek olarak ereksiyon 
fonksiyonları daha objektif ve standart bir sorgu-
lama formu ile değerlendirilebilir (7). Ereksiyon 
fonksiyonlarını sorgulayan çeşitli yöntemler ol-
masına karşın daha standart bir sorgulama formu 
olan uluslararası ereksiyon fonksiyonlarını sorgu-
lama indeksi (IIEF) 15 soru ile erektil fonksiyon, 
orgazm fonksiyonu, cinsel arzu, cinsel ilişki yeter-
liliği ve genel memnuniyet olmak üzere 5 fonk-
siyonu değerlendirir. Bu form türkçeye çevrilmiş 
ve geçerliliği sağlanmıştır. Sorgulama formları ile 
etiyolojik tanı sağlanmaz, ancak mevcut proble-
min ciddiyeti hakkında bilgi sahibi olunur. Kısa 
formu olan IIEF-6 soru ile elde edilen yanıtlara 
göre toplam skorun <10 olması durumunda ciddi 
(ağır) erektil disfonksiyon, 11-16 arası skor ile orta 
derecede erektil disfonksiyon, 17-21 arası skor ile 
hafif-orta derecede erektil disfonksiyon, 22-25 
arası skor ile hafif erektil disfonksiyon varlığından 
bahsedilirken, toplam skorun ≥26 olması normal 
ereksiyon fonksiyonlarını gösterir.

Kardiyovasküler sistem ve cinsel 
aktivite:
Erektil disfonksiyon yakınması ile başvuran er-
keklerde kardiyovasküler hastalıkların yüksek 
prevalansta görülmesi nedeniyle öykü ve fizik 
muayeneyi içeren ilk değerlendirmede kardiyo-
vasküler sistem ve cinsel aktivite ayrıntılı sorgu-
lanmalıdır. Erektil disfonksiyonlu hasta kardiyak 
risk Princeton Konsensus raporuna göre 3 sınıfa 
ayrılır (8): Düşük risk, orta risk ve yüksek risk. 
Yüksek risk grubunda hastalarda cinsel aktivite 
tehlikeli bulunurken orta riske sahip hastalara 
stres testi uygulanmalıdır. Stres testini geçen has-
talara erektil disfonksiyon tedavisi uygulanabi-
lirken, stres testinde riskli bulunan hastalar kar-
diyolog tarafından ayrıntılı değerlendirilmelidir. 
Düşük risk grubundaki hastalara cinsel aktivite 
direk başlatılabilir ve tedavi ihtiyacı olana direk 
erektil disfonksiyon tedavisi verilebilir.  

Erektil disfonksiyon prevalansı Avrupa’da 
Amerika ve popülasyonu yaşlı diğer ülkelerdeki 
gibi artan yaş ile birlikte belirgin olarak yükselme 
eğilimindedir. Yeni gelişmeler, promosyonlar ve 
etkili olarak iyi tolere edilen oral tedaviler, erektil 
disfonksiyonlu erkekleri tıbbi yardım alma konu-
sunda cesaretlendirmektedir. 

Erektil disfonksiyon risk faktörleri: 
Erektil disfonksiyon varlığı için belirleyici faktör-
ler; yaş, diyabet, hipertansiyon, ateroskleroz ve 
dislipidemi gibi ek medikal morbiditeler, düşük 
aylık gelir düzeyi, yaşanılan bölge ve alt üriner sis-
tem yakınmaları varlığıdır (2-5). 

Erektil disfonksiyonda tanı koymak için ge-
rekli değerlendirme; ayrıntılı tıbbi ve psiko-sek-
süel öykü, ereksiyon fonksiyonlarını sorgulayan 
bir standart sorgulama formu, fizik muayene ve 
gereğinde laboratuvar ve radyolojik testlerini 
içermelidir (6). Değerlendirme, hastanın tedavi-
de beklentisine göre şekillendirilmelidir. Değer-
lendirmede görülmesi gereken tetkikler hastanın 
tedavi amacına yönelik olmalıdır (6). Tablo 1’de 
erektil disfonksiyon yakınması ile başvuran bir 
hastada standart temel değerlendirme algoritmi 
özetlenmektedir. 

Öykü sırasında elde edilen bulgularla erektil 
işlev bozukluklarının etiyolojik tipi hakkında fikir 
sahibi olunabilir. Örneğin gece ereksiyonlarının 
varlığı, erektil işlev bozukluğunun ani başlangı-
cı, anksiyete, korku gibi psikolojik problemlerin 
varlığı ve kadın partnerdeki sorunlar ilk olarak 
psikojenik kaynaklı erektil işlev bozukluklarını 
akla getirirken, gece ereksiyonlarının olmaması, 
bozukluğun ilerleyen zamanla görece artması, 
yaşlanma, diyabet ve damar hastalıkları gibi siste-
mik hastalık varlığında ilk olarak organik kaynaklı 
erektil işlev bozuklukları düşünülmelidir (2,6).
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Tablo-1: Erektil disfonksiyon yakınması ile başvuran bir hastada standart temel 
değerlendirme algoritmi.
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19 soruluk cinsel fonksiyon değerlendirme for-
mu (The Female Sexual Function Index, FSFI) ile 
sorgulandı (13). Tüm kadın olguların demografik 
özellikleri kaydedilerek bulguların cinsel fonksi-
yon bozukluğu üzerine etkileri araştırıldı. Toplam 
skor üzerinden değerlendirildiğinde, kadın cinsel 
fonksiyon bozukluğu prevalansı %46 olarak sap-
tandı (14). Olgular yaşa göre değerlendirildiğinde 
ilerleyen yaşla birlikte problem sıklığında artış 
saptandı. Olgular cinsel fonksiyon parametreleri-
ne göre incelendiğinde, arzu problemi %60.3, uya-
rılma problemi %43, lubrikasyon problemi %38, 
orgazm problemi %45.8, memnuniyetsizlik %38, 
disparoni ise %36.8 olarak saptandı (14). Ayrıca 
ileri yaş düşük eğitim düzeyi, çalışma durumu, 
kronik hastalık öyküsü, geçirilmiş pelvik operas-
yonlar, çok sayıda doğum ve menopozun kadın-
larda cinsel fonksiyonları olumsuz etkilediği göz-
lendi. Cinsel arzu, uyarılma, lubrikasyon, orgazm 
ve memnuniyet ileri yaşlarda azalırken, disparoni-
de ileri yaşla birlikte artma saptandı.4 

Türk Androloji Derneği araştırmasında; 7 
coğrafi bölgede, 19 şehirde yaşayan toplam 1217 
kadın (≥18 yaş, cinsel olarak aktif >6 ay) alına-
rak Türkiye çapında kadınlarda pelvik disfonk-
siyona yol açan cinsel fonksiyon bozuklukları ve 
idrar inkontinansı prevalansı ve bu bozukluklara 
yol açabilecek risk faktörleri araştırıldı (15). Ka-
dın cinsel fonksiyonları “Female sexual functi-
on index (FSFI)” sorgulama formu ile, aşırı aktif 
mesane/idrar inkontinansı “overactive bladder 
questionnaire short form (OABq-SF)” ve “Inter-
national consultation on incontinence question-
naire (ICIQ)” ile, depresyon varlığı “Beck depres-
sion scale” ile ve cinsel sorunlara karşı stres varlığı 
“Female sexual distress scale-revisited (FSDS-R)” 
ile sorgulandı.  Risk faktörlerini araştırmada kul-
lanılan parametreler; eşleri-erkek partnerde erek-
siyon problemi, vücut kitle indeksi (VKI), eğitim 
düzeyi, evlilik durumu, ilk cinsel ilişki yaşı, mes-
lek, sigara veya uyuşturucu kullanımı, kronik has-
talık veya geçirilmiş ameliyatlar varlığı, menstrüel 

KADIN CİNSEL FONKSİYON 
BOZUKLUĞU
Bugüne kadar yapılan klinik ve deneysel çalışma-
lar, kadın cinsel fonksiyon bozukluğu ile erkek 
cinsel fonksiyon bozukluğu arasında benzer ana-
tomik ve fizyolojik özelliklerin bulunması kadın 
cinsel fonksiyon bozukluklarının tanınmasında 
kolaylıklar sağlamıştır. 

Tanı ve sınıflama:
Cinsel fonksiyon bozukluğunun tanı ve tedavisin-
de normal kadın cinsel yanıt siklusunun tanım-
lanması önemlidir ve 4 fazdan oluşmaktadır (9):
1. Arzu (libido, istek) 
2. Uyarılma
3. Orgazm
4. Gevşeme (çözülme)

Kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklukları 5 sı-
nıfa ayrılmıştır (10): 
1. Hipoaktif cinsel istek bozukluğu
2. Cinsel tiksinti durumu
3. Cinsel uyarılma bozukluğu
4. Orgazm bozukluğu
5. Cinsel ağrı bozuklukları

a.  Disparoni        
b.  Vajinismus
c.  Diğer cinsel ağrı bozuklukları (Cinsel uya-

rı ve cinsel birleşme olmadan tekrarlayıcı 
veya sürekli genital ağrılardır).

Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu 
prevalansı:
Kadınların %20- 50’sinde görülen cinsel fonksi-
yon bozukluğu, yaşla birlikte artmakta ve yaşam 
kalitesini ve kişilerarası ilişkileri önemli ölçüde 
etkilemektedir (11,12). 

Türkiye’de kadın cinsel fonksiyonlarını araş-
tıran bir çalışmada, toplumun değişik kesimle-
rinden toplam 179 kadının cinsel fonksiyonları, 
arzu, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, memnuniyet 
ve cinsel ilişki sırasındaki ağrıyı değerlendiren 
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kadınlarda cinsel sorun insidansının daha düşük 
olduğu, bekar veya boşanmış, dul veya ayrılmış 
olmanın cinsel problemler gelişme riskini artırdı-
ğı, bu artışın evli olmayan kadınlarda düzenli ol-
mayan cinsel yaşam, sık partner değiştirme, cinsel 
deneyimsizlik, ağrı ve anksiyeteye bağlı geliştiği 
belirtilmiştir. Eğitim düzeyi yüksekliği ile negatif 
ilişki saptanırken, stres, düşük sosyoekonomik 
durum, üriner sistemle ilgili sorunlar, kötü sağlık 
problemleri ile de prevalansta artış bildirilmiştir. 
Çocuk yaşta cinsel saldırıya maruz kalan veya 
cinsel ilişkiye zorlanan kadınlarda daha fazla uya-
rılma problemleri yaşadıkları belirtilmiştir. Siyah 
kadınlarda cinsel istekte ve zevk almada azalma, 
beyaz kadınlarda ise daha çok cinsel ağrı gibi 
problemler olduğu bildirilmiştir. İsveç›te servikal 
kanser tarama programına alınan 20-60 yaş arası 
3017 kadında yapılan çalışmada ağrılı koitus pre-
valansının %9.3 olduğu bildirilmiştir. 20-29 yaş 
arası prevalans %13 iken 50-60 yaş arası %6.5’a 
gerilediği bildirilmiştir. Genç ve yaşlı grup karşı-
laştırıldığında risk oranının gençler lehine 2 kat 
daha fazla olduğu (%95 CI, 1.4-2.8) belirtilmiştir, 
yani genç kadınlarda artan disparoni oranı bildi-
rilmiştir (16).

siklus/ menopoz varlığı, önceki gebelikler ve do-
ğum kontrol yöntemleri sorgulandı.

Şekil 3’te Türk kadınlarında yaş gruplarına 
göre FSFI toplam skorları ve FSFI alt skorları gös-
terilmektedir. Türkiye’de kadın cinsel fonksiyon 
bozukluğu prevalansı %52.5 olarak saptandı (Tab-
lo 2). Alt parametreleri bakıldığında kadınların 
%52.5’unda cinsel istek azlığı, %44.9’unda uyarıl-
ma problemi, %50.2’sinde lubrikasyon problemi, 
%39.3’ünde orgazm problemi, %43.3’ünde ağrı 
problemi ve genel olarak %33.6’sında memnuni-
yetsizlik saptandı. Risk faktörleri multivariete ana-
liz ile araştırıldığında ilerleyen yaş, kronik hastalık 
varlığı, depresyon (6.58 kat) ve menopoz varlığı 
(3.28 kat), erkek partnerin ereksiyon sorunu (2.32 
kat), sigara kullanımı, kadınlarda cinsel disfonk-
siyona yol açan önemli risk faktörleri arasındadır.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan NHS-
LS çalışması 1749 yetişkin kadın üzerinde ger-
çekleştirilmiştir ve cinsel disfonksiyon prevalansı 
%43 bulunmuştur (4). Kadınların %22’sinde azal-
mış cinsel istek, %14’ünde uyarılma problemleri 
ve %7’sinde cinsel ağrı olduğu saptanmıştır. Cinsel 
problemlerin daha çok genç kadınlarda olduğu 
ve yaş artıkça cinsel disfonksiyon prevalansının 
azaldığı (lubrikasyon dışında) belirtilmiştir. Evli 

Şekil 3: Türkiye’de kadınlarda yaş gruplarına göre a)FSFI toplam skorları; b) FSFI alt

skorları.

Tablo  1.  Erektil  disfonksiyon  yakınması  ile  başvuran  bir  hastada  standart  temel

değerlendirme algoritmi.

Erektil disfonksiyon yakınması beyan eden hasta

Medikal ve psiko-seksüel öykü (IIEF doldurtulması)

Psiko-sosyal 
durum 
sorgulanması

ED’nin düzeltilebilir 
risk faktörlerinin 
saptanması

ED’nin nedenini 
belirleme

ED dışında cinsel
problemlerin 
ayırt edilmesi

Fizik muayene uygulanması

Kardiyovasküler ve 
nörolojik durumu

Hipogonadizm 
belirtileriProstat hastalığı

Penis 
deformiteleri

11

Şekil-3: Türkiye’de kadınlarda yaş gruplarına göre a)FSFI toplam skorları; b) FSFI alt 
skorları.
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Vasküler problemler: Aterosleroz, travma, hi-
pertansiyon, stres inkontinans cerrahileri, histe-
rektomi

Nörolojik problemler: Santral ve/veya periferik 
sinir sistemi ile ilişkili problemler,

Psikojenik problemler: İlişki problemleri, vücut 
imaj bozuklukları, duygulanım bozuklukları, psi-
kopatoloji ve ilişkili tedaviler (şizofreni vs) ve bu-
nunla ilgili ilaç kullanımı,

Sosyo-kültürel faktörler: Erkek partnerin etkisi, 
düşük eğitim-ekonomik durum, aşırı sigara, alkol 
tüketimi olarak sınıflanabilir.

Menopoz, orta yaştaki kadınlarda cinsellikle 
ilgili değişikliklerin fiziksel ve anatomik etkileri 
olduğu kadar psikolojik etkilerin de ortaya çıktığı 
bir dönemdir. Bu dönemde kadının cinsel yaşamı-
nı etkileyen önemli hormonal değişiklikler görü-
lür. Östrojen seviyesindeki dalgalanmadan dolayı 
menstruel siklus değişiklikleri görülür. Bu yüzden 
adet düzensizlikleri, yoğun kanama, östrojen ye-
tersizliği nedeniyle anksiyete, uyku bozuklukları ve 

Değerlendirme: 
Cinsel fonksiyon bozukluğu prevalansını etkile-
yen yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, ırk ve etnik 
köken, stres, genel sağlık durumu, sosyoekonomik 
durum ve cinsel deneyimler, obezite, hiperlipide-
mi, hipertansiyon, kalp hastalıkları, sigara ve/veya 
alkol kullanımı, menopoz, diyabetin tipi ve süresi, 
kötü glisemik kontrol, nöropati, retinopati ve kul-
lanılan ilaçlar gibi birçok faktörün varlığına göre 
kadınlarda değerlendirme amaçlı sorgulama ve 
tetkikler incelenir (17,18).

Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu tanısında 
etiyolojide yer alan bütün faktörler (sıklık sırasına 
göre) gözden geçirilmelidir.

Organik-biyolojik nedenler:
Endokrin ve ilişkili problemler: Hipotalamik-hi-
pofizer aks bozuklukları, cerrahi/medikal kastras-
yon, menopoz, diyabet, metabolik sendrom, kro-
nik oral kontraseptif kullanımı, ileri yaş

Müsküler nedenler: Hiper ya da hipotonik pelvik 
taban,

Tablo-2: Türkiye’de kadınlarda genel ve alt başlıklara göre cinsel fonksiyon bozukluğu 
prevalansı.

Prevalans (%)

Seksüel disfonksiyon (total skor) 52.5

Cinsel istek azalması 52.5

Uyarılma problemi 44.9

Lubrikasyon problemi 50.2

Orgazm problemi 39.3

İlişkiden memnuniyetsizlik 33.6

Ağrı problemi 43.3
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Kadın cinsel fonksiyonların değerlendirmesi 
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Kadında Cinsel İşlev 
Bozukluklarının Belirtileri: 
- Cinsel isteğin olmaması, sekse duyulan ilginin 

çok az ya da hiç olmaması, 
- Cinsel aktivite sırasında uyarılmanın gerçek-

leşmemesi
- Cinsel aktivite sırasında vajina içerisindeki 

kayganlığın çok az ya da hiç olmaması 
- Cinsel organlarda hissizlik 
- Zor veya hiç orgazm olamama 
- Cinsel aktivite sırasında ağrı ve rahatsızlık ol-

ması 
- Cinsel aktivite sonrasında ağrı ve rahatsızlık 

olmasıdır.



48 49

BÖLÜM 5 • ERKEK VE KADIN CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU GÜNCEL 
TANIMLAMA, PREVALANS VE RİSK FAKTÖRLERİ: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

nia in women. Scand J Public Health 2013;31(2):113-
118.

17. Giraldi A, Rellini A, Pfaus JG. Questionnaires for 
assessment of female sexual dysfunction: a review 
and proposal for a standardized screener. J Sex Med 
2011;8:2681-2706.

18. Başaran I, Akın Y, Yeni E. Kadın cinsel fonksiyon bo-
zukluğu tanı ve izleminde görüntüleme yöntemleri. 
Androloji Bülteni, 2014:294-299.

tial risk factors that may impair sexual function. Urol 
Int 2004; 72: 52-57.

15. Çayan S, Yaman Ö, Orhan İ, Usta M, Başar M, Resim 
S, Aşcı R, Gümüş B, Kadıoğlu A. Prevalence of sexual 
dysfunction and urinary incontinence and associated 
risk factors in Turkish women. Eur J Obstet Gynecol 
Reprod Biol. 2016; 203:303-308.

16. Danielsson I, Sjaberg I, Stenlund H, Wikman M. Preva-
lence and incidence of prolonged and severe dyspareu-





B Ö L Ü M

SIK GÖRÜLEN KANSERLERDE CİNSEL 
DİSFONKSİYONUN PATOFİZYOLOJİSİ

6

Dr. Öğr. Üyesi Erhan ATEŞ • Prof. Dr. Haluk EROL

51

erkek ve kadında sık görülen malignitelerin cinsel 
fonksiyona etkisi ve cinsel disfonksiyonun pato-
fizyolojisi üzerinde durulacaktır.

2.PROSTAT KANSERİ
Prostat kanseri tanısı konulan erkeklerin % 33-
98’ini etkileyen cinsel işlev bozukluğu, hastanın 
yaşam kalitesini bozan bir sağlık sorunudur (2). 
Hastalığın ve tedavisinin niteliği göz önüne alın-
dığında, hastalar azalmış cinsel istek ve uyarılma, 
ereksiyonu sürdürememe, ejakülasyonu ve orgaz-
mı sağlayamama tariflerler.

2.1. Bekle gör yaklaşımı 
(Watchful waiting)
Prostat kanseri tanısı, prostata spesifik antijen 
testinin yaygın bir şekilde uygulanmasını takiben 
önemli ölçüde artmıştır (3). Bekle gör yaklaşımı 
düşük dereceli ve düşük hacimli klinik lokalize 
prostat kanserinde, özellikle yaşam beklentisi 10 
yıldan daha kısa olan daha yaşlı hastalar için uy-
gulanabilir bir tedavi seçeneğidir. Bu yaklaşımın  
en önemli hususlarından biri, cinsel işlevleri de 
dahil olmak üzere hastaların yaşam kalitesini ko-
rumak ya da sürdürmektir. Hastalığın seyrinin 

1.GİRİŞ
Kanser, hastalarla birlikte partnerlerini, ailelerini 
ve tüm sosyal çevreyi etkileyen bir sağlık sorunu-
dur. Damgalanma, çekilme, suçluluk ve geleceğe 
yönelik endişelerle başa çıkarken olası tedavi yan 
etkilerinin yanı sıra gerçek terapötik yan etkileri 
de göz önüne alındığında kanserli kişilerin cinsel 
zorluklarla karşılaştığı görülmektedir (1). Cerrahi, 
kemoterapi, radyoterapi (RT) ve hormon tedavisi 
dahil olmak üzere kanser tedavisinde kullanılan 
yöntemlerin tümünün beden işlevleri ve imajı 
üzerinden cinsel işlevle ilgili doğrudan ve dolay-
lı etkileri olabilmektedir. Doğrudan etkiler organ 
kaybı ve hormonal değişiklikleri içerirken, dolaylı 
etkileri yorgunluk ve mide bulantısı gibi yapısal 
etkiler oluşturmaktadır. Herhangi bir kanserli 
hasta cinsel yan etkilere yatkın olsa da, çalışmala-
rın çoğu başlangıçta cinsel sağlığa doğrudan etki-
leri olan prostat, testis, jinekolojik maligniteler ve 
meme gibi kanserlere odaklanmıştır. Son 30 yılda, 
teknolojik ve tıbbi ilerlemelerdeki artışla kanser 
hastalarının genel sağkalımında bir artış olmuş-
tur. Bundan dolayı uzun süreli tedaviye bağlı se-
kellerin, özellikle cinsel sağlık ve disfonksiyonun 
teşhisi ve tedavisi önem kazanmıştır. Bu bölümde 
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belirsizliği ve küratif tedavi almamanın kaygısı 
hastalarda psikolojik stres etkeni olmaktadır (4). 
Bu stres artmış cinsel fonksiyonlarla ilişkili olabil-
mektedir. 

Bekle gör yaklaşımı ve Radikal prostatekto-
minin (RP) cinsel fonksiyonlar ve yaşam kalite-
si üzerine etkilerini karşılaştıran İskandinavya 
Prostat Kanseri Grubu, bekle gör yaklaşımının 
uygulandığı hastalarda %45’lik, RP uygulanan 
hastalarda ise %80’lik erektil disfonksiyon insi-
dansı bildirmiştir (5). Öte yandan bekle gör yak-
laşımı uygulanan hastalar, erkeklerde iyi bilinen 
bir cinsel disfonksiyon sebebi olan ve obstrüktif 
semptomların ön plana çıktığı alt üriner sistem 
semptomlarına (AÜSS) RP’li hastalara göre daha 
fazla sahip olabilmektedir (6). Genel olarak AÜSS 
olan erkeklerde erektil disfonksiyon (ED) oranları 
%41-71 arasında iken ejakülatuvar disfonksiyon 
oranları %38-70, ejakülasyon sırasında ağrı %17-
23 ve hipoaktif cinsel bozukluk oranları %32-66 
arasında bildirilmektedir. AÜSS şiddeti ile eja-
külat hacmindeki azalma, ejakülasyon sırasında 
ağrı ya da rahatsızlık hissi olasılığının korele ol-
duğu anlaşılmaktadır (7-9). Yapılan çalışmalarda 
Benign Prostat Hiperplazili (BPH) hastalarda ya-
şam kalitesinin olguların %18-50’sinde bozulduğu 
buna bağlı cinsel ilişki sıklığının belirgin olarak 
azaldığı gösterilmiştir. Buna göre AÜSS olmayan 
olgularda aylık cinsel ilişki sıklığı 8,9 iken bu sayı-
nın, AÜSS’u olan olgularda, 50-59 yaş arasında 4,9 
olarak ortaya konulmuştur (10,11). Ayrıca yaşla 
birlikte korpus kavernozumun yanı sıra prostat, 
mesane ve üretra dokusunda da nitrik oksit sen-
taz (NOS) seviyelerinin azaldığı gösterilmiştir. 
Düz kaslar üzerinde relaksan etki göstermekte 
olan nitrik oksitin eksikliği durumunda bu kaslar 
üzerindeki relaksan etki yerini kontraktil etkiye 
bırakarak ED’ye ve dinamik obstrüksiyon yoluyla 
depolama ve boşaltım semptomlarına neden olur 
(12). AÜSS’na sahip erkeklerde ED gelişiminde 
etkili bir diğer faktör de rho-kinaz aktivitesindeki 
artıştır. Mesane çıkım obstrüksiyonu oluşturulan 

deneysel hayvan modellerinde, düz kas hücrele-
rini Ca+’a karşı duyarlı hale getirip kontraksiyona 
neden olan rho-kinaz aktivitesinin, korpus kaver-
nozumda artmış olduğu gösterilmiştir (13).

Ancak yine de aktif tedavi modaliteleri ile bek-
le gör yaklaşımının cinsel fonksiyonlar üzerine 
etkisinin karşılaştırıldığı çalışmalarda bekle gör 
yaklaşımının cinsel fonksiyonlar üzerine daha az 
olumsuz etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (5,14). 
Çiftlerin cinsel rehabilitasyonu, erkekleri cinsel 
işlev bozukluğu için yaygın risk faktörleri hak-
kında eğitmek, hastalara prostat kanseri hastalık 
seyri hakkında danışmanlık yapmak ve herhangi 
bir AÜSS’nin erken tedavisi prostat kanseri tanısı 
ve / veya tedavisinin olumsuz etkilerini azaltabilir 
(15).

2.2. Radikal Prostatektomi
2.2.1.Erektil Disfonksiyon

Organa sınırlı prostat kanseri saptanan ve yaşam 
beklentisi 10 yılın üstünde olan olgularda altın 
standart tedavi seçeneği olarak giderek artan sa-
yılarla uygulanan RPnin (RP) cerrahi tekniklerde-
ki ilerlemelere rağmen, hayat kalitesini etkileyen 
sonuçları görülebilmektedir. RP sonrası en fazla 
ortaya çıkan cinsel fonksiyon bozukluğu ED’dir. 
RP sonrası bildirilen ED insidansı çeşitlilik göster-
mektedir. Ameliyat öncesi potent olan hastaların 
%24-82’sinde postoperatif erektil fonksiyonlarda 
bozulma olduğu bildirilmektedir (16,17). CaPSU-
RE çalışması RP’den 1 yıl sonra hastaların sadece 
%20’sinin preoperatif başlangıç erektil düzeyleri-
ne döndüğünü ortaya koymuştur (18). Başka bir 
çalışmada cerrahi öncesi potent olan 314 hasta 
RP ile tedavi edilmiş ve cerrahi sonrası potensin 
geri kazanılmasında hasta yaşı, preoperatif potens 
durumu ve nörovasküler bandıl korunma oranı 
anlamlı derecede önemli olduğu tespit edilmiştir. 
Cerrahi sonrası 3. yılda 60 yaşından genç cerrahi 
öncesi tam ereksiyonu olan ve bilateral nörovas-
küler demet korunan hastaların %76’sında ilişki-
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yi sağlayacak kadar ereksiyonun kazanılmasının 
beklenebilileceği bildirilmiştir. 60-65 yaş arasında 
bu oran %56 ve 65 yaş üzerinde %47 olarak bulun-
muştur (19).

Ameliyat sonrası hastanın ereksiyon fonksi-
yonu ameliyat öncesi risk faktörlerinin varlığı ile 
ilişkilidir (Tablo 1). Lokalize prostat kanserli has-
taların çoğunluğu tanı konulduğunda 60’lı yaşlar-
daki hastalardır ve yaşlanma ile ortaya çıkmış veya 
çıkacak olan diabetes mellitus, serebrovaskuler 
hastalıklar, myokardial enfarktus, hipertansiyon, 
hiperlipidemi, periferal vaskuler hastalıklar gibi 
arteriyel endotel disfonksiyon yapan hastalıkla-
rın varlığı ED sürecini hızlandırmaktadır. Eşlik 
eden bu komorbiditeler hem preoperatif erektil 
fonksiyonda hem de postoperatif ereksiyonda-
ki düzelmede etkili olabileceği öne sürülmüştür 
(20). Ayrıca, tümörün klinik evresi, derecesi ve 
lokalizasyonunun belirlenmesi, postoperatif ED 
gelişim olasılığını öngören faktörler olarak kabul 
edilmektedir (21).

Erektil fonksiyonların korunmasında ameli-
yat yöntemi ve intraoperatif faktörler de etkilidir. 
Minimum 1 yıllık takip sonrasında ED iyileşme 

oranları açık RP sonrası %31 ile %86 arasında 
(22), laparoskopik RP sonrası % 42 ile %76 ara-
sında olduğu gösterilmiştir (23). Bir metaanalizde 
robot yardımlı RP sonrası 1.yılda %54-90, 2.yılda 
%63-94 oranında potensin sağlandığı bildirilmiş-
tir (24). Moran ve ark.’nın yayınladığı bir metaa-
nalizde robot yardımlı RP erektil fonksiyonların 
korunmasında açık RP ‘ye göre daha iyi bulunur-
ken, laparoskopik RP ile arasında fark olmadığı 
saptanmıştır (25). Açık, laparaskopik ve robot 
yardımlı RP’lerin karşılaştırıldığı bir derlemede 
ise robot yardımlı RP’nin açık ve laparaskopik 
yönteme göre erektil fonksiyonların korunmasın-
da daha üstün olduğu bildirilmiştir (26).

Sinir koruyucu RP uygulanan hastaların, sinir 
koruyucu olmayanlara göre, cinsel fonksiyonlarını 
yeniden kazanma şansı daha yüksektir (27). Haff-
ner ve ark. bilateral sinir koruyucu RP (SKRP) uy-
gulanan erkeklerin tek taraflı ya da SKRP olmayan 
erkeklere göre cinsel fonksiyonların daha fazla ko-
runduğu ve başlangıç cinsel işlevine dönme ola-
sılıklarının daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir 
(28). Rabbani ve ark. her iki nörovasküler demetin 
korunması ile %55 potens sağlanırken, birinde ya 

Tablo-1: Prostatektomi sonrası erektil fonksiyonun geri kazanılmasında prediktif faktörler

Faktör Parametre Avantaj Dezavantaj

Prostat kanseri ile 
ilişkili

Grade
Stage
Lokalizasyon

Düşük
≤ T2
Organa sınırlı

Yüksek
≥ T3
İleri

Hasta ile ilişkili Yaş
Komorbiteler
Penil rehabilitasyon

≤ 65 yaş
Yok
Erken dönem

> 65 yaş
Var
Geç dönem/Yok

Cerrahi ile ilişkili Sinir korunma durumu
Postoperatif geçen süre

Bilateral 
>12 ay

Unilateral/Korunmasız
<12 ay

Preoperatif erektil 
fonksiyonla ilişkili

Erkekler için Cinsel Sağlık 
Envanteri skoru

≥ 15 <15
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si, üretraya anastomoz süturlarını koyarken çizgili 
kasın kesilmesi, posterior üretranın dikkatsiz ke-
simi ve operasyon bitiminde aşırı hemostaz olarak 
bildirilmiştir (32). Foley kateterin traksiyonunun 
şiddeti ve süresi azaltılarak yapılan lateral pedikül 
disseksiyonunun, sinire yapılan traksiyonun azal-
masına ve operasyon sonrası erektil fonksiyonun 
kazanılmasına olumlu etkisi bildirilmiştir (33). 
Ayrıca nöropraksi sonucu kavernoz cisimlerde tip 
1 ve tip 3 kollajenin, transforming büyüme faktö-
rü β (TGF-β) gibi fibrojenik sitokin oranlarının 
arttığı ve endotelyal hücrelerde retraksiyona ne-
den olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, flask halde olan 
peniste oluşan hipoksik ortam, kavernöz doku 
Prostaglandin E1 ve siklik AMP düzeyinde azal-
maya, TGF-β düzeyinde artmaya ve sonuç olarak 
geç dönemde erektil fonksiyonlardaki düzelme 
üzerine olumsuz etki yaptığı düşünülen peniste 
fibrozise neden olmaktadır (34). 

Kavernöz cisimlerde fibrozisle sonuçlanan 
olayların kaskadı, sadece sinirsel değil, aynı za-
manda vasküler hasarın bir sonucu olarak da 
başlayabilir. Başlıca ve kabul gören patofizyolo-
jik sorun nörolojik hasar olmasına rağmen, ak-
sesuar pudendal arterlerin (APA) rolü, kavernöz 
sinirlerin korunmuş olduğu hastalarda kavernöz 
hipoksinin büyük bir hızlandırıcısı olarak tartışıl-
maktadır (35). Breza ve ark. kadavralar üzerinde-
ki incelemelerinde %70’inde APA saptamışlardır. 
Ayrıca bunlarında %75’inde APA’nın kavernözal 
arter olarak sonlandığını belirtmişler ve posto-
peratif erektil fonksiyonlarda kişinin preoperatif 
vasküler yeterliliği ve aksesuar kavernozal arterin 
etkili olduğunu vurgulamışlardır. RP sırasında ka-
vernozal arterlerin kaynağı olan APA’lara, özellik-
le sınırda erektil fonksiyonu bulunan hastalarda, 
prostat ve mesaneye yakınlığı nedeni ile dikkat 
edilmelidir. Çünkü, eğer mevcut ise aksesuar pu-
dental arterin/arterlerin bağlanmasının, hasarının 
ya da transeksiyonunun RP sonrası ED’den so-
rumlu olabileceği düşünülmektedir.

da ikisinde hasar durumunda %41, tek taraflı re-
zeksiyon durumunda ise %21 potensin geri kaza-
nımı bildirmiştir (19). Bununla birlikte Koehler ve 
ark SKRP’den 1 yıl sonra bile, hastaların % 66’sının 
ciddi bir ED formu olduğunu, %27’sinin kısmen  
ve %7’sinin tam olarak erektil fonksiyonlarıgeri 
kazandığını bildirmiştir (29). Başka bir çalışma-
da da bilateral SKRP yapılan hastaların 39-54 yaş 
arasında %61, 55-59 yaş arasında %49, 60-65 yaş 
arasında %44, ve 65 yaş üstünde sadece %18’inde 
erektil fonksiyonların devam ettiği bildirilmiştir 
(30). Bu çalışmalar ED’nin sadece sinir koruyucu 
olmayan RP değil, aynı zamanda sinir koruyucu 
RP’nin de bir yan etkisi olabileceğini düşündür-
müştür.

Her zaman SKRP sonrası ED’de düzelme ol-
mayabilir. Bunun nedeni olarak ana kavernozal 
arter olarak sonlanan aksesuar pudendal arte-
rin cerrahi sırasında çıkarılması düşünülmüştür. 
Özetle RP sonrası erektil fonksiyonların geri dön-
mesi; hasta yaşı, ameliyat öncesi erektil fonksiyon, 
cerrahi teknikler ve nörovasküler demetin ve ak-
sesuar pudendal arterin korunması ile ilişkilidir.

2.2.1.1.Patofizyoloji
RP sonrası ED’nin temel nedeni nörojenik olup, 
arteriyojenik, venojenik nedenler ile psikojenik 
faktörler kavernozal sinir hasarının yarattığı pa-
tofiyolojik sonuçlara katkıda bulunmaktadırlar 
(Tablo 2). Nörovasküler demet, pelvik pleksustan 
kaynaklanan kavernozal sinir ile prostatoveziküler 
arterin prostatik dalı tarafından oluşturulmakta-
dır. Kavernozal sinir prostatın posterolateralinde 
endopelvik fasya ile prostat arasında bulunmakta 
ve prostata bazalde 3 mm, apekste ise 1.5 mm ka-
dar yakınlaşmaktadır (31). RP sonrası ED genel 
olarak kavernozal sinirin hasarı veya nörovasküler 
demetin disseksiyonu sırasında kavernozal sinirde 
oluşan travma (nöropraksi) sonucu oluşmaktadır. 
Nörovasküler demetin zedelendiği noktalar sıklık 
sıralarına göre; anteriyor prostat üzerindeki dorsal 
venden kaynaklanan kanamaların süture edilme-
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bunun sonucunda oluşan kavernozal yetersizliktir 
(41). Korpus kavernozumda oluşan bu kollajeni-
zasyon ve fibrozis klinik olarak ameliyat sonrası 
erken dönemde peniste kısalma, penis volümünde 
azalma ve konnektif dokulardaki artış nedeniyle 
penis esnekliğinde azalma olarak karşımıza çık-
maktadır (42-44). RP sonrası kavernöz cisimlerde 
meydana gelen fibrozisin venöz kaçağa, venöz ka-
çağın da ED gelişimine neden olduğu değerlendi-
rilmektedir. Venookluziv disfonksiyon oluşumun-
da denervasyon apopitozisi ve fibrozis sorumlu 
tutulmaktadır. Ayrıca arteriyel yaralanmaya bağlı 
uzun süreli, kavernozal hipoksinin neden olduğu 
fibrozis de venookluziv disfonksiyona neden ol-
maktadır (36, 38, 45). Sonuçta vasküler ve nöral 
yapılarda oluşacak hasarların birbirini karşılıklı 
etkileyen ve tetikleyen mekanizmalarla kaver-
nozal fibrozise ve bunun da ED’ye neden olduğu 
çok sayıda çalışmayla ortaya konulmuştur. Erektil 

Bazı hastalarda APA penisi besleyen dominant 
arterdir ve bu oran hastalar arasında yaklaşık %50 
oranındadır. Laparaskopik RP sırasında bu arterin 
%25 ile %30 arasında bulunabildiği ileri sürül-
mektedir (36-38). Buna karşın, Polascik ve ark. 
sinir koruyucu RP esnasında aksesuar internal 
pudental arteri %4 oranında gözlemlemişler ve 
cerrahi esnasında ancak %79’unda koruyabilmiş-
lerdir ve potensin korunmasındaki yolun aksesuar 
arterleri korumak olmadığını belirtmişlerdir (39). 
Benzer şekilde Box ve ark. robot yardımlı RP ile 
tedavi edilen 200 hastada APA’ların ligasyonunun 
19 hastada gerçekleştiğini ve bunların % 95’inin 
ameliyat sonrası EF iyileşme bildirmişlerdir (40).

RP sonrası gelişen arteryel yetersizliğin önem-
li bir sonucu da, arteryel yetersizliğe bağlı kronik 
hipoksi ile genellikle beraber olan sinir denervas-
yonunun da indüklediği apoptozis ile zamanla 
korpus kavernozumda meydana gelen fibrozis ve 

Tablo-2: RP sonrası erektil disfonksiyonun mekanizmaları

Nörojenik
• Nöropraksi
• Gerilme, traksiyon, kompresyon, koter, kesi hasarı
• Nöral travmanın neden olduğu azalmış NOS ve korpus kavernozum düz kası apopitozisi

Arteriojenik
• Preoperatif arteryel yetmezlik
• Aksesuar pudental arter yaralanması

Venojenik
• Denervasyon apopitozisi
• Kavernozal hipoksi kaynaklı fibrozis
• Zamana bağlı yapısal değişimler

Psikojenik
• Kanser tanısının erektil fonksiyona etkisi
• Performans anksiyetesi
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önlediği bildirilmiştir (49,50). Padma-Nathan ve 
arkadaşlarınca (51) yapılan çalışmada, operas-
yon öncesi ereksiyonu olan ve SKRP uygulanan 
76 hastanın 23’üne 36 hafta süreyle 50 mg Silde-
nafil, 28’ine 100 mg Sildenafil ve 25’ine plasebo 
verilmiştir. On bir hafta ilaçsız dönem sonrası 48. 
haftada değerlendirme yapılmıştır. Sildenafil alan 
olguların %27’sinde spontan ereksiyon saptanmış, 
plasebo grubunda bu oranın sadece %4’te kaldığı 
bildirilmiştir.

Montorsi ve ark operasyondan hemen sonra 
12 hafta boyunca haftada 3 kez intrakavernozal  
enjeksiyon tedavisinin doğal ereksiyonu 6 ayda 
geri getirdiğini göstermiştir (52). Vazoaktif en-
jeksiyonlar, kavernöz oksijenizasyonu iyileştirir, 
böylece hipoksinin neden olduğu doku hasarının 
gelişimini sınırlar. Ayrıca vazoaktif ajanlar sağlam 
kavernöz sinirlere gerek kalmadan penis düz kas 
ve vasküler elemanlarda gevşemeye neden olmak-
tadır. Bu nedenle sinir rejenerasyonu veya silde-
nafile cevap gelişene kadar vazoaktif ajan en efek-
tif doğal ve güvenilir erektil fonksiyon elde etme 
yöntemidir.

İnrakavernozal sinuzoidlerde oksijen satüras-
yonunun %80’lerde olduğu düşük akımlı iskemik 
bir ereksiyon oluşturan vakum ereksiyon cihaz-
larının, ereksiyon esnasında oksijenizasyonun 
arttırılması istenilen postprostatektomi ED teda-
visinde kullanımı mantıklı görülmemekle birlik-
te, PDE5i tedavisine yanıtsız durumlarda Avrupa 
Üroloji Derneği  Kılavuzu tarafından 2.basamak 
tedavi olarak önerilmektedir.

2.2.2. Orgazmik bozukluklar

Güncel literatürde en çok odaklanılan RP sonrası 
cinsel disfonksiyon ED’dir. Postprostatektomi ED 
ve üriner inkontinans hakkında çok sayıda araş-
tırma olmasına rağmen, pek çok erkekte yaşam 
kalitesini etkileyen “ihmal edilen yan etkiler” ola-
rak adlandırılan çok sayıda çalışılmamış kompli-
kasyon bulunmaktadır (53). Bu komplikasyonlar 
arasında anorgazmi, orgazmik duyumdaki deği-

fonksiyonların geri kazanılmasında periprostatik 
nörovasküler demetin, mümkünse bilateral, de-
ğilse en azından unilateral korunmasının önemi 
vurgulanmaktadır.

Prostat kanserinin teşhisi ve tedavisi hastada 
ve partnerinde emosyonel stres yaratmaktadır. 
Hastalığın getirdiği, içinde bulunduğu duruma 
uyumsuzluk, kontrol kaybı, öfke korku ve dep-
resyon ED’a neden olarak gösterilebilmektedir. 
Bunlar içinde depresyonun ED ve libido kaybı 
ile olan ilişkisi açık olarak gösterilmiştir. Sonuçta 
psikolojik nedenler cerrahi sonrası gelişen ED’da 
etkili olmakta ancak dominant neden olarak kabul 
edilmemektedir.

2.2.1.2.Postoperatif yaklaşım: Penil rehabilitasyon
Penil rehabilitasyon, RP sonrası erektil fonksiyon-
daki düzelmeyi en üst düzeye çıkarmak için çeşitli 
ilaç veya cihazların kullanılması olarak tanımlan-
maktadır (46). Penil rehabilitasyonda amaç, pos-
toperatif dönemde penil kanlanmayı arttırarak 
dokudaki parsiyel oksijen düzeyini yüksek tutmak 
ve böylece korpus kavernosum düz kaslarında ve 
tunika albugineada meydana gelebilecek yapısal 
degişiklikleri önleyerek olguların operasyon ön-
cesi ereksiyon seviyesine ulaşmasını sağlamaktır. 
Ereksiyon için potansiyel iyileşme süresi 6-36 ay 
arasında değişmekle birlikte olguların çoğunda 
ereksiyon düzeyi 12-24 ay sonra operasyon öncesi 
seviyeye gelmektedir (47).

Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörlerinin (PDE5i) 
Rehabilitasyon mekanizmaları, kavernozal oksije-
nizasyon sağlanması ve buna bağlı korpus kave-
nozum düz kas içeriği ve endotel fonksiyonunun 
korunması, kavernöz sinir hasarından kaynaklı 
erektil doku hasarının en aza indirilmesidir (48). 
Bu alanda yapılan deneysel çalışmalarda PDE-5 
inhibitörlerinin, düz kas yapısını artırdığı, ka-
vernöz cisimlerde fibrozisi inhibe ettiği, intraka-
vernöz basınç artışı sağladığı, apopitotik indeksi 
azalttığı, antioksidan enzim artışı sağladığı, uzun 
dönemde korporal veno oklüzif disfonksiyonu 
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orgazmda istemsiz idrar kaçırma yaşadığını bil-
dirmişlerdir. Barnas ve ark. (55) postoperatif kli-
maktüri oranını %93 gibi yüksek bir oran rapor 
etmiştir. Hastaların %16’sında da her orgazmda 
görüldüğünü bildirmiştir.

2.2.2.1. Patofizyoloji
Prostatın, seminal vesiküller ve vas deferensin 
bir kısmıyla birlikte cerrahi olarak çıkarılma-
sı, orgazm / ejakülasyonun fizyolojik sürecinin 
bozulmasından kaynaklanan spesifik orgazmik 
fonksiyon bozukluklarıyla ilişkilendirilmiştir. 
Ejakülatör mekanizmanın bozulması ve sonuçta 
gelişen postoperatif anejakulasyon, orgazm veya 
orgazmik duyumların belirgin bir yoğunlukta 
algılanamaması olarak tanımlanan bozulmuş or-
gazmik duyumlar ile ilişkilidir (61). Ayrıca, se-
minal vezikül ve prostat kasılmalarının olmaması 
RP daha az tatmin edici orgazmları açıklar. Mes-
saoudi ve arkadaşları (62), hastaların %54’ünün 
ejakülat yokluğu nedeniyle rahatsız olduğunu ve 
%8.2’sinin bu nedenle tamamen cinsel ilişkiden 
kaçındığını bildirmişlerdir. Benzer şekilde posto-
peratif anejakulasyon hastanın psikolojik profilini 
büyük ölçüde etkileyebileceği, bunun da orgazm 
yoğunluğunu etkileyebilen erkeklik kaybı hissi 
yaratabileceği bildirilmiştir (63). Ameliyat ve kan-
ser tanısı ile ilgili psikolojik sıkıntılar da, orgazm 
dahil olmak üzere, hastanın genel cinsel sağlığı-
nı olumsuz etkileyebilmektedir. Bir başka olası 
açıklama ED’nin dorsal penil sinir stimülasyonu 
ve dolayısıyla orgazm/ejakülasyondan sorumlu 
aferent duyusal uyaranları azaltmasıyla orgazmın 
yoğunluğunu sınırlamasıdır (53). Hipogonadizm 
ve penil hiposensitivite de yaşla birlikte artmakta 
ve yaşlı hastalarda azalmış orgazmlara neden ola-
bilmektedir (57).

Disorgazminin etyolojisi net değildir. Barnas 
ve arkadaşları (55), RP’den sonra orgazm sırasın-
da ortaya çıkan mesane boynunun kapanmasının, 
veziroüretral anastomoz ve/veya pelvik taban 
kaslarının distonisinin spazmlara yol açabileceği-

şiklikler, ağrılı orgazm ve cinsel aktivite sırasında 
orgazmla ilişkili üriner inkontinansı (klimaktüri) 
kapsayan orgazmik bozukluklar yer alır. Genel 
olarak, RP sonrası hastaların %33 ile %77’sinde 
bozulmuş orgazmik duyum bildirilmiştir (54). 
Özellikle RP sonrası orgazmik fonksiyonu değer-
lendirmeyi amaçlayan bir çalışmada, 239 hastanın 
%37’sinde orgazm yoğunluğu azalırken, %37’sinde 
RP sonrası anorgazmi saptandı (55). Hollenbeck 
ve ark. sinir koruyucu cerrahi, genç yaş ve prostat 
ağırlığının 59 gr’dan düşük olmasının daha iyi or-
gazmik fonksiyonla ilişkilendirmiştir (56). Tewari 
ve arkadaşları robot yardımlı RP ile tedavi edilen 
408 hastadan 60 yaşından küçüklerde ve bilateral 
SKRP uygulananlarda, postoperatif orgazm oranı-
nı  % 92.9 olarak bildirmiştir (57).

Orgazm ilişkili ağrı (disorgazmi), esas olarak 
penis seviyesinde bildirilen ancak potansiyel ola-
rak bir dizi başka yerde ortaya çıkabilen orgazm 
sırasında ortaya çıkan acı verici bir duyum olarak 
tanımlanır ve %3.2 ile %19 arasında değişen pre-
valans bildirilmektedir. Barnas ve arkadaşları (55), 
açık RP’den ortalama 39.5 ay sonra % 14’lük bir 
insidans bildirmiştir. Bu hastaların% 63’ü ağrıla-
rının peniste, %24’ünde rektum, %9’unun karın, 
%4’ünün diğer bölgelerde olduğunu bildirmiştir. 
Orgazm ilişkili ağrılı hastaların %55’i, ağrının 1 
dakikadan az sürdüğünü ve sadece %2.5’i 1 saat-
ten uzun sürdüğünü bildirmiştir. Matsushita ve 
ark. (58) ameliyattan sonra 12. ve 60. aylardaki 
takiplerde ağrılı orgazmda %10 ve %30’luk dü-
zelme bildirmiştir. Capogrosso ve ark. (59) robot 
yardımlı RP’nin mesane boynunun korunmasında 
açık RP ‘ye göre daha güvenilir bir yöntem oldu-
ğunu, postoperatif disorgazminin de anlamlı bir 
şekilde daha az olduğunu bildirmiştir. 

RP’den sonra mekanizması henüz aydınlatı-
lamamış olan klimaktüride erken veriler %20-93 
arasında bir yaygınlık olduğunu göstermektedir. 
Koeman ve arkadaşları (60) ilk olarak RP ile teda-
vi edilen küçük bir hasta grubunda orgazm prob-
lemlerini değerlendirmiş ve 14 hastanın 9’unun 
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male sling operasyonları önerilen yaklaşımlardır 
(69,70).

2.3.Radyoterapi
Radyoterapiden sonra ED nedenleri arasında vas-
küler etiyolojiler baskın görünmektedir (71-73). 
Radyoterapi ilişkili ED’nin varsayılan mekanizma-
sı arteryal oklüzyonla sonuçlanacak radyasyonun 
indüklediği arteriyel hasar ve kavernozal arter 
yetmezliği olduğu öne sürülmüştür (74). Korporal 
düz kaslardaki yapısal değişiklikler ve endotelyal 
disfonksiyonun da ED gelişimine katkısı gösteril-
miştir (75). 

Radyasyon dozu ile nörovasküler bundle, pe-
nis ve postradyasyon ED arasındaki ilişkiyi araştı-
ran çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. 
Post-radyasyon ED, muhtemelen sadece tek bir 
anatomik yapıya radyasyon dozu temelinde olma-
yan çok faktörlü bir etyolojiye sahiptir.  Bu durum-
da, ED ile belirli bir yapıya olan doz arasında bir 
korelasyon bulmak daha zordur. Bu güne kadar, 
prospektif randomize çalışmalarda bile penil ya-
pılara radyasyon dozu ile postradyasyon ED ara-
sında korelasyonu gösteren bir sonuç elde edile-
memiştir (76-77). Bununla birlikte RT dozlarının 
ED ile ilişkili olduğu, bu nedenle riski azaltmak 
amacıyla bu yapılardaki RT dozlarının mümkün 
olduğunca düşürülmesi gerektiği, bulbus penisin 
medyan RT dozunun 52,5 Gy ve D90 > 50 Gy’i aş-
mamasını öneren çalışmalar da vardır (78-79). İki 
prospektif çalışma, EBRT ile tedavi edilen hasta-
ların %30-40’ında ED göstermiştir (80,81). Pros-
pektif çalışmalar, RT’den sonra 1 ile 2 yıl arasında 
ED’nin arttığını göstermektedir, ancak 3 yıldan 
sonra değişmeyeceği düşünülmektedir (81).

Brakiterapi başlangıçta EBRT’nin yalnızca 
bağırsak ve idrar fonksiyonları üzerindeki zarar-
lı etkilerini sınırlamak için değil, aynı zamanda 
cinsel işlevin korunmasına yardımcı olmak için 
de sunulmuştur. Brakiterapi ve EBRT kombinas-
yonundan sonra ED oranları % 5 ile % 51 arasında 
değişir (82-84).

ni ve bunun ağrıya neden olabileceğini ileri sür-
müştür. Bu hipotez daha sonra ağrılı orgazm için 
0.4 mg tamsulosin kullanımı sonrasında ağrının 
anlamlı bir şekilde azalması ile desteklenmiştir 
(64). Mogorovich ve arkadaşları (65) tarafından 
1288 RP’lik bir hasta grubunda, seminal vezikül 
koruyucu tekniğin postoperatif ağrılı orgazm ile 
anlamlı şekilde ilişkili olduğunun gösterildiği ça-
lışmada da bu bulgular desteklenmiştir. Orgazm 
sırasında kalan seminal vezikülün kasılmasının 
bu erkeklerde ağrıdan sorumlu olabileceği bildi-
rilmiştir. Bu nedenle seminal vezikül kontraksi-
yonunu azaltmada kanıtlanmış etkileri göz önüne 
alındığında, alfa blokerler ile semptomların iyileş-
mesi bu teoriyi desteklemektedir (66).

Mesane boynu ve ejakülasyonun ekspulsi-
yon fazında mesane boynu kasılması ve ekster-
nal sfinkter relaksasyonundan sorumlu sempatik 
liflerin hasarı RP’den sonra orgazm ilişkili üriner 
inkontinanstan sorumlu olası bir mekanizma 
olarak bildirilmiştir. Koeman ve arkadaşları (60), 
orgazm sırasında idrar kaçırmanın, dış sfinkter 
relaksasyonu ile birlikte RP sırasında internal 
üretral sfinkterin çıkarılması ile ilişkili olduğunu 
ileri sürmüşlerdir. Diğer çalışmalarda cerrahi sı-
rasında destek yapıların ve eksternal üretral sfink-
terin yaralanmasına sekonder intrinsik sfinkter 
yetmezliğine bağlı olduğu bildirilmiştir (67,68). 
Bir başka potansiyel mekanizma, prostatik üret-
ral uzunluğun kaybını içerir. Choi ve arkadaşları 
(67) postoperatif penil uzunluk kaybının klimak-
türinin bağımsız bir öngörücüsü olduğunu bul-
muşlardır. Klimaktürik grupta fonksiyonel üretral 
uzunluk kontrollere göre anlamlı olarak daha kısa 
saptanmış ve bu da üretral uzunluğun orgazm iliş-
kili inkontinansta rol oynayabileceğini düşündür-
müştür. Araştırmacılar, klimaktüri miktarına bağ-
lı olarak, hastaların cinsel ilişkiden önce mesaneyi 
boşaltmayı ve prezervatif kullanımını içeren farklı 
baş etme stratejileri kullandıklarını bildirmişler-
dir. Pelvik taban kas egzersizleri, elektromyogra-
fik biyofeedback ile artifisyel üriner sfinkter ve 
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2.4.Androjen deprivasyon tedavisi
Testosteron (T) erkek cinsel arzusunun korun-
masında ve ereksiyon yanıtında önemli bir rol 
oynamaktadır. Tıbbi veya cerrahi yollarla serum 
T azaltılması, azalmış libido, osteoporoz, vazomo-
tor flushing, yorgunluk, anemi, diabetes mellitus, 
metabolik sendrom ve vücut kompozisyonunda 
değişiklik gibi yan etkiler nedeniyle hayat kalite-
si üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olabilir 
(92-95). Medikal ve cerrahi androjen deprivasyon 
tedavisi (ADT) ile cinsel işlevlerde de azalma ol-
duğu, birçok çalışma ile gösterilmiştir (96, 97). 
Libido kaybı ve erektil disfonksiyon ADT’nin en 
bilinen yan etkileridir. Androjen deprivasyon te-
davisi uygulanan erkeklerin, ADT ile tedavi edil-
meyen erkeklerle karşılaştırıldığında cinsel ilişki 
kabiliyeti ve cinsel istekte azalmanın daha fazla 
olduğu bildirilmiştir (98). Luteinizan hormon sa-
lan hormon (LHRH) agonistleri alan erkeklerin, 
cinsel aktiviteyi de etkileyen genel sağlık durumu 
bozukluğu, olumsuz kanser algısı ve endişeye sa-
hip olduğu bildirilmiştir (96). Gonadal steroidler, 
cinsel davranışların ve nöroendokrin regülasyo-
nun kontrolünde yer alan, cinsel arzuyu da modü-
le ettiği düşünülen, dopamin de dahil olmak üzere 
birçok nörotransmitterin salımını modüle eden 
beyin bölgeleri üzerine etki eder. Preklinik ve 
klinik araştırmalardan elde edilen veriler, andro-
jenlerin çoklu sinyal yollarını ve korpus kaverno-
zumun yapısını düzenlediğini düşündürmektedir. 
Androjen azalması, endojen vazodilatatörlere ve-
rilen doku yanıtında değişikliklere, bu da kan akı-
şının azalmasına ve böylece dolum yetersizliğine 
neden olur. Fibroelastik özelliklerde değişiklikler 
ve korpus kavernozumun genişlemeye zayıf uyu-
mu, basınç altındaki kan birikiminde yetersizliğe 
neden olurken, işlevsel olmayan veno-oklüzyon 
mekanizma kan akışının artmasına neden olur. 
Tüm bu etkiler ED gelişimine katkıda bulunur 
(99). Hormonal tedavinin kesilmesini takiben li-
bido ve ereksiyonun düzelmesi 1 yıla kadar uzaya-
bilmektedir (100).

EBRT’nin erektil fonksiyonlar üzerine uzun 
dönem fizyolojik etkileri RP’den temel olarak 
farklıdır. Erektil foksiyonları azaltan bu etkiler, ti-
pik olarak daha erken dönemde cinsel fonksiyon-
ların etkilendiği RP hastalarına göre EBRT alan-
larda daha geç dönemde görülmektedir. Prostat 
kanseri için EBRT uygulanmasının uzun dönem 
inflamatuvar mikrodamar ve nöral hasara neden 
olduğu gösterilmiştir (85). RP olan hastalarda 2. 
ve 5. yıllarda ED oranları RT’ye oranla daha fazla 
olmakla birlikte 15. yılda RT ile benzer sonuçlara 
sahip olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte erek-
til fonksiyonun primer tedaviden bağımsız olarak 
zamanla kötüleştiği belirtilmektedir. 15 yıllık ta-
kipte ED, RP grubunda %87 ve RT grubunda %94 
saptanmıştır (86). Bir meta-analize göre bir yıllık 
erektil fonksiyon koruyuculuğu yalnız brakiterapi 
ile %76, EBRT ve brakiterapi ile %60, yalnız EBRT 
ile %55, SKRP sonrası %34, standart RP sonrası 
%25’tir. İki yılın üzerinde takip bildirilen çalışma-
lar göz önüne alındığında bu oranların sadece bra-
kiterapi yapılan olgular çıkarıldığında %60, %52, 
%25, ve %25 olduğu gözlenmiştir. Cerrahi yak-
laşımlarla RT teknikleri arasında ED gelişiminde 
belirgin fark olduğu görülmektedir (87).

Cinsel aktivitenin bozulması ejakülatör dis-
fonksiyonun ciddiyetiyle, özellikle semen hacmin-
de azalma veya yokluğu ile de ilişkilendirilmiştir 
(88). RT’den sonra ejakülatuvar bozukluklar, 
ejakülat hacminin azalması veya yokluğundan 
(%2-56),ağrılı ejakülasyon (%3-26) ve hemosper-
miye (%5-15) kadar değişen şekillerde karşımıza 
çıkmaktadır. Cinsel yaşamdan duyulan memnu-
niyetsizlik %25-60, cinsel istekte azalma  %12-58 
olarak bildirilmiştir. Bir çalışmada, orgazm yo-
ğunluğunda azalma, ereksiyon sıklığı ve rijidite-
sinde azalma ile cinsel ilişkinin öneminde azalma 
olduğu bildirilmiştir (72,89-91). Muhtemelen, 
tedavi sınırlarının azaltılması, prostatın görüntü-
lenmesi için referansların kullanılması ve yoğun-
luk modülasyonlu radyoterapi gibi daha sofistike 
radyasyon teknikleri, radyasyon sonrası ED’yi 
azaltabilir. 
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ve RT sonrası erektil fonksiyonlarda geri dönüşü 
60 ay, RPLND yapılanlarda ise 70 ay olarak sapta-
mıştır (113). Jonker-Pool metaanalizinde, cerrahi 
ve RT kombinasyonu ile tedavi edilen erkekler-
de en yüksek ED prevalansı (%25) saptanmıştır 
(110). Teorik olarak, bu hastalardaki ED, organik 
ve/veya psikojenik etiyolojili olabilir. Organik 
ED, RT’nin etkileriyle vaskülojenik, KT ile iliş-
kili nöropati yoluyla nörojenik ve KT ile ilişkili 
Leydig hücre disfonksiyonundan kaynaklanan 
hormonal nedenlerle olabilir. Psikojenik ED, or-
şiektomi sonrası vücut görüntüsündeki değişik-
liklere, orşiektomi sonrası erkeklik duygusunun 
kaybolmasına, iyileşme duygularının azalmasına 
ve kanserle ilişkili diğer psikososyal değişikliklere 
atfedilebilir (103, 104, 109, 112). ED’nin hormonal 
dengesizlikler ile ilişkili olabileceği öne sürülmüş-
tür. Bununla birlikte, düşük T ve yüksek gonadot-
ropin ve östradiol seviyeleri de dahil olmak üzere, 
diğer araştırmacılar bu ilişkiyi doğrulayamamıştır 
(105, 112). Cerrahinin tek başına ejakülatör fonk-
siyon kaybı ile ilişkisi olabileceği de gösterilmiş-
tir (110). Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu 
erektil fonksiyonlarda kayıp olmaksızın, ejaküla-
tör disfonksiyon riskinin artması ile ilişkilendiril-
miştir. 1990’ların ortalarından sonra geliştirilen 
sinir koruyucu RPLND teknikleri ile ejakülatuvar 
fonnksiyonlar korunmaya çalışılmıştır (114-116). 
Erektil fonksiyon, vasküler dokuda fizyolojik ha-
sara neden olan KT veya radyasyon terapileri ile 
kombine tedaviden etkilenebilir (71, 117).

Kemoterapi özellikle cisplatin ve bleomisin, 
periferal sinirleri ve vasküler sistemi olumsuz et-
kileyebilmektedir. KT alan hastaların büyük kıs-
mında görülen ED’ye bu neden olabilir. Gerl ve 
ark. özellikle KT alan hastalarda serum T düzeyi-
nin azaldığını bildirmişlerdir (118). Brennemann 
ve ark. da tedavi sonrası 60 ay kadar Leydig hüc-
relerinde yetersizlik saptamışlardır (119). Buna 
karşın Pectasides ve ark. KT’nin gonad fonksiyon-
ları üzerinde etkili olmadığını bildirmiştir (120). 
Bununla birlikte Spermon ve ark. tarafından KT, 

3. TESTİS KANSERİ
Testis tümörleri, 15-35 yaş arasındaki erkeklerde 
en sık görülen ve %90 ve üzerinde 5 yıllık sağ ka-
lım oranıyla iyi bir prognoza sahip malign tümör-
lerdir (101,102). Erkeğin yaşamında cinselliğin ve  
fertilitenin ön planda olduğu bir dönemde orta-
ya çıkar. Yüksek inguinal orşiektomi sonrasında 
hastalara izlem, kemoterapi (KT), eksternal RT ve 
retroperitoneal lenf nodu disseksiyonu (RPLND) 
gibi tedavi yöntemleri uygulanılabilmektedir. Bu 
tedaviler kişinin erkeklik duygusunu zayıflatan 
kısa veya uzun süreli cinsel yan etkilere neden 
olabilir. Testis kanserli hastalar libido kaybı, cinsel 
aktivite azalması, cinsel zevkte azalma, ED, ejakü-
latör problemler, ve vücut imajındaki değişiklikler 
de dahil olmak üzere genel erkek popülasyonu ile 
karşılaştırıldığında çeşitli cinsel işlev bozukluğu 
türleri için daha büyük risk altındadır (103-104).

Testis kanserli hastalarda çeşitli tedavi rejim-
lerinin cinsel işlev üzerindeki etkisini inceleyen 
çalışmalar birbirinden farklı sonuçlar göstermiş-
tir. Örneğin, bazı çalışmalar erektil ve ejakülatör 
disfonksiyon ve libido düzeylerinin tedavi re-
jimlerinden etkilendiğine dair kanıt bulamazken 
(105-107), bazı çalışmalar KT (RT’li veya RT’siz) 
alan hastalarda sadece cerrahi tedavi gören erkek-
lere göre cinsel ilgi ve cinsel aktivitenin azaldığı-
nı göstermiştir (108-110). Puhse ve arkadaşları 
(111), cinsel işlev bozukluğu prevalansını incele-
dikleri 539 testis kanserli hastanın %35’inde cinsel 
istekte azalma, %42’sinde cinsel aktivitede azalma 
ve %32’sinde ED bulunduğunu bildirmiştir. Bu 
hastalarda ejakülatör bozukluklar (prematüre, 
gecikmiş, retrograd, anejakülasyon) %85 oranın-
da, orgazm yoğunluğunda azalma %32 oranında 
gerçekleşmiş ve erkeklerin %95’inde genel cinsel 
tatmin azalmıştır. Uygulanan tedavi modelitele-
rinden bağımsız olarak, testis tümörlü hastalarda 
ED görülme oranının  %12-40 arasında olduğu 
bildirilmektedir (111,112). Capogrosso ve ark. 
orşiektomi yapılan hastaların 86 aylık takipleri 
sonucunda, %25.5’de ED, %11.2’de ciddi ED, KT 
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lerdeki değişikliklerin cinsel işlevlere zarar verdiği 
gösterilmiştir (133). Kadınlarda kolostomi varlı-
ğına bağlı uyarılmada azalma neticesinde oluşan 
vajinal kuruluk ve disparoni birbiriyle ilişkilidir 
(134). 

Psikolojik faktörlere ek olarak, fiziksel faktör-
ler de rol oynayabilir. Rektal kanser tedavisinden 
sonra pelvik organ disfonksiyonu sık görülür ve 
pelvik otonom sinirlerin cerrahi hasarının önem-
li bir neden olduğuna inanılmaktadır (135-137). 
Pelvik pleksus ve rektumun yakın anatomik iliş-
kisinden dolayı kolorektal kanserler için cerrahi 
geçiren (138, 139) ya da anal kanser nedeniyle 
kemo-radyoterapi alan hastalarda yüksek oran-
da, başta ED olmak üzere cinsel işlev bozukluğu 
ile karşılaşılmaktadır (140). Süperior hipogastrik 
pleksus ve hipogastrik sinir hasarları ejakülas-
yonun bozulmasına neden olabilir (141). Pelvik 
splanknik sinirlerin veya pelvik pleksusun bozul-
ması ED’ye neden olabilir. Aşırı peroperatif kana-
ma cerrahi sırasında görüşü olumsuz etkileyerek 
sinir hasarını kolaylaştırabileceği bildirilmektedir 
(142). Anastomoz kaçağı sinirler ve seminal vezi-
küle zarar verebilecek yaygın inflamasyona neden 
olabilmektedir.

Kadın  hastalarda sinirin korunması, kadın-
lara göre daha dar ve konik biçimli pelvise sahip 
erkeklerden daha kolay olur. Bu durum, cinsel dis-
fonksiyonun erkek hastalarda kadın hastalardan 
daha fazla olmasını açıklayabilir. Cinsel disfonk-
siyon için iyi bilinen bir cerrahi risk faktörü olan 
abdominoperineal rezeksiyon, özellikle erkek has-
talarda ED açısından değerlendirilmelidir (143). 
Pelvik splanknik sinirlerin sakral köklerinden 
ayrılması, presakral parietal fasya yırtıklarından 
sonra meydana gelebilir (144).

Cerrahi hasarın yanı sıra pelvik RT’nin de 
uzun süreli fonksiyonel morbidite ile ilişkili ol-
duğu bilinmektedir (145). Radyoterapi ile ilişkili 
cinsel disfonksiyonun nedeni çok faktörlüdür ve 
fibrozis, vasküler toksisite, nörotoksisite ve psi-
kolojik faktörleri içerir (146). Kavernöz arterlere 

testisler içinde DNA hasarının önemli bir nede-
ni olarak görülmemiş ve uzun vadede üretilen T 
miktarını etkilemediği gösterilmiştir (121). Önce-
ki çalışmalar, RT’nin Leydig hücresininT üretimi-
ni azalttığını, penil vasküler ve nöral hasara neden 
olduğunu, böylece duyarlılıkta azalma, erektil ve 
ejakülatuvar fonksiyonlarda bozulma olduğunu 
göstermiştir (122,123). Kim ve ark. kombine KT 
ve cerrahi tedavinin, libido kaybı veya ejakülatör 
disfonksiyon riskindeki artışla, RT ve cerrahi te-
davi kombinasyonunun ise ED ile daha yakından 
ilişkili olduğunu bildirmiştir (124). Ek olarak, 
nonseminomatöz histolojik alt tipin, ED, ejaküla-
tör disfonksiyon için daha büyük bir risk olduğu-
nu belirtmiştir.

4.KOLOREKTAL KANSERLER
Kolorektal kanser tedavisi çeşitli şekillerde cin-
selliğe olumsuz etki etme potansiyeline sahiptir. 
Kolorektal kanserli erkek ve kadınlarda yüksek 
oranda cinsel aktivitelerden uzaklaşma ve cinsel 
disfonksiyon görülmektedir (125-127). Psikosos-
yal ve fiziksel semptomlarda zamanla düzelmeler 
görülürken, cinsel işlevler bozulmaktadır (128, 
129). Tümör rektumda ise, kanser tedavilerinin 
cinsel işlevi bozma olasılığı daha yüksektir. Rek-
tum kanserli hastaların % 86’sında cinsel işlev 
bozukluğu saptanırken kolon kanserli hastalarda 
bu oran %39 olarak saptanmıştır (130). Rektum 
kanseri tedavisi sonrası cinsel disfonksiyonun er-
keklerde kadınlardan daha fazla görüldüğü bildi-
rilmektedir (131, 132). Bununla birlikte çoğu ileri 
yaşlı kadın kanser tanısı aldığında zaten cinsel ola-
rak inaktif durumda olmaktadır. Ayrıca ya part-
nerleri yoktur ya da hasta veya impotan partnere 
sahiptir. Kadınlar ayrıca, kanser tedavisi sonrası 
cinsel faaliyete son vermek konusunda erkekler-
den daha yatkın görünmektedir (131).

Rektal kanser tedavisinden sonra cinsel işlev 
bozukluğu çok boyutlu bir sorundur. Özsaygının 
azalması, bozulmuş beden imajı, yorgunluk, ba-
ğımsızlık kaybı, depresyon, ve kişilerarası ilişki-
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olarak cinsel uyarılma ve istek bölgesine de etki 
etmektedir (155, 156). Proksimal üretranın du-
yusuna aracılık eden pelvik sinir pleksusu sıklıkla 
ameliyat sırasında hasar görür ancak distal üret-
ra, klitoris ve vajinanın üçte birlik distal kısmını 
uyaran pudendal sinir cerrahi alanda değildir. 
Anterior vajinal duvar üzerindeki nörovasküler 
demetleri korumak için dikkatli keskin diseksiyon 
yapılmalıdır.

Radikal sistektomi sonrası klitoral nörovas-
külarizasyonu korumak amacıyla seçilecek di-
versiyonlarda distal üretranın korunması, vajinal 
kayganlığı ve nörovasküler inervasyonu sürdür-
mek için ön vajinal duvarın korunması, vajinal 
derinliği korumak ve ağrısız cinsel ilişkiyi sürdür-
mek için vajinanın tübüler rekonstrüksiyonunun 
yapılması gibi cerrahi düzenlemeler önerilmekte-
dir (157, 158). Zippe ve ark. yaptıkları bir çalış-
mada hastaların %45’inde orgazm yeteneğinde 
azalma ya da yetersiz orgazm oluştuğu, %41’inde 
vaginal lubrikasyonda azalma, %37’sinde cinsel 
istekte azalma, %22’sinde disparoni oluştuğu sap-
tanmıştır (158). Aynı çalışmada, sistektomili has-
taların sadece %48’inin başarılı vajinal ilişki ya-
şadığı, %52’sinin cinsel tatmin düzeyinde azalma 
oluştuğu da bildirilmiştir. Çalışmada, hastaların 
%48’inde oluşan cinsel fonksiyon bozukluğunun 
cerrahi girişimden kaynaklanan vajinal yaralanma 
ve klitoral duyarlılıkta azalma nedeniyle oluştuğu, 
%30’unda da ürostominin neden olduğu fiziksel 
eksiklik ve utanma nedeniyle cinsel istekte azalma 
oluştuğu saptanmıştır. 

Ortotopik mesane oluşturulan hastalarda cin-
sel fonksiyonun zaman içinde daha iyi olduğu an-
cak ileal kondüit grubunda zaman içinde kötüye 
gittiği belirtilmektedir (159). Her iki cinste üriner 
diversiyonlu bireylerde, cinsel yönden yetersizlik 
duygusu, cinsel aktivite için istekli olmama ve 
cerrahi girişim sonrası çekiciliklerinin azalmış 
olduğunu düşünme gibi faktörler cinsel fonksiyon 
bozukluğu nedeni olarak saptanmıştır (160).

radyasyon hasarı ED’ye neden olabilir ve seminal 
veziküllerde fonksiyonel bozulmalar ejakulasyon 
problemleri ortaya çıkartabilir (147).

5. MESANE KANSERİ
5.1.İntravezikal tedavi
Yüzeyel tümörler endoskopik olarak rezeke edilir 
ve bunu tipik olarak intravezikal kemoterapi veya 
Bacille Calmette-Guërin tedavisi izler (148). Yüze-
yel kanser tedavisinin erkeklerde veya kadınlarda 
cinsel fonksiyon üzerindeki etkileri üzerine çok az 
araştırma vardır. İntravezikal tedavi sonrası tipik 
olarak bir haftalık pelvik ağrı (149) ve bazen ge-
çici ED  izlenebilir (150). Kesitsel karşılaştırmalı 
bir çalışma, intravezikal KT alan erkeklerin ve 
kadınların transüretral rezeksiyon yapılanlarla 
benzer cinsel fonksiyonlara sahip olduklarını ileri 
sürmektedir (151).

5.2. Radikal sistektomi
Standart radikal sistektomide prostat, seminal 
veziküller ve pelvik lenf nodları çıkartılır. Kanser 
çok odaklı olduğunda, özellikle de mesane boynu 
veya üretra içinde bulunduğu zaman, üretranın 
tamamı çıkarılabilir (152). Radikal sistektomi 
sonrasında da yine RP sonrasında olduğu gibi baş-
ta ED olmak üzere birçok cinsel fonksiyon bozuk-
luğu ortaya çıkabilmektedir (153). Sinir koruyucu 
radikal sistektomide; mümkün oldukça prostatın 
dorsolateralinde yer alan damar-sinir paketi özel-
likle de kaudalde mesane ve prostat arasındaki 
açıda dikkatlice korunurken, seminal vezikül ve 
dorsomedial pedikül bağlanmaktadır (154). Bu 
şekilde kısmen de olsa ereksiyon korunmaya ça-
lışılmaktadır.

Kadınlarda radikal sistektomi yapılırken, va-
jen yan duvarında bulunan nörovasküler bantlar, 
mesanenin, üretranın ve anterior vajinal duvarın 
çıkarılması sırasında sıklıkla zedelenmektedir. 
Bunlara ek olarak distal üretranın çıkarılması 
klitorisin belirgin devaskülarizasyonuna neden 
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fonksiyonlar üzerine belirgin bir etkiye sahiptir. 
Radikal histerektominin, cinsel istek üzerine ka-
lıcı olumsuz etkilere sahip olduğu belirtilirken, 
kardinal ve uterosakral ligamanların otonom si-
nirlerinin korunması ile vajinal lubrikasyon ve 
diğer vajinal sorunlardan korunulabileceği bil-
dirilmektedir (168). Oooferektomi ise östrojenin 
azalmasına neden olarak libidonun azalmasının 
yanısıra vajinal kuruluk, disparoni, azalmış cinsel 
ilişki gibi cinsel sorunlara neden olmaktadır. Bu-
nunla birlikte hormon seviyelerindeki ani düşüş 
menapozal semptomlar ile sonuçlanabilmektedir 
(169). Serviks kanseri nedeniyle konizasyon, basit 
yada radikal histerektomi ve lenfadenektomi son-
rası orgazmik problemler, vajinal kısalma, vajinal 
kuruluk, disparoni, genital hissizlik, lenfödem gibi 
sorunlar cinsel fonksiyonları olumsuz etkilemek-
tedir (170).

6.JİNEKOLOJİK KANSERLER
Jinekolojik kanserler içinde en sık görülen en-
dometrium kanseri olup, bunu over, serviks ve 
vulva kanseri takip etmektedir (161). Jinekolojik 
kanser tanısı alma ve beraberinde gelen tedavile-
rin kadının cinselliğini olumsuz yönde etkilediği 
çok sayıda çalışma ile gösterilmiştir   (162, 163). 
Kadınların jinekolojik kanserler sonrası cinselliğe 
ilişkin en sık yaşadıkları fizyolojik temelli sorun-
ların disparoni, vajinal atrofi, vajinada skar olması 
ve vajinal kuruluk olduğu, bir kısmında ise cinsel 
isteklerinin azaldığı ve orgazm olamadıkları sap-
tanmıştır (164, 165) (Tablo 3).

Jinekolojik kanserlerin tedavisi genellikle cer-
rahi tedavi, RT ve KT’den oluşmaktadır. Jinekolo-
jik kanser tedavisinin cinsel yan etkileri çok fak-
törlüdür ve doğrudan ve dolaylı mekanizmaları 
içerir (166,167). Cerrahi işlemler ve teknik, cinsel 

Tablo-3: Kadın cinsel fonksiyon bozukluğunun sınıflaması

Fiziksel problemler
• Disparoni
• Vajinal problemler:

- Azalmış vajinal kayganlık
- Vajen boyutunda değişiklik
- Vajinal atrofi
- Azalmış cinsel aktivite

• Azalmış cinsel doyum:
- Azalmış hassasiyet 
- Uyarılma zorluğu

• Orgazmik problemler:
- Orgazm olamama
- Persistan cinsel uyarılma sendromu

• Üriner & fekal inkontinans /infeksiyon
• Postkoital kanama
• Halsizlik
• Menopozal  semptomlar

Psikolojik problemler
• Libidoda azalma
• Bozulmuş vücut imajı:

- Azalmış kadınsılık hissi,
- Azalmış cinsel çekicilik hissi
- Yaşlılık hissi
- Eksik olma hissi

• Duygu eksikliği/yokluğu
• Cinsel aktiviteden zevk alamama
• Cinsel performansla ilgili korku veya 

endişe
• Cinsel ilişki ile ağrı, yaralanma veya kan-

ser nüksü korkusu
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muhtemelen ağrılı lenfödem ile sonuçlanabilir.  
Kemoterapi ve / veya hormonal manipülasyon 

ile ortaya çıkan tedaviyle ilgili etkiler, önceki jine-
kolojik kanserler için etkili mekanizmalara ben-
zerdir (183, 184).

Memedeki östrojen reseptörlerini bloke et-
mek için kullanılan birinci nesil seçici östrojen 
reseptör modülatörü olan tamoksifen (TAM) 
premenopozal meme kanserli kadınlarda, doğal 
endojen östrojen seviyelerini bloke ederek an-
tagonist etki gösterirken; postmenopozal meme 
kanserli kadınlarda agonist etkiler belirgindir. Ta-
moksifenin endometrium üzerine zayıf östrojen 
agonistik etkisi takip gerektiren yan etkilere ne-
den olabileceği bidirilirken vajen üzerine agonist 
yada antagonist etki bildirilmemiştir (185). Cluze 
ve ark., TAM tedavisi alan premenopozal meme 
kanserli hastalarda, disparoninin hastanın teda-
viyi bırakmasında etkili olduğunu bildirmişlerdir 
(186). Meme kanseri tanısının psikolojik etkileri 
ve sonrasında sitotoksik KT, cinsel fonksiyonlar-
da ciddi değişikliklere yol açarken, TAM da kendi 
başına, meme kanserinden kür sağlanmış hasta-
larda cinsel disfonksiyon insidansını artırabilir. 
Bazı çalışmalar, TAM tedavisinin azalmış cinsel 
istek ve artmış disparoni oranları ile ilişkili oldu-
ğunu göstermektedir. Meme kanserli hastalarda 
TAM’ın cinsel fonksiyona etkisini spesifik olarak 
değerlendirmek üzere yapılan bir çalışmada, cin-
sel olarak aktif 41 bireyden 22’si önceki KT’den 
bağımsız olarak, ilişkide ağrı veya rahatsızlık duy-
duğunu belirtmiştir (187).  Kim ve ark. ratlarda 
TAM tedavisinin vajinal kan akışını anlamlı azalt-
tığını ve östrojen reseptör ekspresyonunu (ösrojen 
reseptör antagonizması altında muhtemel olarak 
bir kompansatuvar up-regülasyonu yansıtarak) 
arttırdığını bildirmişlerdir (188).  Aynı zamanda, 
TAM tedavisinin vajinal epitelde azalan arginaz 
aktivitesi ile ilişkili olabileceğine dair bazı kanıt-
lar vardır. Argininin, intraselüler arginin havuzu-
nu azaltarak ve substrat rekabeti sırasında nitrik 
oksit (NO) sentezini inhibe ederek, kadın geni-

İleri jinekolojik malignite için bağırsak rezek-
siyonları ve anterior / posterior ekzenterasyonlar, 
stomalar, kolostomiler beden imajını olumsuz 
etkilemektedir. Kemoterapiye bağlı prematür 
over yetmezliği ani östrojen yoksunluğuna neden 
olarak vajinal atrofiye, vulva dokusunda ve vaji-
nada incelmeye, doku elastikiyetinin azalmasına, 
vajinal kayganlıkta azalmaya, sıcak basmalarına, 
duygu durumda değişikliklere, yorgunluk ve irri-
tabiliteye neden olabilmektedir (169, 171). Radyo-
terapi ise vajen epitelinde oluşturduğu travmalar 
sonucu vajende kuruluk, daralma, atrofi, fibrozis 
gözlenmekte ve vajinada infeksiyon ve travma 
riski artmaktadır. Vajinal duyarlılık ve orgazm 
kapasitesinde yetersizlik gelişmekte ve vajinal 
elastikiyette azalma ve disparoni görülmektedir 
(172-174).

7. MEME KANSERİ
Kadın bedeninde kadınlığın ve cinselliğin belir-
gin sembollerinden ve kadın açısından son derece 
önemli bir organ olan memenin, kanser nedeni ile 
cerrahi girişimle alınması kadının cinsellik, çeki-
cilik duygularına ve beden imajına karşı bir tehdit 
oluşturmakta ve diğer kanser türlerinden daha çok 
cinsel işlev bozukluğuna neden olabilmektedir 
(175,176). Meme kanseri tanısı konduktan sonra 
cinsel yakınmalar tek başına veya kombinasyon 
halinde ortaya çıkabilmektedir. Hastaların %23-
64’ünde arzu-istek bozukluğu, %20-48’inde  uya-
rılma veya lubrikasyon bozuklukları, %16-36’sın-
da orgazmik bozukluklar, ve %35-38’de disparoni 
görülebilmektedir (177-179). Ganz ve ark. meme 
kanserli kadınların %50-75’inin en az bir veya 
daha fazla ürogenital yakınması olduğunu ve en 
sık (%40) vajinal kuruluk görüldüğünü bildirmiş-
lerdir (180). Vajinal kuruluk; disparoni, azalmış 
cinsel istek ve azalmış cinsel tatmine neden ola-
bilir (181, 182). 

Meme cerrahisi cinsel imaj kaybı, meme başı 
hassasiyetinin kaybı, şekli bozuk ve ağrılı skar do-
kusu, şişliğe neden olan lenf nodu diseksiyonu ve 
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çınılmaz olmasına yol açmaktadır. Artan hastalık 
sıklığı ve uzayan yaşam süreleri de dikkate alın-
dığında, bu hastalarla uğraşan disiplin üyelerinin 
onkolojik prensipleri öncelerken, hasta ve yakının 
yaşam kalitesini ve bu yöndeki beklentilerini gö-
zardı etmeyen bir yaklaşımı benimsemeleri doğru 
olacaktır. 
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törler ise kanser sürecinin getirdiği psikososyal 
etmenlerdir. Hastalığın kendisinin yaşamı tehdit 
eder niteliği, ölüm korkusu, kişinin yaşamında-
ki kontrol hissinin azalması ya da kaybı, relaps 
korkusu, kronik durumlarının ilerleyeceği ya da 
kötüleşeceği korkusu, performans kaygısı, yeter-
sizlik-değersizlik hislerinin gelişmesi, benlik say-
gısının ve özgüvenin azalması/kaybı, ümitsizlik 
fikirleri, kişisel rollerin değişimi, suçluluk hisleri, 
reddedilme ya da terkedilme endişeleri, öfke gibi 
birçok neden bireyin seks arzusunu ya da cinsel 
eylemlerden alacağı hazzı azaltır. İkincil faktörler 
kimi hastalarda birincil faktörlerden de etkilene-
bilir.  Örneğin: yaşam tarzındaki değişimler; özel-
likle mahremiyet ya da özel hayatın gizliliğinde 
azalma, görünümde değişim, kişinin bedeni üze-
rindeki kontrolünün azalması- kaybı, beden imge-
sinde (kişinin kendi bedenine yönelik tutumları) 
değişim, uyku ve iştah bozuklukları, genel enerji-
de azalma gibi (1,3,6,7).

Ayrıca kanserli hastalar yeniden cinsel uyarı-
ya yanıt verip veremeyecekleri ya da ileriki cinsel 
yaşamları konusunda endişe hissedebilirler (7). 
Özellike tanı anında partneri olmayan erkekler, 
gelecekte yaşayacakları ilişkilerde oluşabilecek so-
runlarla daha fazla endişelenmektedirler (8).

Cinsellik yaşam kalitesinin önemli öğelerin-
den biri olmasına rağmen tıbbi hastalığı 
olan kişilerin bakımında sıklıkla gözden 

kaçırılır ya da geri plana itilebilir. Özellikle kanser 
gibi “ciddi”, “kronik”, “ağrılı”, “ölümcül” bir tıbbi 
durumun varlığında çoğu zaman cinsellik ya gere-
ğinden az oranda ya da hiç gündeme gelmeyebilir 
(1). “Kanserli olmak”, kanserin tipi ya da tedavinin 
şeklinden bağımsız olarak hem hastaların hem de 
partnerlerinin cinselliğine çeşitli şekillerde etki 
eder (2,4). Bu bölümde erkeklerde en sık görülen 
ürogenital kanserler olan prostat ve testis kanseri 
başta olmak üzere kanser tanısının cinsellik üze-
rindeki etkilerinden bahsedilecektir.

Cinsellik  yukarıda belirtildiği gibi yalnızca fi-
ziksel yanı olan bir kavram değildir. Kanserin geti-
receği psikososyal, kültürel, ekonomik vb. bir çok 
yük de bireylerdeki cinsel sorunların nedeni ola-
bilir. Ancak çalışmalar, kanserin fiziksel sonuçları 
dışında yukarıda değinilen diğer faktörlerin sağlık 
çalışanları tarafından genelde dikkate alınmadığı-
nı ortaya koymaktadır (2,5).

Kanserli bireylerde cinselliği etkileyen etmen-
ler birincil ve ikincil faktörler olarak gruplanabilir. 
Birincil faktörler hastalığın ve tedavi yöntemle-
rinin getirdiği fiziksel değişimlerdir. İkincil fak-
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MASKÜLENİTENİN ETKİLENMESİ
Erkek cinselliği, cinselliğin nasıl yaşandığı ve nasıl 
ifade edildiği üzerine kurulu sosyal mesajlardan 
çok etkilenir (9). Çoğu erkek için cinsellik ve fer-
tilite, erkeksi kimliklerinin en önemli belirleyicile-
rindendir ve bu durumun etkilenmesi benlik saygı-
larını bozabilir (10,11). Literatüre bakıldığında da 
kanserin masküleniteyle ilişkisi üzerine çalışmalar 
prostat ve testis kanserinde yani erkek cinsel orga-
nının hastalıklarında yoğunlaşmıştır, bu da cinsel-
liğin maskülenitenin önemli bir kısımını içerdiğini 
göstermektedir. Prostat ya da testis kanserini, bi-
reylerin genel sağlıklarını bozabilecek, hayatı tehdit 
edebilecek ve acı verici bir hastalık oluşundan çok 
erkekliği ve cinselliği bozacak bir hastalık olarak 
betimleyen bir sosyal algı bulunmaktadır (12). 

Kanserin görüldüğü organın sembolik anla-
mı vardır.Etkilenen cinsel organ hem açık ya da 
örtük olarak bir ölüm tehditi unsuru olur hem de 
kişinin “cinselliğini”, “fertilitesini” ve “erkekliğini” 
kaybedişini simgeler. Örneğin testisler erkekler 
için güçlü ve yeterli olma hissini temsil eden or-
ganlardır. Çoğunlukla genç yaşlarda görülen testis 
kanseri erkekleri hayatındaki önemli psikososyal 
değişimlerin yaşandığı, cinsel arzularının ve per-
formansının, beden imgesinin ve üremenin haya-
tındaki odak konular olduğu yaşam döneminde 
maskülen kimliklerine yönelik algılarını olumsuz 
yönde etkiler (2,13-15). Özellikle fiziksel görü-
nüşüyle daha fazla ilgilenen erkeklerde testisin 
olmaması bireyin cinsel anlamda daha az çekici 
hissetmesine ve cinsel etkinliklere duyacağı ilgi 
ve zevkin azalmasına neden olabilir (16). Ayrıca, 
testislerin yokluğu kişide kastrasyon algısı oluştu-
rabileceğinden bu durum erkeklerde utanç kayna-
ğı haline gelerek cinsellik dışındaki başka etkin-
liklerden de (ör: spor) kaçınmalarına ve ilerleyen 
süreçte sosyal izolasyona neden olabilir (11,17). 
Prostat kanseri ve hastalığın semptomlarının 
maskülen benlik saygısına bir tehdit oluşturarak 
kişilerde emosyonel sıkıntı yarattığına dair de bir 
çok araştırma mevcuttur (12,18-20).

Bu noktada literatürde sıkça karşılaşılan “he-
gemonik maskülanite” kavramına değinmekte ya-
rar vardır. Hegemonik maskülanite/ hegemonik 
erkeklik tanımı günümüz batı dünyasında duy-
gusallığa az ya da hiç yer vermeyen, kendine ye-
terlik, güç, başarı ve  dayanıklılık ile temsil edilen 
bir baskın erkeklik kavramıdır (21,22). “Maçoluk”, 
“delikanlılık”, “erkek adam” olma gibi kültürel ta-
nımları kapsadığı gibi homofobik ve cinsiyetçi bir 
kavram olup; erillik temsili dışındaki tutum ve 
davranışları “feminen/kadınsı” olarak niteler. Bu 
perspektifte erkeğin bedeni fiziksel performan-
sıyla değerlendirilir o nedenle erkeğin bedenine 
gelebilecek her tür tehdit, onun erkekliğine ve 
tabi ki cinselliliğine de gelebilecek bir tehdittir; bu 
durum beraberinde küçük düşürüleceğine ilişkin 
endişelere de neden olur (22-25). 

Erkekler “hegemonik maskülenite” çerçeve-
sinde yardım istemeyi uygunsuz ya da gelecek yar-
dımları yetersiz bulmaları; yardım arayışının zayıf-
lık belirtisi olacağı düşüncesi ve “koruyucu” erkek 
rolünün yardım etmeyi yardım almaktan daha ön 
plana koyması gibi nedenlerle sağlık hizmeti al-
makta geç kalabilir bu da hastalığa uyum sağlama-
larının önünde engel oluşur (9,18,26-28). Buna ek 
olarak tanı ve tetkik/evreleme aşamasında yapılan 
rektal muayeneler heteroseksüel erkeksi kimliğini 
ön plana koyan kişilerde utanç hissi ve cinsel tabu-
larla ilişkili uğraşları ortaya çıkarabilir (29). 

Andersen bireyin cinsel kendilik kavramının 
kanser tanısı ve tedavisi sonrasındaki cinsel bo-
zukluklarda önemli bir öngördürücü olduğunu 
belirtmiştir[30].Erkekler kanser olduktan son-
ra erkeksilik hislerinde azalma bildirmişlerdir 
(31,32). 

Cuypers ve ark. yaptıkları çalışmada prostat 
biyopsisi sonrası kanser teşhisi konulup henüz 
tedavi başlanmayan ve tedavi olarak da aktif sür-
veyans yerine küratif yöntemleri tercih eden has-
talarda cinsel etkinlik ve cinsel işlevsellikle ilişkili 
yaşam kalitesi ölçütlerinde artış saptamışlardır. Bu 
artış da yine benzer tehdit algısına yönelik gelişti-
rilen bir “telafi davranışı” olarak yorumlanmıştır 
(33).



76 77

BÖLÜM 7 • KANSER TANISININ CİNSELLİK ÜZERİNE ETKİSİ

PARTNERLE İLİŞKİLERE OLAN 
ETKİLER
Kanser yalnızca hastaları değil onların partnerle-
rini ve ilişkilerini de etkileyen bir süreçtir (29,38). 
156 kanser hastasının partnerleriyle yapılan bir 
çalışmada katılımcıların %78’i, kanser tanısının 
onların cinselliği ve cinsel ilişkilerini olumsuz et-
kilediğini belirtmiştir. Bu grubun %84’ünü üreme 
bölgeleriyle ilişkili kanserler; bu oranın %90’nını 
da prostat kanseri hastalarının partnerleri oluş-
turmaktadır. Partnerlerin çoğunluğu seksin ta-
mamen bittiği ya da sıklığında belirgin bir azalma 
geliştiğini ve yakınlıklarının/mahremiyetlerinin 
azaldığını belirtmiştir (39). 

Kanser tanısının ilk alındığı zamanlar çiftin 
hayatlarındaki kontrolü kaybetme endişesi, teda-
vi sonrasında da hastalığın yineleme, tedavi sü-
recinde uzun süreli olabilecek hastane yatışları, 
partnerden ayrı kalınması ya da partner eksikliği, 
hastanın yetersizlik hislerinin çiftte yaratabileceği 
duygusal uzaklaşma ya da partnerin bu tanı ve 
tedavi sürecindeki cinsel sorunlar yaşaması gibi 
nedenlerden çift ilişkisinin kalitesinde azalma rol 
değişimleri ve maddi zorluklar cinselliği olumsuz 
etkileyebilir (1,2,39,40). Ayrıca yukarıda sözü edi-
len kanser hastalarının partnerleriyle yapılan ça-
lışmada katılımcılar hastalıkla başetme ve hayat-
ta kalmanın öncelik kazandığını, mahremiyet ve 
seks için “zaman kalmadığını” söylemişlerdir (39).

Çiftlerde cinsel ilişkinin bozulmasındaki bir 
diğer etken de eşler arasındaki rol değişimidir. 
Hastalık süreci erkeği “bakım-alan”, partnerini ise 
“bakım-veren” rolüne sokar (2). Yapılan bir çalış-
mada kadın partnerlerin %28’i ve erkek partnerle-
rin %47’si kendilerini artık “bakım-veren”; eşleri-
ni ise artık bir cinsel eş yerine “bakmak zorunda 
oldukları bir hasta” olarak gördüklerini; eşlerinin 
sağlık durumlarıyla ilgili kaygılarının cinsel arzu-
ların önüne geçtiğini belirtmişlerdir. Bu dönemde 
seksin “uygunsuz” ya da “önemsiz” bir etkinlik 
olarak düşünülmesi bakım verenlerin kendi cinsel 
ihtiyaçları ya da arzularından suçluluk hissetme-

TANIYI BAŞKALARIYLA PAYLAŞMAK 
Erkekler hastalıklarıyla ilgili konuşmakta kadınla-
ra oranla daha fazla zorlanırlar (29). Hegemonik 
erkeklik algısı kanser ya da cinsellikle ilgili sağlık 
sorunlarının konuşulmasında engel yaratır (11). 
“Maskülen” kimliklerini korumak amacıyla “fe-
minen” duygusal ifadelerden kaçınabilirler (9,34). 
Bir çok araştırmada tanılarının bilinmesinin duy-
gusal desteğe ihtiyaçları olacağını, farklı biriymiş 
gibi algılacaklarını sosyal ve mesleki hayatlarında 
olumsuzluklar yaratacağını düşündürdüğünü söy-
lemişlerdir (27,34-36).

Erkeklerde prostat kanseri tanısı diğer kanser-
lerden daha büyük oranda cinsellikle ilişkili dam-
galanmaya yol açmaktadır.Gray ve arkadaşları 
prostat kanseri olan erkeklerin bu tanıyı yalnızca 
eşlerine açıkladıklarını belirtmiştir (36). Yapılan 
başka çalışmalar da bu açıklamaların yalnızca 
çok yakın aile üyeleriyle sınırlı tutulduğunu des-
teklemektedir (26,34,36). Gurevich ve arkadaşları 
da erkeklerin testis kanseriyle ilgili “bir erkek bu 
konularda konuşmaz” diye düşündüklerini belirt-
miştir (37). 

Erkekler “iktidarsız”/ “yetersiz” olduklarının 
bilinmesi ya da bundan şüphelenilmesinin nasıl 
algılanacağıyla ilgili endişelenebilir. Hastalar olası 
bir erekdil disfonksiyon damgalamasına yönelik 
tetikte olduklarını, hatta bazı erkekler eğer pros-
tat kanseri oldukları bilinirse başka erkeklerin 
kendi eşlerine yakınlaşmaya başlayacaklarından 
endişelendiklerini belirtmişlerdir (36). Erkeklerin 
açıklamadaki diğer rahatsızlıkları ise dedikodula-
rının yapılması ve alay konusu olma endişeleridir 
(11,34). Bir hasta kendisine erektil disfonksiyon 
ya da idrar kaçırmayla ilgili yapılabilecek şakala-
rın önüne geçebilmek için “başkalarından önce” 
kendisinin bu durumla ilgili şakalar yaptığını söy-
lemiştir (36). Bunların yanında mizahın erkekler 
arasında grup ilişkisini sağlamlaştırıcı bir rol oyna-
ması kimi erkeklerin sağlıkları ve mahremiyetle-
riyle ilgili konuları mizah ve şakalaşma üzerinden 
ifade etmeyi seçmelerine de neden olabilir (20).
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sizlik” olduğu algısı; öpüşme, dokunma, sarılma 
vb. cinsel eylemlerin gerçek bir seks olarak nite-
lendirilmemesi hem erkeğe “cinsel gereklilikleri 
yerine getiremediğini” hem de çifte, kanser tanısı 
ve tedavisinin aralarındaki tüm cinsel yakınlığı 
bitirdiğini düşündürebilir (39,42). Oysa ki kanser 
süreci kişilerin cinsellikle ilgili tanımlamalarında 
ve eşlerin cinselliği yaşama şekillerinde değişim 
de yaratabilir.

Bir çalışmada kadınların %19’u ile erkekle-
rin %14’ü ise cinsel ilişkilerinin form değiştiğini; 
örneğin seks pozisyonlarında değişiklikler ya da 
koitus yerine başka “tatmin edici alternatifler” ge-
liştirdiklerini bildirmişlerdir (39). Başka bir çalış-
mada ise eşlerin birbirlerine yakın olmak için daha 
fazla çabalamalarının, yakınlaşmaya daha fazla 
zaman ayırmalarının ve cinselliği genital- dışı şe-
killerde de yaşamaya başlamalarının aralarındaki 
ilişkiye olumlu katkı sağladığı belirtilmiştir. Ça-
lışmaya katılanlardan bazıları kanser sürecinde 
eşleriyle birlikte büyüdüklerini, geliştiklerini; bu 
durumun onları daha da yakınlaştırıp ilişkilerini 
daha da güçlendirdiğini; artık partnerlerinin ken-
dilerine daha fazla sevgi gösterdiğini ve aralarında 
daha derin ve daha anlamlı bir sevgi yaşandığını 
ifade etmişlerdir (31).

EVLİLİK VE AYRILIK/BOŞANMA 
ÜZERİNE ETKİLER
Evlilik tatmini kanser sürecindeki çiftler arasında-
ki sorunlardan bir diğeridir (43). Kanser hastaları-
nın yaklaşık %20-30’u hastalıkla ilişkili problemler 
yaşadıklarını ifade etmektedir ve bu problemlerin 
kronik stresör haline gelmesi, ilişkilerin zayıfla-
masına ve/veya bitişine neden olabilir (44).   “Kan-
ser” gibi büyük bir yaşam olayının evliliğin kalitesi 
üzerinde olumsuz etkisi olacağı ve daha fazla bo-
şanma riski bulunduğuna ilişkin genel bir düşün-
ce olsa bile özellikle erkek kanserlerinin çiftlerin 
evlilik ya da ayrılık/ boşanma oranlarına etkisine 
ilişkin verilerin sonuçları çelişkilidir (45). Syse ve 
ark. 27 yıllık verileri kapsayan ve 12.100 kanser 

lerine ve bu konuyla ilgili konuşmalardan ya da 
alternatif cinsel etkinliklerden kaçınmalarına yol 
açabilir (39).

Başka bir çalışmada kadınların partnerlerin ba-
zıları hasta eşlerini “çocukları” gibi değerlendirdik-
lerini ve bu durumu cinselliğe aykırı bulduklarını 
söylemişlerdir (39). Hastalık sürecinin uzun süre 
devam etmesi bakım veren kişide tükenmişlik ve sı-
kıntıya yol açarak bu nedenle çift arasında gelişecek 
duygusal uzaklaşma mahremiyetlerini olumsuzet-
kileyebilir (2). Özellikle genç çiftler, rol değişimleri-
nin yaratacağı strese daha hassastırlar (16). 

Çiftlerin arasındaki iletişimin niteliği arala-
rındaki cinselliği ve yakınlığı etkileyecek önemli 
bir faktördür (7). Partnerlerin cinsel sorunlarını 
açık birşekilde konuşmaktan kaçınmaları hem 
aralarındaki ilişkiyi zayıflatabilir hem de yanlış 
yorumlamalara neden olabilir(41). Örneğin arala-
rındaki iletişim eksikliği cinsel ilgi ve istekte azal-
ma olarak algılanabilir (42). Ayrıca partnerin olası 
tepkilerine yönelik endişeli düşünceler hastada 
ruhsal sıkıntıları arttırabilir (7). Örneğin hastanın 
yaşayacağı cinsel işlev bozukluğu cinsel ilişkile-
rinin bundan sonra daha kötüye gidebileceğini 
düşündürebilir; ya da partnerinin kendisine yeni 
bir sevgili bulduğu ya da bulacağı endişesini be-
raberinde getirebilir (6). Kanserli bireyler beden-
lerindeki değişimleri çok sert bir şekilde eleştirme 
ve yargılama eğiliminde olabilirler. Bu noktada 
partnerlerinden alacakları yorumlar hastalığın 
etkileriyle başetme ve uyum sağlamada önem-
li olacaktır (7). Partnerlerinden, bedenlerindeki 
bozulmaların onları artık çekici bulmayacakları 
anlamına gelmediğini duymak hastalara cesaret 
verecektir (42).  Kişinin partneri de cinsellikle 
ilgili bazı endişeler taşıyor olabilir (7). Örneğin 
cinsel ilişkiyi başlatma korkusu yaşayabilir ya da 
hastayla aralarındaki cinsel ilişkinin sonlanması 
nedeniyle kendisinin istenmediğini ya da çekici 
bulunmadığını düşünebilir (39). 

Cinselliğin yalnızca koitus ile tanımlanıp, 
koitusun yapılamadığı durumların bir “yeter-
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olabilir (46). Ayrıca “kanseri yenmiş olma”nın ki-
şilerin yaşam önceliklerini yeniden gözden geçir-
melerine ve aile ilişkilerine yeniden yönelmelerine 
fırsat vererek mevcut ilişkilerinin kalitesini arttır-
malarını sağladığı, bunun da evlilik oranlarının 
artmasına katkıda bulunduğu düşünülebilir (49). 

Kanser tanısı sonrası ayrılık/boşanma oranları-
nın incelendiği çalışmaların sonuçları da birbirin-
den farklılıklar göstermektedir. Kanser sonrasında 
ayrılık oranlarının arttığını çalışmaların metodo-
lojilerine bakıldığında bir çok karıştırıcı etmenin 
analizlerden çıkarılmadığı görülmektedir. Ayrıca 
kanser tanısı öncesinde evlilik sorunlarının bulun-
ması ve kanserin getirdiği stresle önceden varolan 
problemlerin ilerlemesi de kanser sonrası ayrılık 
oranlarının artışının bir başka nedeni olarak düşü-
nülmektedir (44). Öte yandan kanserin boşanma 
oranlarını etkilemediğini saptayan çalışmalar da 
bulunmaktadır. Carlsen ve ark. bir çok kanser tü-
ründe 46.303 hastanın dahil edildiği 20 yıllık izlem 
çalışmasında erkeklerde kanserin boşanma oran-
larında anlamlı farklılık yaratmadığı saptanmıştır. 
İsveç’te yapılan bir çalışmada kadınlarda meme 
kanserinin boşanma oranlarını %25 arttırdığı bu-
lunmuşken prostat kanserinin boşanma oranla-
rında %40 düşüş yarattığı görülmüştür (45). Joly 
ve ark. tarafından testis kanser hastalarıyla yapılan 
11 yıllık başka bir izlem çalışmasında da kanser 
hastalarındaki boşanma oranlarında sağlıklı kont-
rollere göre artış saptanmamıştır (50).  Schover ve 
ark. nonseminamatöz testis kanseri hastalarıyla 
yaptıkları çalışmalarında hastalardaki boşanma 
oranının genel popülasyon boşanma oranlarından 
farklı olmadığını göstermiştir. Bu hastaların %28’si 
ilişkilerinde kanser sonrası herhangi bir değişim ol-
madığını ifade ederken; %47’si de ilişkilerinin has-
talık sonrası daha da güçlendiğini belirtmiştir (51). 
Reiker ve ark. da çalışmalarında testis kanserinin 
evlilik üzerinde herhangi bir olumsuz etkisini sap-
tamamış ve onların çalışmasında da hastalar kanser 
sonrası evliliklerinin daha da güçlendiğini ifade et-
mişlerdir (52). 

hastasının incelendiği çalışmalarında erkeklerde 
sonrası evlenme oranlarının düşmediğini, aksine 
cilt ve testis kanseri sonrası evlenme oranlarının 
genel popülasyondan daha fazla olduğunu sap-
tamışlardır. Cilt kanseri hastalarında %16, testis 
kanserinde de %11 oranında artış bulunmuş; ay-
rıca lokalize kanserlerde de evlilik oranının daha 
fazla olduğu belirtilmiştir (46). 

Gunnes ve ark. çocukluk- ergenlik ve genç 
erişkinlik çağı kanserleri yaşayan erkeklerin ile-
riki yaşlarda evlenme sıklığının sağlıklı kontrol 
grubundan daha düşük olduğunu ancak bu oranın 
daha çok merkezi sinir sistemi tümörlerinde belir-
gin olduğunu; testis, lenfoma ve lösemi tanıların-
da evlenme oranının sağlıklı kontrollerden farklı 
olmadığını saptamışlardır (47). Kirchoff ve ark. 
da çalışmalarında genç erişkinlik dönemi kanser 
hastalarının evlenme oranını genel popülasyonla 
benzer bulmuştur (48). Syse ve ark. ileri yaştaki 
hastaları inceledikleri çalışmalarında 45-80 yaş 
arasındaki kanser hastalarının evlenme oranlarını 
sağlıklı kişilerin evlenme oranlarıyla benzer bul-
muşlardır (49). 

Çalışmalar ileri yaşta ortaya çıkan kanserde-
ki evlilik oranlarının, genç erişkinlik döneminde 
ortaya çıkan kanserdekinden daha fazla olduğunu 
göstermektedir (48). Ek olarak çocuk sahibi olan 
kanser hastası erkeklerde evlilik, çocuk sahibi olan 
sağlıklı erkeklerden fazla bulunmuştur (46). Bu-
nun bir nedeni ileri yaştaki hastalarda fertilite ile 
ilgili endişelerin, gençlere göre daha az olacağı o 
nedenle evlilik kararında bu durumun gençlerde-
ki kadar endişe yaratmayacağı olabilir (49). Ayrıca 
çocuk sahibi olan hastalar, hem kendileri hem de 
çocuklarının geleceğinde ekonomik ya da başka 
nedenlerin garantiye alınabilmesi için ilişkilerini 
resmiyete dökmeyi tercih edebilirler (46). Her ne 
kadar kanserin hastalarda fiziksel ve duygusal zor-
lanmaya ve bu nedenle çiftlerde evlilik sorunları-
na yol açacağı düşünülse de diğer bir yandan bu 
kişilerin stabil bir ilişki içerisinde kalmayı tercih 
etmeleri evlilik oranlarının artışının bir nedeni 
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Kanser tanısı alan erkekler henüz tedavi seçimi 
aşamasında bile yaşam kalitelerinde bu alanlarda 
gelişebilecek değişimleri öngörmekte ve yapılacak 
tedavinin cinsellikleri üzerine olacak etkileri konu-
sunda bilgi almayı önemsemektedirler (32). Prostat 
kanserli hastalarla yapılan bir çalışmada hastaların 
yaklaşık %92.5’i tedaviye kararı verme sürecinde 
aktif rol almak ya da hekimleriyle ortaklaşa karar 
almak istediklerini belirtmişlerdir (56).

Cinsel işlev bozukluklarıyla ilgili endişeler 
hastaların tedavi seçimlerinde rol oynamaktadır. 
Özellikle cinsel işlev bozukluğu ve üriner inkon-
tinanstan çekinen erkeklerin tedaviye başlamak 
yerine aktif sürveyansta kalmayı tercih ettikleri 
bildirilmektedir (10,58,59). Prostat kanseri has-
talarıyla yapılan bir çalışmalarda tedavi almamış 
ve aktif sürveyansta izlenen hastaların en önemli 
kaygılarının erkeklik hissi ve cinsel işlevsellik ol-
duğu gösterilmiş ve başetme becerileri daha kötü 
olan kişilerin bu kaygılarının daha yüksek bulun-
duğu saptanmıştır (60,61). Başka bir çalışmada ise 
aktif sürveyane yerine tedaviyi tercih eden erkek-
lerin yaşam sürelerini uzatmayı “kaliteli yaşamak-
tan” daha öncelikli buldukları gösterilmiştir (60).

BİLGİLENDİRMENİN ÖNEMİ
Hastalar için cinsellikte yaşanabilecek sorunlar 
kanser tanısı kadar rahatsızlık verici olabilir bu 
nedenle kanserle ilgilenirken cinselliğin hastalar 
üzerindeki emosyonel ve fiziksel etkisinin önemi 
de düşünülmelidir (62). Hastalar tedavi sürecinde 
yaşayabilecekleri başta fertilite endişeleri, cinsel 
arzu, beden imgesi ve emosyonel değişimler ol-
mak üzere çeşitli konularla ilgili soru sorabilme-
yi ve danışmanlık istediklerini belirtmektedirler 
(42,62). Birçok farklı kanser tipindeki hastalarla 
yapılan 484 kişilik bir çalışmada erkekler cinsel-
likle ilgili bilgi almayı kadınlardan daha önemli 
bulmuşlardır. Erkeklerde kanserin tipi de cinsel-
likle ilişkili bilgi ihtiyacında belirleyici olup ge-
nital kanseri olanlar cinsellikle ilgili bilgiyi daha 
fazla önemsemektedirler. Prostat kanseri hasta-

Kanser sonrası boşanma oranlarının artışında 
genç yaş en dikkat çekici etmenlerden biri olarak 
göze çarpmaktadır (48). Genç yaşta sağlığın kötü-
leşmei ve tanı sonrasındaki uzun yaşam süresinin 
yaratacağı strese dayanıklığın az olması, hastalık 
ve tedavilerin yan etkilerine daha uzun süre ma-
ruz kalınması, genç hastaların görece daha düşük 
gelire sahip olmasının yaratacağı ekonomik güç-
lükler, hasta partnerin sağlığıyla ilgili endişelerin 
daha uzun süreye yayılması, çocuklarının daha 
küçük yaşta olması gibi nedenler evlilik kararı 
alınmasında ya da evliliğin sürmesinde olumsuz-
luğa yol açabilir (43,44,48). Bu konuda literatür-
deki hemen tüm araştırmalar, kanser hastasının 
kadın olması durumunda boşanma oranının daha 
fazla olduğunu göstermekte; erkek kanserlerinde 
böyle bir veri sunulmamaktadır (44,46,48). Erkek 
kanserlerinde ayrılık/ boşanma oranlarının sağlık-
lı popülasyondan yüksek bulunmaması hastaların 
bu konuda kaygılanmamaları açısından faydalı bir 
veridir. Günümüzde prognozlardaki gelişmeler ve 
uzun süreli sağkalım oranları artması, hastalarda 
beklenen evlilik oranlarını normal popülasyonla 
benzer düzeye getirmektedir (46). Ayrıca, her ne 
kadar kanser tanısı bir stres kaynağı olarak evlilik 
ilişkisinde zorlanmalara yol açsa da, çiftler bu zor-
lukla başetme yolları geliştirerek kanserin ilişkile-
rini daha da güçlendirdiğini ifade etmektedirler 
(45,53-55). Hekimlerin bu bilgileri hasta ve hasta 
yakınlarıyla paylaşması, tanı ve tedavi sürecinde 
yaşayabilecekleri endişelerin önlenmesinde yarar-
lı olacaktır. 

TEDAVİ SEÇİMİ
Yeni tanı almış hastalarda cinsellikle ilgili konular 
daha geri sıralarda olsa da tedavi sonlanıp kişiler 
hastalığı yendiklerinde bu konu yeniden önem ka-
zanır (56). Her ne kadar erkekler tedavi ve iyileş-
me şansını cinsel işlevlere tercih etse de ilerleyen 
dönemlerde oluşan cinsel işlev bozuklukları has-
talıkla ilişkili sıkıntının başka bir kaynağı olmak-
tadır (57). 
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Yapılan bir çalışmada hastalar ve partnerleri 
cinsellikle ilgili sorularına hekimlerden “bu ko-
nuyla ilgili bir şey bilmenize gerek yok” ya da ferti-
liteyle ilgili sorduklarında “şu durumda çocuk sa-
hibi olmayı düşünmelerinin sorumsuzluk olduğu” 
gibi yanıtlarla karşılaştıklarını ve yalnızca %37’si 
aldıkları bilgilerden tatmin olduklarını belirtmiş-
lerdir[39]O nedenle hekimlerin kaçıngan tutum 
takınmadan, net ve açık cümlelerle konuşması çok 
önemlidir. Hastalar en güvenilir bilgileri hekim-
lerinden alabilmeli ve hayatta kalım kadar yaşam 
kalitesi ve cinsellik kalitesinin de hekimi tarafın-
dan göz önüne alındığını bilmelidirler (6,31,42). 
Hastaların çoğu için bilgilendirme, endişe ve 
korkularını konuşmaları için izin verilmesi ya da 
bir sorunları olması durumunda bunu sağlık çalı-
şanlarıyla konuşabileceklerinin söylenmesi cinsel 
sorunlarının azalmasını hatta ortadan kalkmasını 
sağlayabilir (16,62). Cinselliğin sağlıkla ilişkili ya-
şam kalitesinin önemli bir parçası olduğunun ve 
hem kendileri hem de partnerlerinin genel sağ-
lıklarının bir parçası olduğunun hastalara belir-
tilmesi; ilişkilerini daha sağlıklı sürdürebilmeleri, 
sosyal işlevselliklerini koruyabilmeleri, tedavi ve 
iyileşme sürecinde başka etkinliklerden de kaçın-
mamaları için yardımcı olacaktır (38).
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rülme sıklığının giderek arttığı, tedavi ve bakım 
olanaklarının artmasıyla mortalite oranlarının 
da (kadınlarda %1.4,  erkeklerde %1.8) giderek 
azaldığı görülmektedir (4,6). Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 2015 verilerine göre her yıl yaklaşık 
174.000 kişiye yeni kanser tanısı konulduğu,  2016 
verilerine göre ise 78.931 kişinin ise kanserden ha-
yatını kaybettiği belirtilmektedir (7,8). 

Son zamanlarda kanser alanındaki gelişmeler-
le hayatta kalma süresi artarken, kanserli hastanın 
yaşamında yeni zorluklar da meydana gelmektedir 
(9). Kanser tanı ve tedavileri kişinin biyolojik, psi-
kolojik ve duygusal açıdan iyilik haline zarar ver-
mekte ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Biyopsi-
kososyal açıdan olumsuz yönde etkilenen kanserli 
kadına multidisipliner bir ekip tarafından tedavi 
ve bakım verilmesi gerekmektedir (10,11,12,13) 
(Şekil 1). Dolayısıyla yaşamın önemli bir yönü 
olan cinsellik de olumsuz yönde etkilenmekte 
ve bu hastalarda cinsel işlev bozuklukları %40 
ile %100 gibi yüksek oranlarda görülmektedir 
(10,14,15). Kanser ve tedavileri direkt cinsel organ 
ile ilgili olmasa bile, insandaki cinsel yanıt dön-
güsünün istek, uyarılma ve orgazm evrelerindeki 
fizyolojik süreçlerden bir veya birkaç aşamasının 
bozulmasına ve/veya cinsel ağrı gibi cinsel işlev 
bozukluklarına yol açabilmektedir (11,12).

KANSER VE SEKSÜALİTE

Dünyada ve Türkiye’de morbidite ve mortalite 
oranlarını artırması bakımından önemli bir sağlık 
sorunu olan kanser, vücudun herhangi bir yerinde 
başlayıp, kontrolsüz bir şekilde büyüyen hücrele-
rin primer odaktan uzak bölgelere de yayılması ile 
tüm vücudu etkileyen ve gerektiği gibi çalışmasını 
zorlaştıran sistemik bir hastalıktır (1,2). GLOBO-
CAN 2012 verilerine göre dünya çapında 14.1 mil-
yon kişiye yeni kanser tanısı konulduğu, 8.2 mil-
yon kişinin kanserden öldüğü, 32.6 milyon kişinin 
kanserle yaşadığı (teşhisten sonra 5 yıl içinde) 
belirtilmektedir. Ayrıca tüm dünyadaki ölümle-
rin %13’ünün kanserden dolayı meydana geleceği 
tahmin edilmektedir (3). Amerika Kanser Derne-
ği’nin 2018 raporuna göre Amerika’da 1.735.350 
yeni vakaya kanser tanısı konulacağı (her gün 
4.700’den fazla yeni kanser teşhisine eşdeğer-
dir) ve 609.640 kişinin kanser sebebiyle öleceği 
(günde yaklaşık 1.670 ölüme eşdeğerdir) tahmin 
edilmektedir. Geçen on yıllık verilere göre kanser 
insidans hızının (2005-2014) kadınlarda stabil 
(istikrarlı) seyrettiği erkeklerde ise yıllık yaklaşık 
%2 oranında azaldığı belirlenmiştir  (4,5). Prostat, 
mesane, uterus, over ve akciğer kanseri prevalan-
sında azalma göze çarparken, bazı kanserlerin gö-
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Seksüel (cinsel) sağlığı koruma ve sürdürme 
dengesi birçok faktörden etkilenmektedir ve bazı 
insanlar bu dengeyi sürdürmekte güçlük çekmek-
tedirler (16). Cinsellikteki değişiklikler belli bir 
hastalığa, yaşa, cinsiyete, doku kaybının derece-
sine, beden imajı değişikliklerine, cinselliğe karşı 
inanç/tutumlarına ve tümörün lokasyonu ile kan-
serin tedavisine göre farklılaşabilir (9). Dolayısıyla 
kanserli hastaların cinsel yaşamı; kanser teşhisinin 
konulmasından, ilerleyen yaş nedeniyle meydana 

gelen cinsel işlevlerdeki değişimlerden (örneğin; 
kadınlarda menopoz nedeniyle oluşan değişiklik-
ler), tedaviler nedeniyle beden imajının bozulma-
sından, yorgunluk ve infertiliteden, ağrıdan veya 
kanser teşhisi öncesinde kişinin cinsel partneriyle 
yaşadığı iletişim problemlerinden de etkilenebil-
mektedir (17). 

Amerika Ulusal Sağlık ve Sosyal Yaşam Araş-
tırması verilerine göre; sağlık problemi olmayan 
18-59 yaşları arasındaki popülasyonda cinsel işlev 
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skar dokusunun oluşması gibi yan etkilere sebep 
olması (örneğin, vajinal bölgede skar dokusu oluş-
ması, vajinal stenoza bu da disparoniye yol açar) 
bireylerin cinsel yaşamını olumsuz yönde etkilen-
mektedir (17,26,28). 

Çin’de yapılan niteliksel bir çalışmada, meme 
kanseri tanı ve tedavisi sonrası ihmal edilen bir 
konu olan cinsellik konusunda kadınlarla konu-
şulduğunda yedi ana tema belirlenmiş. Bunlar; 1) 
cinsel ilişki sıklığının azalması (çoğunda cinsel iş-
lev bozukluğu var, yarısı cinsel ilişkiye girmekten 
çekiniyor, bazıları yılda bir-iki kez ancak cinsel 
ilişkiye girdiğini belirtiyor), 2) cinsel ilgi/istekte 
azalma (kanser tanısını takiben cinsel istekte azal-
ma ve depresyon yaşadıklarını belirtmişler.  20 
hastanın 18’inde cinsel aktivite belirgin azalmış), 
3) menopoz semptomlarının görülmesi (vaji-
nal kuruluk, sinirlilik, ruhsal değişimler ve doku 
elastikiyeti kaybı vb sık görülmeye başlamış), 4) 
vücut görüntüsünde değişiklik (memesinin, vü-
cudunun görünüşünden duyduğu rahatsızlık cin-
selliğini çok fazla etkilemiş), 5) evlilik ilişkisinin 
olumsuz etkilenmesi, 6) seks hakkında yanılgılar/
mitler (yaşlılar ameliyat olan genç kadınları koca-
larıyla seks yapmamaları konusunda uyarmışlar), 
7) mesleki profesyonellere danışma ihtiyacıdır 
(sadece birkaç kadına gebe kalmama konusunda 
doktor tarafından bilgi verilmiş, ancak cinsel so-
runların nasıl çözüleceğine dair bilgi verilmemiş 
ve kadınlar esas olarak seks konusunda rehberlik 
almak istediklerini ifade etmişler) (29). 

Niteliksel metotla Kanada’da yapılan çalışma-
da, 15 jinekolojik kanserli kadın ile görüşüldü-
ğünde belirlenen temalar şöyle sıralanmıştır; 1) 
kadınlar sağlıklı cinselliği, eş ile güçlü bir sami-
mi bir bağlılık, vücut imajının iyi olması, sağlıklı 
bir cinsel benlik imgesi ve cinsel olarak uyarılma 
ve tatmin olma becerisi olarak tanımlamışlar. 2) 
Sağlık bakım sağlayıcılarından beklenilen hizmet 
önerileri; kadınların çoğunluğu daha derinleme-
sine ve ulaşılabilir bilgilendirme hizmetlerine 
ihtiyaç duyduğunu belirtmiş ve özellikle, tedavi-

bozukluğu prevalansı kadınlarda %43, erkeklerde 
ise %31 olarak belirlenmiştir (18,19,20). Bu oran 
kişinin özelliklerine, kanserin tipine ve uygulanan 
tedavi şekline göre değişiklik gösterebilmektedir 
(17,21). Kanserli kadın hastalarda cinsel işlev bo-
zukluğu %30-100 oranlarında görülürken, erkek 
hastalarda kanser tanısı konulmasının ardından 
%49 oranında erektil disfonksiyon, %30 oranında 
orgazmla ilişkili bozukluklar görülebilmektedir 
(22,23).

Cinsel işlev bozuklukları açısından cinsiyete 
özgü farklar vardır. Bu bölümde sadece kadınla-
ra özgü cinsel işlev bozukluklarına değinilecektir. 
Kanser hastalarında en çok görülen cinsel prob-
lem her iki cinsiyet içinde cinsel isteğin azalma-
sıdır (17). Kadınlarda vajinal kuruluk, disparoni 
yani cinsel ilişki sırasında ağrı, sıcak basmaları, 
ruh halindeki değişiklikler, orgazma ulaşmada 
yetersizlik, duyu hissinde azalma ve ağrıya bağlı 
olarak genital bölgenin duyarlılığında değişimler 
görülmektedir (11,12,17,24). 

Onkoloji hastalarında uygulanan tedavile-
re göre cinsel işlev etkilenmektedir (11,12,25). 
Cerrahi tedavi sonrasında birkaç hafta süresince 
görülebilen cinsel işlev bozukluklarının başlıca 
sebepleri; yorgunluk ve ameliyat sonrası ağrıdır. 
Ayrıca memenin alınması, lenf ödem gelişmesi 
ya da ekstremite amputasyonu gibi bir müdahale 
yapılması beden imajını olumsuz olarak etkileye-
rek cinsel işlevlerde bozulmalara sebep olabilmek-
tedir (12,17,26). Kemoterapiye bağlı gelişen yan 
etkiler (bulantı, yorgunluk, saç/vücut kıllarının 
dökülmesi, kilo kaybetme/alma, nöropati, overle-
rin baskılanmasına bağlı sıcak basmaları, gece ter-
lemeleri, ruh halleri değişiklikler gibi menopozal 
yan etkiler, fertilitenin azalması) cinsel isteğin ve 
cinsel ilişkiye girme sıklığının azalmasına/kaybı-
na, bireyin kendisini cinsel olarak çekici, üretken 
hissetmemesine sebep olmakta ve özgüvenini 
azaltmaktadır (26,27,28). Radyoterapinin de yor-
gunluk, sağlıklı dokuda irritasyon, ödem, kızarık-
lık, ciltte kuruluk, iltihap ve/veya aşırı hassasiyet, 
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yatrist, jinekolog, psikolog, seks terapisti, pelvik 
fizyoterapist vb bulunmakta ve bu ekip içinde 
anahtar role sahip olan hemşireler, kanser hasta-
sıyla daha fazla zaman geçirmekte, hastalarla di-
rekt olarak iletişime geçmekte, hastaların cinsel 
sağlığının/fonksiyonunun değerlendirilmesinde, 
değişikliklerin belirlenmesinde ve sorunlarla başa 
çıkmada önemli rol oynamaktadır (9,12,33). An-
cak hemşireler tarafından cinselliğin, hasta mer-
kezli ve bütüncül bakımın bileşenlerinden biri 
olarak hastaya cinsellik konusunda yardım etme-
nin bakım sürecine fayda sağlayacağının bilin-
mesine rağmen, hemşirelerin hastalarla cinselliği 
tartışmasının önünde birtakım engeller bulun-
maktadır (12,24,34). Ülkemizde yapılan çalışma-
larda, hemşirelerin hastaları ile cinsel sorunlarını 
konuşmada yaşadıkları engellerinin incelendiği 
bir çalışmada, hemşireler bu engelleri zaman ye-
tersizliği (%61.1), kanserin tedavisine odakla-
nılması (%48.5), cinsel hayatla ilişkili soruların 
hastayı sinirlendireceği endişesinin duyulması 
(%41.7), cinsel danışmanlıkla ilişkili bilgi yeter-
sizliği (%39.8), hemşire öykü formlarında cinsel 
değerlendirmenin yer almaması (%33.9) şeklinde 
belirtilmiş ve hemşirelerin danışmanlık oranının 
ise %26.2 gibi düşük bir seviyede olduğu tespit 
edilmiştir (35). Başka bir çalışmada, hemşirelerin 
cinsel bakım ile ilgili karşılaştıkları en büyük en-
gelin konu ile ilgili konuşurken kendilerini rahat 
hissetmemeleri, ikinci engelin ise hastanede te-
davi gören hastaların cinsellikle ilgilenemeyecek 
kadar hasta olmalarına inanmaları olarak ifade 
edilmiştir (36). 

Onkoloji hastalarının cinsellikle ilgili bakım 
gereksinimlerinin sorgulanmaması sorunu sade-
ce ülkemize özgü olmayıp gelişmiş ve gelişmekte 
olan çoğu ülkenin sorunudur. Örneğin; Hollan-
da’da serviks kanserinden kurtulanların cinsel 
sorunları konusunda ne yapılabileceği, nasıl yar-
dımcı olunacağı araştırıldığında, serviks kanseri 
tedavisi gören birçok kadının cinsel şikâyetlerinin 
olduğu ve cinsel problem bildirdiği, konuşmaya 

sinin doğası ve etkileri hakkında bilgi gereksinim-
leri olduğunu, cinsel ilişki yaşamalarının güvenli 
olup olmadığı, vajinal değişikliklerin yönetilmesi 
ve erken menopozun etkileri ile başa çıkma, genç 
kadınlar için tedavinin doğurganlık üzerindeki 
etkileri ve tedaviden önce doğurganlığı korumak 
için seçenekler hakkında daha fazla bilgi istedik-
lerini belirtmişlerdir. 3) Cinsel sağlıkla ilgili talep 
edilen hizmeti almanın ve hizmeti kullanmanın 
önündeki engelleri ise şöyle sıralamışlardır; tabu 
olarak görülen cinsellik hakkında hizmet alma 
beklentisi içinde olanların damgalanması, cinsel 
konuları tartışmaktan rahatsız olunması ve utan-
gaçlık, ek hizmet alma konusunda hizmet almanın 
önündeki engeller (maddi sorunlar, zaman sıkın-
tısı ve küçük çocuk bakımı gibi nedenlerle) ve 
özellikle menopoz sonrası kadınların bu konuyu 
konuşmaktan duygusal olarak kaçındıkları tespit 
edilmiştir (30).

ONKOLOJİ HASTALARINDA 
SEKSÜALİTE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlık Profesyonelleri ile Hasta 
Arasındaki İletişim Eksikliği
Hastalar genellikle cinsel konularla ilgili konuş-
mayı sağlık bakım profesyonellerinin başlatma-
sını beklemektedir. Ancak eğitim, zaman, bilgi 
eksikliğinden veya konunun hassas doğasından 
kaynaklı olarak profesyoneller cinsellikle ilgili ko-
nuları ne tedavi öncesi ne de perioperatif dönem-
de ele almamakta, tartışmada isteksiz tutum sergi-
lemektedirler. Hatta kanser ve tedavilerin cinsellik 
üzerinde etkileri konusunda eğer hasta tartışmayı 
başlatırsa cinsellik konusunda profesyoneller bu 
konuyu tartışmaktadır (13,31,32). Kanserli bireye 
ve/veya eşine cinsellik ve cinsel problemler ile ilgi-
li soru sorulmazsa, bu konunun çift için ne kadar 
önemli olduğunun değerlendirilmesi güçtür (33). 

Kanser hastasına sağlık bakım hizmeti veren 
ekibin içinde; cerrah, onkolog, hemşire, psiki-
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konuda eğitimli bir uzmana yönlendirmelidir. 
Onkoloji klinik/polikliniklerinde hastaların 

seksüalite (cinsellik) açısından değerlendirilmesi, 
endişe duyduğu konuların belirlenmesi ve cinsel 
danışmanlık hizmeti verilmesi önemli bakım kri-
teri olmakla beraber rutin olarak uygulanan bir 
işlem değildir (40,41). Sağlık profesyonellerinden 
özellikle hemşirelerin, kanser hastalarının cinsel-
liğini değerlendirmesi, uygun girişimi planlaya-
bilmesi ve danışmanlık yapabilmesi için birtakım 
özelliklere sahip olması gerekmektedir (41). Bu 
özelliklerin bazılarına kısaca değinecek olursak; 
• Cinsellikle ilgili konularda rahat olmalı, 
• Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeli, 
• Kadına özgü uygun cinsel soru formlarını uy-

gulayabilmeli (Tablo 4), 
• Sağlıklı ve hasta bireyin cinselliği hakkında te-

mel bilgisi yeterli olmalı, 
• Cinselliği değerlendirirken bu konuda gelişti-

rilen modelleri uygun şartlarda kullanabilme-
lidir. 
Cinsellikle ilgili yeterli eğitim alt yapısına sa-

hip olan sağlık profesyonellerinin cinsellikle ilgili 
konularda duyarlılıklarının artacağı, diğer fikir-
lere karşı açık ve saygılı olabileceği, cinsel konu-
larda rahatça konuşabileceği, kişinin hem fiziksel 
hem de psikolojik olarak cinsel değerlendirmesini 
kapsamlı olarak yapabileceği, cinsel sorunları ge-
lişmeden önce fark edip bu konuda gerekli önlem-
leri alabileceği öngörülmektedir. Cinsellikle ilgili 
sorunların çözümünde, danışmanlık hizmetinin 
iyi planlanması veya ilgili uzmanlara yönlendiri-
lerek en iyi şekilde tedavi ve bakımının yapılarak 
takip edilmesi çok önemlidir.  Bu konuda kültürel 
farklar da gözetilerek hasta/sağlıklı birey ve top-
lumun eğitilmesinde sağlık bakım uzmanlarına 
önemli görevler düşmektedir (42,43).

Cinsel işlev bozukluklarının tanılanması için; 
medikal ve cinsel öykü alınır, cinsel sorgulama 
formları kullanılır, psikoseksüel/sosyal değerlen-
dirme (duygusal ve partner ilişkisi vb) yapılır, ge-
rektiğinde uzmanlar tarafından fizik muayene (ay-

utanan kadınların yanı sıra yarısının istekli bir 
şekilde profesyonel yardım beklediği (%51),  an-
cak sadece %35’inin sağlık profesyonelleriyle ko-
nuşmaya başladığı ve profesyonellerin bu konuyu 
konuşmada istekli olmadıkları belirlenmiştir (37). 
Çin’de yapılan bir çalışmada da, hemşirelerin ji-
nekolojik kanserli kadınların cinsellik ile ilgili 
sorunlarını ele almadaki tutum ve uygulamalarını 
incelediklerinde; hemşirelerin çoğunluğu (%77.7) 
cinselliği hastalarla tartışmanın çok özel bir mese-
le olduğunu, konuyu tartışmak için özel bir çevre 
olmadığını, bu konuda yeterli eğitime sahip olma-
dıklarını ve rutin hemşirelik bakımının cinsel ba-
kımı kapsamadığını ifade etmiş olup, sadece üçte 
biri cinsel kaygıları hastalarla tartışmak için za-
man ayıracağını belirtmiştir. Bu çalışmada hem-
şirelerin rolleriyle ilgili farkındalığın artırılmasına 
gereksinim olduğu, cinsellik ve bakımıyla ilgili be-
ceri kazandırmanın önemi üzerinde durulmuştur 
(38). İngiltere’de yapılan hekim ve hemşirelerin 
jinekolojik kanserli kadınlarla cinsellik konusun-
daki iletişim eksikliğinin irdelendiği çalışma so-
nuçları da yukarıda ele alınan çalışma sonuçları 
ile benzerdir (39).

Seksüel Değerlendirme
Kanser ve tedavisinin cinsellik üzerindeki etkisi 
iki düzeyde değerlendirilebilir (40).
1. Birinci Düzey Değerlendirme: Bu düzeydeki 

amaç kanser ve tedavisi sonucu ortaya çıkan 
problemleri saptamaktır. Kişiyi zorlamadan, 
açık uçlu sorularla tüm hemşireler tarafından 
kolayca yapılabilmektedir. Değerlendirmeyi 
yaparken dikkat edilecek en önemli noktalar-
dan biri beden imajı gibi konuşulması rahat 
konulardan orgazm yeteneği gibi kişinin ken-
dini rahat ifade edemeyeceği hassas konulara 
doğru bir sıralama takip etmektir.

2. İkinci Düzey Değerlendirme: Bu değerlendir-
mede amaç birinci düzeyde belirlenen proble-
me odaklanmaktır. Eğer değerlendirme yapan 
kişi problemi çözmede yetersiz kalıyorsa bu 
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karar verildiği aşamada hasta ve eşi stresli olabilir-
ler ve seksüel konulara odaklanamayabilirler. Do-
layısıyla cinsel fonksiyonları değerlendirmek için 
en iyi zaman vizitin doğasına bağlı olarak belir-
lenir. Özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar; 
(34,49)
• Ciddi hastalığı olanların, özellikle kanserli 

bireylerin sadece hastalığına odaklandığı, cin-
selliği düşünmediği ve önem vermediği miti 
terk edilmelidir. 

• Cinsellik çok kişisel bir konudur. Mümkünse 
görüşmeler özel bir odada ve yeterli zaman ay-
rılarak yapılmalıdır.

• Hastanın bireysel ihtiyaçları göz önüne alın-
malı, standart hikâyesine göre seksüel durumu 
değerlendirilip hasta rehberliğine başlanılma-
lıdır.  

• Kanser hastasıyla iletişimde, açıklama isteme, 
bireyin sağlıklı davranış kalıplarını onaylama, 
dinleme ve geri bildirimde bulunma gibi ileti-
şim becerilerini kullanılmalıdır.

• Onkoloji ekibi tarafından hastaya kanser sebe-
biyle sosyal ve yakın ilişkilerinde değişiklikler 
hakkında sorular rutin olarak sorulmalı, has-
tanın seksüalite konusunda tartışmak isteyip 
istemediği belirlenmelidir. Örneğin; “… size 
hastalığınız, tedavi ve bakım ile ilgili sorduğum 
sorulardan farklı olarak özel sorular soracağım. 
Bu sorular sizin cinselliğiniz, beden imajınız ve 
partnerinizle olan ilişkileriniz hakkında olacak. 
Eğer bu tür sorular sizi rahatsız edecek olursa 
şu anda yanıtlamak zorunda değilsiniz (ken-
dinizi baskı altında hissetmeyin duygusu veril-
meli). Siz ne zaman konuşmak isterseniz ben 
konuşmak ve yardımcı olmak için hazırım…” 
gibi bir açıklayıcı başlangıç cümlesi, cinsellik 
hakkında konuşmayı hastanın kabullenmesini 
kolaylaştırabilir. 

• Kanserin veya tedavinin cinselliklerinde ve 
potansiyel ilişkilerinde problemlere sebep 
olup olmadığı sorulmalıdır. Hastanın anlaya-
cağı dilde konuşulmalıdır. Örneğin; “cerrahi 

rıntılı vajinal ve pelvik muayene) yapılır ve uzman 
hekimin önerisiyle laboratuvar testleri (rutin biyo-
kimya testleri, hemogram ve hormonlar gibi) ve 
özel testler (genital kan akımı, vajinal pH, vajinal 
kompliyans ölçümü, genital duyarlılık testleri gibi) 
istenir (44). Hastayla konuşacak uzmanın erkek, 
hastanın kadın olmasının ya da tam tersinin cin-
sellikle ilgili konularda önemli olduğu, hastaların 
kendi cinsiyetlerinde uzmanlarla daha rahat konu-
şabildikleri belirtilse de, bu konu ile ilgili çalışma 
sonuçları karşılaştırıldığında,  hasta-terapist aynı 
ve farklı cinsiyette olduğunda istatistiksel olarak 
fark olmadığı bildirilmiştir (45).  Öncelikle hasta-
nın hastalığı ve psikososyal çevresi değerlendirilir. 
Kanser tanısından önce eşiyle ilişkisinde herhangi 
bir sorun varsa not edilmelidir. Çünkü bu dönem-
de eşinin de yardıma gereksinimi olacağı göz ardı 
edilmemelidir (46). Cinsel işlev bozukluklarının 
değerlendirilmesi aşamasında bozukluğun oluş-
masını “hazırlayan”, “ortaya çıkaran” ve “sürdüren” 
faktörler göz önüne alınır ve kişiler bilgilendirilerek 
terapiye başlanır (47). Cinsel işlev bozukluklarına 
eğitim, farmakolojik ve psikoterapötik yöntemler-
le yaklaşımda bulunulur (48). Ancak kadınlar için 
cinsel işlev bozukluklarında onaylanmış, güçlü 
kanıtlarla desteklenen farmakolojik ilaçlar bulun-
madığı için pek çok kanser mağduru kadın, cinsel 
gücü ve sıklığı artırdığı kesinleşmemiş, kanıtlarla 
desteklenmeyen popüler hale gelmiş cinsel güç art-
tırıcılar, çikolata, ginseng ve istiridye gibi gıdalar, 
besin takviyeleri, özel diyetler kullanmaktadır (28). 
Bu gıda takviyeleri konusunda da etkin araştırma-
lar yapılıp kanıt düzeyleri belirlenmeli ve kadınlar 
bilgilendirilmelidir. 

Seksüalite ne Zaman 
Değerlendirilmeli?
Onkoloji hastalarında seksüalite ne zaman değer-
lendirilmeli? Sorusuna yanıt vermek gerekirse;  
erken değerlendirme yapılması, tedavilerin muh-
temel etkilerinin anlatılması önemlidir. Ancak, 
henüz teşhis konulduğunda ve tedavi modeline 
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• Hastanın başka yakınmalarının da sabırla din-
lenmesi ve uygun zamanda cinsel işlev bozuk-
luğunun gündeme alınması gerekir.

• Hastaya birçok cinsel işlev bozukluğunun te-
davi edilebildiği ve başkalarında da bu sorun-
ların görüldüğü anlatılmalı, hastaya uygun 
yaklaşım belirlenmelidir.

• Aşağılama ve hakaret ifadesi olarak kullanılan 
kelimelerden uzak durulmalıdır. 

• Sorunun nedenlerine yönelik bireyin değer-
lendirmeleri sorulmalı, böylece kişinin soru-
nuna yönelik duygusal tepkisi ve tutumları da 
değerlendirilmeli.

• “Neden?” ile başlayan sorulardan kaçınılmalı. 
Bu tür sorular kişiyi savunmaya yönelteceği 
için “Ne?” “Nerede?” “Nasıl?” “Ne zaman?” 
gibi sorulara daha net cevaplar alınabilmekte-
dir.

• Kişinin sorunu ve çözebilmek için gösterdiği 
çabaları değerlendirilmelidir. Bunun için oku-
duğu yazılar, uzman olmayan kişilerce öne-
rilen çözümler ve kişinin bu konuya yönelik 
tutumları değerlendirilir.

• Menopoza girmemiş olan kadınların bebek 
sahibi olma gibi bir planlarının olup olmadığı 
öğrenilmelidir. 

• Ayrıca, önceki cinsel deneyimleri, geçirilmiş 
hastalıkları/ameliyatlar, kullandığı ilaçlar, do-
ğum sayısı, menstrüel siklüsünün nasıl oldu-
ğu, kişinin cinsel ilişkide bulunup bulunmadı-
ğı, en son ne zaman cinsel ilişkide bulunduğu, 
cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrısının 
olup olmadığı, orgazm olabilme yeteneği, son 
zamanlarda cinsel ilişkide yaşadığı değişiklik-
ler gibi konular da sorgulanmalıdır (Tablo 1). 

sonrası, kemoterapi, radyoterapi, hormon te-
davisi (o an hangisi hakkında konuşulacaksa) 
alan hastalarımızın cinsel aktiviteye devam 
edip etmeme konusunda bir takım kaygıları 
olmaktadır. Sizin benzer bir kaygınız var mı? 
… Tedavinin yan etkilerine bağlı olarak has-
talarımızın vajinal kuruluk, disparoni (terimi 
bilmiyorsa açıklanmalı) gibi şikâyetleri olabil-
mektedir. Sizin bu tür şikâyetleriniz var mı?”

• Kadınların hastalığa uyum sağlamada daha 
fazla destek beklemesinden ve beden imajında 
değişikliğe neden olan kanserlerden dolayı er-
keklere göre bilgi gereksinimlerinin daha fazla 
olacağı unutulmamalıdır.

Seksüel öykü alma
Cinselliği değerlendirmeye önce cinsel öykü ala-
rak başlanılmalıdır. Tanı koymada en temel unsur 
olan öykü alma; doktorun/hemşirenin hastasını 
tanıyabilmesini, empati yapabilmesini, gereksiz 
incelemelerin önlenmesini sağlar ve gereksiz yere 
zaman, para harcanmasını önler. Cinsel öyküde 
hastanın genel sağlık durumu, cinselliğe ilişkin tu-
tumu, geçmişteki ve şu anki cinsel yaşamı, kanser 
hastalığı ve cinsellikle ilgili inanışları değerlendi-
rilmelidir (50). 

Öykü alırken dikkat edilmesi gereken bazı 
noktalar vardır (33,51,52,53,54,55);
• İçten, rahat, güvenli davranılması ve zaman 

konusunda herhangi bir kısıtlığın olmadığı 
inancının yaratılması gerekir.

• Bireyin yaşadığı sorunu kendi sözcükleri ile 
tanımlamasına izin verilmeli, sosyokültürel 
yapısı dikkate alınmalı.

• Sorunun ne zaman başladığı, nasıl ortaya çık-
tığı, nasıl geliştiği öğrenilmeli. 
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BETTER (bring up the topic-konuyu gündeme 
getirme, explain-açıklama, telling-anlatma, ti-
ming-müdahale zamanlama, education-eğitim, 
recording-kayıt tutma), TALK (trust your doc-
tor-doktoruna güven, ask about your sexual prob-
lem-cinsel probleminle ilgili sor, learn available 
treatment options-mevcut tedavi seçeneklerini 
öğren, keep your partner involved-eşinizi dahil 
edin) ve PLEASURE (partner-eş, lovemaking-se-
vişme, emotions-duygular, attitude-tutum, symp-
toms-belirtiler, understanding-anlama,  repro-
duction- üreme, energy-enerji) gibi modelleri 
kullanmaktadır (12,42,57,58,59). Bunlar içerisin-
de cinselliği değerlendirmede özellikle yardımcı 
olabilecek sık kullanılan iki model vardır: PLIS-

Seksüel Değerlendirme ve 
Akronimler
Sağlık bakım profesyonelleri cinselliği değerlen-
dirirken, ilk harflerinin kısaltımından oluşmuş 
ALARM (activity-cinsel aktivite tür ve düzeyi, 
libido-cinsel istek, arousal- orgazma ulaşabilme 
yeteneği, resolution-çözülme ve gevşeme, medi-
cal information-sürece eşlik eden şimdiki ve geç-
mişteki tıbbi bilgiler, Tablo 2), ALLOW (ask-soru 
sorma, legitimize-onaylama, limitations-sınırların 
belirlenmesi, open up-açmak, work together-bir-
likte çalışma), PLISSIT (permission-izin verme, 
limited information-sınırlı bilgi, spesific sugges-
tion-özel öneri, intensive therapy-yoğun terapi), 

Tablo-1: Cinsel Öykü Alma (56)

Çocuklukta cinsel oyunlar (yaş/nerede/ceza?)

Mens (menarş/bilgi düzeyi/tepki?)

Cinsel bilgilenme (yaş/kaynak/düzey?)

Masturbasyon (başlangıç yaşı/sıklık/tutumu/tepki/işlevselliği?)

Evlilik öncesi cinsellik (ilk flört yaşı/partner cinsiyeti/sayı/süre/sevişme/cinsel birleşme düzeyi?)

İlk birleşme (yaşı/partner cinsiyeti/para karşılığı mı/nasıl bir ilişki/işlevsel olarak sorun?)

Evlilik şekli (görücü-tanışarak/evlenmeden önce ilişki süresi/ilk gece sorun varlığı)

Cinsel istek (sıklık/eşlerin uyumu?)

Cinsel ilişki sıklığı (mevcut/istenen?)

Cinsel ilişkinin başlatılması (eşin reddi/tepki?)

Ön sevişme (süre/eşlerin katılımı/çıplaklık/cinsel organlarda kaçınma/tiksinme?)

Cinsel uyarılma (lubrikasyon/ereksiyon?)

Cinsel birleşme (süre/acı/kasılma var mı?)

Orgazm (masturbasyonda/elle uyarıda/cinsel birleşmede?)
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cinsel sağlık bakımı konusundaki tutum ve uygu-
lamalarını geliştirmek amacıyla belli bir süre eği-
tim verilen hemşirelerin, PLISSIT modeli kullana-
rak yaptıkları görüşmelerin, onkoloji hastalarına 
yönelik biyopsikososyal ve üremeye yönelik cinsel 
sağlık bakımı uygulamaları, tuttukları kayıtlar 
eğitim almayan hemşirelere göre anlamlı düzeyde 
gelişmiş olup, bu çalışmada onkoloji hastalarında 
cinsel sağlık bakım kayıtlarının kullanılmasının 
önemi vurgulanmıştır (64).

SIT (en sık kullanılanıdır) ve BETTER modeli 
(kanserli hastaların cinsellik değerlendirmesinde 
yardım etmek için geliştirilmiştir). İki model de 
tüm hastalarda kullanılabilir (49). Bir çok çalış-
mada, özellikle sık kullanılan, kolay uygulanan ve 
anlaşılır olan PLISSIT modeliyle cinsel danışman-
lık yapılarak bakım verilen hastalarda cinsel işlev 
bozukluklarının azaldığı ve cinsel işlevlerinde 
önemli derecede düzelme görüldüğü belirtilmiş-
tir (60,61,62,63). Kore’de onkoloji hemşirelerinin 

Tablo-2: ALARM Değerlendirme Yöntemi 

EYLEM SORULAR

A-Activity (cinsel aktivite) Hangi sıklıkta cinsel ilişkiye giriyorsunuz?

L-Libido (cinsel istek) Cinsel aktiviteye istek ve/veya ilginizde değişiklik 
var mı? Eğer varsa nasıl?

A-Arousal/Orgazm (uyarılma/orgazm) Ereksiyon olma/kayganlaşma yeteneğinizde 
değişiklik var mı? 
Cinsel heyecanla ejekülasyon/vajinal 
kontraksiyon deneyimleyebiliyor musunuz?

R-Resolution (çözülme) Cinsel rahatlama veya gerginlikten kurtulma 
duygularınızda herhangi bir fark dikkatinizi 
çekiyor mu?

M-Medical history (tıbbi öykü) Kısaca cinsel aktivitenize/yanıtınıza engel olan 
öykünüzü tanımlayabilir misiniz?

ALARM modeli (57)
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IT (Intensive Therapy-Yoğun Terapi): Genellikle 
bir cinsel terapiste veya özel eğitimli bir danışma-
na yönlendirme gerektirir. Ne tavsiye edileceği bi-
linmediğinde, hastanın rahatı sağlanamadığında 
ve artmaya başladığında ilgili uzmana yönlendir-
mek gerekir. 

Örneğin; “Cerrahi tedaviden beri cinsel istek-
sizliğiniz hakkında üzgün görünüyorsunuz. Yar-
dımcı olabilecek bir dizi tedavi var ve bunları sizinle 
tartışabilecek androloji uzmanımıza yönlendirmek 
isterim.”. “Cinsel sağlık uzmanını görmenizin yaralı 
olacağını düşünüyorum. Size bir referans gösterme-
mi ister misiniz?”. 

BETTER modeli (49,50)

B (Bringing up the topic): Cinselliğin gündeme ge-
tirilmesi kısmıdır.

Örneğin: “Prostat kanseri tedavisi sonrası çift-
lerin muhtemel cinsel problemlerle ilgili sıklıkla so-
ruları olmaktadır. Eğer sizin de sorularınız varsa, 
lütfen sormak için tereddüt etmeyin.”

E (Explaining that sex is an important part of 
life): Cinsel ilişkinin hayatın ve yaşam kalitesinin 
önemli bir parçası olduğunun açıklanması kısmı-
dır. Bu tartışmayı normalleştirmeye yardımcı olur 
ve hastaların daha az utanç ve daha az yalnız his-
setmelerine yardımcı olabilmektedir.

Örneğin; “Şu anda aklınızdaki son şey cinsel 
ilişkiymiş gibi hissedebilirsiniz, fakat ileriki bir-
kaç ay, iyileştikçe kendinizi muhtemelen tekrardan 
hayatın bu yönüne ilgi duyuyor hale gelmiş olarak 
bulacaksınız.”

T (Telling patients that resources will be found to 
address their concerns): Endişelerini iletmek için 
bulabilecekleri kaynakların hastalara anlatıldığı 
kısımdır. Hemşire hemen bir çözümü olmasa bile 
diğerleri yardım edebilir.

Örneğin;  “Cinsel ilişki sırasında neden ağrı ya-
şadığınızdan emin değilim. Bu konuyu doktorunu-
zu gördüğümde ileteceğim.”

PLISSIT modeli (22,40,49,50,53)

P (Permission-İzin Verme): Hastaya cinselliği tar-
tışmak için izin verilmesi kısmıdır. Bu kısımda 
hasta ve partneri cinsel aktivitenin kendileri için 
önemini ve cinselliğe ilişkin duygularını ve dü-
şüncelerini ifade ederler.

Örneğin; “Birçok çift kalp krizi geçirdikten son-
ra, bu tür ameliyatlar sonrasında sevişmek hakkın-
da endişe duymaktadır. Eğer izin verirseniz sizin 
(veya eşinizin) cinsellik ve cinsel ilişkisini, nasıl 
olduğunu gözden geçirmek isterim. Size yardımcı 
olabileceğim herhangi bir endişeniz var mı?” 

LI (Limited Information-Sınırlı Bilgi): Hastaya 
cinsel fonksiyonuna yardımcı olacak kadar bilgi 
verilmesidir. Hastalık ve tedavisinin, cinsel hayat 
üzerinde oluşturabileceği yan etkiler ve bunlara 
ilişkin bilgilendirmeyi kapsar.

Örneğin; “Eğer ilişki sırasında göğüs ağrısı ya-
şarsanız, durmalı ve… ilacınızı almalısınız.” “Bazı 
kadınların cinsellik ve cinsel ilişki ile ilgili farklı 
şikâyetleri oluyor. Sizin deneyimleriniz nasıl?”. 
“Eğer cinsel ilişki sırasında vajinal kuruluk, ağrı 
gibi yakınmalarınız oluyorsa nedeni… olabilir. Si-
zin için yapabileceğim bir şey var mı?”

SS (Spesific Suggestion-Özel Öneri): Yüksek dere-
cede uzmanlık gerektirir. Hemşire ilaçların ve di-
ğer tedavilerin muhtemel cinsel sonuçlarını önce-
den tahmin edebilmelidir. Hastaya ve partnerine 
cinsel ilişkiden daha fazla doyum alabilmesi için 
hastanın anlayacağı terminoloji ile özel önerilerde 
bulunulur. 

Örneğin; “Meme kanserinin tekrarlamasını 
önlemek için Tamoxifen almanın cinsel istek veya 
libido üzerinde istenmeyen etkisi olabilir. Eğer Ta-
moxifen alırken cinselliğe ilginizin azaldığını fark 
ederseniz ve bu sizi endişelendirirse, bir cinsel tera-
pistle konuşmak isteyebilirsiniz.”. “Eğer vajinal ku-
ruluktan yakınıyorsanız, seks öncesi veya sırasında 
lubrikant (vajinal kayganlaştırıcı) kullanmanız size 
yardımcı olabilir.”
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Pratik Tavsiyeler
Onkoloji hastalarında radyoterapi ve kemotera-
piye bağlı yorgunluk nedeniyle cinsel istek ve ak-
tivitesinde azalma dikkat çeker. Hastanın eşi de, 
hastayı yormamak,  radyasyon almamak ve has-
tanın bu dönemi rahat geçirmesini sağlamak için 
hastayla birlikte olmaktan kaçınabilir.  Bu durum-
da; hasta ve eşi kemoterapi/radyoterapi süreci, yan 
etkileri ve yan etkilerin cinselliğe etkisi hakkında 
bilgilendirilmeli, özellikle tedavi sonrası hastanın 
radyoaktif olmadığı eşe anlatılmalı ve rahatlık-
la sarılabilecekleri söylenmelidir. Ayrıca kadına 
kendisini enerjik hissettiğinde eşiyle beraber ola-
bileceği, ilişki sırasında eforu azaltan pozisyon-
ları tercih edebileceği konusunda bilgilendirilme 
yapılmalıdır. Cinsel ilişkiden önce ve sonra din-
lenmesinin hasta için iyi olacağı da belirtilir (65). 
Hastaya, hastalığına, yapılan operasyonun tipine, 
ek tedavilere göre bu tavsiyeler değişebilir ve hasta 
ile eşinin hayatını kolaylaştırabilir. Tablo 3’te cin-
sel işlev bozukluğu olan kadınların bakım ve te-
davisine yönelik uygulanabilecek pratik tavsiyeler 
özet olarak verilmiştir.

T (Timing of intervention): Müdahalenin zaman-
laması kısmıdır. Cinsel konularla ilgilenmek için 
hazır olmayan hastalar gelecekte bilgilendirme 
isteyebilir.

Örneğin; “Endometrium kanseri tedavisi son-
rası cinsel problemlerle ilgilenen birtakım kitap ve 
videolarımız olduğunun farkında olmanızı istedim. 
Burada iletişime geçebileceğiniz bilgi merkezinin 
adres ve telefon numarası bulunuyor.” 

E (Education regarding sexual side effects of treat-
ment): Tedavinin cinsel yan etkileri ile ilgili eğitim 
verme kısmıdır. Hastayı cinsel yan etkiler hakkın-
da bilgilendirmek diğer istenmeyen etkiler hak-
kında bilgi vermek kadar önemlidir.

Örneğin; “Bazı kadınlar histerektomi sonrası 
orgazmlarını farklı hissettiklerini bildirmektedir. 
Siz bunu yaşamayabilirsiniz, fakat bunun bir ola-
sılık olduğunu bilmenizi istedim.”

R (Recording): Kayıt tutma kısmıdır. Hasta dosya-
sının içinde, cinsellik ve meydana gelen cinsel yan 
etkiler hakkında kısa tartışma notlarını içerir.

Örneğin; “Planmış cerrahi ile ilgili olası cinsel 
yan etkiler tartışıldı. Hastaya bilgi merkezi için ile-
tişim bilgisine ek olarak okuma materyali verildi.”
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Tablo-3: Cinsel İşlev Bozukluğu Olan Kadınların Bakımında Klinik Pratik Tavsiyeler (66)

Tavsiyeler

Tarama ve Müdahale
• Her vizitte cinsel konular, beden imajı değişiklikleri ve depresif semptomları gözlemleyin
• Hassas konularda hastalarla etkili bir şekilde iletişim kurma konusunda eğitiminizi ta-

mamlayın
• Potansiyel fiziksel ve psikolojik tedaviyle ilgili yan etkilere ilişkin bilginizi artırın ve bu tür 

sorunları tedavi etmek için uygun girişimleri yapın
• Cinsel kaygılarla ilgili konuşmalara elverişli mahremiyeti olan bir ortam sunmaya çalışın 

ve dikkatli davranın 
• Cinsel sağlık ve sorunlarla ilgili hastayı/eşini destekleyecek geniş literatür ve kaynaklar 

sağlayın 
• Düzenli olarak, hasta ve eşin cinsel işlev bozuklukları ve kişiler arası ilişkiler hakkındaki 

endişelerini dile getirme fırsatı sunun

Cinsel İşlev Bozukluğunun Yönetimi
• Vajinal kuruluk, atrofi ve disparoni
• Koital rahatlığı artırmak için; E vitamini, su bazlı (suda çözünen) vajinal kayganlaştırıcılar 

ve/veya nemlendiriciler
• Haftada üç ila dört kez cinsel ilişkiyi teşvik edin veya cinsel işlevleri korumak için pelvik 

radyasyon sonrası vajinal dilatörler, parmak veya diğer cinsel yardımcıların haftanın en 
az üç kez 10 dakika boyunca kullanılması için cesaretlendirin ve kanserli hastaya pelvik 
muayene yapma becerisine sahip olun

• Uyarılma oranını ve kayganlaşmayı artırmak, disparoniyi önlemek için östrojen terapisi 
(oral veya vajinal) (Östrojene bağımlı kanserlerde kontrendikedir!). 

• Pelvik relaksasyonu (rahatlamayı) sağlamak ve disparoniyi azaltmak için pelvik taban/
Kegel egzersizleri yaptırılmalı

• Postoperatif tedaviye, diğer tedavilere veya kansere bağlı ağrının giderilmesi için uygun 
şekilde tedavisi yapılmalı

• Cinsel arzuyu, vajinal kuruluğu, libidoyu iyileştirmek için alternatif seçenekler için alter-
natif veya bütünleyici tıp uzmanına sevk edilmeli

• Profesyonel bir danışmana, seks terapistine veya seksüel disfonksiyon kliniğine (androlo-
ji kliniği) sevk edilmeli 

• Yorgunluk ve depresyon
• Yorgunluk hissini azaltmak için fizik egzersizi teşvik edin
• Depresyon tedavisinde ilaç tedavisi gerekebilir. Not: Selektif serotonin geri alım inhibi-

törleri ve trisiklik antidepresanlar libidoyu düşürebilir ve orgazmik disfonksiyona neden 
olabilir

• Psikiyatra veya profesyonel bir danışmana sevk edilebilir
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“… Beni aslında oldukça öfkelendiriyor. …Buna 
rağmen hastalar niçin hala bu konuda bilgi sahi-
bi edilmiyorlar?... Eğer sonuçların böyle olacağını 
bilseydim… Ameliyata razı olur ve kemoterapi, 
radyasyon ve hormonlardan uzak dururdum… 
Gerçekten bütün bunları kendi başıma anlayabile-
ceğimi mi düşündüler?” (69).

“Benim daha önceki hayatım ile bugün arasında 
fark var... Biz haftada 2-3 kez sevişirdik… ope-
rasyondan sonra uzun bir ara verdik ve şimdi 2 
haftada bir oluyor… Kocam belden yukarıya do-
kunmuyor gibi… Ama o bana canımı acıtmaktan 
korktuğu için dokunmadığını söylüyor… Ben ken-
dimi tam bir kadın gibi hissetmiyorum… Cinsel 
olarak uyarılamıyorum. Eskiden uyarılırdım ama 
şimdi tam bir ölüyüm.” (39 yaş) (70). 

“Annemin de uterusu çıkarıldı… Kadınlar birbirle-
riyle konuşurken… Eğer herhangi bir kadın böyle 
bir ameliyat geçirmişse, bir erkeğe dönüşürdü… 
Kocasıyla cinsel ilişkiye girmekten nefret ederdi… 
Kocasını eskisi gibi tatmin edemeyeceğini düşünür-
dü… Bu yüzden diğer kadınlarla evlenen bazı er-
kekler var.” (Over kanseri, 28 yaş) (71). 

Kadınlara Özgü Cinsel İşlevi 
Değerlendirme Formları/Ölçekler
Aşağıda Tablo 4’de kadına özgü cinselliği değerlen-
dirmede kullanılan ölçeklere (cinsel soru formla-
rına) yer verildi. Bu tablolarda ölçekleri geliştiren-
ler ve Türkçe geçerlik ve güvenirlik yapılanlardan 
ulaşılabilenlere ve halen ülkemizde kullanılan an-
cak geçerlik ve güvenirliği yapılıp yapılmadığı bel-
li olmayanlara da yer verildi.   Spesifik cinsel de-
ğerlendirme ölçeklerinin/formlarının avantajları; 
ucuz, kullanımı kolay, probleme spesifik, cinsiyete 
özgü ve araştırmaya uygun olmalarıdır. Dezavan-
tajları ise; aşırı uzun olmaları, problemin tümünü 
kapsamamaları, soruların yanıtlanmaması, psiko-
lojik ve organik etiyolojilerin arasında fark olma-
ması ve fizyolojik ölçümlere yönelik geçerliliğinin 
az olması olarak sıralanabilir. 

Kanserli Kadınlara Ait Kalitatif 
Çalışmalardan Alınan Örnek 
İfadeler
Kalitatif (niteliksel) yöntemle yapılmış birkaç ça-
lışmada görüşme yapılan kanserli kadınların bazı 
ifadeleri aşağıda verilmiştir. Bu ifadelere göre, 
seksüalite konusunda konuşmak, bilgilendirme 
ve danışmanlık yapmak, gerektiğinde basit tedavi 
metotlarıyla çözülebilecek problemlerin büyüme-
den ortadan kalkması kadının ile eşinin hayatını 
olumlu yönde etkileyecek ve tüm ailenin yaşam 
kalitesini artıracaktır.

“Kanser yaşayan insanlar için cinsellik, çok şifa ve-
rici bir şey olabilir. Eşinizle olan ilişkiniz, samimi-
yetiniz, duygusallık... İnsanlar sıklıkla istemekte... 
Evet, cinsellik yaşamdan ölüme kadar bizim önemli 
bir parçamız...”(67).

“Kuru mukozalar... Bu konuda hiç düşünmemiş-
tim… Kimse bana bunu söylememişti… Has-
taneden eve gittim ve ben kuruluk yaşamaya 
başladım… “Bu nedir?” diye kendi kendime sert 
konuştum…” (68).

“Eğer birisi (sağlık personeli) açık olsaydı ve beni 
değişikliklere hazırlasaydı, ben başıma ne geleceği-
ni bilirdim. Bunun yerine, ben değişiklikler başıma 
geldiğinde hazırlıksızdım ve “Bu nedir?” diye me-
raklandım. Büyük fark, onunla başa çıkmak için 
hazırlıklı olmaktır.” (68).

“Aslında, ben hep meme kanserinden sonra cinsel 
ilişkiye girip giremeyeceğimi bilmek isterdim. An-
cak, ağzımı açmaya utandım. Sadece annem be-
nimle bu konuyla ilgili konuştu. Meme kanseri teş-
hisini takiben cinsel aktivite sıklığını azaltmak için 
ondan uyarı aldım. Kemoterapinin başlangıcından 
bu yana, kocamın bana dokunmasına hiç izin ver-
medim. Cinsel ilişkinin olumsuz etkileri konusunda 
endişeliyim ‘’ (47 yaş, evli, tanıdan 2 yıl sonra) (29).
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yardımcı olabilecek bir rehber bulamamaları gibi 
sebeplerden dolayı bakım verememektedir (84). 
Hâlbuki sağlık profesyonelleri kanserli kadınların 
(ilişkisel durumlarına veya yaşlarına bakılmaksı-
zın) onların için bilgi ve/veya mesleki bakıma ge-
reksinimi olduğunu bilmelidirler. Cinsel işlevsellik 
ile ilgili bilgi ve bakım hizmetleri, tedaviden önce 
başlamalı ve izlem sırasında devam etmelidir (37). 
Sağlık profesyonellerinin “onkoseksüel” konuda 
farkındalığının ve duyarlılığın artırılması için sis-
tematik ve düzenli olarak eğitimler planlanması, 
cinsel işlev bozukluklarını değerlendirebilecek ve 
yönetebilecek uzman ekiplerin oluşturulması, bu 
ekipler tarafından geniş kapsamlı araştırmalar 
yapılması gerekmektedir. Yapılacak bu araştırma-
lar sadece kanserli kadınları içermemeli, eşleri de 
dâhil edilmelidir. Erkeklerin sağlık durumlarının 
da ele alınması, cinsellikle ilgili sorunların ortaya 
çıkarılması ve çözüm üretilmesi kadının ve eşinin 
yaşam kalitesini artıracaktır.   

Spesifik cinsel değerlendirme ölçeklerini/
formlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken 
noktalar;
• Hastanın sahip olduğu inanç ve değerler ka-

bullenilmelidir
• Cinsel sorunlar hakkında soru sormanın nor-

mal olduğu benimsetilmelidir
• Hastaya güvenli, iyi aydınlatılmış özel bir or-

tam yaratılmalıdır.
• Hastanın onaylayacağı tedavi ve bakım planı 

uygulamaya konulmalıdır.

Sonuç olarak; cinsellik insan hayatının vazgeçil-
mez bir parçasıdır. Oldukça yaygın görülen cinsel 
problemler insan yaşamının sağlıklı bir dönemin-
de ortaya çıkabileceği gibi kanser gibi çeşitli has-
talıklara veya tedavilerine bağlı olarak da ortaya 
çıkabilmektedir. Bu durumda primer olarak has-
taya bakım veren hemşireler ise çoğu zaman bu 
konuda yaşadıkları bilgi eksiklikleri, kendilerine 
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Tablo-4: Kadınlarda cinselliği değerlendirmek için kullanılan ölçekler (72)

Ölçeğin Adı Uygulama 
Süresi

Geliştirme / 
Geçerlik ve 
Güvenirlik

Ölçeğin Alt Boyutları ve Amacı

Brief Sexual 
Function Index 
for Women 
(BSFI-W= 
Kadınlar için Kısa 
Cinsel Fonksiyon 
Endeksi)

15-20 
dakika

1994 yılında Taylor 
ve ark. tarafından 
geliştirilmiştir (73).

3 alan (libido, cinsel ilişki, 
doyum), 22 madde ve ayrı 7 
alandan oluşur.

1. İstek (cinsel düşünceler)
2. Uyarılma (lubrikasyon)
3. Sıklık (cinsel aktivite)
4. Kabul etme (başlatma)
5. Zevk (orgazm)
6. Doyum (ilişki)
7. Cinsel problemler
Cinsel düşünce/istek, uyarılma, 
ilişki sıklığı, ilişkiyi kabul/başlatma, 
doyum/orgazm, partnerle uyum ve 
cinsel problemleri belirlemek için 
kullanılmaktadır.

Female Sexual 
Function Index 
(FSFI=Kadın 
Cinsel Fonksiyon 
Endeksi)

15-20 
dakika

2000 yılında Rosen 
ve ark. tarafından 
geliştirilmiştir (74). 

Türkçe 
versiyonunun 
geçerlik ve 
güvenirlik 
çalışması 2005 
yılında Aygin 
ve Eti-Aslan 
tarafından 
yapılmıştır (75).

6 alan, 19 maddeden oluşur.
1. Cinsel istek veya ilgi
2. Uyarılma
3. Lubrikasyon (kayganlaşma)
4. Orgazm
5. Doyum
6. Ağrı veya rahatsızlık
Cinsel işlev bozukluğunu tanılamak 
için kullanılmaktadır.
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Golombok 
Rust Inventory 
of Sexual 
Satisfaction 
(GRISS= 
Golombok Rust 
Cinsel Doyum 
Envanteri)

15-20 
dakika

1985 yılında Rust 
ve Golombok 
tarafından 
geliştirilmiştir (76).

Türkçe 
versiyonunun 
güvenirlik ve 
geçerlik çalışması 
1993 yılında 
Tuğrul ve ark. 
tarafından 
yapılmıştır (77).

7 alan, 28 maddeden oluşur.
1. Anorgazmi (orgazm bozukluğu)
2. Dokunma
3. Doyum
4. Kaçınma
5. İletişim
6. İlişki sıklığı
7. Vajinismus
Heteroseksüel kadın ve 
erkeklerde cinsel ilişkinin niteliğini 
belirlemek ve cinsel işlev 
bozukluklarını değerlendirmek için 
kullanılmaktadır.

Sexual Function 
Questionnaire 
(SFQ= Cinsel 
Fonksiyon 
Anketi)

20-30 
dakika

2004 yılında Quirk 
ve ark. tarafından 
geliştirilmiştir (78).

7 alan, 31 maddeden oluşur.
1. İstek
2. Fiziksel uyarılma
3. Lubrikasyon 
4. Zevk alma
5. Orgazm
6. Ağrı
7. Partner doyumu
Klinik çalışmalarda kadın cinsel 
fonksiyonunu değerlendirmek için 
kullanılmaktadır.

Female Sexual 
Distress Scale 
(FSDS= Kadın 
Cinsel Distres 
Ölçeği)

2002 yılında 
Derogatis ve 
ark. tarafından 
geliştirilmiştir (79).

Cinsel fonksiyonla birlikte olan 
subjektif stres ve psikolojik 
etkilenmeyi değerlendiren, cinsel 
fonksiyon bozukluğu olan ve 
olmayan kadınları belirlemede 
kullanılmaktadır.

Female 
Intervention 
Efficacy Index 
(FIEI= Kadın 
Girişimi Yarar 
Endeksi)

10 dakika 7 maddeden oluşur.
1. Lubrikasyon 
2. Duygu
3. Tedavi sonrası değişiklikler
4. Plato sırasında zevk
5. Orgazm
6. Tedavinin yan etkileri
7. Tedavi üzerinde tüm yargı
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Profile of 
Female Sexual 
Function 
(PFSF= 
Kadın Cinsel 
Fonksiyonunun 
Profili)

25-30 
dakika

2004 yılında 
McHorney ve 
ark. tarafından 
geliştirilmiştir (80).

7 alan, 37 maddeden oluşur.
1. Cinsel istek
2. Uyarılma
3. Orgazm
4. Cinsel zevk
5. Cinsel endişeler
6. Cinsel isteklilik
7. Cinsel beden imajı
Ooferektomi geçiren kadınlarda 
düşük cinsel isteği değerlendirmek 
için kullanılmaktadır.

Short form of 
the Personal 
Experience 
Questionnaire 
(SPEQ= Kişisel 
Deneyimler Kısa 
Form Anketi)

5-10 
dakika

2001 yılında 
Dennerstein ve 
ark. tarafından 
geliştirilmiştir (81).

4 alan, 9 maddeden oluşur.
1. Libido
2. Uyarılma
3. Partnerinin cinsel problemleri
4. Disparoni

Changes 
in Sexual 
Functioning 
Questionnaire 
(CSFQ= Cinsel 
Fonksiyonda 
Değişiklikler 
Anketi)

20 dakika 1997 yılında 
Clayton ve 
ark. tarafından 
geliştirilmiştir (82).

5 alan, 35 maddeden oluşur.
1. İstek (sıklık)
2. İstek (ilgi)
3. Zevk
4. Uyarılma
5. Orgazm
Cinsel fonksiyonda hastalık ve 
ilaçlarla ilgili değişiklikleri ölçmek 
için geliştirilmiştir. 

Derogatis 
Interview 
for Sexual 
Functioning Self 
Report 
(DISF-SR= 
Derogatis Cinsel 
Fonksiyon Kişisel 
Görüşme Formu)

1997 yılında 
Derogatis 
tarafından 
geliştirmiştir (83).
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lerdeki değişim bir çok farklı ruhsal bozuklukta 
görülebilir. 

Hastayla görüşmeye başlarken ilk olarak sos-
yodemografik bilgileri alınır; bu bilgiler hastanın 
içinde bulunduğu yaşam koşulları, sosyal destek 
sistemleri ve tedaviye ulaşma olanakları açısın-
dan hekime fikir vererek tedavide yol gösterici 
olacaktır. Bu kısımda hastanın öğrenim durumu, 
medeni durumu, mesleği olup olmadığı, şuan ça-
lışıp çalışmadığı, nerede ve kimlerle birlikte yaşa-
makta olduğu, diğer aile üyeleriyle ilgili bilgiler 
ve bize hangi kanalla- kimin eşliğinde ulaştığıyla 
ilgili sorular sorulur. Hastanın yakınmalarının 
hem kendisinden hem de eğer varsa eşlik eden ya-
kınından alınması amaçlanır; bu sayede hastanın 
kendi durumuyla ilişkili farkındalığının ne düzey-
de olduğu da anlaşılmış olacaktır. Şimdiki yakın-
malarının öyküsü ve tıbbi tedavisinin durumuna 
ilişkin bilgiler alındıktan sonra sırasıyla geçmiş 
psikiyatrik öykü ve soygeçmişteki tıbbi ve psiki-
yatrik bozukluklar sorulur. Öykünün alınması es-
nasında hastanın bilincç durumu, kooperasyonu, 
konuşma hızı, tonlaması ve miktarı, hekimi yanıt-
lama süresi, herhangi bir dil- konuşma bozukluğu 
olup olmadığı; ayrıca düşünce akışı ya da içeriğin-
de dikkat çeken bir unsur bulunup bulunmadığı 
psikiyatri hekimi tarafından gözlenir.

Kanserin tanısı ve tedavisi büyük bir yaşam 
stresidir; diğer hastalıklardan çok daha faz-
la duygusal sıkıntıya yol açar (1). Anksiyete, 

depresyon, kanser rekürrensiyle ilgili korkular, ge-
lecek korkusu, tıbbi tedavilerin yol açtığı fiziksel 
sorunlar bu stresin başlıca kaynaklarıdır (2). Kan-
ser sürecinde gerekli olan multidisipliner yaklaşı-
mın önemli bir öğesi de psiko-onkolojik değerlen-
dirme ve girişimler olacaktır.

Bu bölümde öncelikle kanser hastalarının psi-
kiyatrik açıdan değerlendirilmesindeki esaslar ve 
ruhsal durum muayenesi anlatılacak devamında 
da sık görülen ruhsal bozukluklar ayrıntılandırı-
lacaktır. 

PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME
Ruhsal durum muayenesi öncelikle inspeksiyon 
ile başlar. Hastanın genel görünümünün yaşı ve 
bulunduğu sosyokültürel düzeyle uyumlu olup 
olmadığı, yaşından küçük veya büyük görünüp 
görünmediği, özbakımının yeterli olup olmadığı, 
kilosu, saç, makyaj ve giyim şekli, varsa aksesuar-
ları, deformiteleri; postürünün ne şekilde olduğu, 
hareketlerinde yavaşlık ya da beklenenin dışında 
bir artış olup olmadığı hekim tarafından ilk dikkat 
edilecek noktalardır. Örneğin özbakımda azalma 
kanser hastalarında akla ilk olarak uyum bozuk-
luğu ya da depresyonu getirebilecekken, hareket-
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Ruhsal muayenede hastaya öncelikle bilişsel 
durumunun değerlendirilmesi amacıyla sorular 
yönlendirilir. Yer-zaman- kişi yöneliminin koru-
nup korunmadığı; spontan ve istemli dikkati; an-
lık- kısa süreli ve uzak belleği; soyut düşünebilme 
yetisi ve klinik gözlemle zeka düzeyi bu kısımda 
belirlenir. Bilişsel fonksiyonlardaki aksaklıklar 
kanser hastalarında tıbbi duruma bağlı gelişebi-
lecek depresyon ya da deliryum gibi bozuklukları 
işaret edebilir.

Muayenenin devamında, bir algı bozukluğu-
nun bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi 
için başta görsel ve işitsel olmak üzere herhangi 
bir halüsinasyon ya da illüzyon olup olmadığı, ki-
şinin  kendisine ya da dış dünyaya bir yabancılık 
hissedip hissetmediği sorgulanır. Her ne kadar 
düşünce hızı, akışı ve içeriğiyle ilgili öykü alma 
esnasında bir fikir oluşsa da, hastada herhangi 
bir hezeyan olup olmadığı (örneğin: zarar görme, 
kendisinden söz edildiğini düşünme, mistik özel-
likleri olduğunu düşünme vb.) ayrıca yöneltilecek 
sorularla araştırılır. Algı ya da düşünce içeriğinde 
bozulmalar kanser hastalarında başta kranyal me-
tastaz ve/veya deliryumu, sonrasında da depres-
yonu akla getirecektir.

Hastanın düşünce içeriğindeki hakim tema-
lar, muayenenin başından itibaren saptanabilir 
ancak hastalığı ve tıbbi durumuyla ilgili düşünce 
uğraşlarının ve endişelerinin düzeyi, kanserin ve 
tedavilerin yarattığı fiziksel bozulmaların olup ol-
madığı- düzeyi, geleceğe yönelik tasarımları, varsa 
obsesyonları, fobileri, intihar fikri ya da başkaları-
na zarar verme fikri olup olmadığının detaylandı-
rılması gereklidir. Ayrıca içinde bulunduğu tedavi 
sürecinin kendisini kadar partnerini ve diğer ya-
kınlarını ne şekilde etkilediğinin sorgulanması; ki-
şinin cinsel etkinliklerinin süreçteki değişimi ve bu 
değişimlerin -eğer varsa- partneriyle olan ilişkisini 
nasıl etkilediğinin belirlenmesi de sosyal destek sis-
temlerinin anlaşılabilmesi için önemlidir.

Muayenenin ilerleyen kısmında kişinin duy-
gudurumu (mood) sorulur, tanımladığı duyguları 

dışavurma kapasitesi gözlemlenir. Duygudurum 
ötimik (hasta bunu “iyiyim, iyi hissediyorum” ola-
rak ifade eder), depresif, anksiyöz (endişeli), irri-
tabl (huzursuz), eleve (yükselmiş) olabilir. Olağan 
şartlarda, kişinin belirttiği duygularla uyumlu 
bir ses tonu, jest ve mimikleri de kapsayan vücut 
hareketleri göstermesi beklenir. Duygu dışavuru-
mundaki uyumsuzluklar ya da kısıtlılıklar birçok 
ruhsal bozukluğun bulgusu olabilir. Kişinin gün-
lük etkinliklerini ne şekilde planladığı, bunlarda 
aksamalar olup olmadığı, kişinin dürtü denetimi-
ni yeterince sağlayıp sağlayamadığı, engellenme 
toleransının azalıp azalmadığı, içinde bulunduğu 
durumu değerlendirme ve yargılama kapasitesi-
nin korunup korunmadığı ve içgörüsü de ilerle-
yen sorularla değerlendirilir.

Kanser hastalarında uyku, beslenme, enerji, li-
bido, defekasyon- miksiyon fonksiyonları yalnızca 
tıbbi durumla değil ruhsal durumla ilişkili olarak 
da değişimler ya da bozulmalar gösterebilir; bu 
nedenle bedensel yakınmaların sorgulanması da 
psikiyatrik değerlendirmenin bir parçası olmak-
tadır.

***
Hastalarda görülebilecek duygu- düşünce ve 

davranışlardan bazıları normaldir, uyum süreci-
nin olağan bir parçası olarak değerlendirilir ve bir 
süre sonra geçeceği öngörülür; bu süreçte hasta-
nın yakınları ve tedavi ekibinden alacağı destek 
çok önemli olacaktır. Bulguların süresi, yoğunlu-
ğu ve hastanın yaşamını ne kadar engellediği, bu 
tepkilerin normal ya da anormal kabul edilmesin-
de belirleyicidir (1). 

Kanser tanısı almak “sağlığın yitirilmesi” anla-
mına gelir ve görülebilecek tepkiler tıpkı bir yas 
sürecinde karşılaşılabilecek tepkilerdir. Elizabeth 
Kübler Ross ölümcül hastalık tanısı almış son dö-
nem hastalarıyla yaptığı çalışmaların sonunda, gö-
rülen psikolojik tepkileri 5 evrede tanımlamıştır: 

Beklenen ilk tepki geçici bir şoktur. Daha 
sonra inkar aşaması gelir. Bu süreç kişiden kişiye 
farklılık göstermekle birlikte saatlerden haftalara 
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luğu stresli olaylar sonrasında genellikle ilk 3 ayda 
kişide ortaya çıkan; depresyon ve/veya kaygı belir-
tilerinin eşikaltı düzeyde görülebileceği ve genel-
likle zaman içerisinde kişinin duruma yönelik fiz-
yolojik ve psikolojik düzenlemelerin gelişmesiyle 
sonlanabilecek bir psikiyatrik tablodur (4,6). 

Uyum bozukluğunda psikiyatrik tedavinin 
başlanıp başlanmaması olgu özelinde değerlen-
dirilebilir. Çoğu hastada kısa süreli psikoeğitim, 
başetme becerilerinin geliştirilmesi ve güçlendiril-
mesine yönelik destekleyici görüşmeler, kısa süreli 
psikoterapi yararlı olabileceği gibi semptomların 
daha şiddetli görüldüğü, işlevselliğin ciddi oranda 
bozulduğu ya da intihar riskinin saptandığı hasta-
larda ilaç tedavisi gerekli olabilir (7). 

DUYGUDURUM BOZUKLUĞU
Depresyon, uyum bozukluğundan sonra kanser 
hastalarında en sık görülen psikiyatrik bozukluk-
tur (4). Zaman içinde bedensel sağlığın giderek 
bozulmasının getireceği üzüntü ve ölüme ilişkin 
kaygılar, uyum döneminin klinik düzeyde depres-
yona ilerlemesine neden olabilir (8). 

Kanser hastalarında depresyon belirtileri ye-
terince sorgulanmadığından fark edilmeyebilir 
ya da çoğu zaman hekimleri tarafından göz ardı 
edilebilir (9). Her ne kadar depresyonda görüle-
bilen uyku- iştah bozuklukları, enerji azlığı, ha-
reketlerde yavaşlama gibi somatik belirtiler kan-
ser ve tedavi yan etkileriyle karşılabilecek olsa 
da hastaların duygudurumu ve düşünce içeriği 
tanının ayırt edilmesini sağlar (10). Depresyonda 
çökkün duygu durum, ilgi- istek kaybı, çaresizlik, 
umutsuzluk, değersizlik, pişmanlık ya da suçluluk 
düşünceleri, dikkat- konsantrasyon kaybı intihar 
düşünceleri görülür (6).

Prostat kanseri hastalarında depresyon sıklı-
ğını değerlendiren bir meta-analiz çalışmasında; 
depresyon tanısı, kanser tedavisinin çeşitli evrele-
rinde değişebilmekle birlikte genel olarak %15-20 
sıklığında bildirilmiştir (11). Tedavi sonrası ilk 5 
yılının içinde bulunan testis kanseri hastalarının 

kadar uzayabilir. Bu noktada önemli olan inkarın 
hastalığın tedavisine engel olup olmadığıdır. Kimi 
hastalar için kısa süreli bir inkar evresinden son-
ra hastalar durumu kabullenerek tedaviye başlar-
larken kimi hastalar için bu inkar tedavi reddine 
neden olabilir. İnkar evresinden sonra öfke gelir 
ve hasta sıklıkla “neden ben?” diye sorar. Hasta 
öfkesini yakınları ve sağlık ekibine yansıtabilir; bu 
yansıtma onların da öfkeyle tepki göstermelerine 
ve bakım sürecinin herkes için daha da zorlaşma-
sına yol açabilir. Öfke evresinden sonra pazarlık 
evresi görülür. Hasta bu dönemde kaçınılmaz 
sonu ertelemek istemektedir, tedavi ekibiyle ya 
da Tanrıyla iyileşmek için adeta bir “anlaşma” ya-
par; tedaviye daha fazla uyum gösterir, daha fazla 
çabalar. En son görülen evre ise depresyondur. 
Belirtilerin ağırlaşması, tekrarlayan tedaviler ve 
hastane yatışları, güçsüzlüğün ilerlemesi, organ 
kayıpları, ekonomik zorluklar vb. nedenler artık 
inkar edilemeyecek düzeydedir. Eğer kişi bu sözü 
edilen yas sürecini yaşayabilirse, kabullenme ev-
resine geçer; kişi artık sessiz bir bekleyişe girmiş-
tir, geçmişini yeniden yorumlayabilir, ilişkilerini 
gözden geçirebilir ve gelecek planlarını yeniden 
değerlendirir (3,4). 

Psikiyatrik değerlendirmede kişilerin uyum 
tepkilerini hangi düzeyde yaşadığını öğrenmek, 
fonksiyonel ve sürecin normal bir parçası oldu-
ğunu düşündüğümüz tepkileri izlerken patolojik 
uyum tepkileri olup olmadığını değerlendirmek 
önemlidir. Patolojik tepkiler psikiyatrik tedavi ge-
rektirecek düzeye ilerleyebilir.

Psiko-onkoloji araştırmalarında hastalarda 
%30-40 oranında uyum bozukluğu, depresyon, 
anksiyete bozukluğu gibi ruhsal hastalıklar görül-
düğü bildirilmektedir. Bu bölümde kanser hasta-
larında sık görülen psikiyatrik bozukluklara yer 
verilecektir. 

UYUM BOZUKLUĞU
Kanser hastalarında en sık görülen psikiyatrik bo-
zukluk uyum bozukluğudur (1,4). Uyum bozuk-
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Roth ve ark prostat kanseri hastalarında en 
sık görülen ruhsal yakınmanın anksiyete olduğu-
nu bildirmişlerdir (22). Prostat kanseriyle yapı-
lan çalışmaların değerlendirildiği bir meta-analiz 
çalışmasında anksiyete tedavi öncesi dönemde  
%25-30 oranında; tedavi esnası ve tedavi sonrası 
dönemlerde ise %15-20 oranında bildirilmiştir 
(11). 

Tedavi süreçlerine göre hastaların değerlen-
dirildiği başka bir çalışmada da hastalarda tedavi 
öncesi anksiyete belirtileri %28 oranında saptan-
mış; tedavi sonrası ve izlem döneminde düşüş 
göstermiştir (23). 

Moynihan ver ark 102 testis kanseri hastasıy-
la yaptıkları çalışmada tedavi sonrası ile 5 yılında 
olan hastalarda anksiyete bozukluğu sıklığını %14 
bulmuşlardır (12). Testis kanseri hastalarıyla ya-
pılan başka bir çalışmada ise anksiyete bozukluğu 
%18 oranında saptanmış ve genç yaş, ekonomik 
problemler, cinsel problemler, relaps endişesi, alkol 
kullanım sorunları anksiyete düzeyiyle ilişkili bu-
lunmuştur (13).  Jones ve Payne tedavi sonrası or-
talama 18. aylarında olan hasta grubunda anksiyete 
bozukluğunu %8 oranında saptamışlardır (24).  

Anksiyete kanser hastalarında durumlarını 
kabullenme, tedaviye uyum ve yaşam kalitesinde 
sorunlara neden olacağından, bu belirtilerin gö-
rüldüğü hastaların da psikiyatrik muayeneye yön-
lendirilmeleri önerilir.

CİNSEL BOZUKLUKLAR
Özellikle cinsel organlarla ilgili kanseri olan has-
talarda tanının yarattığı psikososyal sorunlar; 
hastalığın kendisinin organ fonksiyonuna etkile-
ri; ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve hormon 
tedavilerinin yan etkileri veya uyum bozukluğu, 
depresif bozukluk, anksiyete bozuklukları ne-
deniyle cinsel sorunlar görülebilir. Organik bir 
sorunun dışlanması halinde cinsel sorunların 
değerlendirilmesi için psikiyatrik değerlendirme 
önerilir. 

değerlendirildiği bir çalışmada ise depresyon ta-
nısı %9; başka bir uzun dönem izlem çalışmasında 
ise %10 olarak saptanmıştır (12).

Kanser hastalarında intihar riski de unutul-
mamalıdır. Kanser hastalarında intihar riski genel 
topluma göre 2-2.8 kat daha fazla bildirilmekte-
dir (14). Dauchy ve ark, ileri evre kanser hasta-
larında %17 oranında “ölmeyi dileme” düşüncesi 
saptamışlardır (10). Türkiye’de yapılan başka bir 
çalışmada ise intihar düşünceleri %12 olarak bu-
lunmuştur (4). Alanee ve Russo testis kanseri has-
talarında genel popülasyona göre %20 daha fazla 
intiharla ölüm riski saptamış; özellikle genç has-
talarda riskin daha yüksek olduğunu bildirmiştir 
(16). Prostat hastalarında yapılan çalışmalarda 
da intihar riski yüksek bulunmuş ayrıca tanıdan 
sonraki ilk 6-18 ayda daha fazla görüldüğü bildi-
rilmiştir  (14,17-19). 

Depresyon tedavi edilmediğinde yaşam ka-
litesinde azalma, ağrı duyarlılığında artış, tedavi 
arayışı ve motivasyonunda azalma, tedavi uyum-
suzluğu, uzun hastane yatışları ve intiharla sonuç-
lanabilir; bu nedenle belirtiler fark edildiğinde 
hastaların psikiyatrik muayeneye yönlendirilme-
leri önemlidir (20,21).

Anksiyete Bozukluğu
Anksiyete belirtileri huzursuzluk hali, yerinde du-
ramama, çarpıntı, titreme, baş ağrısı- kas ağrıları 
ya da panik atakları şeklinde görülebilir. Belirtiler 
kimi hastalarda -şiddeti ve süresi göz önüne alına-
rak- uyum sürecinin normal bir parçası olarak ka-
bul edilebileceği gibi tedavide kullanılan ajanların 
yan etkisi olarak ya da genel tıbbi duruma bağlı 
deliryumun bir belirtisi olarak da saptanabilir. Bu 
ayrımda da yine hastaların düşünce içeriği belir-
leyici olacaktır. Anksiyete bozukluklarında yaygın 
saptanabilecek düşünceler ölüm endişesi, gelecek 
endişesi, hastalık seyrinin kötüleşme olasılığı, 
kendisine veya yakınlarına kötü bir şeyler olacağı 
şeklindedir (1).  
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leyen bir hastalık olarak algılansa da tanı alanların 
yaklaşık %10’u 45 yaşın altındadır; örneğin testis 
kanseri erkeklerin çocuk sahibi olmayı düşündük-
leri yaş döneminde ortaya çıkar. Agresif tedavile-
rin denenmeye başlaması hastaların kanserden 
kurtulma şansını arttırırken diğer yandan infer-
tilite ve steriliteye de yol açabilmektedir (15,25). 

Kanser tedavisinin yol açtığı fertilite sorunla-
rının fizyolojik olacağı kadar psikolojik etkileri de 
vardır (25). Öncelikle kanser tanısı “hayatı tehdit 
edici özelliği” nedeniyle kişilerde büyük bir stres 
kaynağı ve depresyon nedeni olabileceği gibi, ya-
pılacak tedavilerin kişilerin ilerleyen dönemde 
çocuk sahibi olmasını engelleme riski de başka 
bir stres kaynağıdır (26-28). “İkili travma” olarak 
tanımlanabilecek bu durum kanseri yenmiş kişi-
lerde %25-60 arası oranlarda bildirilmiştir (27).  
Reiker ve ark. 153 testis kanseri hastasıyla yap-
tıkları çalışmada infertilitenin erkekler arasında –
özellikle tedavilerin fertiliteyi yüksek oranda etki-
lediği hastalarda- yoğun sıkıntı yarattığını; Green 
ve ark. da infertilitenin kanser hastası erkeklerde 
uzun süreli sıkıntı kaynağı olduğunu bildirmiştir 
(15,29). 

Kanser hastalarında infertilite olasılığı bile 
bir sıkıntı kaynağıdır (30). Bazı erkekler kanserin 
yaratabileceği sorunları ilk farkettikleri anın, in-
fertilite riskini ve geleceklerinin bundan nasıl et-
kileneceğini düşündükleri zaman olduğunu ifade 
etmektedir (31). 

Kanser sonrası infertiliteyle ilgili yapılan çalış-
malar çoğunlukla kadınlar üzerine yoğunlaşarak 
erkeklerin bu durumdan ne kadar etkilendikleri 
gözardı edilebilmektedir. Ayrıca kanser hastası 
erkeklerin potansiyel infertilite tehditini nasıl yo-
rumladıkları ya da deneyimlediklerine ilişkin de 
yeterli bilgi bulunmamaktadır (25,27). 

İnfertilitenin Maskülenite Algısına Tepkisi

“Hegemonik maskülenite” çerçevesinde inferti-
lite cinsellik ve erillikte yetersizlik ile ilişkilendi-
rilmekte, erkekliğe tehdit olarak algılanmaktadır 

Cinsel öykü alınırken hastanın cinsel isteği, 
cinsel ilişki sıklığı, fizyolojik cinsel uyarılma be-
lirtileri gösterip göstermediği (erkeklerde erek-
siyon), ön sevişmenin süresi ve hastanın katılım 
düzeyi, subjektif uyarılma belirtileri (zevk duyu-
mu), birleşmenin süresi, giriş esnasında herhangi 
bir sorun yaşanıp yaşanmadığı, boşalma üzerinde 
hastanın denetiminin ne düzeyde olduğu, orgazm 
olup olmadığı ve ne şekilde olduğu, cinsel doyum 
yaşayıp yaşamadığı detaylı olarak sorgulanır. Cin-
sel öykü alınırken hastanın partnerini de değer-
lendirme sürecine katmak, onlara göre herhangi 
bir sorun olup olmadığına ek olarak onların da 
cinsellikteki beklenti ve isteklerinin karşılanıp 
karşılanmadığını öğrenmek de gereklidir. Ayrı-
ca hastada ve/veya partnerinde cinsellikle ilişkili 
herhangi bir kaçınma davranışının (örneğin çıp-
laklıktan, aydınlıkta sevişmeden kaçınma, genital 
organlara bakma ya da dokunmadan kaçınma, 
meniden tiksinme vb.) olup olmadığı da cinsel 
öykü içerisinde değerlendirilir.

Kanser tedavisi sürecinde ve sonrasında da 
doyumlu bir cinsel hayat sürdürülebilmesi için 
psikiyatri hekimleri tarafından cinsel danışmanlık 
verilebilir, gerekli vakalarda seks terapisi öneri-
lebilir. Kanser tanısıyla birlikte cinsel sorunların 
önlenebilmesi için kanser tedavisi başlanmadan 
önce ve tedavi sırasında da psikiyatri hekimleriyle 
kurulacak işbirliği önemli olduğundan, tıbbi te-
davi ekibinin psikiyatri ile işbirliğine açık olması 
önerilmektedir.

Kanserin cinselliğe olan etkilerine detaylı ola-
rak ayrı bir bölümde yer verilmiştir.

ERKEK KANSER HASTALARINDA 
İNFERTİLİTENİN RUH 
SAĞLIĞINA ETKİSİ VE 
PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME

Kanserin Yarattığı Tehdit
Her ne kadar kanser çoğunlukla kişileri doğurgan-
lık yaşlarından sonraki yaşam dönemlerinde etki-
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olan erkeklerin kanser tanısı esnasında çocuk sa-
hibi olmayı düşünmeseler bile tedavi sonrası or-
talama 3-7 yıllık dönemde fikirlerinin değiştiği 
ve çoğunluğunun çocuk sahibi olmayı istedikleri 
saptanmıştır (45). 

Kanser sonrası ebeveynlikle ilgili düşünceler-
de çeşitli değişiklikler olabilir.  Hastalığın kendi-
lerini bundan sonrasında daha iyi ebeveyn yapa-
cağını düşündüklerini söyleyen erkekler olduğu 
gibi; kimileri de kanserin yinelemesi nedeniyle 
sağlık sorunları yaşama olasılığı, çocuklarına ge-
netik bir hastalık riski aktarma endişesi, gelecekte 
yaşayabilecekleri ekonomik sorunlar ya da partner 
sorunları nedeniyle başlangıçtaki çocuk yapma fi-
kirlerinden vazgeçeebilmektedir (31,43,45,47).

Biyolojik baba olmanın önemi:
Günümüzde erkeklerin çocuk bakımı ve yetişti-
rilmesinde giderek daha fazla yer almaları, baba 
olabilme ve çocuklarının yaşamlarında aktif rol 
oynamayı sosyal yaşamın beklenen bir gerekli-
liği haline getirmiştir. Bu nedenle baba olabilme 
erkekler için gün geçtikçe daha önem kazanmak-
tadır (25). 

Babalığın maskülen kimliğinin bir parçası 
olarak görülmesi, biyolojik baba olmanın daha 
değerli algılanmasına ve kanser hastalarının da 
öncelikle biyolojik çocuk sahibi olmayı istemesine 
yol açmıştır (15,39,48). Birçok çift için biyolojik 
babalığın tercih edilmesinin en önemli nedeni 
sosyal ebeveynliğin baba-çocuk arasındaki bağ-
lantının kalitesini etkileyeceği düşüncesidir (36). 
Ayrıca biyolojik olarak çocuk sahibi olamamak 
erkeklerin infertil oldukları gerçeğini ortaya çıka-
ran ve “doğal rollerini yapamadıkları” için hissine 
neden olan bir durum olarak da görülmektedir 
(36,39). 

Psikiyatrik Değerlendirmede 
Önemli Noktalar
Yukarıda söz edilen birçok nedenden dolayı kan-
ser hastalarında infertilite gelişmesi durumunda 

(32-35). Bu nedenle erkek faktörlü infertilite di-
ğer infertilite nedenlerinden daha damgalayıcıdır 
(36). Aslında yalnızca biyolojik bir problem ol-
masına rağmen birçok hasta için utanç, suçluluk, 
benlik saygısında azalma gibi sorunlara; sosyal 
ilişkilerden uzaklaşmaya, yalnızlığa; “metanetli 
görünme” çabasıyla duyguların bastırılmasına yol 
açabilir (32, 37-41).Erkek faktörlü infertilitenin 
damgalayıcı algısı bu tanının çift tarafından giz-
lenmesine de yol açabilmektedir.  Kadın partner 
kendisinde bir sorun olmamasına rağlen eşinin 
infertilite sorununun sorumluluğunu ve ortaya 
çıkan “suçluluk fikrini” üzerine alabilir, kendisi 
için tedavi arayışına girebilir (25,36,39). İnfertilite 
tanısının erkeklerde görülen psikiyatrik bozuk-
luklara olan etkisi de hegemonik maskülenite nor-
munun yarattığı olumsuzluklarla ilişkilidir (38). 

Ebeveynlik İsteğiyle İlişkili 
Düşünce ve Duygular
Kanseri yenen erkekler de ebeveyn olmayı, en az  
kadınlar kadar istemektedirler (15,42). Hastaların 
önemli bir kısmı kanser sonrasında çocuk sahibi 
olmayı normalleşme sürecinin bir parçası, kanseri 
geride bırakmış olmanın ve umudun bir sembolü, 
ailelerini genişletme ya da yeniden sosyal bağlan-
tılara girme aracı olarak gördüklerini belirtmişler-
dir (34,43). 

Ebeveynlikle ilgili algıları sorgulandığında ço-
ğunluğu çocuk sahibi olmanın önemli olduğunu, 
infertil iseler üzüleceklerini ve hayalkırıklığına 
uğrayacaklarını, çocuk sahibi olmanın yaşam do-
yumunu sağlayacağını düşünmektedir (44). 

İstemeden çocuksuz kalmak erkeklerde yaşam 
kalitesinde düşme, yas, dışlanmışlık hissi, anksiye-
te ve duygudurum bozuklukları, riski davranışlara 
yönelim gibi birçok ruhsal belirtiye yol açabilir 
(42,44). 

Kanser sonrası çocuk sahibi olma motivas-
yonunda genç yaşta, bekar ve çocuksuz olmanın 
en önemli belirleyiciler olduğu düşünülmektedir 
(15,31,45,46). Bir çalışmada genç ve çocuksuz 
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(15,31,38,41). Ancak hastalar anksiyete ya da öf-
keyi dışavurmamak için çeşitli bilinçdışı savunma 
mekanizmaları da geliştirebilir. Sıklıkla yalıtma 
(izolasyon), bastırma (represyon), içe yönlen-
dirme (introjeksiyon) ya da bedenselleştirme 
(somatizasyon) görülür(41,49,50). Örneğin ağrı, 
dışavurulmayan anksiyetede sıklıkla görülen bir 
psikosomatik belirtidir (51). 

Kompanzasyon olarak riskli davranışlar:
İnfertilitenin getirdiği ruhsal tepkiler yalnızca 
yukarıda bahsedildiği gibi depresif belirtiler ve 
iç kapanma olarak değil; tam tersi bir şekilde de 
görülebilir. Bastırılmış öfkenin dışa vurumu bazı 
erkeklerde dürtüsel ve riskli davranışlar olarak 
ortaya çıkabilir. Alkol kötüye kullanımı, madde 
kullanımı, yeme bozuklukları, evlilik dışı ilişkiler, 
dikkatini özellikle kariyer planlarına odaklayarak 
çalışma saatlerini arttırma görülebilir (39,41).

İnfertilitenin “erkek kaynaklı”oluşu:
Erkek faktörü damgalanma, utanç, suçluluk- güç-
süzlük düşüncelerine yol açacağı gibi eşler arasın-
daki cinsel tatmin ve evlilik tatmininde de azal-
mayla ilişkili bulunmuştur (50). Kimi çalışmalar 
erkek kaynaklı infertilitede kadınlar ve erkeklerin 
benzer tepkiler verdiklerini belirtirken (52) kimi 
çalışmalarsa erkeklerin erkek  faktörlü intertili-
tede, partnerlerinden kaynaklı infertilite olan-
lardan daha fazla sıkıntı hissettikleri, depresyon 
oranlarının daha yüksek olduğunu belirtmektedir 
(27,32,53). 

Başarısız tedavi girişimleri:
Erkeklerdeki stresin ve mutsuzluğun diğer bir 
kaynağı da tedavi sürecindeki uzamalar ya da 
başarısız tedavi sonuçları olmaktadır (37,38,54). 
Yardımcı üreme tekniklerine başvuran erkekler-
de major depresyon ya da anksiyete bozukluğu 
görülme sıklığı %10 olarak bildirilmektedir (55). 
Başka bir çalışmada ise başarısız IVF denemele-
rinden sonra depresif belirti tarifleyen erkeklerin 
oranı ise %40 olarak bulunmuştur (32). 

tıbbi yaklaşımların yanında ruhsal değerlendirme 
ve destek gerekli görülmektedir.

Psikiyatrik değerlendirmede öncelikle hasta-
nın kendi infertilite durumuyla ilgili yeterli bilgi 
sahibi olup olmadığı ve bu durumu kendisinin 
nasıl yorumladığı öğrenilir. Eğer varsa eşi veya 
partnerinin bu konudaki tutumu da kişinin ala-
cağı sosyal desteğin ne düzeyde olacağına yönelik 
hekime fikir verebilir. 

Kişinin hangi yaş döneminde olduğu, medeni 
durumu (eğer bekarsa evlenmeyi; eğer boşanmış-
sa da yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği), 
çocuk sahibi olup olmadığı, eğer çocuğu varsa 
başka çocuk isteyip istemediği, yaşadığı sosyokül-
türel çevreninin kendisinden beklentileri, aile- ar-
kadaş desteği, geleceğe yönelik planları, hedefleri 
ve isteklerini konuşmak tedavi ve izlem sürecinde 
izlenecek yol için önemli noktalardır.

Erkeğin İnfertiliteye Ruhsal 
Tepkileri ve Psikiyatrik Belirtiler
Kanser hastalarında infertilite birçok psikolojik 
tepkiye yol açmaktadır. Dooley ve arkadaşlarının 
çalışmasında erkekler tanıyı öğrendiklerinde şok 
hissettiklerini, kendilerinin “anormal” olduğunu, 
“gerçek bir erkek olmadıklarını” düşündüklerini 
ve bu haberi yıkıcı bulduklarını belirtmişlerdir 
(33). Fertiliteyle ilgili endişeler kanser tanısından 
yıllar sonra bile ruhsal belirtilere neden olabilir 
(43,45). 

İnfertilite beraberinde özgüvende ve benlik 
saygısında azalmaya, yetersizlik düşüncelerine yol 
açabilir (15,33,41,46,49). Hastalar bu nedenle yar-
gılanacaklarını düşündükleri gibi, kendilerini de 
damgalayabilir, yargılayabilir ya da suçlayabilirler; 
bu durumun sadece kendi başlarına geldiğini dü-
şünerek dışlanma, yalnızlık ve çaresizlik hissede-
bilirler (15,31,33,39,49,50). 

İnfertil erkeklerde en sık saptanan psikiyat-
rik bozukluklar depresif bozukluk ve anksiyete 
bozukluklarıdır (33,39). Üzüntü, keder, kaygı, 
gerginlik, kontol kaybı hissi, karar vermede güç-
lük en sık karşılaşılan psikiyatrik belirtilerdendir 
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Tetkikten- tedaviden kaçınma davranışı:
Testlerin ya da tedavilerin olumsuz sonuçlanması 
hastaların eril erkek ve baba rollerinin kaybının 
kesinleşmesi olarak algılanabilir. Crawshaw ve 
ark. erkek kanser hastalarının kötü bir sonuçla 
karşılaşmaktansa “belirsizliği” tercih ettiklerini 
belirtmiş; Ussher ve ark.’ın çalışmalarında da ka-
tılımcılar benzer bir şekilde bunu bilmenin daha 
kötü olacağını ifade etmişlerdir. Çünkü olumsuz 
sonuç onların eril erkek ve babalık rollerinini kay-
bettiklerini kesinleştirecektir  (26,34).

Hastaların fertiliteyle ilgili düşünce ve tet-
kik girişimlerini artık “yapılabilecek pek de bir-
şey kalmadığı” zamana erteledikleri, testlerden 
kaçtıkları, ebeveynlik olasılığını ihmal ettikleri 
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dışı bir optimizm gibi savunma mekanizmalarıdır 
(15,31,56).
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gan tutulumu genellikle asemptomatik seyreder-
ken, bir kısmında üreter obstrüksiyonuna bağlı 
olarak ağrı, ateş veya böbrek yetmezliği bulguları 
görülebilmektedir. Mesanenin basıya uğraması 
sonucu sık idrara çıkma ve/veya ani idrar hissi, 
mesane invazyonuna bağlı hematüri, vezikoüret-
ral fistül veya üreter obstrüksiyonu izlenebilmek-
tedir. İleri evre endometrium kanseri pelvik yan 
duvara kadar ulaşabilir. Bu durumda üreterler 
hidronefroz ile sonuçlanabilecek bir kompresyon 
altında kalabilirler. Ayrıca, metastatik iliak veya 
paraaortik lenf nodları üretere bası yapabilirler. 
Mesane tutulumu endometriyum kanserlerinde 
oldukça nadir olup, sadece ileri evre (evre IVA) 
olgularda ortaya çıkmaktadır. Tümör vajinal du-
vara doğru yayılım gösterdiğinde ise üretral idrar 
akımı engellenebilir. Bu durumun üretroskopi ile 
ortaya konulması gerekebilir (6-8).   

Vajen ve vulva kanserlerinde kitlenin yaptığı 
ağrı ya da kanama yanında alt üriner sistem semp-
tomları da görülebilmektedir. Vulva kanserlerinde 
üretra tutulumu üriner sistem infeksiyonu için 
zemin hazırlayabilmektedir. Vajen kanserinde ise 
evre IVA mesane mukoza tutulumu olarak değer-
lendirilmekte ve yine alt üriner sisteme ait semp-
tomlar oluşmaktadır (8). 

GİRİŞ

Ürogenital sistemin primer ve metastatik tümör-
lerinin insidansında son yıllarda artış izlenmekte-
dir. ABD’de yapılan çalışmalarda mesane kanseri 
erkeklerde en sık kansere bağlı ölüm nedeni ola-
rak dördüncü sırada yer alırken, kadınlarda se-
kizinci sırada rapor edilmiştir (1,2). Buna karşın 
tanı anında kadınlarda erkeklere göre daha ileri 
evrelerde saptanmaktadır (2-4). Metastatik üri-
ner sistem tümörleri yaygın kanlanması nedeniyle 
böbrekte daha sıklıkla izlenmektedir. Kanser ne-
deniyle ölen olguların otopsilerinde %12 oranında 
böbreklerde metastatik tümör saptanmaktadır (5). 

Alt üriner sistem ve jinekolojik organlar pelvis 
içinde yakın komşuluk ilişkisi içindedirler. Bu se-
beple kadın genital sistemini etkileyen onkolojik 
durumlarda üreter, mesane ve üretra da sıklıkla 
etkilenebilmektedir. Üriner sistem tutulumu tü-
mörün başarı ile tedavi edilme şansını azalttığı 
ve evreleminin de bir parçası olduğundan önem 
taşımaktadır (6).  

Klinik bulgular genellikle jinekolojik kanser-
lerin invazyonu sırasında alt üriner sisteme ya-
yılması veya büyüyen pelvik tümörün ya da lenf 
nodlarının üriner sisteme bası etkisi yapmasından 
kaynaklanmaktadır. Serviks kanserinde üriner or-
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Over kanseri alt üriner sistemi sıklıkla uterus 
myomlarına benzer şekilde etkilerler. İleri evre 
olgularda bile mesane invazyonu oldukça nadir 
görülür. Sıklıkla mesane ya da üreterlere yaptık-
ları kitle etkisine bağlı bası bulguları ortaya çıkar. 
Bu olgularda basıya bağlı üreter obstrüksiyonunu 
önlemek için double-J kateter yerleştirilmesi ya da 
perkütan nefrostomi takılması gerekebilir (9). Er-
ken evre over kanserlerinde nadiren irritatif işeme 
semptomları ve urge inkontinans yakınmaları da 
olabilir (10). 

Onkolojik hastalarda üriner sistemin değer-
lendirilmesi gerek hastalığın doğru evrelemesi, 
gerek uygulanacak tedavinin etkin ve doğru yapıl-
ması ve gerekse de uygulanacak tedavilerin komp-
likasyonlarının kontrolü ve tedaviye devam edile-
bilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle 
kadın onkoloji hastalarda üriner sistemin değer-
lendirmesinin önemi şu şekilde özetlenebilir: 
1.  Radyolojik görüntüleme yöntemleri, endosko-

pik incelemeler ile üriner sistemde metastaik 
tümör varlığının ortaya konulması

2.  Radyolojik görüntüleme yöntemleri, ürodi-
nami, endoskopik inceleme gibi tekniklerle 
medikal ve cerrahi tedaviler öncesinde üriner 
sistemin fizyolojik ve anatomik yapısı hakkın-
da bilgi sahibi olmak 

3.  Biyokimyasal, radyolojik, endoskopik ve üro-
dinamik testler ile uygulanacak adjuvant/neo-
adjuvant kemoterapi ve/veya radyoterapi sıra-
sında ve sonrasında üriner fizyolojinin ortaya 
konulması ve tedavinin genitoüriner toksisite-
sinin değerlendirilmesi

4.  Tümör varlığı ve takibinde invazif testlerin uy-
gulanma sıklığı azaltan ve nüksleri erken dö-
nemde ortaya koyabilen biyokimyasal testlerin 
kullanılması (tümör belirteçleri)

5.  Tümörden salınan hormon/sitokin gibi mad-
lerin neden olduğu sistemik semptomlara 
bağlı gelişen ve paraneoplastik tablo olarak 
adlandırılan ve sıklıkla tümör bulgusunu sak-
layan klinik durumu ortaya koymayı amaçla-

yan testlerin kullanılması (biyokimyasal test-
ler, radyolojik değerlendirme) 

ONKOLOJİK HASTALARDA 
ÜRİNER SİSTEMİN 
DEĞERENDİRİLMESİNE 
YÖNELİK TESTLER
Tüm incelemeler ayrıntılı bir medikal öykü ile 
başlamalıdır. Hastanın mesleği, yaşam alanı, rad-
yasyona maruz kalıp kalmadığı, kullandığı ilaçlar 
gibi durumlar öncelikle sorgulanmalıdır. Sigara 
kullanımı üroepitelyal kanser riskini 3-5 kat art-
tırmaktadır. Anilin boyalarının kullanıldığı bir 
meslek grubunda bulunma da mesane kanseri 
riskini benzer şekilde arttırmaktadır. Birçok ilaç, 
özellikle kemoterapötikler (siklofosfamid, mito-
tan gibi) hematüri olgusunda akla getirilmelidir. 
Üriner sisteme yönelik detaylı semptomatik sor-
gulama yapılmalı; yukarıda tanımlanan bulgula-
rın olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

Üriner sistemin değerlendirilmesinde öncelik-
le biyokimyasal testler ile başlanmalıdır. Tam idrar 
ve biyokimyasal testler uygulanacak ilk ve en basit 
testlerdir.  

Tam İdrar Analizi
İdrarda Eritrosit: Üriner toplayıcı sistemin ma-
lignitelerinde mikroskopik hematüri neredeyse en 
sık karşılaşılan bulgudur. İdrarda eritrosit saptan-
ması, üriner sistemin herhangi bir yerinden kay-
naklanabildiği gibi alttaki malign bir hastalıktan 
ya da bening nedenlere bağlı olarak geniş bir yel-
paze içinde görülebilir. Hematüri tanısı için dips-
tick testi veya santrifüj edilmiş taze idrar sedimen-
tinde her büyük mikroskop alanında 3’den fazla 
eritrositin saptanması ve en az iki idrar testinde 
pozitif olması gereklidir. Hematürinin mikrosko-
pik veya makroskopik saptanmasının ihmal edil-
memesi gereken bir durum olduğunu ve aksi ispat 
edilene kadar ürolojik bir malignitenin semptomu 
olabileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Mikrohe-
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2.  Eş nefrotoksik etkili ilaçların bir arada kulla-
nılmasından kaçınılmalıdır.

3.  İlaçların birbirleri ile etkileşip etkilerini po-
tansiyalize edebilecek sonuçlara yol açmaları-
na karşı dikkatli olunmalıdır.

4. Bilinen böbrek hasarı olan olgularda en az 
nefrotoksik etkisi olan ajan seçilmelidir.

5.  Tedavi süresince hastalarda yeterli hidrasyon 
sağlanmalıdır.

6.  İdrarın alkalize edilmesi bazı olgularda faydalı 
olabilir.

Paraneoplastik Sendromlar ve Tanısal Değer-
lendirme: Bir kanser hastasında paraneoplastik 
sendrom tanımı ilk defa 1890 yılında Ayche ta-
rafından kullanılmıştır. Paraneoplastik sendrom-
lar hormonların ektopik sekresyonuna, elektrolit 
dengesizliğine veya glomerüllerdeki antijen/anti-
kor komplekslerinin birikmesi sonucu dolaylı ola-
rak böbrek fonksiyonlarını da etkileyen bir grup 
hastalıktır. Yaşlı kişilerde daha sık olarak izlen-
mektedir (19). 

Böbrek tümörlerinin (RCC) büyük çoğunluğu 
tesadüfen saptanır. Olguların sadece %30’unda 
tanı anında tümöre ait klinik bulgu vardır. RCC 
için erken evrede ortaya koyacak tanısal bir biyo-
kimyasal test yoktur. Fizik muayene bulguları da 
non-spesifiktir. Nadiren palpabl abdominal kitle, 
erkek olgularda varikosel veya alt ekstremitede 
ödem olabilir. Tüm evredeki RCC vakalarında 
hormon veya sitokin benzeri madde salınımna 
bağlı olarak paraneopalstik sendrom tablosu orta-
ya çıkabilir. Ancak, salgılanan bu maddelerin or-
taya çıkardığı klinik durumun değerlendirilmesi 
ile erken evrede tanı konulabilir. Paraneoplastik 
sendrom olarak adlandırılan bu durumlar aşağıda 
verilmiştir (20). 

Hiperkalsemi; en sık izlenilen paraneoplastik du-
rumlardan birisidir. Genelde %10-30 oranında iz-
lenir ve yaşlılarda daha sıktır. Kemikten kalsiyum 
salınımı veya böbreklerde kalsiyum atılımında 

matüri ile saptanan kanserlerin birçoğunun lokal 
ve erken evrede olması konunun önemini daha da 
arttırmaktadır (11).

İdrarda Protein: İdrarda proteinüri saptanma-
sına neden olan onkolojik hastalıkların prerenal 
nedenleri arasında lösemi gibi kan hastalıkları, 
renal nedenlerden böbrek tümörleri ve postrenal 
nedenler olarak üreter ve mesane tümörleri akla 
gelmelidir (12,13). 

Biyokimyasal Testler
Nefrotoksisite: Kanser tedavisindeki hızlı ilerle-
meler hem hasta hem de hekimler için onkoloji 
alanında oldukça önemli değişikliklere yol açmış-
tır. Gelişen tedavi yöntemleri ile bir yandan azal-
mış tümör progresyonu ile hayatta kalma olasılığı 
artmakta, diğer taraftan hastalar daha az yan etki 
ile karşı karşıya gelmektedirler. Bununla birlikte, 
kemoterapötik ajanların nefrotoksik etkisi ha-
len önemli bir sorun olarak devam etmektedir. 
Kemoterapötik ajanlar glomerül, tubül, inters-
tisyum ve renal mikrovasküler yapıyı etkileyerek 
asemptomatik serum kreatinin yükselmesinden, 
diyaliz ihtiyacı gösteren akut böbrek yetmezliğine 
kadar değişen tablolarda klinik sorunlara neden 
olabilmektedirler (14). Yapılan çalışmalarda re-
nal fonksiyonlarda bozulma %42.2-60 oranların-
da izlenirlerken, elektrolit dengesizliği, özellikle 
de hipokalemi %47.3 ve hipertansiyon ise %10.5 
oranlarında belirtilmiştir (14-16). Bu nedenle ke-
moterapi uygulanan hastalarda böbrek fonksiyon-
larının takibi BUN, kreatinin ve serum elektrolit 
düzeylerinin ölçümü, gerekirse glomerüler filtras-
yon hızı (GFH) takibi önerilmektedir. 

Kemoterapötik ajanların nefrotoksisteden ko-
runma için yapılması gerekenler şu şekilde öneril-
mektedir (17,18):
1.  İlaç dozları böbrek fonksiyonu seviyesine göre 

ayarlanmalıdır. Bu amaçla, Cockcroft-Gault 
denklemi kreatinin klirensini tahmin etmek 
için kullanılır.  
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başlangıç veya sonraki tedavileri yönlendirmek, 
metastatik veya rezektabl olmayan hastalığı olan 
hastaları değerlendirmek için hiçbir biyo-belirteç 
yoktur (22). Diğer taraftan biyo-belirteçler mesa-
ne kanserlerin tanısında ve metastatik hastalığın 
evresini ve risklerini değerlendirmede yaygın ola-
rak kullanılsa da tedaviye yanıtı öngörmede, iz-
lemde ve erken aşamalarda rekürrensi belirlemek 
için daha iyi araçlara ihitiyaç vardır. 

İdrar Sitolojisi: Yüksek riskli popülasyonlarda me-
sane kanseri taraması, ürotelyal karsinomlu has-
taların takibi ve nüksü belirlemede hematürili ve 
semptomatik hastaların değerlendirilmesinde idrar 
sitolojisi kullanılabilir. İnvazif olmayan bir tetkik 
olsa da idrar sitolojisinin sensitivitesinin düşüklüğü 
düşündürücüdür. Özellikle düşük evreli tümörler-
de negatif sonuç riski fazladır. Bu nedenle pozitif si-
toloji sonucu anlamlı iken, negatif sitoloji sonuçları 
üroteliyal bir kanseri ekarte ettirmemektedir (23). 

İdrar sitolojisi mesane kanserinin saptanma-
sı ve gözlenmesi için sistoskopi ile birlikte ek bir 
test olarak rutin olarak kullanılır. Çoğu çalışmada 
sitolojinin duyarlılığı %35-70 arasında değişmek-
tedir (24,25).

Halling ve arkadaşları sitoloji kullanılarak 
mesane tümörlerinin sadece %58’inin tespit edi-
lebildiğini belirtmişlerdir (26). Hastalık derecesi-
ne göre sınıflandırıldığında sitolojinin duyarlılığı 
CIS’den evre 1, evre 2 ve evre 3’e kadar sırasıyla 
%27, %54, %71 ve %78›dir. Onsekiz çalışmayı içe-
ren bir meta-analizde idrar sitolojisi için özgüllük 
oranını %99 olarak belirtilmiştir (27). Bununla 
birlikte, son yıllarda yapılan değerlendirmede bu 
oran %83-88 olarak belirtilmektedir (28). 

Bu açığı kapatmak üzere günümüze kadar 
idrarda birçok tümör belirteci tanımlanmıştır. 
Bunlar arasında Urovysion, BTA stat, NMP 22 ve 
uCyt+/İmmunocyt FDA tarafından onaylanmış 
belirteçlerdir.

Urovysion; 3., 7.,9. ve 17. kromozomları değer-
lendiren Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH) 

azalmaya bağlı olarak ortaya çıkar ve şu şekilde 
sınıflandırılır:
*  Lokal osteolitik hiperkalsemi
*  Malign tümöral hiperkalsemi
*  Ektopik hiperparatroidi
*  Tümörden aktif vit-D3 salınımı

Yetersiz antidiüretik hormon (ADH) salınımı; bir 
diğer paraneoplastik sendrom tablosudur. Bunun 
sonucu olarak uygunsuz ADH sendromu kriterle-
ri (hücre dışı hacim genişlemesi, plazma hacmin-
de yükselme, hipertonik idrar yapısı ve 135 mEq/
L’den daha düşük sodyum serum seviyesi, 280 
mOsmol/kg’dan düşük kan ozmolalitesi) izlenir. 

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi kan 
basıncının yanı sıra elektrolit dengesinin doğru 
kontrolünden sorumludur. Renin üreten tümörler 
yüksek düzeylerde plazma renin aktivitesi ve plaz-
ma aldosteron konsantrasyonu olan hastalarda se-
konder hipertansiyona yol açabilir. 

Diğer taraftan daha nadiren glomerülonefro-
patiler (membranöz nefropati, IgA nefropatisi, 
fokal glomerler skleroz vb) de gelişebilir ve buna 
bağlı böbrek fonksiyon bozuklukları da oluşabilir.

Sonuç olarak; farklı malign tümörler para-
neoplastik sendromlar aracılığıyla böbrek fonk-
siyonlarını değiştirebilir. Paraneoplastik send-
romlar nadir olsa da onkoloji hastaları arasında 
önemli bir morbidite ve mortalite sebebidir. Bu-
nunla birlikte, jinekolojik tümörlere bağlı olarak 
paraneoplastik sendrom ortaya çıkışı nadir bir 
durumdur. 

Moleküler Belirteçler
Moleküler belirteçler hastalığın erken teşhisinde 
veya nüks ve progresyonu öngörmede umut verici 
görünmektedir. Yüksek verimli genomik teknolo-
jilerin geliştirilmesiyle hastalık prognozu ve tedavi 
yanıtını belirlemek için birçok biyo-belirteç adayı 
geliştirilmiştir (21). Bununla birlikte akciğer kan-
seri ve melanom gibi diğer malignitelerde kullanıl-
masına ragmen, üst üriner sisteme yönelik olarak 
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negatif oranı ile olguların %90’ında tümör dere-
cesini belirleyebilir (34). Üreteroskopi ile ayrıca 
sitoloji için selektif üreteral örnek alınması da ko-
laylaşmaktadır. 

Sistoksopik değerlendirme mesane lezyonları 
için her zaman altın standarttır. Bununla birlikte, 
geleneksel beyaz ışık sistoskopi (WLC) ile mesane 
tümörlerinin %10-20’si kaçırılmaktadır. 5-amino-
levulenik asit kullanarak yapılan floresan sistosko-
pi veya heksaminolevulinat ile (HAL) yapılan de-
ğerlendirme mesane tümörlerinin saptanmasında 
konvansiyonel sistoskopiden daha üstündür (35). 
Fotodinamik değerlendirmenin duyarlılığı, klasik 
beyaz ışık sistoskopiye kıyasla %25-30 daha yük-
sek iken, bunun tersi özgüllük için doğrudur (36).

Yapılan bir meta-analizde, bilinen veya şüphe 
edilen mesane tümörlü 1345 olguda standart be-
yaz ışık sistoskopiye yardımcı olarak tek bir HAL 
sistoskopi uygulamasının tümör tespitinde önemli 
bir katkı sağladığı gösterilmiştir (37). 

Sistoskopik ve üreterorenoskopik değerlen-
dirme jinekolojik kanserlerde mesane ve üreteral 
tutulumun değerlendirilmesin de kullanılmakdır 
(35, 38).

Ürodinamik Değerlendirme
Alt üriner sistem semptomları (AÜSS) pelvik jine-
kolojik cerrahi sonrası görülen en yaygın kompli-
kasyonlardır ve hastaların yaşam kalitesini önemli 
ölçüde değiştirirmektedir (39). Hastalar değerlen-
dirilirken ayrıntılı anamnez ve semptom skorları 
yanında ürodinamik çalışmalar, postoperatif dö-
nemde uzun süren alt üriner sistem semptomları-
nı değerlendirmek ve renal bozulmayı engellemek 
amacıyla daha iyi bir ürolojik bakım sağlamada 
önemli bir rol oynamaktadır.

Ürodinami, mesanenin depolama ve boşaltma 
işlevini değerlendiren tetkiklerin bütünüdür. Bu 
incelemelerin içerisinde idrar akım testi (üroflov-
metri), işeme sonrası rezidü idrar tayini gibi basit 
testler ile elektrofizyolojik çalışmalar, basınç akım 
çalışmaları ve video ürodinami gibi karmaşık in-

yöntemidir. Tümör tanılı olguların takibinde öz-
güllüğü %70 olup idrar sitolojisine göre duyarlılığı 
düşüktür. Sadece spot idrar için FDA onayı vardır. 
İntravezikal tedavilerden etkilenmemesi önemli 
bir avantajdır. Pahalı olması kullanımını kısıtla-
maktadır (29). 

BTA Stat; idrarda kompleman faktör-H ilişkili 
protein analizine dayalıdır. Duyarlılığı %17-89 
arasında olup özgüllüğü idrar sitolojisinden dü-
şüktür. Daha çok nüks tümörlerde idrar sitolojisi-
nin duyarlılığını arttırmak için sitolojiye ek olarak 
kullanımı önerilmektedir (30). 

NMP-22; hücre replikasyonu ile ilişkili nükleer 
matriks proteinidir. Mesane tümörlerinde NMP-
22 düzeyi 25 kat artma eğilimindedir. Duyarlılığı 
%50-70, özgüllüğü %60-90 civarındadır. Hema-
türi ve enflamasyon durumlarında yanlış pozitif 
sonuçlara yol açar (31).

uCyt+/İmmunocyt testi; üç monoklonal antikora 
dayalı floresan bir yöntemdir. Düşük dereceli tü-
mörlerde duyarlılığı %53-100 arasındadır (32). 

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile mikrosatellit 
analizi; bir başka tümör belirteci olarak kullanıl-
maktadır. Mesane tümörlerinde birçok kromo-
zom noktasında heterozigozite kaybı saptanmak-
tadır. Nüksü sistoskopiden önce öngörmede üstün 
olduğu iddia edilmektedir (30). 

Bladder tümör antijen (BTA stat), ImmunoCyt 
ve FISH takipte kullanıldığında bu belirteçlerin 
hem tanıda hem de takipte kullanıldığı çalışma-
lar karşılaştırıldığında daha düşük bir duyarlılık 
gösterilmiştir. Bu oran sırası ile evre 1 tümörlerde 
%17; evre 2 tümörlerde %34 ve evre 3 tümörlerde 
%58 olarak belirtilmiştir (33).

Endoskopi
Tanısal rigid veya fleksible üreteroskopi (URS) 
üreter, renal pelvis ve toplayıcı sistemi görüntü-
lemek ve şüpheli lezyonlardan biyopsi almak için 
kullanılır. Üreteroskopik biyopsiler düşük yanlış 
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üretral basınç profilini etkileyerek alt üriner semp-
tomlara neden olduğu ortaya konulmuştur (49).

Üriner inkontinans ve pelvik organ prolap-
susu için preoperatif ürodinamik testlerin klinik 
tedaviye etkisinin araştırıldığı bir çalışmada olgu-
ların %44.2’sinde planlanan tedaviyi değiştirdiği, 
%20.5’inde hastadan alınan öyküyü geliştirdiği 
bulunmuştur. Öte yandan olguların %12.7’sinde 
ise sonuçlar anlamlı bulunmamıştır (50).

Görüntüleme Yöntemleri
Görüntelemede temel amaç kitlenin varlığının or-
taya konulması, yakın veya uzak tümör tutulum 
ve metastazın gösterilmesi ve vasküler/lenfatik ya-
yımı belirleyerek hastalığın evrelendirilmesi ve bu 
şekilde etkili tedavi planının sağlanmasıdır. 

Direkt grafilerde renal kitlenin saptanması de-
ğerlendirenin yorumlaması ile ilişkilidir. Grafiler-
de kalsifikasyonlar ve yumuşak doku yoğunlukları 
kaydedilir (51). Tek başına direkt grafilerin tanısal 
değeri son derece düşüktür.  

İntravenöz ürografi (IVÜ) üriner sistem tü-
mörlerinin değerlendirilmesinde eskiden yaygın 
olarak kullanılmaktaydı. Ancak, üst üriner sistem 
ince ve kalın barsaklar tarafından örtüldüğü için 
kontrast madde kullanılsa bile sıklıkla net olarak 
görüntülenemeyebilir. Bu nedenle IVÜ’nin üst 
üriner sistem tümörlerinde tanısal değeri %50-
60.5 arasındadır (51, 52). İVÜ’nin nefrogram 
fazında böbreklerin boyutları, konturları ve pa-
rankim kalınlığı değerlendirilebilir. Böbrek kitle-
leri böbrek konturlarında bozulma ve çift kontur 
görünümüne neden olabilmekle beraber kalikseal 
distorsiyon da görülebimektedir. Buna karşın alt 
üriner sistem tümörlerinde IVÜ ile mesane mu-
kozası en iyi miksiyon sonrası elde olunan mesane 
radyogramları ile değerlendirilir. Mesane tümö-
rünün değerlendirilmesinde dolum defekti araş-
tırılmalıdır. Jinekolojik kanserlerde ise mesane 
basısına bağlı dolma defekti izlenir. Ürojinekolo-
jik fistül gelişen olgularda ise kontrast maddenin 
fistül traktından geçişi gözlemlenir (53). Rekürren 

celemeler bulunur (40-42). Ürodinamik inceleme-
ler gerek primer ürolojik tümörlerin gerekse diğer 
sistem kanserlerinin metastatik yayımları veya 
uygulanan tedavilerin komplikasyonlarına bağlı 
olarak ortaya çıkan işeme disfonksiyonlarının de-
ğerlendirilmesinde kullanılabilir. 

Radikal pelvik cerrahiyi takiben stres üriner 
inkontinans ve işeme ve/veya depolama disfonk-
siyonu önemli ölçüde artmaktadır. AÜSS, erken 
postoperatif dönemde sık görülen bulgulardır. 
Literatürlerde %8-80 arasında geniş bir yelpaze-
de insidans ile rapor edilmiştir (43). Yeterli üro-
lojik bakım ile mesane disfonksiyonu olguların 
%70’inde kendiliğinden 6 ila 12 ay içinde düzel-
mektedir (44). Erken dönem semptomlar mesa-
ne kapasitesinde azalma, detrusor yetersizliği ve 
üretral kateterizasyon gerektirebilecek mesane 
hissi azalması ile karakterizedir (45). Geç dönem 
semptomlar ise abdominal gerginlik, azalmış me-
sane uyumu, detrusor aşırı aktivitesi ve üriner in-
kontinans olarak tanımlanmıştır (46). 

Jinekolojik malignite tanısı ile sinir koruyucu 
radikal histerektomi yapılan kadınlarda ameliyat 
öncesi ve sonrası mesane fonksiyonlarının ürodi-
namik açıdan karşılaştırıldığı bir çalışmada mesa-
ne duyumu ve fonksiyonları korunmakla beraber 
uzun vadede aşırı aktif mesane ve urgensi/urge 
inkontinans ile karşılaştıkları gösterilmiştir (47). 
Servikal kanseri nedeniyle radikal histerektomi 
uygulanan kadınlarda yapılan bir başka çalışma-
da ise preoperatif dönemle kıyasla işeme sonrası 
rezidü idrar miktarında artış ve üroflovmetri de-
ğerlerinde azalma saptanmıştır (48). Aynı çalışma-
da, gelişen mesane disfonksiyonu cerrahi sonrası 
bozulmuş parasempatik motor innervasyonuna 
eşlik eden abdominal gerginlikte azalma ile birlik-
te detrusor kasılma gücündeki anlamlı azalma ile 
ilişkilendirilmiştir. Salvage radyoterapi ile tedavi 
edilen hastalarda ürodinamik özellikleri değer-
lendiren bir çalışmada ise mesane kompliyansı ve 
maksimum sistometrik kapasite parametrelerinde 
azalma olduğu ve mesane çıkış obstrüksiyonu ve 
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görüntüleme (MR) ile tanı doğrulanmalıdır. Ma-
lign bir kitleden şüphe ediliyor ise toraks ve beyin 
BT, total vücud sintigrafisi özellikle semptomatik 
hastalarda mutlaka ilave edilmelidir (54,55,58). 
Diffüzyon-perfüzyon MR ve I124-PET-BT  yeni gö-
rüntüleme teknikleri olarak kullanılabilmektedir 
(59-61). 

BT kesitsel anatomik görüntü ile solid lez-
yonların lokalizasyon ve ayırıcı tanısını doğru bir 
şekilde sağlanmasında US’nin erken başarılarını 
azaltmıştır (51). Günümüzde BT şüpheli benign 
ve malign renal kitlelerin değerlendirmesinde gü-
venle kullanılmaktadır (62,63). Bununla birlikte, 
1 cm’den büyük renal lezyonların %14.4’ü BT’de 
tesadüfen saptanır (64). Yapılan bir meta-analize 
göre hematürisi olan hastalarda üst üriner sistem 
tümörleri için BT’nin duyarlılığı ve özgüllüğü 
sırasıyla %88-100 ve %89-100 olarak belirtilmiş-
tir (65). BT görüntülerinde ürotelyum tümörleri 
küçük doldurma kusurları, kitle lezyonu, duvar 
kalınlaşması veya nadir durumlarda renal paran-
kim-infiltre edici lezyonu ile karakterizedir. BT 
temel olarak, organa sınırlı tümörler (Ta-T2) ve 
lokal invaziv tümörler (T3/4) ve aynı anda nodal 
veya uzak metastazların saptanması ve böylece 
ürotelyum tümörlerinin klinik evrelemesi için 
kullanılmıştır. 

BT’de renal kitleler değerlendirilirken pre ve 
post-kontrast görüntüler alınır. Post-kontrast gö-
rüntüler genelde kontrast madde enjeksiyonun-
dan 8-10 dk. sonra alınır. Kitlede kontrast artımı 
ve vaskülarite varlığı malignite yönünden önemli 
bir bulgu olarak değerlendirilmelidir. BT’de 0–10 
Hounsfield birimleri (HU) arası iyi huylu olarak 
adlandırılabilir. Malign kitleler ise 20 HU üzeri 
olarak değerlendirilir (51,66-68). 

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) üro-
radyolojide genellikle US ve BT’de tam olarak 
tanı konulamayan olgularda ya da karakterize 
edilemeyen lezyonlarda problem çözücü olarak 
kullanılır. Ayrıca, cerrahinin planlanmasında da 
yardımcıdır. MR görüntüleme genellikle BT’den 

serviks kanserlerinde tanı sıklıkla zor olup alt üri-
ner sistem tutulumu intravenöz ürografi (IVÜ) ile 
gösterilebilir.

Kontrast madde enjeksiyonu ile yapılan ürog-
rafide üriner sistemde obtsrüksiyon izlenirken 
retrograd pyelografi ile de benzer şekilde görüntü 
elde edilir. Retrograd piyelografi üreter obstrük-
siyonu, taş ve kalisyel sistem, renal pelvis ile üre-
ter tümörlerinin değerlendirilmesinde endikedir. 
Lenfadenopatilere bağlı üreter obstrüksiyonları-
nın değerlendirilmesi ve üreteral kateter konula-
rak obtsrüksiyonun giderilmesi amacı ile kullanıl-
maktadır (54). 

Ultrasonografi (US) üriner sistemin değerlen-
dirilmesinde günümüzde en sık kullanılan görün-
tüleme yöntemidir. US ile böbreklerin lokalizas-
yonu, pozisyonu, parankim kalınlığı, parankim 
ekojenitesi ve toplayıcı sistem değerlendirilebilir. 
Böbreklerin US ile değerlendirilmesinde en sık ve 
önemli endikasyonlardan biri kistik ve solid böb-
rek kitleleridir (55, 56). Böbrek kitlelerinin US ile 
değerlendirilmesinde son yıllarda kullanılan tek-
niklerden biri de US elastografidir (57). Bu yön-
temle incelenen dokuların sertliği ve elastikiyeti 
değerlendirilebilir. Böylece fizik muayenenin en 
temel yöntemlerinden palpasyonda olduğu gibi 
iyi huylu tümörlerin yumuşak, hücreden zengin 
kötü huylu tümörlerin ise sert yapıda olabileceği 
görüşünden hareketle dokuların sertliği ölçülerek 
benign-malign renal kitle ayrımı yapılabilir. 

Mesanenin US ile değerlendirilmesinde mesa-
ne dolu olmalıdır. Mesane içi ve perivezikal alan 
değerlendirilir (55, 58). Malign servikal tümör-
lerde tümörün alt üriner sistem ile olan ilişkisini 
ortaya koymak için US ile tümörün lokalizasyonu, 
büyüklüğü ve çevre yapılar ile olan ilişkisi yanında 
üreterlere olan bası bulguları olarak hidroüretero-
nefroz saptanabilir.

Metastatik lezyonların değerlendirilmesin-
de ultrasonografi ilk yöntem olarak kullanılsa 
da  gerekli durumlarda kontrastlı ve kontrastsız 
bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans 
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tipine ve derecesine ayrıntılı preoperatif değerlen-
dirme imkanı sağlayabilir ve metastatik hastalığı 
olan hastalarda hedefe yönelik tedavilere tümör 
yanıtını kantitatif olarak değerlendirmek için ola-
nak sağlar (71).

Yapılan ön çalışmalarda, yüksek dereceli ve 
düşük dereceli tümörlerin yanı sıra böbrek tümö-
rü alt tiplerini tanımlamak için difüzyon ağırlıklı 
görüntüleme (DWI) kullanımı önemli sonuçlar 
ortaya koymuştur (72-75). 

Serviks kanseri FIGO sınıflamasına göre üre-
ter tutulumu evre IIIB ve mesane tutulumu ise 
evre IVA olarak değerlendirilmektedir. Üriner 
sistem tutulumunun prognostik önemi nedeniy-
le invaziv serviks kanserli hastaların rutin olarak 
üriner sistemlerinin incelenmesi önerilmektedir 
(38). 

MR görüntülemenin mesane kanserinin de-
ğerlendirilmesindeki rolü öncelikle lokal evrele-
medir. MR görüntüleme, intramural invazyon ve 
ekstravezikal ekstansiyonu göstermede BT’den 
daha duyarlıdır (76). MR ile tümörün mesane-
ye yayılımını düşündüren görünüm saptanabilir. 
DWI, mesane kanserinin değerlendirlmesinde 
giderek yaygın bir şekilde uygulanan fonksiyo-
nel bir MRG tekniğidir (77,78). DWI sinyali, su 
moleküllerinin difüzyon derecesini yansıtır ve bu 
sinyal, fizyolojik doku karakteristikleri hakkında, 
invaziv olmayan bir şekilde bilgi sağlar (79,80). 
Mesane kanseri tanısında DWI’nin tanısal değe-
ri değerlendiren çalışmalarda, tümör tespitinde 
DWI’nin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu sıra-
sıyla %91-100, %77-91 ve %81-96 olarak bildiril-
miştir (81,82).

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) özel ola-
rak tasarlanmış radyofarmasötiklerin kullanımı 
ile moleküler hücre karakteristiklerini hedef alan 
ve böylece in vivo görselleştirmeyi sağlayan bir 
görüntüleme yöntemidir. Neoplastik progresyo-
nun hücresel ve moleküler temelinin anlaşılma-
sında sürekli ilerleme kaydedilen bir çağda, PET 
ile moleküler görüntülemenin rolü buna orantılı 

daha düşük çözünürlüğe sahiptir, daha pahalıdır 
ve daha fazla zaman alır.

MR böbreklerin değerlendirilmesinde özel-
likle renal kitleler için kullanılır. Solid renal kit-
lelerde MR kitle içi kistik komponent, hemoraji, 
makroskopik ya da mikroskopik yağ komponent-
lerinin gösterilmesinde BT’ye göre daha başarılı 
bir görüntüleme yöntemidir. MR görüntüleme 
kitle yağ dokusunu içeren klasik anjiyomiyoli-
pomlar gibi iyi huylu tümörleri güvenilir bir şe-
kilde teşhis etmek için renal kitlelerin değerlendi-
rilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Böbreklere 
yönelik yapılan MR’da aksiyal ve koronal T1 ve T2 
ağırlıklı görüntüler ile, iç faz-dış faz görüntüler ve 
kontrastlı görüntüler elde edilmelidir. İntravenöz 
gadolinum enjeksyonu ile renal kitlelerin kont-
rast tutulumu değerlendirilebilir. Kontrastlı gö-
rüntülerden kontrastsız görüntülerin çıkarımına 
dayanan çıkarım (subtraksyon) görüntülerle solid 
renal kitleler ile hemorajik renal kistler ayırtedile-
bilir. Yüksek yumuşak doku kontrast çözümleme 
gücü sayesinde MR ile renal kitlelerin perirenal 
alana yayılımı değerlendirilebilir. Difüzyon MR’da 
renal solid kitleler difüzyon kısıtlılığına sekonder 
sinyal artışına neden olur (51,68,69).

MR ürografi kötü böbrek fonksiyonu, iyotlu 
kontrast allerjisi veya iyonize edici radyasyondan 
kaçınma amacıyla BT’nin kontrendike olduğu 
durumlarda iyi bir seçenek olabilir. Retrospektif 
bir çalışmada MR ürografinin üst üriner sistem 
tümörlerinde duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla 
%72.4-86.2 ve %97.9-99.5 olarak belirtilmiştir 
(70). 

Multiparametrik MR görüntüleme (mpMRG) 
protokolleri ürogenital sistem malignitelerinin 
morfolojik olarak değerlendirilmesine yönelik 
standart görüntüleme yöntemlerini içerir. mp-
MRG ayrıca, tümör mikroçevresi hakkında bilgi 
sağlayan ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI) 
ve dinamik kontrastlı (DCE) MR görüntüleme 
gibi morfolojik değerlendirme ötesine uzanan 
kazanımları da içerir. mpMRG RCC histolojik alt 
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gerek metastatik tutuluma bağlı ürolojik fonksi-
yonların ortaya konulması, gerekse uygulanacak 
tedavinin komplikasyonlarının takibi açısından 
üriner sistemin değerlendirilmesi amacıyla tam 
idrar analizi gibi biyokimyasal basit tetkiklerden 
multiparametrik MRG ve PET-BT gibi ileri rad-
yolojik yöntemlere kadar değişik yöntemler kulla-
nılmaktadır. 
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me organlarının kaybedilmesi, feminenlikte azal-
maya, vücut imajı sorunlarına neden olabilmekte; 
bunlar da cinsel disfonksiyona neden olabilmek-
tedir. Dolayısıyla kanser tanısı almış bir kadının 
jinekolojik değerlendirmesinde cinsel fonksiyon-
lar da mutlaka sorulmalıdır. Hastalara bu soru 
sorulmadığı takdirde bu konuyu dile getirmekten 
kaçınabilmektedirler. 

Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanse-
ridir. Türkiye’de insidans 100.000’de 40-50’dir. Her 
yıl yaklaşık 170.000 yeni hasta tanı almaktadır(1). 
Meme kanseri, üreme çağındaki kadınlarda en 
sık görülen kanserdir. Meme kanseri tedavisinde 
kullanılan hormonal tedaviler, cerrahi tedavi, ke-
moterapi ve radyoterapi jinekolojik fonksiyonları 
etkileyebilmektedir.

Diğer kanser türleri de serviks kanseri, vagi-
na kanseri, endometrium kanseri ve over kanseri 
gibi direk olarak jinekolojik fonksiyonları etkile-
yebilir. Diğer maliniteler ise jinekolojik organlara 
metastaz yapabilir veya malinitelerin tedavisine 
sekonder olarak anormal uterin kanama, ovaryen 
yetmezlik, hipotalamo-hipofizer aks bozuklukla-
rına yol açabilir. 

Günümüzde kansere bağlı mortalitenin azal-
ması ve yaşam beklentisinin artması ile birlikte 
gelecekte fertilitenin korunması giderek önem 
kazanmaktadır. Jinekolojik malinitelerde  (over 

GİRİŞ
Kansere bağlı ölümler zaman içinde azalmakla 
birlikte, kanser halen önemli bir toplum sağlık 
sorunu olarak yer almaktadır. Bir kadının hayat 
boyu kansere yakalanma olasılığı %40’lara var-
maktadır. Kanser tedavilerinin etkinliği arttıkça, 
kansere bağlı mortalite azalmış ve kanser tedavi-
leri esnasında ve sonrasında hayat kalitesinin ko-
runması ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Kanser nedeniyle tedavi gören kadınlarda ji-
nekolojik sorunlar, kanserin metastatik etkisiyle 
veya kanser tedavisinde uygulanan yöntemlerin 
(cerrahi, hormonal, radyoterapi) yan etkileri ne-
deniyle ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla kanser 
nedeniyle tedavi ve takip edilen kadınlarda da 
tüm kadınlarda olduğu gibi rutin jinekolojik de-
ğerlendirme önerilmektedir. 

Kanser tedavisi uygulanan kadınlarda; kadının 
yaşı, reprodüktif çağda olup olmaması, cinselliğin 
varlığı, gebelik beklentisi jinekolojik değerlendir-
meyi etkilemektedir. Kanser ve tedavisi, kansere 
yakalanan kadında ve partnerinde hayat kalitesin-
de bozulmaya ve cinsel fonksiyonlarda, cinsellikte, 
ilişkilerde ve kişinin özgüveninde olumsuz etkile-
re neden olmaktadır. 

Kanser tedavilerinin etkileri nedeniyle kilo 
alımı veya kilo kaybı, memenin kaybedilmesi, üre-
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kanseri, serviks kanseri, endometrium kanseri) 
fertilite koruyucu cerrahi yöntemler uygulana-
bilmektedir. Diğer malinitelerde ise kemoterapi 
veya radyoterapi uygulanacaksa over dokusunun 
prezervasyonu, oosit prezervasyonu, embryo pre-
zervasyonu gibi yöntemler uygulanabilmektedir. 

Bütün bu faktörlerden ötürü, kanser tanısı 
konulan ve tedavi edilen kadınlar genellikle jine-
kolojik değerlendirme açısından jinekoloji polik-
liniklerinde de takip edilmektedir. Bu bölümde ji-
nekolojik değerlendirmede uygulanan yöntemler 
ve dikkat edilen noktalar anlatılacaktır. 

JİNEKOLOJİK DEĞERLENDİRME
Rutin Jinekolojik Muayenede 
Servikal Displazi Taraması
American Cancer Society, American Society for 
Colposcopy and Cervical Pathology, and Ameri-
can Society for Clinical Pathology Screening Gui-
delines for the Prevention and Early Detection of 
Cervical Cancer güncel kılavuzlarına göre servikal 
displazi için 21 yaş altında taramaya gerek yok-
tur(2).  21-24 yaş arasında 3 yılda bir tek başına si-
toloji taraması önerilmektedir.  24-65 yaş arasında 
HPV ve sitoloji birlikteliği “ko-test” 5 yılda bir ter-
cih edilmelidir; ancak 3 yılda bir tek başına sitoloji 
kabul edilebilir seçenektir. 65 yaş üzerinde önce-
ki taramalar negatifse taramaya devam edilmez. 
65 yaş üzerinde servikal intraepitelyal neoplazi 
(CIN) ya da daha ileri tanı öyküsü varlığında en 
az 20 yıl boyunca yıllık taramaya devam edilme-
lidir.  Histerektomi sonrası serviksi olmayan, ser-
viks kanseri tanısı olmayan ve son 20 yılda CIN-2 
ve daha ileri tanısı olmayanlara tarama önerilmez. 
HPV aşısı olanlarda tarama HPV aşısı olmayan 
kadınlarla aynıdır(2).  

Hormonal Tedaviler ve Jinekolojik 
Değerlendirme
Meme kanseri olan kadınlarda kanser dokusunda 
östrojen reseptörü pozitif ise tümör rekürrensini 
engellemek için hormonal tedaviler kullanılmakta-

dır. Hormonal tedaviler arasında en sık kullanılan 
tedavi tamoksifen tedavisidir. Bunun dışında aro-
mataz inhibitörleri de sıklıkla kullanılmaktadır. 

Hormonal tedavilerin diğer kullanım alanları 
over fonksiyonlarını baskılamak ve kanamaları 
durdurmaktır. 

Tamoksifen
Tamoksifen; meme kanseri yardımcı tedavide 
kullanılan selektif östrojen reseptör modülatörü-
dür. Meme kanseri adjuvan tedavide, metastatik 
meme kanser tedavisinde, yüksek riskli kadınlar-
da meme kanseri insidansını azaltmakta kullanıl-
maktadır(3). 5 yıllık tedavi; yaş, menopoz duru-
mu, lenf bezi tutulumu ve kemoterapi kullanımın-
dan bağımsız olarak yıllık meme kanseri tekrar-
lama riskini ve yıllık ölüm riskini azaltmaktadır. 
Uluslararası ‘Adjuvant Treatment Longer Against 
Shorter’ (ATLAS) çalışmasında östrojen reseptörü 
pozitif meme kanserli kadınlarda tedavinin 10 yıla 
uzatılmasının meme kanser rekürrensini ve mor-
talitesini azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca, tanıdan 
sonraki ikinci on yılda göğüs kanseri mortalitesini 
yarıya düşürdüğünü ileri sürmektedir(4).   

Tamoksifen, selektif östrojen reseptör mo-
dülatörü olduğu için dokudaki östrojen reseptör 
tipine bağlı olarak farklı dokularda farklı etkiler 
gösterebilir. Standart dozlarda ılımlı östrojenik 
akvitesine bağlı olarak endometrial proliferasyon, 
hiperplazi, polip formasyonu, invaziv karsinom 
ve uterin sarkomlarla ilişkilidir(3).   49 yaş ve altı 
grupta, tamoksifen plasebo ile karşılaştırıldığında, 
endometrium kanseri oranlarında anlamlı artış 
görülmemiştir. 50 yaş ve üzeri grupta risk oranı 
4.1 saptanmıştır(5). 

Tamoksifen kullanan kadınlara; kanlı akın-
tı, lekelenme veya lökore gibi anormal vaginal 
semptomları derhal bildirmeleri söylenmeli ve bu 
semptomlar detaylı olarak araştırılmalıdır. Preme-
nopozal kadınlarda bilinen endometrium kanseri 
risk artışı olmadığından rutin jinekolojik muaye-
ne haricinde ek bir muayene önerilmemektedir. 
Postmenopozal kadınlar endometrial hiperplazi 
ya da kanser semptomları açısından yakın takip 
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dometrial biyopsi alınmalıdır. Tamoksifen su-
bendometrial bezlerde genişlemeye sebep oldu-
ğundan, tamoksifen kullanan kadınlara yalnızca 
endometrial kalınlık olması sebebiyle müdahale 
edilmemelidir(8).

Aromataz inhibitörleri
Aromataz inhibitörleri, hormona duyarlı meme 
kanseri olan ve tamoksifen kullanılamayan has-
talarda kullanılmaktadır. Aromataz inhibitörleri; 
vücuttaki aromataz enzimini inhibe ederek öst-
rojen miktarını azaltır, androstenedion ve testos-
teronun periferde östrojene dönüşümünü inhibe 
eder. Premenopozal kadınlarda kullanılmamakta-
dır; premenopozal kadınlarda kullanılması gere-
kiyorsa overlerin suprese edilmesi gereklidir. 

Aromataz inhibitörlerinin yan etkileri arasın-
da osteoporoz, kırık riskinde artış, eklem ağrıları, 
vazomotor semptomlar, vaginal kuruluk, kardi-
yovasküler etkiler yer almaktadır. Aromataz inhi-
bitörleri tromboemboli ve endometrium kanseri 
riskini arttırmaz. Aromataz inhibitörlerinin jine-
kolojik yan etkileri tamoksifene göre daha azdır; 
ateş basmaları da daha az görülür. Ancak vaginal 
kuruluk ve disparoni tamoksifene göre daha yay-
gındır. Tedavide hormon içermeyen vaginal lubri-
kanlar kullanılabilir. 

Tedavi boyunca jinekolojik değerlendirmeye 
ek olarak kemik yoğunluğu değerlendirmesi de 
yapılmalıdır. Kemik yoğunluğu taraması 2 yılda 
bir, yüksek riskli kadınlarda yılda 1 yapılır. Özel-
likle premenopozal dönemde over supresyonu ile 
birlikte aromataz inhibitörü kullanan kadınlarda 
kemik kaybı daha fazladır. 

Herediter Kanser Sendromları ve 
Jinekolojik Değerlendirme

BRCA Mutasyonları
Over ve meme kanserine sahip kadınların çoğun-
da kanser kalıtsal olmasından ziyade sporadiktir. 
Tüm meme kanserli kadınların %5-10’u kalıtsal 
zemine sahipken, ailede meme kanseri öyküsü 

edilmelidir. Endometrium kanseri için yüksek risk 
grubunda olmayan hastalarda rutin endometrium 
takibinin tamoksifen kullanımına bağlı endomet-
rium kanserin erken tespitinde etkili olduğu sap-
tanmamıştır. Aksine daha invazif ve masraflı tanı 
yöntemlerine yol açmaktadır. Atipik endometrial 
hiperplazi gelişen hastalarda uygun jinekolojik 
yönetim uygulanmalı ve tamoksifen tedavisi göz-
den geçirilmelidir. Tedaviye devam planlanırsa 
histerektomi önerilmelidir(3).

Tamoksifen tedavisi sırasında endometrium 
kanseri riskinin azaltmak levonorgestrel salınımlı 
rahim içi araç (LNG-RİA) kullanılması bir seçe-
nek olarak öne sürülmüştür. 2009 yılında yapılan 
2 randomize çalışmanın sistematik derlemesin-
de, tamoksifen kullanan kadınlarda LNG-RİA 
ve plasebo kullanan gruplar karşılaştırıldığında; 
LNG-RİA endometrial polip sıklığında anlamlı 
bir azalmaya sebep olduğu görülmüştür. Ancak 
çalışma ne  tamoksifen kullananlarda endometrial 
hiperplazi ve adenokarsinom gelişimini saptama-
da, ne de LNG-RİA’nın meme kanserini rekür-
rensini artırdığını saptamada yeterinde güçlülük 
sağlamamıştır. Sonuç olarak kanser rekürrensini 
artırabileceğinden daha fazla veri toplanmadan 
kullanımı önerilmemektedir(6). 

Tamoksifen tedavisinin diğer yan etkileri ara-
sında vazomotor semptomlar, vaginal akıntı, mens-
trüel düzensizlikler, cinsel disfonksiyon ve trom-
boembolik olaylar bildirilmiştir. Tromboemboli 
riski doz ve kullanım süresine bağlıdır. Tedavinin 
bırakılmasından sonra risk azalmaktadır. Vazo-
motor semptomlar tamoksifen kullanan hastaların 
%80’inde görülebilmektedir ve yaklaşık %30’u bu 
semptomları şiddetli olarak yaşamaktadır(7).

Özet olarak, tamoksifen kullanan asempto-
matik postmenopozal kadınlarda rutin tarama 
önerilmektedir. Rutin endometrial biyopsi ve ult-
rasonografi endike değildir. Tamoksifen kullanan 
postmenopozal semptomatik hastada endomet-
rial biyopsi alınmalı ve yönetilmelidir. Premeno-
pozal tamoksifen kullanan düzensiz kanamaları 
olan kadınlar tetkik edilmeli (sonohisterografi, 
histeroskopi vb..)  ve sebep aydınlatılamazsa en-
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over ve meme kanserine karşı korunmanın yanın-
da fertilite koruyucu yöntemler de tedavi planının 
bir parçası olarak yer almaktadır. Fertilite koruyu-
cu yöntemlerden detaylı olarak aşağıda bahsedil-
mektedir. 

Lynch Sendromu
Lynch sendromu, en yaygın kalıtsal kolorektal 
kanser sendromudur ve kalıtsal endometrium 
kanserinin en yaygın nedenidir. Otozomal do-
minant kalıtılan,  MLH1, MSH2, MSH6 ve PMS2 
uyumsuzluk onarım genlerindeki germline mu-
tasyonlarının neden olduğu bir sendromdur(12).   
MLH1 ve MSH2 mutasyonları olan kadınlar için 
risk %27-60 arasında ve MSH6’da mutasyon geçi-
renler için %60-71 arasında risk oluşturmaktadır. 
Lynch sendromlu kadınlarda endometrium kan-
seri tanısında ortalama yaş 46-54 yıl olup diğer ka-
dınlarda ortalama yaş 60’tır(13).  Lynch sendromu 
tüm endometrium kanserlerinin % 2-5’ini oluş-
turur(14). Sporadik vakalarda olduğu gibi en çok 
endometrioid tip endometrium kanseri görülür. 
Bununla birlikte, uterin seröz karsinom, berrak 
hücreli karsinom ve uterin malign mikst mülleri-
an tümörler de dahil olmak üzere endometrioid 
olmayan alt tipler, Lynch sendromu olan kadınlar-
da bildirilmiştir(15).

Buna ek olarak, Lynch sendromu olan kadın-
lar  genel popülasyon ile kıyaslandığında %3-20 
arasında over kanseri riski taşımaktadır. Histopa-
toloji ve sağkalım, sporadik over kanseri ile kar-
şılaştırıldığında, Lynch sendromu olan kadınlarda 
benzerdir(16).

Lynch sendromu olan asemptomatik kadınlar-
da endometrium kanser taraması, öncelikle, 30-35 
yaş aralığında başlayan veya ailede her türlü Lyn-
ch ile ilişkili kanser tanısı konulan en erken yaşın 
5-10 yıl öncesinde  başlayan yıllık endometrium 
örneklemesini içerir. Tarama stratejileri menopo-
zal duruma göre değişebilir. Premenopozal kadın-
larda transvaginal ultrasonografi ile endometrial 
kalınlık takibinden ziyade endometrial biyopsi 
daha duyarlı iken, postmenopozal kadınlarda bi-
yopsi ve endometrial kalınlık takibi benzer du-

olan kadınların yaklaşık %20’si majör genlerde 
özellikle BRCA1-2’de  mutasyonlara sahip olabil-
mektedir(9).  Birçok kalıtsal meme ve over kanseri, 
otozomal dominant bir tarzda kalıtılarak oldukça 
penetran olan germline BRCA mutasyonlarına 
bağlıdır. Mutasyon taşıyıcıları arasında meme ve 
over kanseri için ömür boyu riskin büyüklüğü, ya-
pılan araştırmalarda  araştırmanın kaynağına, test 
edilen bireylerin etnik kökenine ve ooferektomi 
durumu, parite ve oral kontraseptif kullanımı gibi 
risk modifiye edicilerin varlığına göre değişmek-
tedir. Tek nükleotid polimorfizmleri (SNP’ler) 
adı verilen yaygın genetik varyasyonlar, özellikle 
BRCA-2 mutasyon taşıyıcılarında riske önemli 
katkıda bulunabilir. 

Yaşam boyu meme ve over kanseri riski örneği 
olarak bir çağdaş prospektif kohort çalışmasında, 
BRCA-1 veya BRCA-2’de patojen varyantı olan 
9856 hastada (sırasıyla yaklaşık %60 ve 40) kümü-
latif kanser riskleri 80 yaşa kadar aşağıdaki gibi 
rapor edilmiştir. BRCA-1 mutasyon taşıyıcıları 
için: meme (%72) over (%44) BRCA-2 mutasyon 
taşıyıcıları için: meme (%69) over (%17)(10).  Ek 
olarak meme kanseri insidansının BRCA-1 için 
30-40 yaşa kadar, BRCA-2 için 40-50 yaşa kadar 
arttığı, sonrasında 80 yaşa kadar plato çizdiği 
(1000 kişide 20-30 kişi) bildirilmiştir. Over kan-
seri için yaşam boyu riski BRCA-1 mutasyon taşı-
yıcıları için yaklaşık %40-45 ve BRCA-2 mutasyon 
taşıyıcıları için %15 olarak verilmektedir.

BRCA mutasyonu taşıyıcılarında kanser ge-
lişimini engellemek için ilaç tedavileri ve cerrahi 
yöntemler kullanılmaktadır. Riski azaltmak için 
35-40 yaşında veya doğurganlık tamamlandıktan 
sonra salpingoooferektomi yapılır. Bu işlem, hem 
meme kanseri hem yumurtalık kanseri riskini 
azaltır. 

Bunun yanında BRCA-1 mutasyonu olanlarda 
over rezervi daha düşük olabilir, premature ovar-
yen yetmezlik ve infertilite görülebilir. BRCA-2 
mutasyonu olanlarda oositlerin kalitesinde bo-
zulma görülebilir, kemoterapinin over rezervi 
üzerindeki olumsuz etkisi daha fazla olabilir(11). 
Dolayısıyla BRCA mutasyonu olan kadınlarda 
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kanserinde hormonal tedavi, erken evre epitelyal 
over kanserinde konservatif cerrahi vb.)  fertilite-
nin korunması için yardımcı olabilir. Embryo ve 
oositlerin dondurulması kanıtlanmış bir seçenek-
tir; ancak over dokusu dondurulması araştırma 
aşamasındadır. Tedavi planı seçilirken dikkat edil-
mesi gereken hususlar; seçilen tedavinin sterilite 
riski, hastanın prognozu, tedaviyi geciktirmenin 
potansiyel riskleri, gelecekteki olası gebeliğin kan-
ser nüksü üzerine etkisi, kanserin kendisi için ge-
rekli hormonal manipülasyonların  etkisini içer-
mektedir(19). 

Embryo dondurma ancak, yumurtaların elde 
edilmesi amacıyla stimülasyondan geçmesi için 
tedaviden önce zaman varsa ve güvenli bir stimü-
lasyon yöntemi mevcutsa kullanılabilir. Partneri 
olmayan ya da donor sperm kullanmak isteme-
yen hastalar oosit dondurmadan faydalanabilir. 
Oosit stimülasyonu güvenli bir şekilde meydana 
gelse bile, oosit dondurma ve çözdürme oositlerin 
büyüklüğü ve yapısal karmaşıklığından dolayı bir 
takım teknik zorluklar doğurmaktadır. Kanser-
li kadınlarda rutin kullanılmasını önermek için 
başarı oranının hala düşük olduğuna inanılmak-
tadır(19). 

Overlerde kemoterapi ile indüklenen hasar 
progresif ve geri dönüşsüzdür. Kullanılan kemo-
terapi rejimi, kadın yaşı ve önceki over rezerv 
durumuna bağlı olarak geçici/ kalıcı amenore, 
infertilite erken menopoza sebep olabilir. Alkille-
yici ajanların sitotoksik etkisi over hücreleri gibi 
bölünen hücrelerde daha fazladır. Hipotalamo-hi-
pofizer-gonadal aksı baskılayarak bu hücreleri 
dinlenme halinde tutmanın kemoterapinin zararlı 
etkilerine karşı duyarlılığını azaltacağına inanıl-
maktadır. Bu hipotezden yola çıkılarak GnRH 
analoglarının kanser hastalıklarında kullanımı 
çalışılmaya başlanmıştır. Tek başına kemoterapi 
ile kemoterapi öncesi ve/veya kemoterapi sıra-
sında GnRH-agonist uygulamasını karşılaştıran 
randomize kontrollü çalışmaların sistematik der-
lemesinde; GnRH-agonist ve kemoterapi alan ka-
dınlarda, tedavi tamamlandıktan sonra spontan 
gebelik oranı, tek başına kemoterapi alanlara göre 

yarlılığa sahiptir. Over kanser taraması 30-35 yaş 
aralığında başlayan veya ailede her türlü Lynch 
ile ilişkili kanserli ilk tanı konan en erken yaşın 
5-10 yıl öncesinde  başlayan yıllık pelvik muaye-
ne, transvaginal ultrasonografi ve her 6-12 ayda 
CA125 taramasını içerir(17).

Prematür Ovaryen Yetmezlik, Over 
Supresyonu, Fertilitenin Korunması ve 
Jinekolojik Değerlendirme
Kanser hastalarında; overlerin alınması, radyo-
terapi, kemoterapötik ajanlar kullanımına bağlı 
olarak prematür ovaryen yetmezlik, prematür 
menopoz veya infertilite gelişebilir. Hastalar adet 
düzensizlikleri, sekonder amenore veya anormal 
uterin kanama şikayeti ile başvurabilir. Yapılan 
jinekolojik değerlendirmede transvaginal ultra-
sonografide overlerin volümünde ve antral folikül 
sayısında azalma tespit edilebilir. Hormon profi-
linde ise FSH ve LH değerlerinde yükselme ve Est-
radiol seviyelerinde azalma tespit edilir. Hasta ne 
kadar genç ise kemoterapi tamamlandıktan sonra 
over fonksiyonlarının geri dönme olasılığı o kadar 
yüksektir. İleri yaş hastalarda over fonksiyonları-
nın geri dönme olasılığı daha düşüktür(18).

Prematür ovaryen yetmezlik saptanan bir has-
tada, hormon tedavisi açısından kontrendikas-
yon yoksa doğal menopoz yaşına kadar hormon 
tedavisi kullanılması önerilmektedir. Uterusu 
olan kadınlarda endometriumun korunması için 
progesteron tedavisi de eklenmelidir. Hormon du-
yarlı kanser öyküsü olan kadınlarda hormon rep-
lasman tedavisi kullanılmamalıdır. 

İnfertilite, hipotalamohipofizer gonadal aksın 
ya da reprodüktif yoldaki organların zarar görme-
si nedeniyle oluşabilir. Sitotoksik ilaçlar, radyote-
rapi, cerrahi ve hastalık sürecinin kendisi, geçici 
veya kalıcı olabilen infertiliteye neden olabilir. 
Risk; kanser tipi ve evresine, ilaç sınıfı ve kümü-
latif doza, radyasyon alanı tedavi sayısına, cerrahi-
nin kapsamına, yaşa ve genetik faktörlere bağlıdır.
Gonadların radyasyon alanından uzaklaştırılması 
ve uygunsa cerrahinin sınırlandırılması (serviks 
kanserinde radikal trakelektomi, endometrium 
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doğurganlık ile ilgili beklentileri de konuşulmalı-
dır. İleride gebelik planlanacaksa fertilite uzman-
ları ile görüşülerek tedaviler esnasında doğurgan-
lığın nasıl devam ettirileceği belirlenmeli. 

Bazı uzmanlar, en yüksek nüks riski olan ta-
nıdan iki yıl sonrasında konsepsiyon için bekle-
meyi önerirken, bazı veriler daha erken hamile-
liğin güvenli olduğunu ileri sürmektedir. Gebelik 
öncesinde yapılan tedavilerin konjenital malfor-
masyonları artırdığı gösterilmemiştir. Yine de 
teratojenite riskleri nedeniyle, hormon reseptörü 
pozitif meme kanseri öyküsü olan kadınların, 
tamoksifen tedavisini bıraktıktan sonra gebelik 
denemeden önce en az üç ay beklemeleri öneril-
mektedir. Transtzumab ( insan epidermal büyüme 
faktörü) kullanımı sonrası oligohidramniyoz riski 
nedeniyle gebelik öncesi 7 ay beklenmesi öneril-
mektedir. 2011 yılında yayınlanan 14 çalışmanın 
metaanalizinde, 1244 olgu ve 18145 kontrol de-
ğerlendirilmiştir. Sağkalımları arasında anlamlı 
bir fark görülmemiştir(24).

Kontrasepsiyon
Dünya Sağlık Örgütü, aktif meme kanseri olan ya 
da öyküsü olan özellikle hormon reseptörü pozitif 
kadınlara hormonal kontrasepsiyon yöntemleri-
nin kullanımını önermemektedir. Non-hormonal 
tedavilerden ( kondom, diyafram, bakırlı rahim 
içi araç..) hastanın yaşam biçimine uygun olan se-
çenekler tartışılmalı ve uygun seçim yapılmalıdır. 
Hormona bağlı olmayan diğer kanserlerde hor-
monal kontrasepsiyon yöntemleri kullanılabilir. 

Vazomotor Semptomlar
Hormona duyarlı kanserlerde (meme kanseri, 
endometrium kanseri, endometrioid tip over 
kanseri), vazomotor semptomların tedavisi için 
hormon içermeyen yöntemler tercih edilmelidir. 
Hayat stili değişiklikleri, alternatif tıp yöntemle-
ri, farmakolojik tedavi yöntemleri tarif edilmiştir. 
Bitkisel tedaviler ile ilgili sonuçlar tartışmalıdır ve 
uzun dönem etkileri bilinmemektedir. Soyanın 
östrojene benzer etkisi olduğu için kullanımı öne-
rilmemektedir. Black cohosh (karayılan otu) ise 

daha yüksek bulunmuştur. Ancak belirsiz bias  
riski, kısa takip ve over fonksiyon ve rezervinin 
objektif olarak değerlendirilmemesi nedeniyle ka-
nıtların kalitesi düşük olarak yorumlanmıştır(20). 
12 randomize kontrollü çalışmanın (RKÇ) metaa-
nalizinde Lambertini ve ark. kemoterapi sırasında 
GnRH analoglarının  birlikte tedavisinin prema-
tür over yetmezliğini azalttığı ve meme kanserli 
kadınlarda hastalıksız sağkalımı etkilemeden ge-
belik oranını arttırdığı gösterilmiştir(21).  Ancak 
kanıtlanmış over rezerv işaretleyicileri ve tanım-
lanmış POF kriterleri ile yapılan çalışmaların ka-
tegorize edilmesiyle kanıtların kalitesine dayanan 
verilerin analizi GnRH-gonistinin herhangi bir 
faydasını desteklememektedir(22). Tüm veriler 
göz önüne alındığında, over supresyonu işlemi-
nin kanıtlanmamış bir fertilite koruyucu yöntem 
olarak kalması gerektiği sonucuna varılmıştır(23).

BRCA Mutasyonları ve Fertilitenin 
Korunması
BRCA mutasyonları saptanan meme kanseri olan 
kadınlarda fertilitenin korunması için embryo 
veya oosit dondurulması tercih edilebilir. Embryo 
transferi öncesinde preimplantasyon genetik tanı 
yapılarak embryonun BRCA mutasyonu içerme-
yen embryolar seçilebilir.  
Over dokusu dondurulması, BRCA mutasyonu 
olan kadınlarda deneysel yöntemdir; ayrıca over 
kanseri riski olması açısından da tartışmalıdır. 
Genç yaşta tanı konulup, embryo/oosit donduru-
lamayan hastalarda kullanılabilir. 

Meme Kanseri Sonrası Fertilite ve  
Gebelik
Gebeliklerin daha ileri yaşlara ertelenmesi ile bir-
likte, kanser tedavisi olan kadınlarda gebelik daha 
önemli hale gelmiştir. Meme kanseri tedavisi son-
rasında kadınların %40-50’si gebelik istemektedir. 
Bunun yanında, kanser hastaları evlat edinme 
veya oosit donasyonu yerine kendi biyolojik ço-
cukları olmasını tercih etmektedir. Premenopozal 
bir kadında meme kanseri teşhisi konulduğunda 
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ve tablet formu ülkemizde bulunmaktadır. Ospe-
mifen yalnızca vaginada etkili oral kullanılabilen 
selektif östrojen reseptör modülatörüdür; ancak 
ülkemizde bulunmamaktadır(27).

Disparoni
Cerrahi veya radyoterapiye bağlı olarak vaginada 
kısalma ve daralma meydana gelebilir. Sık idrar 
yolu enfeksiyonu ve irritasyon meydana gelebilir. 
Koitus öncesinde vaginanın kayganlaştırılması, 
kontrol hastada olacak şekilde pozisyonlar kulla-
nılması önerilmelidir. Reverse Kegel egzersizleri 
ve vaginal dilatatörler ile pelvik taban rehabilitas-
yonu yapılmalıdır. 

Cinsel Disfonksiyon
Kanser tedavisi esnasında partnerin de hastanın 
da cinselliği olumsuz etkilenebilir. Tedavi sürecin-
de endişe, depresyon, bulantı, ağrı ve yorgunluk 
cinsel istekte azalmaya neden olabilir. Kanser teda-
visi olan kadınların yaklaşık yarısında vücut imajı 
sorunları görülmektedir. Organ kaybı (meme, ute-
rus), kemoterapiye bağlı saç dökülmesi, kilo alımı, 
menopoz gibi değişiklikler vücut imajını olumsuz 
etkileyebilir. Vücut imajı sorunları özellikle genç 
kadınlarda daha fazla görülmektedir. Vücut ima-
jı olumsuz etkilenen kadınlarda cinsel sorunlar 
daha fazla görülmektedir. 

Vücut imajı dışında, kanser ile başa çıkma, 
fiziksel fonksiyonlar, psikolojik durum, partner 
ile ilişkiler, depresyon ve hayat kalitesi de cinsel 
fonksiyonları etkilemektedir. Partnerin pozitif tu-
tum içinde olduğu ilişkilerde vücut imajı ve cinsel 
fonksiyonlar daha iyi olmaktadır. 

Cinsel sorunların değerlendirmesinde hasta-
nın mahremiyetine özen göstererek detaylı anam-
nez alınmalıdır. Sadece cinsel fonksiyonların so-
rulması ve endişe veren noktaların aydınlatılması 
dahi cinsel fonksiyonları olumlu etkilemektedir. 
Tedavide vazomotor semptomlar için ilaç kullanı-
mı, vaginal nemlendiriciler, topikal lidokain, çe-
şitli pozisyonlar, reverse Kegel egzersizleri ve çifte 
yönelik seks terapisi yer almaktadır. 

tamoksifen kullanan kadınlarda vazomotor semp-
tomlarda anlamlı azalmaya neden olmuştur. 

Vazomotor semptomların giderilmesinde se-
lektif serotonin reuptake inhibitörleri (citalopram, 
fluoksetin) tercih edilebilir; ancak sitokrom P450 
enzim aktivitesini arttırarak tamoksifenin etkisini 
azaltabileceğinden tamoksifen kullanan kadınlar-
da özellikle güçlü inhhibitör olan paroksetin, orta 
etkili inhibitör olan fuloksetin tercih edilmemeli-
dir(25). Serotonin-noradrenalin reuptake inhibi-
törleri (venlafaksin) tamoksifen kullanan kadın-
larda da kullanılabilir. CYP2D6 güçlü inhibitörleri 
ile tamoksifen birlikte kullanılmasının meme kan-
ser rekürrensini artırdığına dair kanıt olmamakla 
birlikte , öncelikle diğer ajanların (sitalopram ve 
venlafaksin gibi) tercih edilmesi önerilmektedir. 
Doz, yan etki profiline göre belirlenmelidir. Bun-
ların dışında gabapentin, pregabalin ve klonidin 
de tercih edilebilir(26).

Hormona duyarlı olmayan kanserlerde va-
zomotor semptomların birinci basamak tedavisi 
hormon replasman tedavisidir. 

Vaginal Kuruluk
Vaginal kuruluk, cinsel fonksiyonları etkileyen en 
önemli faktörlerden biridir. Meme kanseri olan 
kadınların %20-40’ında cinsel isteği etkileyecek 
derecede vaginal kuruluk şikayeti mevcuttur. Rad-
yoterapiye ve brakiterapiye sekonder vaginal atro-
fi semptomları gelişebilir. Overlerin alınması veya 
radyoterapi veya kemoterapi etkisiyle menopoz 
gelişen kadınlarda vaginal atrofiye bağlı kuruluk 
görülebilir. 

Hormona duyarlı tümörleri olan kadınlar-
da vaginal kuruluğun giderilmesi için hormonal 
olmayan seçenekler tercih edilmelidir. Parfüm 
içermeyen, renksiz, kokusuz  su bazlı lubrikanlar 
tercih edilmelidir. Vaginal nemlendiricilerin etki-
si lubrikanlardan daha uzundur. Haftada 2-3 kez 
kullanılabilir. Vaginanın nemlenmesini sağlar ve 
normal pH dengesi oluşturur. 

Hormon kullanabilen kadınlarda lokal etkili 
östrojen preparatları kullanılabilir. Bunların jel 
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sorundur (1). KCD’de sınıflandırma sistemleri 
Master ve Johnson (1970) tarafından tanımlanan 
ve Kaplan (1974) tarafından geliştirilen, cinsel 
yanıt siklus modelleri üzerine yapılandırılmıştır. 
Bu modeller cinsel yanıtın istek, uyarılma ve or-
gazmı içeren fazlarının koordinasyonu ve birbiri-
ni izlediği üzerinde durur. Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından 1992’de yapılan uluslararası sınıflandır-
mada (International Classification of Diseases-10: 
ICD-10) cinsel fonksiyon bozuklukları; cinsel is-
tek azlığı ya da kaybı, cinsel tiksinti bozuklukları, 
genital yanıt eksikliği (yetmezliği), orgazmik dis-
fonksiyon, organik olmayan vajinismus, organik 
olmayan disparoni ve aşırı cinsel dürtü olarak yer 
almaktadır (7, 8). Amerikan Psikiyatri Derneği ise 
DSM-IV’te (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders-Fourth Edition) KCD’yi; cinsel 
istek bozuklukları, cinsel uyarılma bozuklukları, 
orgazmla ilgili bozukluklar, cinsel ağrı bozuk-
lukları, genel bir tıbbi duruma bağlı cinsel işlev 
bozukluğu, madde kullanımının yol açtığı cinsel 
işlev bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan 
cinsel işlev bozuklukları olarak gruplandırmakta-
dır (1).

DSM-IV’te yer alan sınıflandırma sistemi 
en sık kullanılan sınıflandırmadır ve sınıflandır-
mada daha sonra yapılan değişiklikler bunun ü-
zerinden yapılmıştır (9). ICD-10 ve DSM-IV’e 

GİRİŞ
Kadın sağlığını bozan tüm faktörler genel sağlığın 
ayrılmaz bir parçası olan cinselliği de olumsuz 
yönde etkileyerek kadın cinsel disfonksiyonuna 
(KCD) neden olmaktadır. Yaşam kalitesini olum-
suz yönde etkileyen bu faktörlerin başında küresel 
ölçekteki yükü her geçen gün artan ve önemli bir 
halk sağlığı sorunu olan kanser gelmektedir. Bu 
artışta yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte dünya 
nüfusunun yaşlanarak büyümesi önemli rol oyna-
maktadır. Tanı araçlarının gelişmesi sonucunda 
artık çok daha erken tanı konulabilen kanserin 
tedavisinde de elde edilen başarılı sonuçlar neti-
cesinde geçmişte çok yüksek olan kanser nedenli 
ölüm oranları günümüzde azalmıştır. Ancak bü-
tün bu gelişmelere rağmen son zamanlarda yapı-
lan çalışmaların sonuçlarına göre kişinin sadece 
kanser tanısı alması bile genel sağlığı ve cinselliği 
olumsuz yönde etkilemektedir (1-6).

Kanser tanısı alan kadınlardaki KCD’yi de-
ğerlendirmeden önce genel olarak KCD’ye kısaca 
değinmek gerekirse; KCD genel itibariyle cinsel 
yanıt döngüsünün evrelerinden istek, uyarılma, 
lubrikasyon ve orgazm gibi fizyolojik süreçlerden 
bir veya birkaç aşamasının bozulmasının yanında 
kadınların yasam kalitesini bozan vasküler, nöro-
jenik, hormonal ve farmakolojik yönleri olan bir 
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bakıldığında KCD sınıflandırmasında psikojenik 
ve organik bozukluklar arasında ayırım yapan 
bir sınıflamanın olmadığı, daha uygulanabilir bir 
diyagnostik sınıflandırma sistemine gereksinim 
olduğu saptanmıştır. 2013 yılında yayınlanan 
DSM-V ile DSM-IV’teki tanı kriterleri güncel-
lenmiştir. KCD sınıflandırılmasında DSM-IV ve 
DSM-V’te yapılan değişiklikler Tablo 1’de(1) KCD 
için DSM-V’teki yeni tanı kriterleri Tablo 2’de(4) 
özetlenmiştir. 

Her ne kadar kanser tanı ve tedavisinde hız-
la gelişme kaydediliyor olsa da bu alandaki sağlık 
profesyonelleri tedavi sürecinde genellikle kadın-
lardaki cinsel işlev bozukluğunu sorgulamaktan 
kaçınma eğilimindedir. Dahası hastalar da bu 
süreçteki rutin kontrollerinde cinsellik konusunu 
daha az dile getirmektedirler (10-13). Yapılan ça-
lışmalar cinsel fonksiyon açısından sorgulanma-

yan kadınlarda sorgulama yapılanlarla karşılaştı-
rıldığında herhangi bir seviyedeki KCD’nin üç kat 
daha fazla olduğunu göstermiştir (12). Bütün bu 
sonuçlar kanser, cinsel işlev ve yaşam kalitesi ara-
sındaki karmaşık ilişkiyi göstermekte ve bu has-
taların genel sağlık ve refah düzeyini iyileştirmek 
için konunun titizlikle ele alınması gerekliliğini 
ortaya koymaktadır (10, 12).

TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Kanser tanısı alan kadınlarda görülen cinsel dis-
fonksiyonların tedavi seçenekleri arasında davra-
nışsal / psikolojik tedavi, hormonal veya hormo-
nal olmayan farmakoterapi ve yardımcı tedaviler 
sayılabilir. Hangi tedavinin uygulanacağına has-
tanın şikayetleri, semptomlar ve tanı araçlarının 
kullanımı sonrası elde edilen bulgulardan sonra 
karar verilir (Tablo 3) (10).

Tablo-1: Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları sınıflandırılmasında DSM-IV ve DSM-V’te 
yapılan değişiklikler (1).

DSM-IV DSM-V

Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları 
Hipoaktif cinsel istek bozukluğu 
Cinsel uyarılma bozukluğu

Kadın cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu

Orgazm bozukluğu Değiştirilmemiştir

Disparoni Vajinismus Genital pelvik ağrı/penetresyon bozukluğu

Diğer cinsel işlev bozuklukları
Cinsel tiksinti bozukluğu
Genel bir tıbbi duruma bağlı cinsel işlev 
bozuklukları

Çıkarılmıştır

Madde ve ilaç kullanımına bağlı cinsel işlev 
bozuklukları

Değiştirilmemiştir

Başka türlü adlandırılamayan cinsel işlev 
bozuklukları

Diğer tanımlanmış cinsel işlev bozuklukları 
ve tanımlanmamış cinsel işlev bozukluğu
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Tablo-2: Kadın cinsel disfonksiyonları için DSM-V kriterlerinin özeti (4).

Kadın Cinsel 
Disfonksiyon 
Türleri

DSM-5 Kriterleri

Kadın cinsel 
ilgi/uyarılma 
bozukluğu

A. Aşağıdaki belirtilerden en az üçünün olması:
1. Cinsel aktiviteye olan ilginin azlığı/yokluğu 
2. Cinsel ya da erotik düşünce ve fantazilerin azlığı/yokluğu 
3. Cinsel aktivitenin başlatılmasında isteksizlik/istememe ve partnerin 

başlatma girişimlerine karşılık vermeme 
4. Hemen hemen bütün cinsel aktivite süresince heyecan ve zevkin azlığı ya 

da yokluğu (%75-%100).
5. Herhangi bir iç veya dış, cinsel veya erotik eylem karşısında (örneğin yazılı, 

sözlü, görsel) cinsel ilgi/uyarılmanın olmaması.
6.  Hemen hemen bütün cinsel birliktelik boyunca, cinsel aktivite sırasında 

genital veya genital olmayan duygulanımların azlığı/yokluğu 
B. A kriterindeki semptomların yaklaşık minimum 6 ay devam etmesi.
C. A kriterindeki semptomların, klinik olarak bireyde önemli sıkıntılara sebep 

olması
D. Cinsel işlev bozukluğu, cinsel kaynaklı olmayan ruhsal bir bozukluk, ciddi 

ilişki sıkıntısı (örneğin eş şiddeti gibi), bir madde, ilaç ya da tıbbi durum gibi 
önemli stresörlerin bir sonucu olan ve etkilerinden kaynaklanmayan durumlar 

Ayrıntıların değerlendirilmesi
Yaşam Boyu: Bireyin, cinsel olarak aktif olduğundan beri rahatsızlığın mevcut 
olması

Kazanılan: Rahatsızlığın normal cinsel işlevden bir süre sonra başlaması 

Genelleştirilmiş: Uyarılma, partnerler ve bazı durumlarla sınırlı olmaması

Durumsal: Sadece bazı durum, uyarılma ve partnerler de meydana gelmesi

Mevcut önem derecesi
Hafif: Kriter A’ daki semptomlar ile ilgili hafif şikâyetlerin olması

Orta: Kriter A’ daki semptomlar ile ilgili orta yoğunlukta şikâyetlerin olması 

Şiddetli: Kriter A’ daki belirtiler ile ilgili şiddetli veya aşırı sıkıntı olduğunu 
gösteren kanıtlar.

devam ediyor →
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Kadın orgazm 
bozukluğu

A. Cinsel aktivite sırasında aşağıdaki semptomlardan birinin ya da hemen hemen 
hepsinin (yaklaşık %75-%100) varlığı 
1. Orgazm yokluğu, belirgin azlığı ya da gecikmesi
2. Orgazmik duygu yoğunluğunun belirgin şekilde azalması

B. Kriter A’ daki semptomların yaklaşık olarak minimum 6 ay boyunca devam 
etmesi

C. Kriter A’ daki semptomların, bireyde klinik olarak önemli bir sıkıntıya sebep 
olması 

D. Cinsel işlev bozukluğu, cinsel kaynaklı olmayan ruhsal bir bozukluk, ciddi ilişki 
sıkıntısı (örneğin eş şiddeti gibi), bir madde, ilaç ya da tıbbi durum gibi önemli 
stresörlerin bir sonucu olan ve etkilerinden kaynaklanmayan durumlar 

Ayrıntıların değerlendirilmesi
Yaşam Boyu: Bireyin, cinsel olarak aktif olduğundan beri şikâyetlerin mevcut 
olması
Kazanılan: Rahatsızlığın normal cinsel işlevden bir süre sonra başlaması
Genelleştirilmiş: Uyarılma, partnerler ve bazı durumlarla sınırlı olmaması 
Durumsal: Sadece bazı durum, uyarılma ve partnerler de meydana gelmesi
Hiçbir durumda orgazm yaşanmadı ise mutlaka belirtilmelidir.  

Mevcut önem derecesi
Hafif: Kriter A’ daki semptomlar ile ilgili hafif şikâyetlerin olması
Orta: Kriter A’ daki semptomlar ile ilgili orta yoğunlukta şikâyetler olduğuna dair 
kanıt.
Şiddetli: Kriter A’ daki belirtiler ile ilgili şiddetli veya aşırı sıkıntı olduğunu gösteren 
kanıtlar.

Genitopelvik 
ağrı/
penetrasyon 
bozukluğu

A. Aşağıdaki sıkıntılardan bir ya da birkaçının tekrarlaması veya kalıcı olması
1. Cinsel ilişki esnasında vajinal penetrasyon 
2. Vajinal ilişki veya penetrasyon sırasında belirgin vulvovajinal veya pelvik ağrı 
3. Vajinal penetrasyon sonucunda ya da esnasında, vagovaginal veya pelvik 

ağrı ile ilgili korku veya endişe yaşanması
4. Vajinal penetrasyon sırasında pelvik taban kaslarının gerilmesi veya sıkışması

B. Kriter A’daki semptomların, yaklaşık olarak minimum altı ay boyunca devam 
etmesi

C. Kriter A’daki semptomların, bireyde klinik olarak önemli bir sıkıntıya sebep 
olması 

D. Cinsel işlev bozukluğu, cinsel kaynaklı olmayan ruhsal bir bozukluk, ciddi ilişki 
sıkıntısı (örneğin eş şiddeti gibi), bir madde, ilaç ya da tıbbi durum gibi önemli 
stresörlerin bir sonucu olan ve etkilerinden kaynaklanmayan durumlar. 

Ayrıntıların değerlendirilmesi
Yaşam Boyu: Bireyin, cinsel olarak aktif olduğundan beri şikâyetlerin mevcut 
olması
Kazanılan: Rahatsızlığın normal cinsel işlevden bir süre sonra başlaması
Mevcut önem derecesi
Hafif: Kriter A’ daki semptomlar ile ilgili hafif şikâyetlerin olması 
Orta: Kriter A’ daki semptomlar ile ilgili orta yoğunlukta şikâyetler olduğuna dair 
kanıt.
Şiddetli: Kriter A’daki belirtiler ile ilgili şiddetli veya aşırı sıkıntı olduğunu gösteren 
kanıtlar
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Tablo-3: Kanser tanısı alan kadınlarda görülen cinsel disfonksiyonlar için tedavi seçenekleri (10).

1. Davranışsal / 
psikolojik

Tekil Pelvik taban terapisi/
Kegel egzersizi, 
Psikoterapi

N/A Kan akışını ve 
innervasyonu geliştirir; 
ağrı için tetik noktaları 
hedeflenebilir, ilişkili 
ruh hali veya anksiyete 
tedavi edilebilir

Çift tedavisi Çift danışmanlığı N/A Başa çıkma becerileri 
geliştirme ve yeni 
samimiyet /yakınlık 
formlarına uyum 
sağlama

2. Farmakolojik Hormonal Hormon replasman 
tedavisi

Birden fazla 
uygulama 
yöntemi

Terapinin faydalarına 
karşın emboli gelişme 
riski akılda tutulmalı

Selektif östrojen 
reseptör modülatörleri

Oral Terapinin faydalarına 
karşın emboli gelişme 
riski akılda tutulmalı

Nonhormonal SSRI / SNRI'ler, 
klonidin ve gabapentin

Oral Özellikle HRT’nin 
kontrendike olduğu 
durumlarda gonadal 
yetmezliğe bağlı 
vazomotor semptomlar 
tedavi edilebilir

Anestezikler Lokal 
enjeksiyon

Ağrıyı tetikleyen 
noktalara uygulanabilir

Melanokortin reseptör 
agonisti

Oral Cinsel uyarılma 
bozukluğu için yeni ajan

3. Yardımcı 
tedaviler

Mekanik Stimülasyon Vakum 
araçları, 
vibratörler

Kan akışını ve duyuyu 
iyileştirir

Dilatasyon Dilatatörler Vajinal stenozu 
iyileştirmek için 
kullanılabilir

Diğer Nemlendiriciler 
Kayganlaştırıcılar

Topikal Marketlerden satın 
alınabilir, çok seçenek 
var 
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larının iyileştiği, tedavi süreci sonrasında hasta ta-
rafından algılanan genital uyarılma oranının art-
tığı gözlenmiştir (24, 25). Davranışsal tedavi veya 
psikoterapi tek başına veya farmakolojik tedavi ile 
birlikte uygulanabilir. Bireysel veya çift terapisi 
hastanın vücut imgesi, cinsel aktivite veya diğer 
endişelerle ilgili kaygılarını azaltmakla birlikte 
sağlıklı düşünce kalıplarını ve baş etme becerile-
rini geliştirmesine ve bu becerileri uygulamasına 
olanak tanır (26, 27). 

2. Farmakolojik Tedavi Seçenekleri
Hormonal Tedavi
Genel popülasyonda menopozdaki kadınlarda 
genitoüriner şikayetlerin tedavisinde düşük doz 
vajinal veya sistemik östrojen tedavisi genellik-
le etkilidir (28, 29).  Cinsel işlev bozukluğuyla 
ilgili semptomların büyük kısmının doğrudan 
hipoöstrojenik bir durumla ilişkili olduğu göz 
önüne alındığında, östrojen replasmanı akılcı 
bir yaklaşım gibi görünmektedir (10). Bununla 
birlikte hormon replasmanı kanserden kurtulan 
kadınlar açısından karmaşık bir konudur. Kadın 
Sağlığı Girişimi (The Women’s Health Initiative; 
WHI), östrojen-progestin kombinasyonu ile siste-
mik hormon replasman tedavisinin koroner kalp 
hastalığı, inme ve göğüs kanseri riskinde artış ile 
ilişkili olduğunu ve tedavinin faydalarına oranla 
risklerinin daha ağır bastığını bildirmiştir (30). 
Hormon replasman tedavisi yine hormon resep-
törü pozitif kanserli hastalarda da tartışmalıdır. 
Sistemik östrojen tedavisi ile ilgili olarak Kuzey 
Amerika Menopoz Derneği (NAMS)’nin 2010 
raporu “endometrium kanseri öyküsü olan ka-
dınlarda önerilmez” ve “meme kanseri geçirmiş 
kişilerde östrojen tedavisinin güvenli olduğunun 
kanıtlanmadığı ve rekürrens riskini artırabileceği” 
şeklinde olmuştur (16). Bununla birlikte bu öne-
rilerin bütün kadınlar için geçerli olup olmadığı, 
özellikle premenopozal kadınlar için dikkatli bir 
şekilde kritik edilmesi gerekliliği de ortadadır 
(10). Diğer taraftan vajinal yolla uygulanan topikal 
östrojen tedavisinin mukozal esnekliğin iyileştiril-

1. Davranışsal ve Psikolojik Tedavi
Kanser tanısı aldıktan sonra çoğu hasta için o 
zamana kadar kendisi için normal olan ilişki ha-
reketliliği artık mümkün olmayabilir ve bu yeni 
durum için bilişsel ve davranışsal terapi işe ya-
rayabilir (14, 15). Yönlendirilmiş mastürbasyon, 
odaklanma eğitimi ve hedefe yönelik cinsel eğitim 
hastalardaki kaygıyı azaltarak hem hasta hem de 
partneri için cinselliğe daha uygun şartların sağ-
lanmasında yardımcı olabilir (10). Pek çok kadın 
standart kegel egzersizini kullanarak vajen etra-
fındaki kasları geliştirip rahatlatabilir. Bu teknikte 
zorluk çekerlerse, pelvik tabanda kas kontrolünü 
geliştirmek için bir fizyoterapist kılavuzluğunda 
pelvik biofeedback uygulanabilir. Pelvik kaslara 
yönelik olarak farkındalığı artırmak ve bu kasların 
kontrolünü öğretmek KCD tedavisinde, özellikle 
disparoni tedavisinde önemli bir bileşendir (16-
19). Yapılan çalışmalarda pelvik kas relaksasyonu-
nu yeterince sağlayabilen kadınlarda cinsel aktivi-
te sırasında vajinal atrofiye bağlı ağrının minimal 
seviyeye indiği gösterilmiştir (20). Yine bazı çalış-
malarda pelvik tabandaki kan akışını artırmanın 
ek yararlarının olduğu ileri sürülmektedir. Örne-
ğin cinsel işlevsellik ile pelvik taban kasları ara-
sındaki ilişkiyi değerlendiren bir çalışmada pelvik 
taban kas gücü daha yüksek olan kadınlarda cinsel 
işlevin daha iyi olduğu gösterilmiştir (21). Diğer 
klinik çalışmalarda klitoris ve genital bölgeye kan 
akışının artırılmasının olası rehabilite edici etkile-
re sahip olabileceği ve cinsel uyarılmayı artırabile-
ceği gösterilmiştir (16, 22, 23). 

Psikoterapi ise özellikle kadın cinsel ilgi/uya-
rılma bozukluğu olan hastaları tedavi etmek için, 
özellikle de edinilmiş ya da durumsal olan bo-
zukluklarda yaygın olarak kullanılır (24). İlişkili 
psikolojik faktörler de eşzamanlı olarak ele alın-
malıdır. Jinekolojik kanser tanısı almış kadınlarda 
cinsel ilgi/uyarılma bozukluğunun tedavisinde bi-
lişsel ve davranış tedavilerinin etkinliğinin değer-
lendirildiği çalışmalarda tedavi sonrasında cinsel 
ilgi, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, memnuniyet 
ve genel FSFI (female sexual function index) skor-
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Hormonal tedaviye başlamadan önce tedavi-
nin riskleri, faydaları ve alternatifleri hakkında 
hastaların detaylı bir şekilde bilgilendirilmeleri 
gereklidir. Birçok hasta özellikle konservatif te-
davi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda 
hormonal tedavi için iyi bir aday olabilir. Bunun-
la birlikte kanserden kurtulanlar, özellikle göğüs 
kanseri olan kadınlar, potansiyel riskleri konu-
sundaki endişelerinden dolayı hormonal tedavi 
almayı genellikle istemezler (40, 41). Bu nedenle 
bu hastalarda başlangıçta nonhormonal vajinal 
kayganlaştırıcılarla birlikte nemlendirici kombi-
nasyonunu kullanmayı denedikten sonra gerekir-
se pelvik kas eğitiminin ve vajinal dilatatörlerin 
kullanımı eklenebilir. Genellikle vajinal kuruluk 
ve ağrı semptomlarını gidermek için hormonsuz 
stratejiler kullanarak konservatif bir yaklaşım iz-
lenebilir. Ancak semptomlar devam ederse vajinal 
östrojenlere geçiş değerlendirilmelidir (16).

Hormonal Olmayan Farmakolojik Tedavi
Hormonal olmayan farmakolojik tedavi seçenek-
leri arasında seçici serotonin geri alım inhibi-
törleri (SSRI), serotonin-norepinefrin geri alım 
inhibitörleri (SNRI) bulunur. Bunlar genellikle 
östrojen terapisinin kontrendike olduğu durum-
larda vazomotor semptomların tedavisinde kul-
lanılır. Bu ilaçlar sıcak basmalarını iyileştirmede 
yararlı olabilmelerine karşın libidoyu azaltmaları 
ve KCD’nin derinleşmesine de neden olabilirler 
(10). Bütün bunlara rağmen Bupropion hafif bir 
dopamin ve norepinefrin geri alım inhibitörüdür 
ve kadınlarda cinsel ilgi/uyarılma bozukluğunu 
tedavi etmek için kullanılmıştır (42).

Ağustos 2015’te FDA Flibanserin’in premeno-
pozal kadınlarda cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu 
tedavisinde kullanımını onayladı (43). Flibanserin 
bir postsinaptik 5-HT1A agonisti ve 5-HT2A anta-
gonistidir. FDA onayı, KCD’li 3548 premenopozal 
kadını içeren üç faz-3 randomize plasebo kontrollü 
çalışmaya dayanıyordu (44-46). Plaseboya kıyasla, 
yatmadan önce günlük kullanılan Flibanserin, 24 
haftalık tedavi periyodu sürecinde tatmin edici 
cinsel ilişki deneyimi ve cinsel istek artışı sağlar-

mesi, pH’ın düzenlenmesi, lubrikasyonun artırıl-
ması, disparoninin azaltılmasında ve genel olarak 
cinsel işlevin iyileştirilmesinde avantajları olduğu 
da gösterilmiştir. Ancak bu durumda bile minimal 
seviyede sistemik emilim olmaktadır (28, 29, 31). 
Hipoöstrojenemi ile ilişkili vazomotor semptom-
lar için vajinal östrojen bir seçenek değildir ancak 
transdermal östrojen karaciğerden “ilk geçiş” et-
kisine maruz kalmadığı için iyi bir alternatiftir ve 
hiperkoagülabilite riskini de artırmamaktadır (32, 
33). Kanser tedavisine bağlı olarak prematür over-
yan yetmezlik de gelişebilir ve bu da kadınlarda 
kardiyovasküler hastalık, osteoporoz ve bilişsel iş-
lev bozukluğu görülme riskini artırabilir. Yine bu 
aşamada da yapılan hormon replasman tedavisi 
bu riskleri azaltarak yararlı olabilir (34).  

Over fonksiyonundaki azalma androjen üre-
timini de etkiler. Kadınlarda testosteron takviye-
sinin araştırıldığı çalışmalarda libidoda ve cinsel 
istekte düzelme görülmesine rağmen, kardiyo-
vasküler hastalık endişeleri ve göğüs kanseri riski 
nedeniyle etik dışı olarak kabul edilmektedir (35, 
36). Kanserli kadın hastalarda transdermal testos-
teron kullanımını araştıran bir araştırmada kont-
rol grubu ile karşılaştırıldığında tedavi grubunda 
libido açısından fark olmadığı gözlenmiştir (37). 
Bununla birlikte, kanser tanısı almamış hastalarda 
kadın cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu tedavisinde 
transdermal testosteron takviyesinin etkinliğini 
gösteren birçok randomize çalışma bulunmak-
tadır. Vajinal dehidroepiandrosteron (DHEA), 
özellikle vajinal atrofi durumunda da etkili olarak 
kullanılmaktayken uzun süreli kullanımında gü-
venlik verileri bulunmamaktadır (10, 38).

Yakın zamanda selektif östrojen reseptör mo-
dülatörü olarak bilinen nonsteroid, nonhormonal 
östrojen reseptör agonist/antagonisti (SERM) Os-
pemifene’in özellikle vajinal atrofiye bağlı orta/
ciddi seviyede disparonili postmenapozal kadın-
larda kullanımı ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 
tarafından onaylanmıştır. Bu ilaç meme dokusun-
da bir östrojen antagonisti olarak görev yaparken 
vajinal mukozada bir agonist olarak görev yapar. 
Bununla birlikte kanserli kişilerde kullanımı hak-
kındaki veriler halen sınırlıdır (10, 39).
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olanları vajinal nemlendirici ve/veya vajinal kay-
ganlaştırıcılardır (10). Günümüzde birçok kadın 
ve hatta sağlık çalışanı vajinal nemlendirici ve 
kayganlaştırıcıları birbirinden ayırt etmekte güç-
lük çekmektedir. Bu iki ürünün formüllerinde ve 
kullanım yöntemlerinde önemli farklılıklar vardır. 

Vajinal nemlendiriciler cinsel aktiviteden ba-
ğımsız olarak haftanın birkaç günü genel vajinal 
sağlık ve konfor için rutin olarak kullanılmak üze-
re tasarlanan hormonsuz ürünlerdir. Bu ürünlerin 
amacı kısaca vajinal mukozayı nemlendirmektir 
(16). Örneğin bu ürünlerden bir tanesi olan Rep-
lens vajinal epitele bağlanan polikarbofil bazlı bir 
nemlendiricidir ve vajinal atrofi için kullanıldı-
ğında vajinal epitelde artış ve bakteriyel koloni-
zasyonda azalma sağlamıştır (24, 54, 55). Replens 
ile vajinal östrojeni karşılaştıran küçük randomize 
bir çalışmada, disparoni ve vajinal tahrişte eşdeğer 
düzelme sağlandığı ancak vajinal kurulukta östro-
jenin daha üstün olduğu gösterilmiştir (56). Diğer 
bir vajinal nemlendirici türü su tutma ve kaygan-
laştırıcı özelliğe sahip bir glikozaminoglikan olan 
hiyalüronik asittir. İki çalışma hiyalüronik asit 
ürünlerini vajinal östrojenle karşılaştırmıştır (57, 
58). Bu çalışmalarda hem hiyalüronik asit hem 
de vajinal östrojenin vajinal atrofi ve kurulukta 
semptomlarda azalma sağladığı ve vajinal pH’ı 
düşürdüğü gösterilmiştir. Bir başka çalışmada ise 
vitamin A ve vitamin E ile kombine edilen hiyalü-
ronik asit süpozituvarlarının vajinal kuruluğu ve 
disparoniyi azaltmada etkili olduğu bildirilmiştir 
(24, 59).

Vajinal kayganlaştırıcılar genellikle cinsel ak-
tivite sırasında vajinal kuruluk ve ağrıyı en aza 
indirgemek için klitoris ve vajinal giriş çevresine 
uygulanan sıvı veya jel yapıdaki ürünlerdir. Sür-
tünmeyi ve tahrişi en aza indirgemek için kaygan-
laştırıcı ürün vajinal penetrasyon öncesinde ve 
cinsel aktivite sırasında uygulanır (16). Hali ha-
zırda bulunabilecek çok çeşitli ürünler mevcuttur 
ancak su veya silikon bazlı kayganlaştırıcılar, ılık 
su ve sabunla yıkanınca temizlenebildikleri için 
önerilmektedir (24). Petrol bazlı olanlar ise vajinal 
enfeksiyon riskini artırdığı, lateks kondoma zarar 

ken tedavi öncesi bulunan cinsel distreste de an-
lamlı azalma sağlamıştır. En sık görülen yan etki-
ler arasında baş dönmeleri, uyuşukluk, bulantı ve 
yorgunluk sayılabilir. Bu yan etkilerin görülme 
oranı plasebo grubunda %3-8 iken Flibanserin ile 
tedavi edilen kadınlarda %9-12 oranında gözlen-
miştir. Postmenopozal dönemdeki KCD’li hastala-
rın tedavisinde bu ilacın etkinliğini araştıran ran-
domize, plasebo kontrollü bir klinik araştırmada 
da benzer etkinlik ve advers olaylar bildirilmiştir 
(47). Flibanserin kullanımını kısıtlayan durumlar 
da vardır. Bunlar arasında özellikle ilacı kullanır-
ken alkol tüketen, orta veya güçlü CYP3A4 inhi-
bitörü kullananlar ve karaciğer yetmezliği olan-
larda gözlenen ciddi hipotansiyon ve senkop riski 
sayılabilir. Bu durumlarda Flibanserin kullanımı 
kontrendikedir. Ayrıca 8 haftalık tedaviye rağmen 
cinsel istekte veya bununla ilgili distreste bir iyileş-
me görülmezse ilaç kullanımı kesilmelidir. Bu ilaç 
postmenapozal KCD tedavisi için FDA tarafından 
onaylanmamıştır ve kanser tanısı almış popülas-
yonda da çalışılmamıştır. Bu nedenle klinisyenler 
kanserden kurtulanlar için ilacı kullanmak konu-
sunda temkinli davranmalıdır (24). 

KCD tedavisinde kullanılabilecek başka yeni 
tedavi seçenekleri de geliştirilmeye devam etmek-
tedir. Radyoterapiye sekonder gelişen lokalize va-
jinal ağrı veya kronik atrofik değişiklikler lidokain 
gibi lokal anestezikler ile tedavi edilebilir ancak 
bu tedavinin etkinliği ile ilgili sonuçlar çelişkilidir 
(48-50). Bir melanokortin reseptör agonisti olan 
Bremelanotide, hem erkekler hem de kadınlarda 
cinsel uyarılma bozukluklarının tedavisinde ümit 
vaat eden yeni bir seçenektir (51). Fosfodiesteraz 
inhibitörlerinin KCD’de kullanımı ile ilgili yapılan 
çalışmalarda bu grup ilaçlar bugüne kadar kadın-
ların küçük bir alt grubu dışında genellikle yararlı 
bulunmamıştır (10, 52, 53).

3. Yardımcı Tedaviler
Kadınlarda malignite tedavisi sırasında vajinal 
kuruluk ve disparoniye neden olabilecek birçok 
durum vardır. Sık görülen bu şikâyetlerin teda-
visinde ilk akla gelen seçeneklerden en yaygın 
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dukça yaygındır ve tedavisi de karmaşıktır. Cinsel 
sağlık kanserden kurtulan kadınlar için önemlidir 
ancak nadiren vurgulanmaktadır (24). Anketler 
bu hastaların üçte birinden daha azının cinsel 
kaygılarını doktorlarıyla paylaştığını ve paylaş-
tıklarında bile sorunun uygun şekilde teşhis ve 
tedavi edilemediğini göstermektedir. Hekimler 
de zaman kısıtlılığı, sınırlı deneyim ve yetersiz 
bilgi gibi nedenlerden dolayı nadiren cinsel işlev 
konusunu sorgulamakta ve çoğunlukla “kanserle 
mücadele” üzerine odaklanmayı tercih etmekte-
dirler (16, 62-64). Bu alanda çalışan sağlık pro-
fesyonellerinin, KCD konusunda eğitim almaları 
ve kadınlara uygun danışmalık hizmeti sunmaları 
sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Cinsel da-
nışmanlık ve rehberlikte en önemli aşama görüş-
menin başlatılması, cinsel yaşamın sorgulanması 
ve değerlendirilmesidir. Başlangıçta birçok hasta 
ve sağlık personeli cinsel disfonksiyonları tartış-
maktan çekinebilir. Kanser tedavisi sürecinde ru-
tin sağlık kontrolleri için başvuru yapıldığı zaman, 
cinsel sağlık konusunun sorgulanması iyi bir fırsat 
sağlayabilir (4). Bu sorgulamayı yapabilmek için 
KCD konusunda uzman olmayı gerektirmeyen 
basit tanı araçları klinik uygulamada kullanılabi-
lir. Şikâyetlerin erken dönemde saptanarak düzel-
tilmesi, kadınların fiziksel, emosyonel sağlığının 
korunmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına 
olanak sağlayacaktır. Rutin onkolojik takiplerde 
uygun olan hastalarda vajinal nemlendiriciler, 
kayganlaştırıcılar, hormonal veya hormonal olma-
yan farmakoterapi ile vajinal sağlığın korunması 
mümkün olabilir. Daha karmaşık cinsel sorunlar-
da ileri tedavi yöntemleri için konuyla ilgili pro-
fesyonellerden yardım alınabilir (24). Son olarak, 
kanserli hastalarda konu ile ilgili yapılan çalışma-
ların çoğunluğu bu hastalardaki KCD insidansı ve 
prevalansını ele almıştır. Gelecekteki araştırmala-
rın hedefleri mevcut tedavi seçeneklerinin etkinli-
ği, uzun dönem sonuçları ve güvenilirlik profilleri 
hakkında bilgi vermek ve yeni tedavi yöntemlerini 
geliştirmek olmalıdır (10).

verdiği ve hoş olmayan bir vajinal kokuya neden 
olabildikleri için önerilmemektedir. En iyi sonuç-
ları elde etmek için kayganlaştırıcının cinsel akti-
viteden önce her iki cinsel organa da uygulanması 
önerilir ve yine ilişki esnasında birkaç kez uygu-
lanması gerekebilir (16, 24). Ayrıca hastalar genel 
olarak tahrişe neden olabildiklerinden ve dahası 
diyabet gibi duyarlı hastalarda moniliyal enfeksi-
yon riskini artırdığı için parfümlü veya aromalı 
kimyasal/katkı maddeleri ve gliserin içeren ürün-
lerden de kaçınmalıdırlar (10, 24). Bazı kadınlar 
düzenli olarak bir nemlendirici kullanıyorlarsa ve 
bundan memnunlarsa cinsel aktivite için ayrıca 
bir vajinal kayganlaştırıcı kullanmalarına gerek 
yoktur. Bununla birlikte birçok kanser mağduru 
için kuruluk ve/veya ağrıyı önleyebilmek için vaji-
nal kayganlaştırıcı gereklidir (16). 

Kanser hastalarında gözlenen duyusal ve or-
gazmik değişiklikler mastürbasyon, vajinal dila-
tatör, vibratör veya vakum cihazları gibi mekanik 
uyarı yöntemleri ile de tedavi edilebilir. Jinekolo-
jik kanser nedeniyle pelvik radyoterapi uygula-
nan hastalarda vajinal stenoz gelişimini önlemek 
amacıyla vajinal dilatatörlerin kullanımı sıklıkla 
önerilir ancak etkinliklerini destekleyen veriler 
çelişkidir (60, 61). Aslında düzenli cinsel aktivite 
vajinal sağlığın korunmasında birinci basamak 
yöntemdir. Ancak cinsel olarak aktif olmayan 
hastalarda bu mümkün olamayacağı için vajinal 
dilatatörler onkolojik tedaviyi takiben vajinal re-
habilitasyonda kullanılabilir (24). Düzenli cinsel 
ilişkili hayatı olmayan kadınlarda bu yöntemin 
yararlı olabilmesi için düzenli kullanımın önemi 
mutlaka anlatılmalıdır. Radyoterapi almadan kan-
seri yenen kadınlarda da dilatatör kullanımı ya-
rarlı olabilir. Eğer bu yöntem cinsel eğitim, pelvik 
taban egzersizleri, vajinal kayganlaştırıcı ve nem-
lendiriciler ile kombine edilirse daha iyi sonuçlar 
elde edilebilir (10, 24). 
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nekolojik hastalıkların ve cerrahilerinin de cinsel 
fonksiyonlar üzerine etkilemesi ve konuya ilginin 
artması ile birlikte pelvik taban bozuklukları ve 
cinsel fonksiyonları ve hayat kalitesini değerlendi-
ren çeşitli anket formları geliştirilmiştir. 

Pelvik cerrahiler fizyolojik ve psikolojik olarak 
cinsel fonksiyonları etkileyebilir; vücut imajı algı-
sını değiştirebilir. Jinekolojik sorunlar ve üriner 
inkontinans yaşayan kadınların %40-50’si kendi-
sini daha az çekici bulmaktadır (4). Pelvik cerrahi 
sonrasında disparoni, kanama sorunları, koital 
inkontinans ve tekrarlayan üriner sistem enfek-
siyonları ortaya çıkmakta ve cinsel fonksiyonlar 
olumsuz yönde etkilenebilmektedir. 

Histerektomi yapılan hastalarda uterusun kay-
bı psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Bazı 
toplumlarda uterusun fizyolojik fonksiyonları 
regüle ettiği, cinsel organ olduğu, enerji kaynağı 
olduğu, çekiciliğin ve gençliğin kaynağı olduğu 
düşünülmektedir (5). Özellikle premenopozal bir 
kadında histerektomi esnasında elektif olarak ya-
pılan bilateral ooferektomi, kadında cerrahi me-
nopozun gelişmesine neden olmaktadır. 

Dolayısıyla pelvik cerrahi geçiren kadınla-
rın preoperatif özellikleri pelvik cerrahinin cin-
sel fonksiyonlara olan etkisini modifiye edebilir. 
Bunlar arasında yaş, parite, beden kitle indeksi, 
hormon replasman tedavisi alıp almadığı, önceki 

GİRİŞ
Cinsel sağlık, sağlığın önemli bir parçasıdır. Dün-
ya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre cinsel sağlık, 
cinsellik ile ilişkili fiziksel, duygusal, zihinsel ve 
sosyal iyilik halidir; yalnızca hastalık veya dis-
fonksiyonun olmaması değildir (1). Cinsel dis-
fonksiyon, cinsel fonksiyonun komponentlerin-
den biri ile ilgili tatmin olmadığında ortaya çıkar.  
Kadınların yaklaşık %63’ünde cinsel disfonksiyon 
görülmektedir.  Kadın cinsel disfonksiyon toplu-
mumuzda da oldukça sık karşılaşılan bir sorun-
dur. Çayan ve ark. 20 bölgede inceledikleri 1217 
kadında cinsel disfonksiyon oranını %52.5 sap-
tamışlardır (2). Rutin jinekolojik kontroller için 
başvuran kadınlarda da benzer oranlarda cinsel 
disfonksiyon görülebilmektedir. Kadın cinsel dis-
fonksiyonu; psikolojik, fiziksel ve psikososyal fak-
törlere bağlı olabilen karmaşık bir durumdur. 

Cinsel aktivite, kadının yaşı ile ters orantılıdır; 
yaş arttıkça cinsel aktivite varlığı ve sıklığı azal-
maktadır. Bir çalışmada 60 yaş ve üzeri kadınların 
%31.7’sinin, evli kadınların ise %55.8’inin cinsel 
aktif olduğu saptanmıştır (3). Dolayısıyla, cinsel 
fonksiyonlar ilerleyen yaşlarda da devam ettiğin-
den, reprodüktif çağda ve premenopozal dönem-
de görülen bazı jinekolojik patolojiler ve cerra-
hiler cinsel fonksiyonları etkileyebilmektedir.  Ji-
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prolapsus cerrahisi olup olmadığı, önceki inkon-
tinans cerrahisi olup olmadığı, kronik öksürük 
varlığı, kronik konstipasyon varlığı ve sigara kul-
lanımı öyküsü olup olmadığı yer almaktadır. 

Pelvik cerrahi sonrası seksüel fonksiyon, cer-
rahi tipine göre değişmekle birlikte çoğu zaman 
postoperatif dönemde aynı kalmakta ancak bazen 
kötüye gitmekte ya da tam tersi iyileşme göster-
mektedir (6).

PELVİK CERRAHİNİN CİNSEL 
FONKSİYONLARA ETKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Cerrahi sonrası cinsel fonksiyonların değerlen-
dirmesinde cinsel istek ve uyarılma, koitus sıklığı, 
orgazm sıklığı, ağrı varlığı sorgulanmalı ve cinsel 
disfonksiyon olup olmadığı belirlenmelidir. 

Pelvik taban disfonksiyonunun cinsel fonk-
siyonlara etkisini değerlendirmek için kullanılan 
anketler, pelvik cerrahinin cinsel fonksiyonlara 
etkisini belirlemek için de çeşitli çalışmalarda kul-
lanılmıştır. Bu anketler aşağıda yer almaktadır. 

Pelvic Organ Prolapse/Urinary 
Incontinence Sexual Questionnaire 
(PISQ/ PISQ-12)
PISQ; 31 maddelik, 3 subgruptan oluşan bir an-
kettir. Bu subgruplar davranış/duygusal, fiziksel 
ve partner ile ilişkili sorular olarak ayrılmaktadır. 
Anketin kısa form versiyonu da (PISQ-12) gelişti-
rilmiştir (7). Türkçe’ye valide edilmiştir (8). 

Female Sexual Function Index (FSFI)

19 sorudan oluşan bir ankettir. Bu sorular ile cin-
sel istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, tatmin 
ve ağrı subgrupları değerlendirilir (9). Türkçe’ye 
valide edilmiştir. 

HİSTEREKTOMİNİN CİNSEL 
FONKSİYONLARA ETKİSİ
Histerektomi; serviks alınarak (total histerektomi) 
veya serviks bırakılarak (subtotal histerektomi) 

yapılan uterus korpusunun alınma işlemidir. Va-
ginal, abdominal, laparoskopik ve robotik yollar-
dan uygulanabilir. Jinekolojik cerrahiler arasında 
en sık uygulanan cerrahi yöntemdir (10). Histe-
rektomilerin yaklaşık %50’sine overler normal 
olmasına rağmen bilateral ooferektomi de eklene-
bilmektedir (11). 

Uterusun cinsel işlev üzerine olan etkisi konu-
sunda karşıt görüşler bulunmaktadır. Bazı yazarlar 
uterin kontraksiyonların orgazm fazında önemli 
rol oynadığını bazıları da histerektomi ile vagina-
da kısalık olacağı ya da servikovaginal bileşkedeki 
sinirsel yapıların hasara uğraması nedeniyle cinsel 
işlev bozukluğuna yol açacağını belirtmektedirler 
(12). Histerektominin cinsel fonksiyonlara etki-
sini araştıran çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde 
edilmiştir. Anormal uterin kanama gibi semptom-
lara yönelik yapılan histerektomilerden sonra cin-
sel fonksiyonların olumlu etkilendiğine dair ça-
lışmalar mevcuttur (13). Ancak bazı çalışmalarda 
da cinsel fonksiyonların olumsuz etkilenebileceği 
gösterilmiştir. Çalışmalardaki bu çelişkinin nede-
ni, hastaların premenopozal ve postmenopozal 
durumu, histerektomiye ooferektomi eklenmesi, 
preoperatif cinsel fonksiyonlar, partnerin cinsel 
fonksiyonları, endokrinolojik faktörler ve postme-
nopozal hormon tedavisi kullanımı gibi faktörle-
rin çalışmalarda stadardize edilememiş olmasıdır. 
Ayrıca cinselliğin hangi bölümünün (istek, uya-
rılma, orgazm, ağrı) etkilendiği de tartışmalıdır. 
Çalışmalarda genellikle yalnızca cinsellik olarak 
belirtilmiştir. 

Histerektomi esnasında subtotal histerektomi 
yapılarak serviksin bırakılmasının, cinsel fonk-
siyonlara olumlu etkisini olabileceğini savunan 
çalışmalar mevcuttur. İki gözlemsel çalışmada 
total histerektomi ile serviks ve proksimal vagi-
nanın otonomik innervasyonunun daha fazla et-
kilendiği ve psikolojik etkilerin daha fazla olduğu 
belirtilmiş ve subtotal histerektominin orgazmın 
korunmasında daha etkili olduğu öne sürülmüş-
tür (14,15). Thakar ve ark’nın 2002 yılında ya-
yınladığı, total ve subtotal histerektominin cinsel 
fonksiyonlara etkisinin karşılaştırıldığı prospektif 
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Histerektomiye, adneksiyal patoloji nedeniyle 
veya elektif olarak bilateral ooferektomi eklenmesi 
de oldukça sık yapılan bir uygulamadır. Premeno-
pozal bir hastada overlerin elektif olarak çıkarıl-
ması hastada cerrahi menopoza neden olmakta 
ve daha fazla klimakterik semptomlara ve cinsel 
disfonksiyona neden olabilmektedir (23). Post-
menopozal kadınlarda da ooferektomi yapılması; 
cinsel istek, vaginal lubrikasyon gibi cinselliğin alt 
gruplarını ve FSFI skorlarını olumsuz etkilemek-
tedir (24). American College of Obstetricians and 
Gynecologists 2015 tarihinde bildirdikleri komite 
görüşlerinde koruyucu amaçla yapılan bilateral 
salpingoooferektominin cerrahi menopoza yol aç-
tığı takdirde kardiyovasküler hastalık, osteoporoz 
ve kognitif bozukluklara neden olabileceğini be-
lirtmişlerdir (25). Overin karsinogenez teorisi de 
göz önüne alındığında, erken yaşlarda over doku-
sunun korunması ve over kanseri riskini azaltmak 
için bilateral salpinjektomi yapılması önerilmek-
tedir. Ancak overin korunmasının avantajları 65 
yaşından sonra azalmaktadır. 

Çeşitli araştırmacılar da histerektomi yön-
teminin cinsel fonksiyonları etkileyip etkileme-
yeceğini araştırmıştır. Roovers ve ark subtotal 
abdominal histerektomi, vaginal histerektomi ve 
abdominal histerektominin cinsel fonksiyonlara 
etkilerini araştırmıştır [26]. Tüm gruplarda cinsel 
tatminde artış saptanmıştır. Ancak subtotal ve to-
tal histerektomi yapılan grupta lubrikasyonda ve 
uyarılmada azalma tespit edilmiştir. Araştırmacı-
lar cinsel iyilik halinin cerrahi teknikten bağımsız 
olduğunu belirtmiştir. Histerektominin klitoral ve 
genital uyarılmaya etkisinin incelendiği bir çalış-
mada vaginada his kaybı olmakla birlikte klitoral 
uyarılmanın korunduğu ve cinsel fonksiyonların 
etkilenmediği saptanmıştır (27). Lermann ve ark 
ise çeşitli histerektomi tekniklerinin (abdominal, 
vaginal, laparoskopi-asiste vaginal, laparosko-
pik supraservikal, total laparoskopik histerekto-
mi) cinsel fonksiyonlara etkisini karşılaştırmış 
ve histerektomi yönteminin cinsel fonksiyonlara 
etkisinin olmadığı sonucuna varmışlardır (28). 
El-Toukhy ve ark da farklı histerektomi tiplerinin 

çalışmalarında iki grupta da koitus sıklığında ar-
tış ve derin disparonide azalma saptanmıştır (16). 
Benzer çalışmalarda da subtotal histerektominin 
total histerektomiye üstünlüğü gösterilememiştir 
(17,18). 2012 yılında yayınlanan Cochrane derle-
mesinde 6 randomize kontrollü çalışmanın meta-
analizi yapılmış ve subtotal ve total histerektomi 
uygulanan hastalar arasında cinsel tatmin ve dis-
paroni açısından anlamlı fark bulunmamıştır (19). 
Andersen ve ark’nın subtotal ve total histerekto-
minin cinsel fonksiyonlara etkisini karşılaştırdık-
ları prospektif randomize çalışmalarında 5 yıllık 
takip sonunda iki grup arasında cinsel fonksiyon-
lar açısından anlamlı fark bulunmamıştır (20). 
Laparoskopik total histerektomi ile laparoskopik 
supraservikal histerektominin karşılaştırıldığı 915 
hastanın yer aldığı gözlemsel bir çalışmada total 
laparoskopik histerektomi grubunda daha çabuk 
iyileşme ve cinsel fonksiyonlarda daha olumlu etki 
olduğunu göstermişlerdir (21). Ancak FSFI skor-
ları açısından iki grup arasında anlamlı bir fark 
saptanmamıştır. Dolayısıyla histerektomi esna-
sında serviksin bırakılmasının cinsel fonksiyonlar 
açısından olumlu etkisi bulunmamaktadır. 

Histerektominin cinsel fonksiyonlara etkisini 
değerlendiren çalışmalar da çeşitlilik göstermek-
tedir. Rhodes ve ark’nın yayınladığı Maryland 
Kadın Sağlığı Çalışması bu konu ile ilgili yapıl-
mış olan en geniş prospektif çalışmalardan biridir 
(22). 1101 kadın preoperatif dönemde ve operas-
yondan 12 ay ve 24 ay sonra değerlendirilmiştir. 
Çalışmanın sonunda, histerektomi sonrasında 
koitus sıklığında artış, orgazmda artış, libidoda 
artış, lubrikasyonda artış ve disparonide azalma 
saptanmıştır. Ancak preoperatif depresyon semp-
tomları olan hastalarda aynı oranda düzelme gö-
rülmemiştir. 

Dolayısıyla histerektominin cinsel fonksiyon-
lar üzerine etkisinin belirlenmesinde hastanın 
preoperatif cinsel fonksiyonları da önem kazan-
maktadır. Ayrıca hastaların cerrahinin cinsel 
fonksiyonları olumsuz etkileyeceğine dair kaygıla-
rı da postoperatif dönemdeki yaklaşımları olum-
suz etkileyebilmektedir.  
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PELVİK ORGAN PROLAPSUSU 
VE ÜRİNER İNKONTİNANS 
CERRAHİLERİNİN CİNSEL 
FONKSİYONLARA ETKİLERİ
Pelvik organ prolapsusu uterus ve/veya vaginanın 
normal anatomik seviyesinden aşağıya doğru fı-
tıklaşmasıdır. Kadınlarda oldukça sık görülmekte-
dir. Kadınların 80 yaşına kadar pelvik organ pro-
lapsusu veya üriner inkontinans nedeniyle opere 
olma olasılığı %11 civarındadır; bu hastaların da 
%30’u nüks prolapsus nedeniyle ikinci bir cerrahi 
geçirmek zorunda kalmaktadır. Pelvik organ pro-
lapsusunun tedavisine yönelik cerrahiler vaginal 
veya abdominal yoldan uygulanabilir ve ön, orta 
ve arka kompartman prolapsuslarına yönelik ya-
pılabilir. 

Pelvik organ prolapsusu, vücut imajını olum-
suz yönde etkileyerek cinsel disfonksiyona neden 
olabilir. Evre III-IV pelvik organ prolapsusu olan 
kadınlarda vücut imajı ile ilgili sorunlar (odds 
oranı 4.7), daha az feminen hissetme (odds ora-
nı 4.0), daha az çekici hissetme (odds oranı 4.6) 
saptanmıştır (35). Bunun yanında ağrı, ele gelen 
sarkma hissi de cinsel disfonksiyona neden ola-
bilmektedir (36). Çalışmalarda pelvik organ pro-
lapsusu olan kadınlarda %31 oranında cinsel dis-
fonksiyon, libidoda azalma, uyarılmada azalma, 
orgazmda azalma ve disparonide artış görülebil-
mektedir (37,38). 

Üriner inkontinans kadınların %11-73’ünde 
görülebilen bir sorundur (39). Hem hayat kalitesi 
hem de cinsel fonksiyonlar üzerine olumsuz etkisi 
bulunmaktadır. Stres üriner inkontinans şikayeti 
olan veya üriner semptomları olan bir kadın koku 
veya idrar kaçırma endişesi nedeniyle cinsel ilişki-
den kaçınabilir. Üriner inkontinansı olan kadın-
lar koitus sırasında idrar kaçırmaktan korktukları 
için cinsel ilişkiden kaçınabilmektedirler ve bu 
durum üriner inkontinansı olan hastaların %11-
45’de bulunabilmektedir (40,41,42,43). Anksiyete, 

(abdominal, vaginal, laparoskopik, subtotal) üri-
ner ve cinsel fonksiyonlara etkisini araştırmıştır 
(29). Basit histerektominin, abdominal, laparos-
kopik veya vaginal yoldan bağımsız olarak cinsel 
fonksiyonları olumsuz etkilemediği sonucuna 
varmışlardır. Laparoskopik histerektominin cinsel 
fonksiyonlara etkisini inceleyen bir çalışmada da 
operasyondan sonra FSFI skorlarında anlamlı dü-
zelme elde edilmiştir (30). 

Kafy ve ark çalışmasında da laparoskopik total 
ve supraservikal histerektominin genel sağlığa ve 
cinsel fonksiyonlara etkisi değerlendirilmiş ve iki 
grupta da cerrahi sonrasında cinsel fonksiyonlar-
da olumlu değişim görülmüştür (31). 

Radikal Histerektomi
Serviks kanseri nedeniyle yapılan radikal histerek-
tomi cinsel disfonksiyona neden olabilir. Özellikle 
cinsel istekte ve lubrikasyonda azalmanın, cerra-
hiden sonra 2 yıl boyunca devam ettiği gösteril-
miştir (32). Bunun sebepleri arasında otonomik 
innervasyonun hasarlanması, parakolpiyumun re-
zeksiyonu, vaginanın kısalması ve over fonksiyon-
larının kaybı sayılmaktadır (33). Butler-Manuel 
ve ark da serviks ve lateral vaginal forniks seviye-
sinde yer alan hipogastrik pleksusun hasarlanma 
olasılığının yapılan daha geniş cerrahi nedeniyle 
daha olası olduğunu belirtmiştir (34). Sempatik 
ve parasempatik sinirlerin ve vasküler yapıların 
hasarlanması azalmış lubrikasyona ve bozulmuş 
vazokonjesyona neden olmaktadır. Sinir koruyu-
cu radikal histerektominin cinsel fonksiyonların 
korunmasında etkili olabileceği öne sürülmüştür.  

Sonuç olarak, çoğu çalışmada basit histerekto-
mi sonrasında cinsel fonksiyonlarda olumlu etki 
görülmektedir. Bu olumlu etki uygulanan histe-
rektomi tekniğinden bağımsızdır. Total ve subto-
tal histerektominin karşılaştırıldığı çalışmalarda 
subtotal histerektominin üstünlüğü görülmemiş-
tir. Radikal histerektomi sonrasında ise cinsel 
fonksiyonlar olumsuz etkilenebilmektedir. 
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için hangi prosedürün buna neden olduğu açık 
değildir (48). Anterior kolporrafinin üç tekniğinin 
(standart, standart + poliglaktin 910 meş ve ult-
ralateral anterior kolporrafi) 114 hastada karşılaş-
tırıldığı bir çalışmada anatomik başarı açısından 
fark saptanmamıştır. İki yıllık takipte preoperatif 
dönemde disparoni oranı %30 iken postoperatif 
dönemde %22 olarak saptanmıştır (49).  

Pelvik organ prolapsusu nedeniyle yapılan 
vaginal histerektominin cinsel fonksiyonlara etki-
sinin değerlendirildiği bir çalışmada 682 hasta 6 
ay boyunca takip edilmiş, %20’sinde cinsel fonksi-
yonlarda düzelme görülmüş ve disparoni oranın-
da artış saptanmamıştır (50). 

Posterior kompartman tamirinde perineal 
cismin rekonstrüksiyonu ve fasya plikasyonu ya-
pılmaktadır. Posterior kolporrafi ve perineorrafi 
vaginanın daralmasına bağlı olarak disparoniye 
neden olabilmektedir (6,51). Bazı cerrahlar pos-
terior kolporrafi sırasında levator kasları da orta 
hatta sütüre etmektedir. Kahn ve Stanton poste-
rior kolporrafi ve levator plikasyonunun cinsel 
fonksiyonlara etkisini inceledikleri retrospektif 
çalışmalarında, 209 posterior kolporrafi vaka-
sında rektosel semptomlarının azaldığı (%64’ten 
%31’e), konstipasyon (%22’den %33’e) ve cinsel 
disfonksiyon  (%18’den %27’e) şikayetinin art-
tığını bildirmişlerdir (52). Çeşitli çalışmalarda 
levator kaslara sütür atılmasının, vaginayı daral-
tarak postoperatif dönemde yüksek oranda dispa-
roniye neden olduğu bildirilmiştir (53). Yuko ve 
ark, POP/UI cerrahisi geçirmiş kadınlara poste-
rior kolporrafi eklendiğinde disparoni oranının 
%28’den %57’ye yükseldiğini göstermiştir (54). 
Günümüzde geleneksel posterior kolporrafiden 
ziyade site-spesifik rektosel tamiri yapılmaktadır. 
Çeşitli çalışmalarda site-spesifik rektosel tamiri ile 
disparoni görülmediği belirtilmiştir (55). Porter 
ve ark ise posterior kolporrafinin cinsel disfonksi-
yona neden olmadığını, aksine cinsel aktivitelerin 
tekrar başlamasına ve sosyal ilişkilerde düzelme-
ye neden olabileceğini belirtmiştir (56). Posterior 
kolporrafi ile site-spesifik rektosel tamirinin kar-
şılaştırıldığı bir çalışmada anatomin sonuçların 

utanç ve kendine güvensizlik yaşayabilir. Üriner 
inkontinans cinsel fonksiyonların tüm basamak-
larını olumsuz etkilemektedir. Salonia ve ark., 227 
üriner inkontinans veya alt üriner sistem şikayet-
leri olan ve olmayan kadın değerlendirilmiş ve 
üriner inkontinansı olanlarda daha fazla oranda 
cinsel işlev bozukluğu tespit etmiştir (44). We-
ber ve ark., pelvik organ prolapsus ve/veya üriner 
inkontinansı olan ve olmayan hastalar arasında 
cinsel işlev açısından fark saptamamıştır (37). 
Disparoninin prolapsus derecesi ile değişmediği 
ve prolapsusun derecesi arttıkça cinsel aktivitenin 
azaldığı,ileri yaşın azalan cinsel işlev ile ilgili olan 
tek faktör olduğu gösterilmiştir.

Pelvik organ prolapsusu ve üriner inkontinans 
cerrahilerinin cinsel fonksiyonlara etkisini araş-
tıran çalışmalar kısıtlıdır. Bunun nedeni multipl 
kompartman defektlerinin aynı anda tedavi edil-
mesi nedeniyle anterior veya posterior tamirin, 
fasya plikasyonunun ve abdominal, vaginal ve 
laparoskopik yaklaşımların ayrı ayrı değerlen-
dirilme güçlüğüdür. Çok sayıda cerrahi yöntem 
varlığı ve cinsel fonksiyonların değerlendirme-
sinde çeşitli yöntemler kullanılması yöntemlerin 
birbirleriyle karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. 
Pelvik organ prolapsusu cerrahileri anatomik dü-
zelme sağlamakla birlikte de novo disparoniye ve 
periferik sinir hasarına neden olarak cinsel fonk-
siyonları olumsuz etkileyebilir. 

Meş Kullanılmadan Yapılan Pelvik 
Organ Prolapsusu Cerrahileri
Genel olarak, meş kullanılmayan pelvik organ 
prolapsusu cerrahilerinden sonra cinsel fonksi-
yonlar olumlu olarak etkilenmektedir (45,46,47). 

Anterior kolporrafinin cinsel işlev üzerine 
olan etkisi konusunda literatürde yeterli veri ol-
masa da genel olarak postoperatif disparoniye 
neden olmadığı kabul edilmektedir. Colombo ve 
ark., stres üriner inkontinans ve sistosel nedeni 
ile anterior kolporrafi yapılan 23 hastanın 13 ta-
nesinde (%56) 8 yıllık takipte disparoni geliştiğini 
bildirilmiştir; ancak hastalara eş zamanlı olarak 
posterior kolporrafi ve perineoplasti de yapıldığı 



156

KISIM 1 • KANSER VE SEKSÜALİTE

değerlendirildiği 307 hasta içeren randomize bir 
çalışmada, 24 aylık takipte cinsel fonksiyonlarda 
anlamlı düzelme elde edilmiş ve iki grup arasında 
fark saptanmamıştır (65). Ağrı nedeniyle cinsel 
aktivitede bulunma hasta oranında postoperatif 
dönemde fark izlenmemiş; ancak prolapsus semp-
tomları nedeniyle cinsel aktiviteden kaçınan hasta 
grubunda azalma olmuştur. Vaginal histerektomi 
ve uterosakral ligaman suspansiyonu ve uterus 
korunarak yapılan sakrospinöz fiksasyonun karşı-
laştırıldığı 99 hasta içeren randomize bir çalışma-
da ise iki grupta da PISQ-12 skorlarında anlamlı 
düzelme elde edilmiş ve iki grup arasında fark 
saptanmamıştır (66). Vaginal histerektomi ve ute-
rosakral ligaman suspansiyonunun cinsel fonk-
siyonlara etkilerinin incelendiği 146 hasta içeren 
prospektif bir çalışmada ise postoperatif dönem-
de cinsel aktif olan kadın oranının arttığı (%44’e 
%57) ve disparoni oranının azaldığı gösterilmiş-
tir (59). 48 aylık takipte PISQ-12 skorlarında da 
anlamlı düzelme elde edilmiştir. Dolayısıyla doğal 
doku kullanılarak yapılan prolapsus tamiri cinsel 
fonksiyonları olumlu etkilemektedir ve bu olumlu 
etkileri uzun dönem devam etmektedir. 

Abdominal/Laparoskopik/ Robotik 
Yöntemlerin Cinsel Fonksiyonlara 
Etkileri
Apikal tamirler vaginal ya da laparoskopik/ro-
botik ya da laparotomik yolun kullanıldığı abdo-
minal yoldan yapılabilmektedir. Sakrokolpopeksi 
apikal pelvik organ prolapsusu cerrahileri arasın-
da nüks oranı düşük olması ve minimal invazif 
yöntemler kullanılarak da uygulanabilmesi açısın-
dan popüler hale gelmiş ve altın standart yöntem 
olarak kabul edilmektedir. 

Sakrokolpopeksi işleminde vagina kafı veya 
uterus sıklıkla polipropilen meş kullanılarak sak-
ral promontoryuma kalıcı sütürler ile fikse edil-
mektedir. Kullanılan meşin uzunluğu, genişliği, 
kullanılan sütür materyali ve sütür sayısı konu-
sunda konsensus bulunmamaktadır. Sakrokolpo-
peksi cerrahisi sırasında kanama, bağırsak yara-
lanması, mesane yaralanması, ureter yaralanması 

benzer olduğu ve postoperatif dönemde cinsel 
fonksiyonların iki grupta da düzeldiği gösteril-
miştir (57). Abramov ve ark da, posterior kolpor-
rafi ve site-spesifik defekt tamirinin disparoniye 
neden olmadığı sonucuna varmıştır (58). Schiavi 
ve ark’nın posterior kompartman prolapsus tami-
rinin cinsel fonksiyonlara uzun dönem etkilerini 
değerlendirdikleri 151 vaka içeren prospektif ça-
lışmalarında ortalama 64 aylık takipte objektif kür 
oranı %88.2 saptanmıştır (59). Cerrahi sonrasında 
düzenli cinsel aktivitesi olan kadın sayısı artmış ve 
disparoni oranı azalmıştır. 

Doğal doku ile ana apikal suspansiyon yön-
temleri sakrouterin ligaman plikasyonu, McCall 
kuldoplasti ve sakrospinöz fiksasyondur. İleri evre 
prolapsuslarda uterusun veya vaginal kafın des-
teklenmesi için sıklıkla sakrospinöz ligamana fik-
sasyon kullanılmaktadır. İki randomize kontrollü 
çalışmada vaginal histerektomi ile sakrospinöz 
histeropeksinin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi 
değerlendirilmiştir. İki çalışmada da iki grup ara-
sında anlamlı fark saptanmamıştır (60,61). Sakros-
pinöz fiksasyon sonrasında ağrı, vaginal daralma 
ve pudendal sinir sıkışmasına bağlı kronik pelvik 
ağrı ve cinsel disfonksiyon görülebilir. Holley ve 
ark, sakrospinöz fiksasyondan ziyade geniş vagi-
nal eksizyonun vaginal darlığa neden olduğunu ve 
cinsel işlev bozukluğuna yol açtığını göstermiştir 
(62). Niemihen ve ark ise, sakrospinöz fiksasyon 
prosedürü sonrasında hastaların %58‘de cinsel 
işlevde değişiklik olmadığını, %33’de iyileşme 
olduğunu ve %9‘da kötüleşme olduğunu göster-
mişlerdir (63). Vaginal histerektomi sonrasında 
uygulanan McCall kuldoplasti veya sakrospinöz 
fiksasyonun cinsel fonksiyonlara etkilerinin karşı-
laştırıldığı bir çalışmada iki cerrahide de vaginal 
uzunluğun anlamlı derecede kısaldığı; ancak bu 
kısalmanın Mc Call kuldoplasti grubunda daha 
fazla olduğu tespit edilmiştir (64). Ancak preope-
ratif ve postoperatif cinsel fonksiyonların vaginal 
uzunluk ile ilişkisi bulunamamıştır. Dolayısıyla, 
bu değişiklik kadınlarda cinsel disfonksiyon ile 
ilişkili bulunmamıştır. 

Uterosakral ligaman süspansiyonu ile sakros-
pinöz fiksasyonun cinsel fonksiyonlara etkisinin 
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saklanmıştır. Meş komplikasyonlarının azaltılma-
sı amacıyla daha makropor ve daha ‘hafif ’ meşle-
rin üretimi ön plana çıkmıştır. 

Transvaginal meş cerrahisi ile ilgili randomize 
kontrollü çalışmalar artmaktadır. Bu çalışmalarda 
cinsel fonksiyonların değerlendirmesinde valide 
edilmiş anket formları kullanılmasa da çoğu çalış-
ma disparoni oranlarını bildirmektedir. Anterior 
kompartman tamirinde meş ile doğal doku tami-
rinin cinsel fonksiyonlara etkisinin karşılaştırıl-
dığı çalışmalarda de novo disparoni, postoperatif 
disparoni ve PISQ skorları arasında anlamlı fark 
saptanmamıştır (70-76). Altman ve ark. transva-
ginal meş cerrahisi ile kolporrafi anterior prose-
dürünü karşılaştırmışlar ve meş cerrahisinde daha 
yüksek başarı oranı ancak daha fazla komplikas-
yon ve yan etki olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca 
iki grupta PISQ skorları benzer oranda bulunmuş; 
ancak meş grubunda kolporrafi anterior grubuna 
göre de novo disparoni oranı daha fazla bulun-
muştur.(%2 ye %7.3) (74). Cochrane derlemesin-
de anterior prolapsus tamirinde doğal doku ile ya 
da meş ile tamirde de novo disparoni gelişimi açı-
sından fark bulunmamıştır (77). 

Cochrane derlemesine göre posterior kom-
partmanda meş kullanımı ile ilgili yeterli veri 
bulunmamaktadır (77). Posterior kompartmanda 
meş kullanımı ile ilgili daha az randomize kontrol-
lü çalışma mevcuttur. Anterior ve posterior meşin 
birlikte kullanıldığı çalışmalarda doğal doku tami-
ri ile meş tamiri arasında cinsel sonuçlar açısından 
fark saptanmamıştır (76,78,79) . Anterior ve/veya 
posterior kompartmanda meş cerrahisi yapılan 
hastalarda de novo disparoni oranları %5-28 ara-
sındadır [80]. Posterior kompartmana meş uygu-
lanması de novo disparoni ile ilişkili olabileceği 
için günümüzde genellikle doğal doku tamirleri 
yapılmaktadır. 

Transvaginal meş cerrahisinin komplikasyon-
larının azaltılması amacıyla por aralıkları daha 
geniş, daha hafif meşler üretilmeye başlanmıştır. 
Daha önceki randomize çalışmalar ve meta-ana-
lizler eski tip meşler ile yapılmış ve günümüzde 
artık bu meşlerin çoğu üretimden kalkmıştır. Yeni 

gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Postope-
ratif dönemde ise enfeksiyon, spondilodiskit gibi 
nadir görülen komplikasyonlar mevcuttur. Sakro-
kolpopeksi sonrasında uzun dönemde en sık kar-
şılaşılan komplikasyon meş erozyonudur. Meş sık-
lıkla vaginaya erozyone olabilmektedir. Özellikle 
eş zamanlı histerektomi yapılan vakalarda veya 
kalıcı sütürler kullanılarak yapılan vakalarda meş 
erozyonu daha fazla görülebilmektedir. Meşin va-
ginaya erozyonu, kanama, kötü kokulu akıntı, dis-
paroni ve hisparoni denilen partnerde cinsel ilişki 
sırasında ağrı gibi şikayetlere neden olabilir (67). 

Sakrokolpopeksinin cinsel fonksiyonlara et-
kilerini geleneksel vaginal cerrahi ile karşılaştıran 
çalışmalar mevcuttur. Sakrokolpopeksi ile trans-
vaginal tamirin cinsel fonksiyonlara etkilerini 
değerlendiren bir çalışmada 72 hastaya robotik 
sakrokolpopeksi yapılmış, 2 hastaya abdominal 
sakrokolpopeksi yapılmıştır (68). Hastaların yarı-
sında cinsel aktivitede değişiklik olmamış, bir kıs-
mında cinsel aktivite artmış, bir kısmında dispa-
roni azalmıştır; ancak vaka sayısının kısıtlı olması 
nedeniyle sonuçlar anlamlı değildir. 

Robotik sakrokolpopeksi ile laparoskopik 
sakrokolpopeksinin karşılaştırıldığı 78 hasta içe-
ren bir çalışmada 12 aylık takipte iki grup arasında 
cinsel fonksiyonlar açısından anlamlı bir fark sap-
tanmamış; ancak iki grupta da cinsel fonksiyon-
larda düzelme elde edilmiştir (69).  

Transvaginal Meş Cerrahilerinin 
Cinsel Fonksiyonlara Etkileri
Pelvik organ prolapsusunun tüm kompartmanlar-
da tedavisi için meşin transvaginal kullanımı da 
öne sürülmüş ve çeşitli tartışmalarla birlikte kul-
lanılmıştır. Meşin artan kullanımı ile birlikte meş 
komplikasyonlarının artması nedeniyle Ameri-
ka Food & Drug Administration (FDA) 2008 ve 
2011 yıllarında olmak üzere meşin kullanımının 
komplikasyonlara neden olabileceği ve riskli oldu-
ğu yönünde iki uyarı yayınlamıştır. Bu uyarılardan 
sonra bazı meş firmaları üretimi durdurmuş ve 
ABD’nde transvaginal meş kullanımı azalmıştır. 
Avrupa’da da bazı ülkelerde meşin kullanımı ya-
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Midüretral sling cerrahileri sonrasında de 
novo urge inkontinans gelişebilir, bu durum da 
cinsel fonksiyonları olumsuz etkileyebilir. Diğer 
yandan vaginada meşin hissedilmesi veya meş 
erozyonu-ekstrüzyonu gelişmesi de disparoniye 
neden olabilir (88,89). Vaginal innervasyon an-
terior vaginada lokalize olduğundan, midüretral 
sling cerrahisi sonrasında vaginada duyusal so-
runlar ve uyarılmada azalma olabileceği düşünül-
mektedir (90). Ayrıca midüretral slingin anatomik 
pozisyonu G noktası fonksiyonlarını etkileyebile-
ceği öne sürülmüştür (91). Dıştan içe ve içten dışa 
TOT uygulamasının cinsel işlev üzerinde farklı 
etkilerinin olup olmadığına dair yeterli çalışma ve 
veri bulunmamaktadır. Ancak teorik olarak trokar 
geçişi sırasında klitorisin dorsal sinirinin hasar-
lanması riski olduğu unutulmamalıdır.

Maaita ve ark., tension-free vaginal tape ope-
rasyonu sonrasında hastaların %72’sinde cinsel 
fonksiyonlarda değişiklik olmadığı, %14’de kötü-
leşme olduğu, %5’de iyileşme olduğu ve %95’de ko-
ital inkontinansta düzelme olduğunu saptamıştır 
(92). Elzevier ve ark., TVT sonrasında hastaların 
%26’sında cinsel fonksiyonlarda düzelme olduğu-
nu saptamıştır (93). Şimşek ve ark., TOT operas-
yonu sonrasında FSFI ve ICIQ skorlarında anlam-
lı düzelme olduğunu bildirmiştir (94). Naumann 
ve ark., minisling operasyonunun kontinansı sağ-
lamakla beraber cinsel işlev ve hayat kalitesi üze-
rinde olumlu etki gösterdiğini saptamıştır (95). 
Bu konu ile ilgili yapılan 18 çalışmanın sistemik 
derlemesinde 1578 SÜİ cerrahisi uygulanan kadın 
değerlendirilmiştir. Kadınların %56.7’sinde cinsel 
fonksiyonlarda değişim olmamıştır, %33.9’unda 
cinsel fonksiyonlarda olumlu değişim olmuştur, 
%9.4’nde cinsel fonksiyonlar olumsuz yönde et-
kilenmiştir (87). Buna göre cinsel fonksiyonlarda 
olumlu değişim olma olasılığı, olumsuz etkilenme 
olasılığından üç kat daha fazladır. 

SÜİ cerrahisi sonrasında partnerlerdeki cinsel 
fonksiyonlar da değerlendirilmiştir. Erkeklerde 
International Index of Erectile Function (IIEF-5) 
skorlarında anlamlı düzelme elde edilmiştir. Bu-
nun nedeni koital inkontinansta azalma, vagina-

jenerasyon hafif meşler ile de fazla sayıda çalışma 
bulunmamaktadır. 2016 yılına ait Cochrane derle-
mesinde eldeki kanıtların doğal doku tamirine kı-
yasla transvaginal meş cerrahisini desteklemediği 
ve bu çalışmalarda değerlendirilmiş olan meşlerin 
çoğunluğunun günümüzde mevcut olmadığı, yeni 
meşler ile ilgili yeterli kanıt olmadığı bildirilmiştir 
(81). 

Rahkola-Soisalo prospektif çok merkezli bir 
çalışmada yeni jenerasyon transvaginal meş olan 
Uphold Lite Vaginal Destek Sistemi’nin (Boston 
Scientific, Marlborough, Massachusetts, USA) 
cinsel fonksiyonlara etkisini değerlendirmiştir 
(82). 12 aylık takipte cinsel fonksiyonlarda kötü-
leşme ve PISQ-12 skorlarında anlamlı gerileme 
görülmüştür. Ancak alt gruplara bakıldığında kö-
tüleşmenin nedeninin partner ile ilişkili sorunlar 
olduğu saptanmıştır. 

ÜRİNER İNKONTİNANS 
CERRAHİLERİNİN CİNSEL 
FONKSİYONLARA ETKİLERİ
Stres üriner inkontinansın cerrahi tedavisinde pek 
çok teknik tanımlanmıştır. Bu tekniklerin hiçbiri 
%100 başarılı değildir. Günümüzde, minimal in-
vazif olmaları ve yüksek başarı oranları nedeniyle, 
midüretral sling operasyonlar stres üriner inkon-
tinans cerrahisinde en sık tercih edilen yöntemdir. 
Midüretral sling operasyonları ilk kez 1995 yılın-
da Ulmsten tarafından retropubik pasaj şeklinde 
(tension-free vaginal tape, TVT) tanımlanmıştır 
[83]. TVT’nin 17 yıllık takipte başarı oranları %90 
civarındadır (84). Daha sonra mesane, bağırsak ve 
büyük damar yaralanmalarını engellemek ama-
cıyla transobturator tape (TOT) operasyonu tarif 
edilmiştir (85). 

Moran ve ark., Burch kolposüspansiyon uy-
gulanan 55 hastada postoperatif koital inkonti-
nansta %81 oranında düzelme olduğunu göster-
miştir (86). Koital inkontinans ile ilgili yapılan 
11 çalışmanın meta-analizinde midüretral sling 
veya Burch kolposuspansiyonu sonrasında koital 
inkontinans şikayetlerinde anlamlı düzelme elde 
edilmiştir (87). 
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prolapsus cerrahisi birlikte uygulandığında cinsel 
fonksiyonlara etkisini değerlendiren çalışmalar 
kısıtlıdır. Aslan ve ark. 150 TOT +/- prolapsus 
cerrahisi uygulanan kadında preoperatif ve pos-
toperatif dönemde cinsel fonksiyonları değerlen-
dirmişler ve sadece TOT uygulanan grupta cinsel 
istekte ve FSFI skorlarında anlamlı düzelme, TOT 
ve prolapsus cerrahisi uygulanan grupta ise lub-
rikasyonda azalma dışında anlamlı bir değişiklik 
olmadığını saptanmışlardır (104). 

KİŞİLERE CERRAHİ ÖNCESİ 
VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER 
VE AYDINLATILMIŞ ONAM 
KONUSU
Yukarıda bahsettiğimiz pelvik cerrahi operasyon-
ları geçirecek hastalara operasyon öncesi operas-
yon ile ilgili genel ve operasyona yönelik spesi-
fik riskler dışında cinsel fonksiyon ile prosedür 
ilişkileri de anlatılmalıdır. Cinsel fonksiyon ve 
cinsel hayat kadınlar için kolaylıkla konuşulacak 
konular değildir; kadınların çoğu bu konudan ko-
nuşmaktan çekinmektedirler. Bu yüzden hastalar 
preoperatif dönemde sormasalar da geçirecekleri 
prosedürün cinsel fonksiyonlarında değişiklik ya-
pıp yapmayacağı, yapacaksa da nasıl bir değişiklik 
yapacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

SONUÇ
Pelvise yönelik yapılan cerrahinin tipine bağlı 
olarak cinsel işlev bozuklukları çıkabilmektedir 
veya cinsel fonksiyonların cerrahi sonrası bekle-
nildiği kadar düzelmediği gözlenmektedir. İleri 
yaş ve menopozal dönemin etkileri ile birlikte bu 
problem daha da belirgin hale gelebilmektedir.  
Bu konu hala tartışmaya açık bir konudur ve bu 
konuda daha fazla randomize kontrollü çalışma-
ya ihtiyaç vardır. Pelvise yönelik yapılan düzeltici 
cerrahilerin kadınların cinsel işlev durumları da 
gözetilerek gerçekleştirilmesi gereklidir. 

nın daralması ve kadının cinsel istek ve uyarılma-
sında artış olarak belirtilmiştir (96). 

PELVİK ORGAN PROLAPSUSU 
Ve ÜRİNER İNKONTİNANS 
CERRAHİLERİNİN CİNSEL 
FONKSİYONLARA ETKİSİ
Literatürde bu konuda çok farklı sonuçlanan ça-
lışmalar mevcuttur. Pelvik organ prolapsusu olan 
kadınlarda cinsel işlevin olumsuz yönde etkilendi-
ği ve beraberinde üriner inkontinans da eşlik edi-
yorsa şikayetin daha da arttığı yönünde çalışmalar 
olduğu gibi cinsel işlevin etkilenmediği ve hatta 
pelvik organ prolapsusu ile birlikte cinsel tatmin-
de artış olduğu yönünde çalışmalar da mevcuttur 
(97-101). 

Rogers ve ark., çok merkezli prospektif bir ça-
lışmada stress üriner inkontinans (%82.4) ve/veya 
pelvik organ prolapsusu (%76.5) olan 75 hastaya 
cerrahi öncesinde ve sonrasında Pelvik Organ 
Prolapsus/İdrar Kaçırma Cinsel Fonksiyon Değer-
lendirmesi (PISQ)  skoru ile cinsel işlev karşılaş-
tırılmış ve kontinans açısından iyileşme ve PISQ 
total skorunda ise anlamlı düşme tespit etmiştir 
(102). Hastaların %29 ‘nda cinsel işlevde artış 
bulunmuşken %71’de daha düşük skorlar bulun-
muştur. Tek tek incelendiğinde çalışmada libido, 
uyarılma, orgazm ve tatmin fazlarının hepsinde 
düşük skorlar bulunmuştur. Bu çalışmanın takip 
süresi 3-6 ay olması, çalışmanın eksik tarafı ola-
rak görülmüştür ancak yine de yapılan cerrahi ile 
prolapsus ve/veya inkontinans düzeldiğinde her 
zaman cinsel işlevde de düzelme olamadığını gös-
termesi açısından çalışma literatürde oldukça ses 
getirmiştir. Thakar ve ark. yayınladığı çalışmada 
prolapsus +/- üriner inkontinans cerrahisi geçi-
ren 35 kadına preoperatif ve postoperatif 4. Ayda 
King’s Sağlık Anketi, PISQ ve Sheffield Prolapsus 
Semptomları Anketi doldurulmuş ve postope-
ratif istatistiksel olarak anlamlı iyileşme olduğu 
saptanmıştır (103). Midüretral sling cerrahisi ve 
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hastalık yüzünden yaşamını kaybedeceği tahmin 
edilmektedir (3). Cinsiyete özgü bir hastalık ola-
rak da kabul edilen meme kanserinin görülme 
sıklığı kadınlarda %29, erkeklerde ise %1’den az-
dır. Meme kanseri puberte öncesi dönemde he-
men hemen hiç görülmezken, 20 yaş altında çok 
nadir görülmekte, 20 yaşından sonra ise insidans 
hızla artmakta ve 54 yaşından sonra bu artış be-
lirginleşmektedir. Kırk yıl kadar önce ABD’nde 20 
kadından birine meme kanseri tanısı konulurken, 
günümüzde dünyada her sekiz kadından birinde, 
yaşamının herhangi bir döneminde meme kan-
seri gelişeceği vurgulanmaktadır (3). Ülkemizde 
Sağlık Bakanlığı’nı verilerine göre, meme kanseri 
kadınlarda görülen kanserler arasında % 24.1 ora-
nıyla en sık görülen kanser türüdür ve Ülkemizde 
meme kanseri insidansı 100 binde 45.8 olup her 
yıl yaklaşık 17.000 kadın meme kanserine yaka-
lanmaktadır (4). 

Gelişmiş toplumlarda düzgün uygulanan tara-
ma çalışmaları ve uygun tedavilerle beş yıllık sağ-
kalım oranları %88 ‘e kadar çıkmıştır (5). Meme 
kanserinde tedavi cerrahi, kemoterapi, radyotera-
pi, hormonoterapi, immunoterapi veya bunların 
kombinasyonu şeklinde uygulanır. Cerrahi tedavi 
en çok uygulanan yöntemdir. Geçmiş yıllarda ge-
niş aksiler diseksiyonuda içeren radikal mastekto-
mi sıklıkla uygulanırken, günümüzde meme ko-

GİRİŞ
Kadın ya da erkek her kişi için kanser tanısı almak 
kişisel bütünlüğüne ağır bir darbe almak demektir. 
Kanser sıklıkla zor ve ağır tedavi modalitelerini 
içermektedir. Bu tedavi modalitelerinin çoğu sek-
süel fonksiyonu ciddi şekilde etkileyebilmektedir. 
Kanser tedavisi gören insanların önemli bir bölü-
mü hayat akışlarını ciddi şekilde etkileyen seksüel 
disfonksiyon yaşayabilmektedir (1). Son yıllarda 
artan bu hasta grubuna daha spesifik tedaviler 
sunabilmek için onkoseksologlar çalışmalarını 
yürütmektedirler. Ne yazık ki bu hasta grubunun 
büyük bölümü seksüel problemleri için yardım 
almak için hekimlere başvurmamaktadırlar ve ya-
şadıkları problemleri hastalığın bir parçası olarak 
görmektedirler (2). Aslında onkologlarında birço-
ğu hastalarının seksüel problemlerini soruşturma-
makta ve tedavi için girişimde bulunmamaktadır. 

MEME KANSERİ
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser 
türüdür ve kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada 
gelen önemli bir sağlık problemidir. Erkekler-
de ise oldukça nadir görülür. Amerikan Kanser 
Birliği’nin verilerine göre 2017 yılında, Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD)’nde 257.710 yeni meme 
kanseri tanısı konulacağı, 40.610 kişinin ise, bu 
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ruyucu cerrahiler daha sıklıkla uygulanmaktadır. 
Lumpektomi, segmental rezeksiyonlar yada kad-
ranektomi gibi cerrahiler erken evre kanserlerde 
uygulanır (6). Meme cerrahisi sonrası meme re-
konstrüksiyonlarının da yüzgüldürücü sonuçları 
izlenmektedir. Hangi tür cerrahi yapılırsa yapılsın 
aksiler lenf nodu tutulumu oldukça önemlidir. 
Lenf nodu tutulumu olan hastalarda mutlaka ke-
moterapi ve/veya radyoterapi ile tamamlayıcı te-
davi yapılmalıdır. Meme kanseri tedavisinde diğer 
önemli parametrede meme kanseri dokusunun 
hormona duyarlı olup olmamasıdır. Hormona 
duyarlı kanserlerde hormonal tedavi sıklıkla kul-
lanılmaktadır (6). Tedavideki başarı oranlarının 
yükselmesiyle beraber hekimler tedavi esnasında-
ki hayat kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara 
yönelmiştir. Meme kanseri tedavisi esnasında gö-
rülen en büyük problemlerden biride tedavilere, 
tedavi sonucu oluşan fiziksel-emosyonel yan etki-
lere veya hastalığın kendisine bağlı görülen seksü-
el disfonksiyondur. 

Kadında Meme Kanseri ve Seksüel 
Disfonksiyon
Meme kanseri batı dünyasında kadınlarda en sık 
görülen kanser türüdür. Çok çeşitli tedavi seçe-
nekleri halen uygulanmaktadır. Bu tedavi çeşitle-
rinin çoğu hastanın cinsel hayatını olumsuz etki-
lemektedir. Kadınlar için tek taraflı veya bilateral 
mastektomi kadın kimliğine çok ciddi zarar veren 
bir durum olarak görülür (Resim.1). Kadınlar bu 
cerrahilerden sonra kendilerini sakat kalmış gibi 
hisseder ve partnerleri tarafından beğenilmemek-
ten korkar. Düşünülenin aksine erkeklerin çok 
büyük çoğunluğu mastektomi olan partnerleriyle 
cinsel ilişkiyi kesmek istememektedirler (7-10).

Meme kanseri sonrası seksüel problemler 
daha çok mastektomi ve lumpektomiyle alakalı-
dır. Bir kadın için Meme kaybı çok üzücü olabilir. 
Bazı kadınlar bilateral meme kaybıyla yüzleşebilir. 
Tüm meme kanseri vakalarının %25’i premeno-
pozal olmaktadır ve %15 vaka 45 yaş altı kadınları 
etkilemektedir.  Kadınlarda bu tip prosedürlerin 
en önemli sexüel disfonksiyon yaratan yan etkisi 

daha az çekici bulunmak düşüncesidir. Cerrahi 
olarak meme çıkarılması kadınlarda seksüel gö-
rüntüye ve cinsel ilişkiye karşı hevese ciddi etki ya-
par. Cerrahi sonrası erken dönem seksüel disfonk-
siyonun en yüksek olduğu evredir ve çoğu vakada 
zamanla düzelme görülür. Ancak yinede seksüel 
disfonksiyon çoğu vakada kalıcı hale döner. Özel-
likle erken yaşta iyatrojenik menopoz oluşması 
görülebilir. Birçok kültürde meme güzelliğin ve 
seksüalitenin ayrılmaz bir parçasıdır. Meme kaybı 
kadınların kendilerini daha az güvende hissetme-
sine yol açar. Ayrıca kadınlar bu gibi durumlarda 
partnerlerinin kendilerini kabullenmede sıkıntı 
yaşayacağını ve daha az arzulayacağını düşünür. 
Azımsanmayacak bir oranda kadınlar için meme 
ve meme ucu seksüel uyarılma için önemli nok-
talardır. Kadınlar için partnerlerinin meme ve 
meme uçlarına yaptığı dokunuş önsevişme için 
vazgeçilmezdir. Hatta bazı kadınlar sadece bu 
yolla orgazm olabilmektedir. Meme kanseri için 
yapılan cerrahi müdaheleler bu kadınların cinsel 
hayatlarını bitirebilmektedir. Meme kanseri ne-
deniyle mastektomi geçirmiş kimi kadınlar cinsel 
ilişki sırasında skar dokusunun ve etrafının uya-
rılmasını heyecan verici bulur. Ama daha büyük 
bir çoğunlukta kadınlar skarlarını saklamakta ve 
partnerlerinin o bölgeye dokunmasına izin ver-
memektedirler. Mastektomi sonrası kadınların 
çoğu gögüs bölgesindeki skar dokularının görün-
mesini istemedikleri için daha önceden kolayca 
orgazma ulaşabildikleri seks pozisyonlarından 
kaçınır hale gelebilmektedirler (11-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1: Cerrahi sonrası memede skar dokusu. 

 

 

 

Resim-1: Cerrahi sonrası memede skar dokusu.
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kayganlaştırıcılar önerilmelidir. Kayganlaştırıcıla-
rı kullanamayan veya fayda görmeyen hastalarda 
lokal östrojenli kremler tavsiye edilmelidir. Meme 
kanseri sonrası kullanılan tamoksifen östrojen 
reseptör modülatörüdür. Meme dokusu üzerin-
de antagonist etkiyle meme kanseri tedavisinde 
kullanılır ayrıca uterus ve vajina üzerine zayıf 
agonist etkileri vardır. Vajina üzerinde kuruluğun 
giderilmesi gibi pozitif etkileri olabileceği düşü-
nülmesine karşın endometriumda proliferatif etki 
yapar ve yakın takibi gerektirir. Birçok çalışmada 
tamoksifenin seksüel disfonksiyon üzerine cid-
di bir yarar sağlamadığı gösterilmiştir. Aromataz 
inhibitörleri (Anastrozole, Letrozole ve Exemesta-
ne) meme kanserinin her aşamasında kullanılan 
ilaçlardır. Bu ilaçlar kadınlarda östrojen seviyele-
rini ciddi oranlarda düşürür ve ağır vajinal kuru-
luk, disparoni, şiddetli menopozal semptomlar ve 
cinsel istek kaybına yol açar. Bu durumlarda yine 
lokal tedavilerden yararlanılır (5).

Meme kanseri için uygulanan kemoterapotik-
lerde cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açabilir. 
Kemoterapotiklerin çoğu erken menopoz benze-
ri bulgulara yol açar. Sıcak basmaları, disparoni, 
vajinal daralma, vajinal atrofi,  vajinal kuruluk 
ve vajinal kaşıntı. Bazı kemoterapotişkler muko-
zal membranlarda iritasyon yapar. Buda vajinal 
semptomları kötüleştirebilir. Genital fırsatçı en-
feksiyonlarda sıkça görülür. Vajinal mantar ve 
bakteriyel enfeksiyonlar gelişebilir. Tüm bunlar 
cinsel isteği azaltıp cinsel fonksiyon bozukluğuna 
yol açabilir. Kemoterapotiklerin genel yan etkileri 
de cinsel isteği azaltabilir. Bulantı, kusma, vücut 
ağrıları ve halsizlik gibi semptomlar cinsel isteği 
azaltır. Hastaların çoğu cinsel ilişkiye girecek güç-
lerinin kalmadığını tarifler. Kemoterapotiklerin, 
saç dökülmesi, kilo kaybı veya aşırı kilo alma, 
devamlı infüzyon kateterleri gibi vücut görüntü-
sünü bozan etkileride vardır. Bu gibi durumlarda 
kadınlar görüntülerinden hoşnut olmaz, kendine 
güvenlerini kaybedebilirler ve cinsel ilişkiden ka-
çınabilirler (18-22).

Amerikan Ürolojik Hastalıklar Vakfı (AFUD) 
tarafından cinsel işlev bozuklukları sınıflandırma-
sını oluşturmuştur. Buna göre, cinsel işlev disfonk-
siyonu dört ana başlıkta toplanmıştır (14). Bunlar; 
cinsel istek bozuklukları, cinsel uyarılma bozuk-
luğu, orgazm bozukluğu ve cinsel ağrı bozukluk-
larıdır. Meme kanseri tedavisi alan kadınlarda 
%23-65 oranında seksüel istekte azalma, %20-43 
oranında vajinal kuruluk, %16-36 oranında orgaz-
ma ulaşamama, %35-38 oranında disparoni, %30-
67 oranında vücut görüntüsüne bağlı problemler 
ve %90 oranında meme başında his noksanlığı gö-
rülür. Bu kadınlarda %40 ‘ın üzerinde depresyon 
bulguları görülür. Depresyon sonucu cinsel fo-nk-
siyon bozukluğuda görülebilmektedir (15,16).

Radikal mastektomi sonrası bazı kadınlar-
da geçmeyen gögüs ve omuz ağrıları oluşur. Bu 
gibi ağrılarda seksüel istekte azalmaya sebep 
olabilmektedir. Segmental rezeksiyon veya lum-
pektomi olmuş ancak üzerine radyoterapi gören 
kadınlarda kimi zaman memede şekil bozukluk-
ları meydana gelebilir (Resim 2). Meme hassas ve 
ağrılı olabilir. Meme üzerinde kırmızı-kahverengi 
lekeler oluşabilir. Meme başında çekilmeler hat-
ta ülsere lezyonlar oluşabilir. Radyoterapinin bir 
diğer yan etkiside meme başında hassasiyet kay-
bıdır.  Bu gibi durumlarda da seksüel disfonksi-
yon gelişebilmektedir. segmenter rezeksiyon ve 
lumpektomi olan hastalarda seksüel disfonksiyon 
radikal cerrahi geçiren kadınlara göre daha az gö-
rülür (2,7,8). Meme kanseri tedavisi sonrası hasta-
nın psikolojik sağlığı da seksüel disfonksiyon için 
önemli bir parametredir. Partnerin desteği meme 
kanseri tedavisi alan kadın için oldukça önemlidir. 
Birçok kadın için seksüel disfonksiyonun sebebi, 
meme kanseri için geçirilen cerrahiden çok kanser 
için yapılan sistemik tedavinin yarattığı prematür 
iyatrojenik menopoz durumudur (17). Post-me-
nopozal dönemde ortaya çıkan meme kanserinde, 
hormon replasman tedavisi kesilir. Düşük östro-
jen seviyeleri kadınlarda vajinal atrofi, kuruluk ve 
disparoniye sebep olur (18). Bu hastalara vajinal 
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siyon tedavisinde altın Standard yöntemdir. Bu 
sayede hastalar anksiyete, stres ve duygudurum 
değişikliklerini tedavi ettirebilirler(1,2,6-8). Bu te-
davi modalitesinde bireysel ve aile terapileri teme-
li oluşturur. Hastaların kendi görüntüleri beğen-
melerini sağlayacak önerilerde bulunulur. Cinsel 
ilişki sırasında kendini güzel hissettiği kıyafetleri 
giymesi tavsiye edilir. İnce giysiler giyilmesi öne-
rilir. Alkol ve acılı-baharatlı yiyeceklerden uzak 
durulması önerilir. Bunun yanında serotonin ge-
rialım inhibitörleri ile diğer antidepresan ve ank-
siyolitik ilaçlar kullanılır.  Kanser sonrası cinsel 
fonksiyon bozukluğu olan hastalarda alternatif 
ve tamamlayıcı tedavilerde geliştirilmiştir. Ritmik 
nefes egzersizleri, pilates ve akapuntur denenen 
tedavilerdir(1,2,6-8).

Erkekte Meme Kanseri ve Seksüel 
Disfonksiyon
Erkeklerde meme kanseri görülme sıklığı olduk-
ça düşüktür. Sadece BRCA2 gen mutasyonu olan 
erkeklerde bu oran %6 olarak hesaplanmıştır. 
Erkeklerde görülen meme kanseri hemen her za-
man hormon resetörü pozitif gruptur ve tedavide 
hormonal tedavi sıklıkla uygulanır(6,24). Erkek-
ler için bir kadın hastalığına sahip olmak sıklıkla 
üzücü ve küçük düşürücü hislere kapılmalarına 
sebep olur. Bu hisler bile erektil disfonsiyon geli-
şimi için yeterli olabilmektedir (24). Ancak kulla-
nılan hormonal tedavilerde (Tamoksifen) sıklıkla 
erektil disfonsiyona yol açabilir. Erkek meme kan-
seri sonrası görülen erektil disfonsiyon tedavisin-
de psikoterapiler ve 5PDEi’leri başarılı bir şekilde 
uygulanmaktadır (24).

Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu 
sıkça uygulanan bir yöntemdir(6-8). Meme şekil 
ve boyut olarak kadınları tatmin edebilmektedir 
ancak hassasiyet geri gelmeyebilir. Meme başının 
duyusal innervasyonunu sağlayan sinirler meme 
dokusunun içinden geçer. Meme kanseri için cer-
rahi geçiren hastaların çoğunda bu sinirler kesilir 
ve sonuç olarak meme ve meme başı duyusu yok 
olur. Bunun sonucu olarak rekonstrükte edilen 
meme ve meme başında duyu çok az veya yok-
tur. Meme kanseri sonucu cerrahi geçiren kadın-
larda cinsel hazın tekrar alınabilmesi için Meme 
rekonstrüksiyonun önemli etkisi olduğu gösteril-
miştir (1,2,6-8,23). Meme rekonstrüksiyonu olan 
kadınlar kendilerini daha güzel ve çekici hisseder 
ayrıca partnerleri tarafından daha çok kabul gö-
rüldüklerini düşünürler (6-8,23). Bu çok önem-
lidir çünkü kadınlar için cinsel haz çoğunlukla 
düşüncelerindedir. Meme kanseri sonrası cinsel 
fonksiyon bozukluğu bulunan hastaların tedavisi 
ekip olarak yürütülmelidir. Bu ekip içinde onko-
log, cerrah ve psikiyatrist bulunmalıdır. Psikosek-
süel yardım meme kanseri sonrası cinsel disfonk-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2: Radyoterapi sonrası meme. Resim-2: Radyoterapi sonrası meme.
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Radikal Prostatektomi: 
Prostat kanseri erkeklerde ikinci en sık tanı ko-
nulan malignitedir ve kanser spesifik mortalite 
sıralamasında da akciğer kanserinden sonra ikinci 
sırada yer almaktadır. Günümüzde yaşayan her 
6 erkekten birinin(%16.2) prostat kanseri tanı-
sı alması ve her 33 erkekten birinin(%3) prostat 
kanserine bağlı yaşamını yitirmesi beklenmek-
tedir(1). Radikal prostatektomi konservatif te-
daviyle karşılaştırıldığında sağkalım avantajının 
gösterilebildiği tek tedavi seçeneğidir ve güncel 
tedavi kılavuzları lokalize prostat kanseri tedavi-
sinde radikal prostatektomiyi birinci basamak te-
davi seçeneği olarak vermektedir. Lokal ileri pros-
tat kanserinde ise seçilmiş vakalarda multimodal 
tedavinin bir parçası olarak radikal prostatektomi 
önerilmektedir.(2) Prostat kanserinin yüksek insi-
dansı ve özellikle PSA’nın bir tarama testi olarak 
FDA(Food and Drug Administration)  tarafın-
ca onaylanmasının ardından giderek daha erken 
yaşlarda prostat kanseri tanısı konması radikal 
prostatektominin cinsel fonksiyonlar üzerindeki 
etkisini ve bu buna yönelik tedavi yaklaşımlarını 
daha önemli hale getirmiştir. 

Prostatın cerrahi anatomisinin daha iyi an-
laşılması ve minimal invaziv tekniklerin gelişti-
rilmesine rağmen radikal prostatektomi sonrası 

GİRİŞ
Erektil disfonksiyon (ED); tatmin edici bir cinsel 
ilişki için yeterli penil ereksiyonu sağlayamama ya 
da devam ettirememe durumu olarak tanımlanır. 
Erektil disfonksiyon; etkilenen bireylerin fiziksel 
ve psikososyal sağlığını önemli derece etkileyen, 
kendilerinin ve partnerlerinin hayat kalitesi(QoL) 
anlamlı derece düşüren önemli bir sağlık soru-
nudur. Bu önemli sağlık sorununa sebep olan 
durumlar incelendiğinde; etiyolojik faktörleri vas-
küler, anatomik, hormonal, anatomik, ilaç kullanı-
mına bağlı ve psikolojik sebepler olarak sınıflandı-
rabiliriz. Genel popülasyonda ED vakalarının en 
önemli sebebi psikolojik faktörlerdir  ancak pelvik 
cerrahi geçiren hastalarda ED patofizyolojisinde; 
nörojenik ya da vasküler fatörlerin biri ya da her 
ikisi birlikte etiyolojide yer alır. Erkek cinsel sağlı-
ğı erektil fonksiyon yanında, kendisi ve partneri-
nin psikolojik durumu gibi pek çok faktörün bi-
leşeninden oluşur. Erkeklerde cinsel fonksiyonlar 
üzerinde anlamlı etkisi olan en sık pelvik cerrahi-
ler; Radikal prostatektomi(RP), Radikal sistopros-
tatektomi(RC), rektum kanseri cerrahisinde low 
anterior ve abdominoperineal rezeksiyonlar ola-
rak sıralanabilir. Bu bölümde pelvik cerrahilerin 
cinsellik üzerine etkileri özetlenmiştir. 
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erektil disfonksiyon hala önemli bir sorun olarak 
karşımızda durmaktadır. Yapılan çalışmalarda %6 
ile %68 arası erektil disfonksiyon oranları bildiril-
miştir(3). 3 faktörün postoperatif erektil fonksi-
yonun geri kazanilmasında önemli olduğu bildi-
rilmiştir. Bunlar; hastanın yaşı, preoperatif erektil 
fonksiyon durumu ve cerrahi sırasında nörovas-
küler demetin korunmasıdır. 
1. Rabbani ve ark. Erektil fonksiyonun postop 

geri kazanılmasında hastanın yaşının önemi-
ni yaptıkları çalışmada gösterilmiştir. Erektil 
fonksiyonun geri kazanılması oranları <60, 
60-65 yaş, >65 yaş için sırası ile %70, %45 ve 
%30 bulunmuştur(4). 3241 hastanın alındı-
ğı bir kohortta Kumar ve ark. >70 ileri yaşın 
anlamlı derece daha kötü erektil fonksiyonun 
geri kazanımı ile ilişkili olduğunu göstermiş-
tir(5).

2. EF düzelmesinde çok önemli ikinci bir fak-
törün de preop EF durumu olduğu gösteril-
miştir. Preop herhangibir derecede ED olan 
hastaların %48’inde postop süreçte de ED 
görülmektedir. Bu sebeple preop hastaların 
erektil durumu radikal prostatektominin rutin 
değerlendirmesinin temel bir parçasıdır(6). 
Ancak cerrahinin hemen öncesinde yapıla-
cak bir EF değerlendirmesi hastanın cerra-
hi-kanser stresi ve cerrahi öncesi çiftlerin cin-
sel isteklerinin azalmış olması nedeniyle EF 
değerlendirmesini olumsuz etkileyebilir. EF 
değerlendirmesi uygun zamanlama ile valide 
formlar(İİEF ve Sexual Health Inventory for 
Man) kullanılarak yapılmalıdır. 

3. Walsh ve ark 1982’de sinir koruyucu radi-
kal prostatektomi tanımlamasının ardından 
yaptıkları çalışmada hastaların %86 erektil 
düzelme tariflemişlerdir(7). Sinir koruyucu 
yaklaşım tüm dünyada yaygın olarak kabul 
görmüştür. Literatürde bu konuda yapılan 
çalışmalarda sinir koruyucu cerrahinin EF 
düzelme üzerine anlamlı etkisi gösterilmiş-
tir. Günümüz kılavuzlarında sinir koruyucu 
cerrahinin kesin kontraendikasyonları; Gle-
ason skoru >7, yüksek ekstrakaspüleri yayı-

lım riski(cT2c, cT3) olarak belirtilmiştir(3).
Günümüzde sinirin diseksiyon planlarına 
göre çeşitli sinir koruyucu cerrahi teknikler 
tariflenmiştir. Periprostatik fasya ve pseudo-
kapsülün daha derininde diseksiyon yapılan 
planlarda daha iyi EF oranları bildirilmiştir.
(6) Ancak derin diseksiyonların onkolojik so-
nuçlara etkisi de değerlendirilerek bu sonuçlar 
yorumlanmalıdır. 
Açık cerrahinin yanında laparoskopik ve ro-

botik radikal prostatektomi günümüzde sıklıkla 
uygulanmaktadır. Açık/Laparoskopik/Robotik 
radikal prostatektominin erektil fonksiyonlarda 
postoperatif sonuçlarını değerlendiren yüksek 
kanıt düzeyinde çalışmalar bulunmamaktadır. Fi-
carra ve ark. Yaptıkları bir derlemede postoperatif 
12 aylık takip neticesinde robotik radikal prosta-
tektominin %23.6 ED riskinde azalma ile ilişkili 
olduğu gösterilmiştir(3). Buna karşın 2016’da çı-
kan bir faz 3 kontrollü randomize çalışmada 12 
haftalık takip sonucunda açık ile robotik cerrahi 
arasında cinsel fonksiyon skorları arası fark gö-
rülmemiştir(8). Bu çalışma değerlendirken elbette 
kısa takip süresi göz önünde bulundurulmalıdır. 
2018’de çıkan son bir çalışmada erektil disfonksi-
yon açısından robotik cerrahi laparoskopik cerra-
hiye kıyasla daha üstün bulunmuştur(9). Güncel 
veriler robotik RP’nin diğer yöntemlere kıyasla 
ED riski açısından avantajlı olduğunu göstermek-
tedir ancak bu konuda ideal RP yönteminin belir-
lenebilmesi için yüksek kanıt düzeyli çalışmalara 
ihtiyaç vardır.

Radikal Sistoprostatektomi ve 
Üriner Diversiyon:
Radikal sistoprostatektomi kasa invaze mesane 
kanseri tedavisinde ve çok yüksek riskli grubu 
kas invaziv olmayan mesane kanser tedavisinde 
güncel kılavuzlar tarafınca altın standard tedavi 
yöntemi olarak önerilmektedir. Erkeklerde radikal 
sistoprostatektomi; mesane, prostat, seminal vezi-
küller ve vas deferenslerin eksizyonu yapılarak uy-
gulanmaktadır. Radikal prostatektomi ile benzer 
mekanizmalar ile radikal sistoprostatektomi son-
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konvansiyonel radikal sistoprostatektomide ise 5.7 
bulunmuştur(14). Ancak daha kötü onkolojik so-
nuçların bildirildiği çalışmaların da yayınlanması 
prostat koruyucu gibi yöntemlerin rutin kulla-
nımının önüne geçmektedir. Tüm bu sebeplerin 
dışında cerrahi esnasındaki yaş ve ek hastalıklar 
postop süreçte cinsellik üzerine etkileri gösteren 
çok önemli faktörlerdendir. “Masssachusetts Male 
Aging Study” çalışmasında 60-69 yaş hastalar 40-
49 yaş grubu hastalara göre 4 kat ED açısından 
yüksek riskli bulunmuştur(15).

Psikolojik sebepler: Cerrahi sonrası süreçte 
olan yoğun psikolojik stres ve ameliyat sonrası 
özellikle diversiyon yapılan hastalarda bozulmuş 
vücut imajı ve buna bağlı oluşan depresyon ve 
stresin cinsellik üzerine önemli etkileri vardır. Her 
ne kadar neobladder yapılmış olan hastalarda ileal 
konduitlilere göre vücut imajının daha az bozu-
lacağı teorik olarak düşünülse de Gerherz ve ark. 
139 neobladder ve 85 ileal konduitli hastada yap-
tıkları çalışmada iki grup arası vücut imaj skorları 
arası fark saptanamamıştır(16).

Sosyal ilişkiler ve partnere bağlı sebepler: 
Mesane kanserine bağlı sistektomi gibi ağır bir 
cerrahi geçirmiş olmak hastaların hayattaki ön-
celiklerini ve diğer insanlarla ilişkilerini tamamen 
değiştirebilir. Manson ve ark yaptıkları çalışmada; 
sistektomi yapılan hastaların arkadaş çevresi ile 
olan ilişkilerinde değişim saptanmamış olup part-
neri ile ilişkilerinde cinsel sorunlar nedeniyle bo-
zulma olduğu gösterilmiş(17). Kalıcı stoması olan 
hastalarda partnerlerin de seksüel aktiviteye olan 
ilgisinin de azaldığını gösteren bildiriler mevcut-
tur(18).

Rektum Kanser Cerrahileri
(Low ant rezeksiyon& 
Abdominoperineal rezeksiyon):
Low anterior rezeksiyon ve APR cerrahileri son-
rası erektil disfonksiyon bu cerrahilerin majör 
komplikasyonlarındandır ve %10 ve %65 arası ED 
oranları bildirilmiştir(19). Bu ED oranları neoa-
djuvan ya da adjuvan radyoterapi alan hastalarda 
daha yüksektir. APR sfinkter koruyucu yöntem-

rası gelişen seksüel disfonksiyon önemli bir sağlık 
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkeklerde 
sistoprostatektomi sonrası %80’e varan ED oran-
ları bildirilmiştir. Bildirilen nörojen-vasküler ED 
harici çeşitli faktörler de erkeklerde sistoprostatek-
tomi sonrası özellikle üriner diversiyona sekonder 
bozulmuş vücut özalgısı, diversiyonun ve kanser 
cerrahisinin hasta ve partner üzerinde oluşturdu-
ğu duygusal-psikososyal sorunlar ve diversiyonla-
rın cinsel sağlık ve memnuniyeti bozacağı üzerine 
olan yerleşmiş stigma seksüel disfonksiyona etki 
eden önemli faktörlerdir(10).

Bu hasta grubunda seksüel disfonksiyonun 
optimal tedavisi ancak altta yatan sebebin tam 
olarak değerlendirilmesi ile mümkün olur. Bu se-
beplerin en önemlisi ve en sık izleneni erektil dis-
fonksiyon olmakla birlikte depresyon ya da sek-
süel anksiyete varlığı da önemli bir fatör olabilir. 
Seksüel disfonksiyon sebepleri organik, iatrojenik, 
psikolojik, partnere bağlı sebepler, sağkalıma bağlı 
sebepler, cinselliğe olan ilginin azalması ve hayat-
taki önceliklerin cinsellikten uzaklaşması olarak 
sınıflandırılabilir.

Organik sebepler: Organik sebepler ekstirpatif 
cerrahi sonrası kavernöz sinirlerin hasar görmesi 
ve accesory pudendal arter zedelenmesi gibi vas-
küler sebeplere bağlı oluşur. 49 preop potent has-
tanın postop dönemde sadece 9’u(%14) cerrahi 
sonrası potent bulunmuştur. 9 potent hastanın 8’i 
sinir koruyucu cerrahi uygulanmıştır(11). Scho-
enberg ve ark. Sinir koruyucu olan ve olmayan 
yöntemlerde benzer onkolojik sonuçlar bildirmiş-
tir(12). Sinir koruyucu yöntem seçilmiş hasta gu-
rubunda tercih edilebilecek önemli bir yöntemdir. 
Prostat koruyucu yöntem ve prostat kapsül koru-
yucu yöntem bazı yazarlar tarafınca önerilmiştir. 
Önceleri benign sebeplere bağlı sistektomilerde 
önerilmiş olup mesane kanserli hastalarda yapılan 
sistektomilerde tartışmalı sonuçlar bildirilmiştir. 
44 hastanın alındığı bir çalışmada, prostat koru-
yucu yaklaşım sonrası hastaların %77.5’inde fonk-
siyonel ereksiyonlar izlenmiş(13). Basiri ve ark 
yaptıkları daha güncel başka bir çalışmada İİEF-5 
skoru prostat koruyucu sistoprostatektomide 19.8, 
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lerinin değerlendirilebilmesi için öncelikle bu 2 
farklı olayın tanımlanmasının ve fizyolojisinden 
çok kısaca bahsetmenin gerekliliğine inanmakta-
yız;

Ejekülasyon 3 temel basamaktan oluşmakta-
dır; Emisyon, ejeksiyon ve orgasm. 

Emisyon; Sempatik sistem(T10-L2) ile regüle 
olan, seminal vezikül ve prostatın kasılması ile 
semenin posterior üretraya atılması durumudur. 
Ejeksiyon ise S2-S4 parasempatik sistem aracı-
lığı ile bulbokavernöz ve pelvik taban kaslarının 
pulsatil kasılması ve eksternal üriner sfinkterın 
gevşemesi ile semenin dışarı atılması durumudur. 
Bu basamak erkeğin ejekülasyonda kısıtlı istemli 
kontrolünün olduğu basamaktır. Bu esnada in-
ternal üretral sfinkter kapanarak retrograd akı-
mı engeller. Orgasm ise(kesin tanımı olmamakla 
birlikte); posterior üretrada artmış basınca bağlı, 
verumontanum çevresinden ve aksesuar seksüel 
organlar-üretra bulb kasılmalarına bağlı artmış 
pudendal sinir uyaranının serebral korteks işlen-
mesi sonucu oluşan durumdur.

Kuru orgazm: Orgazma ejekülatın eşlik etmemesi 
durumudur.

Climacturia: Orgazm esnasında idrar kaçırma du-
rumudur.

Anorgazmi: Orgazm olamama durumudur.

Yakın zamanda çıkan pelvik cerrahiler sonrası 
erkeklerde orgazmik bozuklukları inceleyen bir 
derlemede; Radikal prostatektomi sonrası %5-70 
anorgazmi, %20-93 climacturia, radikal sistek-
tomi sonrası %33-62, climaturia %6-45 oranları 
bildirilmiştir. Kolorektal cerrahiler sonrası dy-
sorgazmi ve climacturia bildirilirken, anorgazmi 
oranlarının %0-52 olduğu gösterilmiştir. Radikal 
prostatektomi sonrası sinir korunmasının, daha 
az lenf nod disseksiyonu yapılması ve genç yaş 
daha iyi orgazmik fonksiyon korunması ile ilişki-
li bulunmuştur. Orgazm sağlanan tüm hastalarda 
kuru orgazm bildirilmiştir. Aynı şekilde radikal 

lerden daha yüksek ED riski barındırmaktadır. 
APR sonrası %15-92 arası ED oranları bildirilmiş-
tir. Ayrıca ED harici bu hasta grubunda da kolos-
tomiye sekonder vücut imaj algısında bozulmalar 
olduğu bildirilmiş ve bozulmuş vücut imajına 
bağlı seksüel disfonksiyon bildirilmiştir. Her ne 
kadar sfinkter koruyucu yöntemlerde daha düşük 
ED oranları bildirilse de bu grupta da %14-73 ED 
görülür. Radikal prostatektomi verilerinde olduğu 
gibi bu hasta grubunda da hasta yaşı postop seksü-
el disfonksiyonu belirlemede önemli bir faktördür. 
60 yaş üstü hastalarda daha yüksek ED oranları 
bildirilmiştir(20).

Nörovasküler yapıların korunduğu total me-
zorektal eksizyon ile daha düşük ED oranları bil-
dirilmiştir. Enker ve ark yaptıkları çalışmada sinir 
koruyucu APR yapılan hastalarda %57 ve sfink-
ter koruyucu cerrahi geçiren hastaların %85’inin 
üriner ve cinsel fonksiyonlarını koruduğu göste-
rilmiştir. Rektum kanser cerrahileri sonrası mul-
timodal tedavinin bir parçası olarak radyoterapi 
sıklıkla uygulanmaktadır. Mannearts ve ark yap-
tıkları bir çalışmada erkeklerin %50’sinde mul-
timodal rektum kanseri tedavisi sonrası orgazm 
kaybolduğu görülmüştür(21). Yukarıdaki sonuç-
lardan da görüldüğü üzere rektum kanser cerra-
hileri sonrası ED ve seksüel disfonksiyon sıklıkla 
karşılaşılan önemli sağlık sorunlarıdır. Hastaların 
postop dönemde takibinde optimal değerlendi-
rilme yapılabilmesi için preop hastaların erektil 
fonksiyonları ve cinsel ilişkilerini valide formlar 
ile değerlendirilmelidir. 

Orgasm ve Ejekülasyon Üzerine Etkiler:
Yukarıda, literatürle de uyumlu şekilde pelvik 
cerrahilerin erektil fonksiyon ve valide seksüel 
fonksiyonları değerlendiren formlarla yapılan ça-
lışmaların sonuçları üzerinde durulmuştur. An-
cak ejekülasyon ve orgasm cinsel döngünün son 
basamakları olup belki de hastanın yaşam kalitesi 
üzerine en çok etkisi olan basamaklardır. Pelvik 
cerrahilerin, ejekülasyon ve orgasm üzerine etki-
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sistektomi için de daha geniş rezeksiyon daha 
yüksek ejekülasyon ve orgazm sorunları ile iliş-
kili bulunmuştur. Prostat ve seminal veziküllerin 
rezeke edilmesi nedeniyle radikal sistektomi yapı-
lan grupta da kuru orgazm izlenmiştir(22). Cin-
sel sağlığı direk etkileyen önemli bir klinik sorun 
olan orgazm sorunlarını araştıran ileri çalışmalara 
ihtiyaç vardır. 

Sonuç: Yukarıdaki sonuçlardan da görüldüğü 
üzere erkeklerde pelvik cerrahiler sonrası seksüel 
disfonksiyonlar sık karşılaşılan sağlık sorunların-
dandır. Hastaların sekseül ve erektil fonksiyon-
larındaki değişimin değerlendirilebilmesi için 
preop değerlendirmede erektil fonksiyonlar ve 
seksüel durumu da mutlaka incelenmelidir. Yapı-
lan değendirmenin optimal olması ve literatürde 
yapılan veriler ile birlikte değerlendirilebilmesi 
için valide formlar ile değerlendirme yapılmalıdır. 
Bu formların doldurulması ve erektil fonksiyo-
nun değerlendirmesinde zamanlama da önemli 
bir faktördür. Cerrahinin hemen öncesinde yapı-
lan değerlendirmeler onkolojik cerrahinin stresi 
ve ciddi psikolojik yükü nedeniyle doğru sonuç 
vermeyebilir. Seksüel disfonksiyon sebebi olarak 
sadece erektil fonksiyonun değerlendirilmemesi 
sıklıkla yapılan ancak önemli bir hatadır. Erkek 
cinsel sağlığının; erektil fonksiyon gibi organik 
sebepler yanında duygu-durumu, sosyal ilişkileri, 
vücut imaj algısı, partneri ile cerrahi sonrası iliş-
kisi gibi çok kompleks faktörlerin bileşiminden 
oluştuğu unutulmamalı ve pelvik cerrahi sonrası 
seksüel disfonksiyon bu bakış açısı ile değerlendi-
rilmelidir.
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ihtiyaç vardır. Bu nörotransmitterler korpus ka-
vernozumda parasempatik innervasyonu sağla-
yarak hem arteriel hem de kavernozal düz kaslar-
da relaksasyona neden olur (5). Kavernozal sinir 
uçları mesane ile rektum arasındaki fibro-yağlı 
alanda bulunan pelvik pleksustan kaynaklanır ve 
prostatın dorsolateral yüzeyi boyunca uzanır. Bu 
lifler kan damarları ile birlikte seyreder ve Walsh 
ve ark.’nın tanımladığı nörovasküler demetleri 
oluşturular (6-9).

Sinir koruyucu radikal prostatektomi sonrası 
gelişen erektil disfonksiyon patofizyolojisi komp-
leks bir mekanizmaya sahiptir ve hala tam olarak 
anlaşılamamıştır. Cerrahiden birkaç gün sonra 
gelişen ED genellikle periprostatik nörovasküler 
demetin iyatrojenik fonksiyonel hasarı sonrasın-
da gelişir. Buna bağlı olarak nöropraksi gelişir ki 
bu durum noktürnal ve seksüel uyarı ile oluşan 
ereksiyon kaybı ile sonuçlanır. Nöropraksi son-
rası Wallerian dejenerasyon gelişene kadar sinir 
yapılarında parsiyel bir iletim mevcuttur. Corpus 
kavernozumdaki sinirsel uyarının kesilmesi sabah 
ve noktürnal  ereksiyonların oranının ve kalitesi-
nin azalmasına neden olur. Bu durum persistan 
kavernozal hipoksi ile sonuçlanır (10-12).Penil hi-
poksi  kollajen birikimine , düz kas apopitozisine 
ve kavernozal fibrozise neden olur. Sonuç olarak 
korpus kavernozumdaki bu değişiklikler venöz 

GİRİŞ
Prostat kanseri erkeklerde tanı konulan en sık kan-
serdir ve dünya çapında kansere bağlı ölümlerin 
en sık ikinci nedenidir (1). Organa sınırlı prostat 
kanseri saptanan ve 10 yılın üzerinde yaşam bek-
lentisi bulunan hastalarda altın standart tedavi ra-
dikal prostatektomidir (RP) (2). RP açık, laparos-
kopik veya robotik yöntemler ile uygulanabilir (3). 
Cerrahideki primer amaç hastalığın kontrolü olsa 
da kontinans ve potensten sorumlu sinir yapılarını 
korumak hastanın yaşam kalitesini için önem ta-
şımaktadır. Bu nedenle sinir koruyucu yöntemler 
geliştirilmiştir (4). Bu bölümde RP sonrası erektil 
fonksiyonların patofizyolojisi, nörovasküler yapıyı 
görüntüleme yöntemleri, sinir koruyucu teknikler 
ve cerrahi tekniklerin erektil fonksiyon açısından 
değerlendirilmesi tartışılacaktır.

POST-PROSTATEKTOMİ SONRASI 
EREKTİL DİSFONKSİYON PATO-
FİZYOLOJİSİ
Penil ereksiyon>psikolojik, duyusal ve hormonal 
faktörler tarafından yönlendirilen nörovasküler 
yollara dayanır ve hem vasküler hem de nöronal 
komponentler önem arz etmektedir. Penil ereksi-
yon için kavernöz sinir uçlarından salınan nitrik 
oksit ve prostoglandin gibi nörotransmitterlere 
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ile kanser dokusu arasındaki hücresel bağlantı-
lar ve konnektif doku bütünlüğü hakkında bilgi 
sağlanmış olur. Ekzojen floresans yöntemlerde 
ise floresan hedeflerin dokuya dahil edilmesi ile 
sağlıklı doku ile kanser dokusunun ayırt edilme-
sini ve görüntülenmesini sağlayan yöntemlerdir 
(19).  Endojen floroskopi yöntemlerinden mul-
tifoton  nonlineer mikroskopi (MPM) Denk ve 
ark. tarafından  geliştirilmiştir. Bu yöntem hücre-
sel aminoasit, yağ ve kollajen gibi farklı yapıdaki 
maddelerin intrinsik emisyonuna dayanmaktadır. 
Bu sayede taze ve boyanmamış doku örnekleri 
görüntülenmektedir. MPM ile selüler yapıların 
ve doku derinliğinin konfokal mikroskopa göre 
daha iyi görüntülenmesi ve daha az fototoksisi-
teye sahip olması avantajları olsa da nefes alıp 
verme gibi anlık hareketlerde görüntü kalitesinin 
düşmesi, çevre dokulardan gelen farklı sinyallerin 
olması ve çok yavaş görüntü alma hızı intraopera-
tif kullanılmasını kısıtlamaktadır (20,21). Ekzojen 
floresans yöntemlerde ise Davila ve ark.’nın Spra-
gue- Dawley sıçanlarında beş faklı floroforu penil 
enjeksiyon ile uyguladıkları bir çalışmada enjeksi-
yon sonrası 3. günde Floro-Gold’un nörovasküler 
demet ve pelvik ganglionlarda saptandığını belirt-
miştir (22). Lee ve ark. yaptığı başka bir çalışmada 
ise erkek Wistar sıçanlarına CTb-488 ve Fast blue 
enjeksiyonu sonrası in-vivo konfokal mikroskop 
ve imminohistokimyasal yöntemler kullanarak 
nöronal hücrelerin kolaylıkla tanımlandığını be-
lirtmiştir (23).

Optik koherens tomografi (OKT) biyolojik 
doku yapılarının yüksek çözünürlüklü, gerçek za-
manlı, enine kesitsel görselleştirmesini sağlayan 
bir görüntüleme modalitesidir. Başlangıçta oftal-
moloji alanında kullanıma girse de günümüzde 
kardiyoloji, nöroloji, jinekolojive üroloji alanla-
rında da kullanılmaktadır (24-26).B-modlu ult-
rasona benzer şekilde OKT ile görüntüleme, yan-
sıtılan enerjiyle toplanan bilgiyedayanır. Bununla 
birlikte, OKT akustik dalgalar yerine yakın kızı-
lötesi ışığı kullanır ve ultrasonun aksine, doku ile 
doğrudan temas gerektirmez(27). OKT prostatın 
ve periprostatik doku yapısının anlaşılması için 

kaçağa ve kalıcı ED’ a neden olur (13). Post-pros-
tatektomi ED’daki bir başka mekanizma ise akse-
suar pudendal arter yaralanmalarıdır. Erkeklerin 
%75 inde bulunan bu damar sıklıkla lateral veya 
apikal yerleşimlidir. Bu damarların yaralanması 
penil hipoksi gelişimine neden olabilir (14).

Son olarak Salamanca ve ark. yaptığı bir çalış-
mada kavernöz sinir hasarı olan sıçanların korpus 
kavernozumunda ve post-radikal prostatektomi 
ED’ li hastaların kavernozal dokularında nöroje-
nik kontraktil cevapların (sempatik) arttığını gös-
termiştir ve bu uyarının penis düz kas tonusun-
daki nörolojik kontrolü bozduğu ve erektil süreci 
antogonize ettiğini belirtmiştir (15).

NÖROVASKÜLER YAPININ 
GÖRÜNTÜLENMESİ
Geçmişten günümüze nörovasküler yapının gö-
rüntülenmesi için birçok yöntem araştırılmıştır. 
Bu yöntemlerden biri cerrahi loop kullanımı ile 
operasyon alanının 4,3 kat optik olarak büyütül-
mesidir. Bu sayede postoperatif potens ve cerrahi 
sınır oranlarında iyileşme sağlanmıştır(16, 17). 
Bir diğer çalışma ise Ukimura ve ark.’ın yaptığı 
real-time Doppler transrektal ultrason (TRUS) 
ile radikal prostatektomi sırasında nörovasküler 
demetin görüntülenmesidir. Real-time TRUS’un 
nörovasküler demetin anatomik seyrinin belir-
lenmesinde, görüntülenebilen damar sayısının ve 
arteriel kan akımının rezistif indeksinin hesap-
lanmasında yardımcı olduğu belirtilmiştir. Ancak 
operatör bağımlı olması ve mikroskobik yapıları 
tanımlamada düşük çözünürlüğe sahip olması bu 
yöntemin kullanımını kısıtlamıştır (18). 

Bir diğer görüntüleme yöntemi ise floresan 
görüntülemelerdir. Bu teknikte fotonların belir-
teçler ve / veya özgül hedef bileşenler tarafından 
emilmesine tepki olarak bir hedefin yaydığı ışığın 
tespiti ile görüntüleme sağlanmasıdır. Floresan 
görüntülemeler otofloresans veya endofloresans 
ve ekzojen floresans yöntemler olarak ikiye ayrılır. 
Endofloresans yöntemlerde aminoasit, kollajen, 
elastin ve diğer proteinler gibi doku bileşenlerinin 
floresans göstermesidir. Bu sayede normal doku 
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lanan hastalar çalışmada değerlendirilmiştir. MR 
raporlarının gözden geçirilmesinden sonra has-
taların %26 ‘sında uygulanacak olan cerrahi plan 
değişmiştir. Bu hastaların %57 sinde nörovasküler 
yapının korunması, %43 ünde ise daha agresif re-
zeksiyon yapılması kararı alınmıştır (34).

Sinir Koruyucu Teknik:
Sinir koruyucu radikal prostatektomi ilk defa 1982 
yılında Walsh ve Donker tarafından tanımlanmış-
tır. Bu tanımlamada sempatik ve parasempatik 
liflerden oluşan pelvik pleksustan, nörovasküler 
demet yapısından ve prostat ile olan ilişkisinden 
bahsedilmiştir (Resim 1A) (4).Yapılan anatomik 
çalışmalar sonucunda sinir koruyucu cerrahi tek-
nikler bazı modifikasyonlara uğramıştır. Bunlar-
dan en önemlisi pudendal sinir liflerinin yalnız-
ca lateral pedikülden geçmediği, prostat anterior 
yüze doğru saat 2-10 hizasına kadar ulaştığının 
gösterilmesidir. Bu nedenle RP uygulanan hasta-
larda yüksek anterior serbestleme ile daha iyi sinir 
korunabileceği sonucuna varılmıştır (Resim 1B) 
(35,36).

Bir diğer konu ise periprostatik doku ile nöro-
vasküler demet arasındaki ilişkidir. Bu konu lite-
ratürde özellikle sinir koruyucu tekniğin uygu-
landığı geniş serilerde tartışılmıştır. Periprostatik 
fasyada farklı diseksiyon planlarının tanımlanma-
sı, farklı derecelerde sinir koruyucu cerrahilerin 
gündeme gelmesine neden olmuştur. İlk olarak üç 
muhtemel diseksiyon planı tanımlanmıştır. Bun-
lar intrafasyal, interfasyal ve ekstrafasyal disek-
siyon planlarıdır.İntrafasyal diseksiyon planında 
apeksten tabanakadar periprostatik fasya açılır ve 
nörovasküler demet prostatikkapsülden ayrılırbu 
sayede nörovasküler demetin tamamen korunma-
sı sağlanır ancak tümörün lokalizasyonuna bağlı 
olarak cerrahi sınır pozitifliği riskini de en fazla 
taşıyan yöntemdir. İnterfasyal diseksiyonplanında 
endopelvikfasyanın viseral yaprağı ile periprosta-
tikfasya arasına girilerek nörovasküler demet ko-
runmaya çalışılır. Bu yöntemde ise nörovasküler 
demetin bireysel farklılıklara göre komplet veya 
parsiyel korunmasını sağlanmaktadır. Ekstrafas-

hem hayvan hem de insan çalışmalarında kulla-
nılmıştır. Küçük hayvan modellerinde yapılan ilk 
çalışmalarda, prostat glandı ile kavernozal sinir 
ayrımında OKT bulgularının histolojik bulgular-
la korelasyon gösterdiği tespit edilmiştir (28-30). 
Sonraki çalışmalar ise OKT radikal prostatektomi 
yapılan hastalarda intraoperatif nörovasküler de-
metin tanımlanması için kullanılmıştır. İlk defa 
Aeron ve ark. radikal prostatektomi uygulanan 24 
hastada intraoperatif  OKT’i  nörovasküler yapıyı 
koruma amacıyla kullanmıştır ve OKT görüntü-
leri ile prostatın histolojik incelemeleri arasında 
korelasyon olduğu belirtilmiştir (27).

Günümüzde multiparametrik manyetik re-
zonans (mp-MR) görüntüleme prostat kanser 
tanısıalmış hastalarda prostatektomi öncesi uygu-
lanan neredeyse rutin bir görüntüleme yöntemi 
haline gelmiştir. Prostatektomi öncesi hazırlıkta 
mp-MR prostat kanserinin ekstrakapsüler yayılı-
mını veya seminal vezikül invazyonunun varlığını 
ön görerek cerrahın nörovasküler demeti koruma-
sında fikir sahibi olmasını sağlamaktadır. Ancak 
mp-MR’ın duyarlılığı ve özgüllüğü yapılan çalış-
malarda farklılık göstermektedir. Bloch ve ark.’nın 
radikal prostatektomi öncesi hastalara 3 Tesla (3T) 
mp-MR ile yaptıkları tarama ile ilgili bir çalışma-
da ekstrakapsüler yayılım için duyarlılığın %75 ol-
duğunu belirtmiştir (31).YineJong ve ark.’nın 922 
yüksek riskli prostat kanserinde yaptığı bir çalış-
mada ise mp-MR’ ın duyarlılığının ekstrakapsüler 
yayılım ve seminal vezikül invazyonu için sırasıyla 
%43 ve %34,9 olduğunu belirtmiştir (32). 

Tedavi öncesi MR ile doğru evreleme cer-
rahi planlamada fayda sağlamaktadır. McClure 
ve ark.’nın robot yardımlı radikal prostatektomi 
öncesi 1,5T endorectal coil MR (ER-MR) ile ta-
radıkları 104 prostat kanseri hastası ile yaptıkları 
bir çalışmada; ilk uygulanacak cerrahi planın, MR 
sonuçlarının değerlendirilmesi sonrası 28 hasta-
da değiştiğini belirtmiştir. Bu hastaların 17’sine 
sinir koruyucu cerrahi kararı alınırken 11’inde 
sinir koruma yapılmadan robotik yardımlı RP 
uygulanmıştır (33). Yine Park ve ark.’nın yaptığı 
benzer bir çalışmada; pelvik faz 3T mp-MR uygu-
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RADİKAL PROSTATEKTOMİ 
TEKNİKLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI
Son on yılda, RP sonrası erektil disfonksiyon in-
sidansını saptamaya yönelik çeşitli çalışmalar 
yapılmış ancak farklı sonuçlar saptanmıştır. Bu 
farklılığın temel nedeni ise erektil fonksiyonu de-
ğerlendirmeye yönelik farklı klasifikasyon sistem-
lerinin kullanılması, farklı hasta seçim kriterleri 
ve uygulanan cerrahi tekniklerdir (40)

Günümüzde bilateral sinir koruyucu radikal 
prostatektomi uygulanan 60 yaş altı erkeklerin 
sadece %10-23 ‘ü başlangıçtaki potensini kazan-
maktadır (41-43).Cerrahi tekniklere bakıldığında 
postoperatif en az 1 yıllık takip sonrası potens 
oranlarının açık RP de %31 ile %86 olduğu bu 
oranın laparoskopik RP de ise %42 ile %76 ara-
sında olduğu belirtilmektedir. (40,44). Magheli ve 
ark.’nın açık ve laparoskopik RP’i karşılaştırdık-
ları bir çalışmada; hastaların postoperatif potens 
oranlarında her iki grup arasında anlamlı bir fark-
lılığın olmadığı saptanmıştır(45).

Bunun dışında robot yardımlı RP ile de posto-
peratif ED oranlarında anlamlı bir düşüş sağlana-
mamıştır. Güncel açık ve robotik yardımlı radikal 
prostatektominin karşılaştırıldığı prospektif bir 
çalışmada, robot yardımlı grupta daha iyi per-
formans skoruna sahip ve sinir koruyucu cerra-

yal plan ise lateralde levator ani fasyasına kadar 
uzanan ve nörovasküler demetin tamamen ek-
sizyonu ile sonuçlanan bir plandır (35). Montorsi 
ve ark. intrafasyal, interfasyal ve sub-ekstrafasyal 
diseksiyon yerine ‘tam, kısmi ve minimal’ sinir 
koruyucu teknikleri tanımlamıştır (37). Tewari ve 
ark. ise prostatın lateral yüzünde lokalize venle-
ri vasküler işaret alarak 4 derece sinir koruyucu 
cerrahiyi tanımlamıştır. Bu yaklaşımdaki derece 
1 olarak tariflenen diseksiyon planı psödokapsül 
ile periprostatik venler arasındadır ve bu planın 
maksimal sinir koruycu diseksiyon olduğu ve de-
rece arttıkça sinir korumanın azaldığı belirtilmiş-
tir. Radikal prostatektomi uygulanan 2536 hastayı 
değerlendirdikleri çalışmalarında operasyon son-
rası 1. yılda potens oranlarının derece 1 sinir ko-
ruyucu cerrahide %90,6 olduğunu derece 2,3 ve 4 
ise sırasıyla %76,2, %60,5 ve %57,1 olduğunu bil-
dirmiştir (38).Schatloff ve ark. ise prostatın lateral 
yüzü ile nörovasküler demetin medial yüzü ara-
sında ilerleyen prostatik arteri (vakaların %73 ün-
den fazlasında bu arteri tanımlamışlardır) vaskü-
ler işaret olarak belirleyerek 5 diseksiyon derecesi 
tanımlanmıştır. Bu dereceleme sisteminde derece 
5 diseksiyon optimal sinir korumayı sağlarken de-
rece 1 diseksiyonda sinir korumanın olmadığını 
ve yüksek sinir koruma oranlarının prostatektomi 
materyalindeki rezidüel sinir dokunun azalması 
ile uyumlu olduğunu belirtmiştir.  (39).

Resim 1: A. Membranöz üretranın transvers kesit görünümü, B. Yüksek anterior serbestleme ile 

intrafasyal sinir koruyucu yaklaşım. 

 

 

 
Resim-1: A. Membranöz üretranın transvers kesit görünümü, B. Yüksek anterior serbestleme ile 
intrafasyal sinir koruyucu yaklaşım.
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hiye daha uygun hastaların seçilmesine rağmen, 
radikal prostatektomi sonrası 1. yıl kontrolünde 
erektil disfonksiyon saptanmayanların oranı açık 
grubunda %25,3 iken robotik yardımlı grubunda 
bu oranın %29,6 olduğu belirtilmiştir (46). Barry 
ve ark.’nın robotik yardımlı ve açık RP uygulanan 
hastaların karşılaştırıldığı bir çalışmada ise hasta-
ların sırası ile %89 ve %87,5’ inde her iki operasyon 
sonrası orta veya ileri derecede seksüel problemle-
rin olduğunu belirtmiştir (47). Yine Krambeck ve 
ark.’nın açık ve robotik yardımlı RP sonuçlarının 
retrospektik analizinde her iki yöntemin erken 
onkolojik sonuçlarının benzer olduğunu ve uzun 
dönem kontinans ve potens sonuçlarında anlamlı 
bir fark olmadığını bildirmiştir (48).

Günümüzde prostat kanser tedavisindeki 
gelişmeler ilerlemeye devam etmekte ve olum-
lu onkolojik sonuçlar elde edilmektedir. Radikal 
prostatektomi sonrası iyi fonksiyonel sonuç için 
pelvik sinirin korunması hedeflenmektedir. Pelvik 
sinir ve prostat anatomisinin farklılıkları, kanse-
rin evresi ve hastanın ameliyat öncesi özellikleri 
cerrahi yaklaşımın niteliklerini belirlemede etki-
lidir. Teknolojik ilerlemeler ışığında görüntüleme 
yöntemleri daha etkili sinir korunması için umut 
vadetmektedir.
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1992 AUA kongresinde  Schuessler tarafından su-
nulmuş olup yöntemin onkolojik, fonksiyonel ve 
kozmetik sonuçları yayınlanmıştır(3). Ekstrape-
ritoneal endoskopik radikal prostatektomi ise ilk 
kez Raboy tarafından uygulanmıştır(4). 

LRP için tariflenmiş metodlar;
- Transperitoneal-posterior yaklaşım (Mont-

souris technique) (5).
- Transperitoneal- anterior yaklaşım 
- Ekstraperitoneal yaklaşım (6). 
- Sinir koruyucu kombine antegrade-retrograde 

yaklaşım (7). 

HANGİ HASTADA SİNİR 
KORUNMALI ?
Genç ve erektil fonksiyonu olan hastalar en fazla 
faydayı görecek olan gruptur. Graefen ve arka-
daşları;   PSA < 10 ng/ml,   her bir lob için korla-
rın 1/3’den daha azında Gleason <4 kanser olması 
durumunda  sinir koruyucu cerrahi uygulamışlar-
dır(8). Pratik uygulamada ise 65 yaşından genç ve 
ereksiyon problemi olmayan T1c hastalarda, belli 
bir tarafta 3’ten fazla korda kanser dokusu yoksa 
ve herhangi bir pozitif kor %30’dan fazla tümör   
içermiyorsa, bu hastalar o taraf siniri korumak 
için uygun hastalardır.

GİRİŞ
Lokalize Prostat kanserinin tedavisinde radikal 
prostatektomi altın standart tedavi yöntemidir. 
Radikal prostatektomi; açık retropubik, perine-
al, laparoskopik ve robot yardımlı laparoskopik 
olmak üzere dört farklı teknikle uygulanabilir. 
Temel amaç; sağ kalımı iyileştirmek iken, ikincil 
amaçlar “onkolojik başarıdan ödün vermeden” 
idrar kontinansı ve cinsel fonksiyonları korumak-
tır. Bu amaçlar doğrultusunda yapılması gereken 
prostat, posterolateral yerleşimdeki damar-sinir 
paketi ve üretral sfinkter gibi fonksiyonel dokula-
rın anatomik ilişkilerine hakim olup, seçilmiş has-
talara uygun cerrrahi tekniği uygulamaktır.  

Lokalize prostat kanserinde ideal tedavi yön-
temini belirlemede; yöntemin sorunsuz kanser 
kontrolü sağlaması yanında postoperatif dönem-
de hastada kontinans ve potensin devamlılığı da 
önem arz etmektedir. Lokalize prostat kanserinin 
definitif tedavisiyle ilgili yapılan bazı çalışmalarda 
negatif cerrahi sınır ve postoperatif komplikasyon 
olmaması da ideal yöntemin belirlenmesinde göz 
önünde bulundurulması gereken maddeler arası-
na ilave edilmiştir(1,2).  

Lokalize prostat kanseri tedavisi seçeneklerin-
den biri olan laparoskopik radikal prostatektomi 
(LRP)’nin uygulanabilir bir tedavi yöntemi olduğu 
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kadranlarında seyreder.   Apeks ve üretranın vent-
ral kesiminde sinir liflerinin olmaması, bu kısmı 
apeks diseksiyonuna başlamak için uygun kılmış-
tır(13).   Prostat apeksinden sonra pelvik tabana 
posterolateral ve anterolateralden giren sinir lifleri 
kavernöz cisimleri innerve etmek üzere yol alır-
lar(12). 

Radikal prostatektomide sinir koruyucu di-
seksiyon iki planda yapılabilir: intrafasyal ve in-
terfasyal. Ekstrafasyal yaklaşım onkolojik sonuç 
açısından daha iyi görünse de sinir korunmasına 
uygun bir teknik değildir.  İntrafasyal diseksiyonda 
apeksten tabana kadar periprostatik fasya açılır ve 
damar sinir paketi prostatik kapsülden ayrılır. Bu 
teknik komplet sinir korunmasını sağlamakla be-
raber, tümörün lokalizasyonuna bağlı olmak üze-
re cerrahi sınır pozitifliği riskini en fazla taşıyan 
tekniktir. İnterfasyal yaklaşımda ise, endopelvik 
fasyanın viseral yaprağı ile periprostatik fasya ara-
sına girilerek damar sinir paketi korunmaya çalı-
şılır. Bu yöntem ile genelde kısmi sinir korunması 
sağlanır.  

Levator fasyasının mümkün olduğunca an-
teriordan açılıp künt diseksiyonlar ile sinir lifi 
içeren fasyaların laterale ekarte edildiği yönteme 
“Afrodit’in peçesi” (Veil of Aphrodite) adı verilir. 
Afrodit’in peçesi yönteminde olabildiğince ante-
riordan diseksiyon yapılıp, künt diseksiyonlar ile 
lateralizasyon sağlanır. Kaul ve ark. bu yaklaşımı 
RALP kullandı ve postoperatif dönemde %97 sek-
süel ilişki ve PDE 5 inhibitörlü ya da olmadan 1 
yıl sonunda %71 normal ereksiyon bildirdiler. 
Prostatın apeks bölgesinde kapsüler yapının tam 
olarak belirli olmaması nedeni ile bu yöntemin 
cerrahi sınır açısından risk taşıyabileceği de akılda 
tutulmalıdır(20). 

Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde sinir 
koruyucu yaklaşım sonuçlarını iyileştirecek farklı 
teknik modifikasyonlarının tarif edildiği gözlen-
mektedir. Bunlardan başlıcaları;  
- Jet akımlı su ile damar sinir demetinin dissek-

siyonu (21).  
- Üretranın ayrılmasından önce damar sinir de-

metinin korunması  (22) 

Ereksiyon, ejakülasyon ve idrar kontinansını 
sağlayan mekanizmanın innervasyonu; sempatik 
sinirler; T11-L2, parasempatik sinir lifleri; S3-4 ön 
boynuzundan gelen inferior hipogastrik pleksus 
tan köken alır(9,10).   İnferior hipogastrik pleksus 
mesane ve mesane boynunun lateralinden seyre-
der.   Ön tarafındaki lifler mesane, prostat, seminal 
veziküller ve vas deferenslere , inferiorunda seyre-
den lifler kavernöz sinirlere ve üretral sfinktere dal 
vermektedir . (11,12). Seminal veziküller ve prostat 
tabanı; posterolateralinden gelen damar sinir pake-
ti ile milimetrelerle ifade edilen çok yakın komşu-
luğu vardır. Hatta Lunacek ve arkadaşları seminal 
veziküller ile damar sinir paketinin temas halinde 
olduğunu, aralarında sadece sinirin perinöral taba-
kasının olduğunu göstermiştir. Bu bölgede diseksi-
yona özellikle özen gösterilmelidir. Onkolojik du-
rum el veriyorsa seminal vezikül lateral fasyasının 
hastada kalacağı şekildeki diseksiyonlarla, seminal 
vezikül koruyucu prostatektomiler uygulanabi-
lir(13,14,15). Posterolateral yerleşimli nörovaskü-
ler paketin (NVB) korunmasının potens üzerinde 
olumlu etkisi olduğu ilk olarak Walsh ve Donker 
tarafından  1982 yılında bildirilmiştir(9).

Önceleri damar sinir paketinin ve sinir lifle-
rinin sadece prostat posterolateralinde seyir ettiği 
düşünülse de daha sonra yapılan çalışmalarda bir 
miktar sinir lifinin prostatın lateral yüzeyine ince 
fibriller şeklinde dağıldığı ve bariz bir yapı olarak 
kendini belli etmeyebileceği belirtilmiştir(16, 13). 
Bu anatomik farklılıkların daha iyi anlaşılması ile 
sinir koruyucu radikal prostatektomi için yapılan 
fasya insizyonları saat 4-8 kadranları yerine 2-10 
kadranlarından yapılmış böylece daha fazla sinir 
lifinin korunması sağlanmıştır(17).  Yüksek ante-
rior serbestleştirme ilk önce Menon ve arkadaşları 
tarafından Robot Yardımlı Laparoskopik RP’de 
kullanılmış ve olağanüstü iyi sonuçlar rapor edil-
miştir(18). 

Prostat ile NVB’ın birbiri ile en yakın kom-
şuluk kurduğu alanlardan biri de prostat apek-
sidir(19). Sinir paketi prostat tabanındakinden 
daha az bir hacimde ama daha belirgin bir halde 
apeks ve üretranın posterolateralinde saat 2 ve 10 



186 187

BÖLÜM 17 • RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONRASI PELVİK SİNİRİN 
LAPAROSKOPİ İLE KORUNMASI

oral, intraüretral ya da intrakorporeal tedavi mo-
dalitelerinin (örneğin ereksiyon rehabilitasyonun-
da kullanılan erken dönem intrakorporeal farma-
koterapi gibi) uygulanmış olması karşılaştırmalı 
değerlendirmelerin yorumlanmasında güçlük 
yaratmaktadır.  

Takip sürecinin özelliği de ereksiyonun de-
ğerlendirmesinde önemli bir yere sahiptir. Birçok  
değerlendirmede uzun süreli takipler sonrası geç 
erektil fonksiyonun restorasyonu olasılığından söz 
edilirken, yine birçok araştırma sınırlı ve kısa sü-
reli takip özelliğine sahiptir. Kabul edilen görüş, 
erektil fonksiyonun geri kazanılmasında beklenil-
mesi gereken sürenin en az 18 ay olmasıdır(29).    
Bunun ötesinde, Litwin ve ark. 18 ile 24 ay ara-
sındaki dönemde dahi, düşük bir oranda bile olsa, 
erektil fonksiyonda geri dönüşümün olabileceğini 
ileri sürmektedirler (30). Laparoskopik cerrahi 
yaklaşımda açık radikal cerrahideki tüm teknik 
çeşitliliklerin uygulanabilirliği gösterilmiş olup, 
minimal invaziv cerrahi disseksiyon öne çıkan 
önemli özelliklerdendir. Laparoskopik cerrahi-
nin magnifikasyon ve minimal invaziv cerrahi 
disseksiyon avantajına rağmen sinir yapıları di-
rekt travmaya ya da gerilmeye bağlı olarak hasara 
uğrayabilmektedir. Hara ve ark.nın laparoskopik 
ve açık radikal prostatektomi sonrasında seksüel 
yaşamdaki bozulmanın benzer oranlar göstermesi 
de, bu fikri destekler nitelikte görülmektedir (31).  
Korunmaya çalışılsa dahi harabiyete uğramış olan 
bu sinirlerin tamirinde ise farklı uzunlukta süre-
lere ihtiyaç görülebilmesi de bu yüzden oldukça 
mantıklıdır.

Postoperatif dönemde potens açısından ame-
liyat sonuçlarını etkileyen, ameliyat öncesi erektil 
fonksiyonun durumu, hastanın yaşı, cerrahi tipi, 
cerrahın tecrübesi ve iki ya da tek taraflı sinir ko-
ruması   gibi faktörlerdir.   Bu sebeplerden dolayı 
tüm karşılaştırmalı analizlerin özellikle yaş dağılı-
mı göze alınarak, hazırlanması (örneğin 65 yaşın 
altında, potent, cinsel isteği olan, düşük evreli, dü-
şük gradeli tümör) yapılması ve değerlendirilmesi 
önemlidir. Bazı yazarlar ise sinir koruyucu yak-
laşımın sadece 60 yaşın altındaki, hatta 55 yaşın 

- Damar sinir demetinin gerilmemesi ya da 
seminal vezikül tepesinin disseksiyonu gibi 
demete yakın bölgelerde koagulasyonun kul-
lanılmaması (23).

- Aksesuar pudental arterin korunması
- Damar sinir paketinin korunmasında Holmi-

um lazer kullanılması  (24).
- Eş zamanlı TRUS eşliğinde buldog tekniği ile 

enerjisiz sinir koruma  (25). 
Radikal prostatektomi sonrası postoperatif 

erektil kapasiteyi önceden öngörmek için uygu-
lanan yöntemlerden biri de intraoperatif olarak 
kavernöz sinirin uyarılmasıdır. Kim ve arkadaş-
ları bu yöntemle ilgili yaptıkları çalışmalarında 
bu yöntemin pozitif prediktivite değerinin düşük  
olduğunu ve hastaların çoğunda preoperatif dö-
nemde ED olduğunu belirtmişlerdir(26). 

Postoperatif erektil fonksiyonun objektif ola-
rak değerlendirilmesinde bazı farklılıklar ve bu 
farklılıklar nedeniyle karşılaştırmaların sağlıklı 
yapılmasında zorluklar bulunmaktadır. Bunların 
başlıca nedenleri:
1-  Çalışmalarda seksüel potensin tanımında tam 

bir birliktelik olmaması
2-  Farklı değerlendirme yöntemlerinin kullanıl-

ması
3-  Değerlendirmedeki zorluklar
4-  Farklı takip özellikleri

Radikal prostatektomi sonrası potensi de-
ğerlendiren çalışmalarda cinsel ilişki olmaksızın 
ereksiyon olması ya da vajinal penetrasyon için 
yeterli ereksiyon erektil fonksiyonun belirlenme-
sinde kullanılan iki temel tanım olmakla birlikte, 
seksüel aktivitenin kalitesi de sıklıkla kullanılan 
bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır(27). Günü-
müzde erektil fonksiyonun değerlendirilmesinde 
en etkin sorgulamanın IIEF-5 versiyonu olduğu 
kabul edilmektedir(28). 

Seksüel aktivitenin değerlendirilmesindeki 
diğer bir yaklaşım farklılığı ise değerlendirmenin 
cerrahın kendisi, başka bir hekim ya da hastanın 
kendi yanıtladığı sorgulama ile yapılmasıdır. Bu-
nun yanında özellikle postoperatif erken dönem-
de erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan 
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%36 sildenafil ya da tadalafil ile ereksiyon  sapta-
nırken, RAP grubunda %40 spontan ereksiyon, 
%46 sildenafil ya da tadalafil ile ereksiyon  saptan-
mış olup bu çalışmadaki en büyük eksiklik değer-
lendirme süresinin kısa olmasıdır(37). 

Geniş hasta sayısına sahip Krishnan’ın yap-
tığı çalışmada LRP veya açık RP(RRP) yapılan 
966 hastanın erektil fonksiyonları RP öncesi ve 
postoperatif 24 ve 30. aylarda 5 seçenekli erektil 
fonksiyon skalası ile değerlendirilmiştir.   (5 seçe-
nekli erektil fonksiyon skalası: 1-tamamiyle rijit, 
penetrasyon her zaman sağlanabiliyor, 2-azalmış 
ereksiyon, penetrasyon çoğunlukla sağlanabiliyor, 
3-kısmi ereksiyon, ilişki için nadiren tatmin edi-
ci, 4-tümesans, ilişki için tatmin edici değil, 5-tü-
mesans yok.)    EFR; PDE5i veya intrakavernozal 
enjeksiyon kullanmaksızın EF’nin derece 1 veya 
2 olması olarak kabul edilmiştir. Sinir hasarının 
değerlendirilmesinde 4 seçenekli sinir koruyucu 
skoru kullanılmıştır; 1-sinirin tamamiyle korun-
ması, 2-kısmi korunması, 3-minimal korunması, 
4-sinirin rezeke edilmesi.  Bilateral sinir koruyucu 
(BNS) cerrahide her iki sinir için skor 1 veya 2 
olarak, tek taraflı sinir rezeksiyonunda rezeke edi-
len sinir için kabul edilen skor 3 veya 4, korunan 
sinir için 1 veya 2 olarak, iki taraflı sinir rezeksiyo-
nunda her iki sinir için kabul edilen skor 3 veya 4 
olarak belirlenmiştir. Toplam 966 hastanın %76’sı 
(735 hasta) BNS yapılan, %14’ü (139 hasta) tek 
taraflı sinir rezeksiyonu (UNR) yapılan, yaklaşık 
%10’u (92 hasta) bilateral sinir rezeksiyonu (BNR) 
yapılan grup olarak belirlenmiştir. RP sırasında 
UNR grubunun %58’i, BNR grubun %67’si 60 ya-
şın üzerinde tespit edilmiştir.  Beklenildiği gibi en 
yüksek EFR oranı (%50) BNS yapılan grupta sap-
tanmıştır, pre-RP ve post-RP EF skorları sırasıy-
la 1.5±1.0 ve 2.7±1.4 olarak belirlenmiştir. UNR 
grubunda pre-RP ve post-RP ortalama EF skorları 
sırasıyla 1.84±1.3 ve 3.3±1.5 olarak belirlenmiş 
ve preoperatif EF skoru 1 veya 2 olan hasta sayısı 
%78 iken postoperatif 24. ayda %33’e düşmüştür 
(p<0.001). BNR grubunda pre-RP ve post-RP or-
talama EF skorları sırasıyla 2.74±1.5 ve 4.2±1.2 
olarak belirlenmiş ve preoperatif hastaların %49’u 

altındaki hastalarla sınırlandırılmasını önermek-
tedir(32).  Diğer yandan, Rozet laparoskopik radi-
kal prostatektomi öncesi IIEF-5 ile değerlendirilen 
hastaların yaklaşık %35’inde IIEF skorunun <20 
olduğunu, bilateral sinir koruyucu yapılan olgu-
lardaki 3 ve 12 ay sonraki vajinal penetrasyon ora-
nı ve ortalama IIEF-5 skorunun sırasıyla %47 ve 
%70, 14 ve 18 olduğunu bildirmektedir(33). Özel-
likle son dönemde Vattikuti Enstitüsü’nün robotik 
radikal prostatektomi serilerinde sunulan ve “Veil 
of Aphrodite” olarak tarif edildiği şekilde, endo-
pelvik fasyanın tümüyle sinir pleksusu üzerinde 
kalacak şekilde disseksiyonu ve korunması ile 
erektil fonksiyondaki korunmanın %92 oranında 
gerçekleştiği ileri sürülmektedir(34). 

Kobe Üniversitesinde yapılan bir çalışmada 
7’si sinir koruyucu, 5’i sinir korunmadan trans-
peritoneal, intrafasyal, posterior yaklaşım ile la-
paroskopik prostatektomi uygulanan toplam 12 
hastanın postoperatif 3.aydaki seksüel fonksiyon-
ları değerlendirilmiştir. Sinir korunan 7 hastanın 
1’inde koitus, 2’sinde mastürbasyon, 4 hastada ise 
yetersiz ereksiyon tespit ederken, sinir korunma-
yan 5 hastanın sadece 1’inde yetersiz ereksiyon 
bildirilmiştir(35). Bilateral / tek taraflı sinir koru-
yucu LRP (SKLRP) uygulanan 73 hastayı içeren 
diğer bir çalışmada, hastalar 2-12 ay süreli takip 
edilmişler ve bilateral SKLRP uygulananlarda 
%74, tek taraflı SKLRP uygulananlarda ise %51 
spontan ereksiyonun mevcut olduğu bildirilmiş-
tir(36). Katz ve arkadaşları  preoperatif potent 
olan sinir korunmayan, tek taraflı SKLRP, bilate-
ral SKLRP uyguladıkları 143 hastayı postoperatif 
1,3,6 ve 12. aylarda seksüel fonksiyon sorgulama 
formu ile değerlendirerek sırasıyla 1. Ay: 11.7%, 
11%, 17%;  3.ay:  30%,  20%, 35%;  6.ay:  42%,  50%, 
32.5%;  12.ay:  41%,  29%, 88% oranında spontan 
ereksiyon bildirmişlerdir(23). 

Lokalize prostat kanseri nedeniyle laparosko-
pik radikal prostatektomi (LRP) ve robot yardımlı 
radikal prostatektomi (RAP) uyguladıklanan 100 
hastanın değerlendirilmesi sonucunda.  LRP, 34 
hastaya; RAP, 47 hastaya sinir koruyucu  işlem uy-
gulanmış LRP grubunda %22 spontan ereksiyon, 
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pit edilirken bilateral sinir korunduğunda;  RRP: 
%31.9–86, LRP: %40–59  olarak tespit edilmiş ve 
laparoskopik yaklaşım ile ereksiyon kalitesinin 
daha iyi (sildenafilin daha az kullanımı) olduğu 
bildirilmiştir(40).  

Sinir koruma kriterleri olarak; cT1–2, normal 
preoperatif potens, < 70 yaş,  PSA seviyesi< 10 
ng/mL, biyopsi < Gleason 4 ve intraoperatif spes-
men değerlendirmesinin kullanıldığı intrafasyal 
( curtain dissection(CD)) ve interfasyal bilateral 
SKLRP uygulanan 137 hastayı karşılaştıran bir 
çalışmada postoperatif potens 1,3,6 ve 12. aylarda 
IIEF-5   skoru ile değerlendirilmiştir. Takip süresi:  
intrafasyal; ort. 5.8 ay , interfasyal; 28.2 ay.  potens: 
1.Ay   CD: %21.1  ,  interfasyal: %8.8;  12.ay   CD: 
%68.4 ,   interfasyal: %67.2 olarak bildirilmiştir.  
(41) Neill ve arkadaşları Mart 2000 - Ekim 2007, 
ekstraperitoneal 973 LRP, 510 bilateral SKLRP 
uyguladıkları olgularında sinir koruma kriteri 
olarak  : T1/ 2, PSA seviyesi< 10 ng/ mL, primer 
Gleason pattern 4 / 5 yok, preoperatif potent, yaş ≤ 
70 ve intraoperatif değerlendirmede organa sınırlı 
hastalık  kullanmışlardır. 240 intrafasyal, 270 in-
terfasyal SKLRP uygulanmıştır.  Hastaların potens 
oranları postoperatif 1,3,6,9,12. aylarda doktor ta-
rafından IIEF-5 skoru doldurularak değerlendiril-
miştir.   IIEF-5 ≥ 17 olanlar potent  kabul edilmiştir. 
Postoperatif 4.haftadan potent olana kadar PDE-5 
inhibitörü verilmiştir.  1 yıllık ort. Potens;  intra-
fasyal %62, interfasyal %61 olarak bildirilmiştir.  
(42) Hermann ve arkadaşları da Postoperatif po-
tensin değerlendirildiği çalışmalarında  hemosta-
tik enerji kaynağı kullanmama ve interfasyal di-
seksiyonun LRP sonrası potensi olumlu etkilediği 
bildirilmiştir(43). 

Ocak 1998- Aralık 2000 tarihleri arasında 
550 LRP arasında  <70 yaş, bilateral NVB koru-
nan, preoperatif düzenli seksüel yaşamı olan 47 
hastaya bilateral SKLRP uygulanmıştır. Bilateral 
SKLRP uygulanan 40 hastada (%85) postoperatif 
dönemde spontan ereksiyon mevcutken sadece 7 
hastada ereksiyon izlenmemiş olup bu hastalara 
da intrakavernozal tedavi uygulanmıştır. 31 has-
tanın (%65) ortalama 6 hafta  sonra ilişki deneyi-

iyi bir EF’ye sahipken bu oran postoperatif 24. ayda 
%13’e düşmüştür.  UNR ve BNR gruplarında artan 
yaş ile birlikte beklenen EFR oranlarının düştüğü 
görülmüştür. UNR ve BNR gruplarında 24. ayda 
60 yaşın altında EFR oranı sırasıyla %43, %24 iken 
60 yaşın üstünde %25 ve %7 olarak belirtilmiştir. 
RP öncesi bazal EF’nin postoperatif 24.aydaki EFR 
için prediktif faktör olduğu görülmüştür. Hastalar 
bazal EF’si iyi olanlar (EF skoru ≤2) ve zayıf olan-
lar (EF skoru ≥3) olarak ayrılmıştır. UNR veya 
BNR yapılan hastalarda bazal EF dikkate alındı-
ğında EFR’de kayda değer farklılıklar görülmüştür.  
UNR grubunda bazal EF’si iyi olan 109 hastanın 
%40’ı, bazal EF’si zayıf olan 30 hastanın %7’sinde 
EFR elde edilebilmiştir (p=0.001). BNR grubun-
da bazal EF’si iyi olan 45 hastanın %24’ü 24.ayın 
sonunda EFR elde edebilmişken, bazal EF’si zayıf 
olan 47 hastanın hiçbirisi EFR elde edememiştir 
(p<0.001).  Bu çalışma NNS RP yapılan erkekle-
rin medikal tedavi almaksızın uzun dönem EFR 
şanslarının kayda değer olduğunu göstermiştir. 
Bazal EF’si zayıf olup BNR RP yapılan hastaların 
hiçbirisi EFR elde edememiştir. Bu açıdan, cerrahi 
sonrasında başarılı EF beklentisi için hastaya bilgi 
verilirken yaş ve sinir hasarının yanında bazal EF 
de göz önünde bulundurulmalıdır(38).  

Retropubik/ perineal / laparoskopik RP uy-
gulanan  150 hastayı içeren postoperatif potensin 
değerlendirildiği diğer bir çalışmada; preoperatif 
potent olan ve sinir koruyucu cerrrahi uygulanan 
hastalar    RRP, PRP, LRP; 29,5,15 (26,2,6 bilateral)  
olarak belirtilmiştir. Bu hastaların potens durum-
ları preoperatif, postoperatif 1,3,6,12,24. aylar-
da IIEF-5 skoru ile değerlendirilmiş olup;  12/29 
RRP hasta; 1 yıl sonra potent   , 13/27 RRP hasta; 
2 yıl sonra potent  , 18/27 RRP, 1/2 PRP, 6/9 LRP; 
PDE 5 inhibitörü eklendiğinde potent olduğu bil-
dirilmiştir. Bu çalışma değerlendirildiğinde kısa 
dönem sonuçlarında farklılık izlenirken, uzun 
dönem sonuçların karşılaştırılabilir düzeyde ol-
duğu izlenmiştir(39).  Tek taraflı ve bilateral sinir 
koruyucu RRP ve LRP karşılaştırıldığı diğer bir 
çalışmada: tek taraflı sinir korunmasında erektil 
fonksiyon;  RRP: %13.3-68 , LRP: %53.8– 58.8  tes-
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tanmıştır (50).   Levinson ve arkadaşları da bazal 
seksüel fonksiyon , yaş  ve sinir koruma nın azalmış 
seksüel fonksiyonun geri dönüşünü belirlemede 
bağımsız faktörler  olduğunu belirtmişlerdir(51). 

Radikal prostatektomi sonrası potensi belirle-
mede bağımsız faktörlerden biri olan sinir koru-
ma, radikal prostatektomi sırasında yapılan sinir 
greftleme ile sağlanabilir mi? Bu konuyla ilgili ola-
rak  Kim ve arkadaşları retropubik radikal prosta-
tektomi sırasında bilateral sural sinir greftlemesi 
uyguladıkları hastalarında;  %26 seksüel ilişki için 
yeterli ereksiyon:  %40-60 spontan ereksiyon, ve 
%43 sildenafil ile ereksiyon sağladıklarını belirt-
mişlerdir(52).  Postoperatif potens için uygulana-
bilen sural sinir greftleme  laparoskopik ve robotik  
olarak ta yapılabilmektedir(53). Sinir koruyucu 
cerrahi uygulanmasına rağmen bozulmuş posto-
peratif potenste neler yapılabilir? Bu konuyla ilgili 
olarak ta Montorsi’nin Multisentrik çalışmasında 
bilateral SKRP takiben ED olgularında;  Erektil 
fonsiyon: 20 mg Tadalafil: %71 , Plasebo: %24  ve 
seksüel ilişki: 20 mg Tadalafil: %52 , Plasebo: %26  
olduğu belirtilmiştir(54) . Multisentrik, prospektif, 
plasebo kontrollü bilateral SKRP takiben ED’nin 
incelendiği bir diğer çalışmada ise ;  Erektil fonsi-
yonun: 20 mg Vardenafil: %71 , 10 mg Vardenafil: 
%60  olduğu bildirilmiştir(55)  .  PDE-5 inhibitör-
lerinin dışında postoperatif potensi sağlamak için 
intrakavernozal farmakoterapi  ve penil protez de 
etkilidir.

Literatürü özetleyecek olursak radikal prosta-
tektomi sonrası potens üzerine; preoperatif potens,  
yaş , damar sinir paketinin korunması , cerrahi tec-
rübe , postoperatif dönemde kullanılan pro-erektil 
ilaçların etkisi vardır. Laparoskopinin ameliyatta 
ve ameliyat sonrasında düşük morbidite özelliği, 
optik büyütme ve görüntülemedeki üstünlükleri ( 
üç boyutlu görüntüleme, v.b.) sayesinde peripros-
tatik vasküler, müsküler ve nörovasküler yapıların 
daha rahat korunması gibi üstünlükleri yanında 
teknik gelişim ve güvenirliliğinin gösterilmesiyle 
LRP artık sadece ameliyat sonuçlarıyla değil aynı 
zamanda onkolojik ve fonksiyonel etkinliği ile de 
sadece cerrahlar değil hastalar tarafından da ter-
cih edilen bir tedavi seçeneği halini almıştır.

mi yaşadığı belirtilmiştir. (44) 50 ekstraperitoneal 
LRP uygulanan diğer bir çalışma grubunda ise   12. 
ay seksüel ilişki %62.5  olarak bildirilmiştir. Potens 
durumunun 1. yılda değerlendirilmesi gerektiği 
önerilmiş olup bilateral sinirleri korunan hastalar-
da postoperatif 1. ayda uygulanan intrakavernozal 
prostoglandin ile haftada bir yeterli ereksiyon sağ-
landığı, uygulamayan hastalarda ise 1.yılda potens 
oranlarının kötü olduğu belirtilmiştir(6). 

Hoznek LRP ili ilgili yayınlanmış; Hoznek, 
Rassweiler, Guillonneau ve Türk serilerini değer-
lendirmiştir. (45)  Ortalama yaşları 63.2 olan 93 
SKLRP uygulanmış Créteil deneyimi, takipteki 
25 hasta 1. yıl: %56 medikasyona ihtiyaç olmadan 
ereksiyon mevcudiyeti bildirilmiştir (46).     Ras-
sweiler başlangıç serisinde ort. yaş 64,   tek taraflı 
hastalık + preoperatif seksüel aktif hastalara  sinir 
koruyucu teknik  uyguladığını ve bu grubun radi-
kal prostatektomi uyguladığı grubun %5.5’ine te-
kabül ettiğini belirtmiş olup, 4 hastada sildenafil, 
1 hastada prostoglandin ile yeterli ereksiyon sağ-
larken; seksüel ilişki için yeterli spontan ereksiyon 
sağlanmadığını belirtmiştir(47).  Guillonneau ise 
SKLRP uyguladığı 42 hastayı, ICS-male questi-
onnaire ile değerlendirmiş ve postoperatif 6.ayda 
ereksiyon oranını %59   olarak bildirmiştir. (48) 
Türk’ün 44 sinir koruyucu; 39 tek taraflı, 5 bilate-
ral SKLRP içeren çalışmasında   seksüel ilişki için 
yeterli rijidite ile spontan ereksiyon %59  olarak 
bildirilmiştir(49). 

Menon’un Nisan 2001- Eylül 2007 tarihleri 
arasında     568 hasta; 504 bilateral SKLRP, 22 tek 
taraflı SKLRP, 41 sinir korunmayan  ortalama  57.2 
yaş ve 16.9 ay takip edilen hastaların postoperatif 
potens durumları     postoperatif  3, 6, 12, ve 24. 
Ayda Sexual Health Inventory for Men (SHIM) 
, Expanded Prostate Cancer Index Composite 
(EPIC) preoperatif ve EPIC  skorları ile değer-
lendirilmiştir.  Değerlendirilen hastaların -1,5 
StD daha fazla iyileşme bazal seksüel fonksiyona 
dönüş olarak kabul edilmiştir.   Preoperatif po-
tent, bilateral SKLRP uygulanan hastaların %85 
24.ayda potent,   %27 bazal seksüel fonksiyonun 
döndüğü saptanırken, RALP uygulanan grupta 
ise  %65 potent,%28 bazal seksüel fonksiyon sap-
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tanımladığı retropubik radikal prostatektomi 
(RRP) tekniği ile nörovasküler demetin (NVD) 
posterolateral seyrini ortaya koymuştur. Bunu 
minimal invaziv cerrahinin avantajlarını hasta-
lara sunan laparoskopik ve robotik yaklaşımların 
kullanıma girmesi takip etmiştir. Böylelikle ana-
tomik sahaya daha iyi hakim olmanın, sinirsel 
iletiyi daha iyi korumanın ve daha iyi fonksiyo-
nel sonuçlar elde etmenin önü açılmıştır. Robot 
yardımlı radikal prostatektomi (RYRP), sağladığı 
büyütülmüş üç boyutlu görüntüleme avantajı ve 
manevra kabiliyeti ile hem anatominin anlaşılma-
sı hem de RP tekniğinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmuştur.

PROSTATIN FASYAL ANATOMİSİ
Prostatı saran fasyalara hakimiyet, RP esnasında 
anatomik referans noktalarını rahat tanımlamaya 
ve kolay diseksiyon alanları yaratmaya yardım-
cı olacağı için çok önemlidir(5). Pelvik organlar 
endopelvik fasya ile kaplıdır. Bu fasyanın pariye-
tal kısmı levatör ani kasının iç yüzünü kaplarken 
viseral kısmı prostat, rektum, mesane gibi pelvik 
organları kaplayıp, anteriorda prostatın anterior 
fibromüsküler stroması ile kaynaşır (4). RP esna-
sında bu organlara ulaşabilmenin yolu prostatın 
antero-lateral kesiminde endopelvik fasyanın vi-
seral ve parietal yapraklarının birleşim yerini in-

GİRİŞ
Prostat kanseri (PCa), Prostat spesifik antijen (PSA) 
kullanımının rutinleşmesi ile seneler içinde seyri 
tamamen değişmiş bir malignitedir. PSA tarama-
sının yaygınlaşması ve  biyopsi endikasyonlarının 
genişletilmesi sonucu  PCa tanısında artış meydana 
gelirken, buna pararel olarak yapılan radikal pros-
tatektomi (RP) sayısı da artmıştır (1). Daha genç 
hasta grubuna da RP uygulanması, hastaların hayat 
kalitesi beklentilerini yükseltmiştir (2).

RP operasyonunda nelerin öncelikli olarak 
amaçlanması gerektiği uzun sürelerdir tartışma 
konusu olmuştur. Bu bağlamda Bianco ve ark.’nın 
2005 yılında öne sürdüğü ” trifecta” (onkolojik 
kontrol, kontinans ve potensin korunması) tanı-
mı, cerrahinin başlıca hedefi olarak kabul gör-
müştür(3). Günümüzde bu tanım genişletilse ve 
alternatif tanımlar öne sürülse de unutulmaması 
gereken; özellikle genç ve potensi operasyon önce-
si iyi olan hastalarda, potensin korunmasının has-
taların yaşam kalitesi açısından son derece önemli 
olduğudur.

RP yapılacak hastalarda onkolojik ve fonksi-
yonel sonuçları mükemmelleştirmek için prosta-
tın karışık anatomisi iyi bilinmelidir. Prostatın ve 
peri-prostatik bölgenin anatomisine dair bildikle-
rimiz her geçen sene fazlalaşmıştır. Walsh 1982’de 
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ROBOTİK CERRAHİDE SİNİR 
KORUYUCU YAKLAŞIM
RYRP’de çok sayıda farklı sinir koruyucu cerrahi 
teknik vardır. Mevcut teknikler esas olarak pe-
riprostatik fasyaların cerrahi anatomisi ile ilgilidir. 
Lateral pelvik fasya ile prostat kapsülü arasındaki 
füzyon derecesi NVD’in yerini ve lokalizasyonu-
nu etkiler. İntrafasyal düzlem prostat kapsülü ile 
prostatik fasya arasındaki düzlemdir. İnterfasyal 
düzlem prostatik fasya ile lateral pelvik fasya (le-
vator fasya) arasındaki düzlemdir. İntrafasyal veya 
interfasyal disseksiyon planına girmeden önce 
endopelvik fasya insize edilmelidir. Ekstrafasyal 
düzlem NVD’in dış kısmında tanımlanır ve bu 
bölgeden yapılan cerrahi sinir koruyucu olmaz. 
Bu nedenle NVD’in korunması interfasyal veya 
intrafasyal disseksiyonla sağlanabilir (11,12). Pa-
sadena konsensüs paneli diseksiyon planları için 
alternatif bir terminolojisi öne sürmüştür. Buna 
göre sırasıyla intrafasyal, interfasiyal ve subekstra-
fasyal disseksiyonlar için tam, kısmi ve minimal 
sinir koruyucu tanımlamaları önerilmiştir (13). 
RYRP’de sinir koruyucu teknik, postoperatif po-
tens ve kontinansın korunması için çok önemlidir. 
Bununla birlikte, özellikle cerrahi öğrenme eğrisi 
sırasında sinir koruyucu teknikleri takiben pozi-
tif cerrahi sınır artışı riski vardır (14,15). Birçok 
çalışma pozitif cerrahi sınırlarla sinir koruyucu 
teknikler arasında anlamlı bir pozitif ilişki bildir-
miştir, bunun tersine anlamlı bir ilişki olmadığını 
bildiren çalışmalar da mevcuttur (11,16,17). Sinir 
koruyucu tekniklerde özellikle posterolateral dis-
seksiyon yüzeyi prostata çok yakındır ve tabanda-
ki tümörlerde pozitif cerrahi sınırlar için cerrah 
dikkatli olmalıdır (18). DF’nın prostat apeksine 
kadar posterior disseksiyonu, herhangi bir kont-
rendikasyon dışında yüksek kalitede sinir koruma 
için zorunludur. Anatomik farklılıklar nedeniyle, 
cerrahlar genellikle her hastada aynı cerrahi di-
seksiyon düzlemine giremeyebilirler.

Periprostatik fasyanın çok katmanlı karakteri, 
sinirler ve prostat kapsülü arasındaki diseksiyon 
seçimlerini mümkün kılar. Ekstraprostatik ya-

size ederek bu fasyayı ekarte etmekten geçer (5). 
Endopelvik fasyanın altında, prostat kapsülünün 
dışında kalan tüm fasya tabaklarına periprostatik 
fasya denebilir ve lokalizasyonlarına göre farklı 
isimler verilir (4). Prostat ön kısmında saat 10-2 
kadranları arasında kalan dorsal vasküler komp-
leksi barındıran ve orta hatta prostatın anterior 
fibromüsküler stroması ile devamlılık gösteren fas-
yaya anterior periprostatik fasya denmektedir (4). 
Prostatın lateral yüzünden başlayıp postero-infe-
rora uzanarak damar-sinir paketini lateralden sa-
ran fasya lateral pelvik fasyadır. Bu fasya rektum 
laterallerinden posterioruna uzanarak rektumu 
levator ani kasından ayırır ve pararektal fasya adı-
nı alır. Bu yekpare bir doku tabakası değil, birçok 
katmanın birleşmesinde oluşan bir fasyadır (4,6). 
Fasya diseksiyonunun Walsh’ın önerdiği saat 4-8 
kadranları yerine 2-10 kadranlarından başlanarak 
yapılması, “Yüksek Anterior Serbestleme” (High 
anterior release) olarak tanımlanmıştır. Bu me-
tod, prostatın anterolateral duvarına ağ şeklinde 
yayılmış olan sinir liflerinin de korunmasını sağ-
layacaktır (7). Prostat ve seminal veziküllerin arka 
yüzeyi Denonvillier Fasyası (DF) ile rektumdan 
ayrılır. Bu fasya embriyonik dönemde rektovezikal 
boşluğun bir kısmını saran peritonun kaynaşma-
sından oluşur (8). Distalde apeks ve üretrayı sarıp 
santral perineal tendonun orta hattaki uzantısı ile 
kaynaşır. Prostat posteromedialinde DF ile kapsül 
arasında kaynaşma izlenirken, lateral kesimlerde 
iki doku arasında ayrışma izlenmiştir (6). Pros-
tatın hemen dışındaki fibromüskü- ler alan, tam 
olarak kapsül özelliği taşımasa da, prostat kapsülü 
olarak adlandırılır. Fibröz bir kapsülden çok pros-
tat stromasının düz kas hakimiyeti altına girmiş 
halidir (9). Bu kapsül prostatın anteriorunda an-
terior pelvik, lateral pelvik ve endopelvik fasya ile 
içi içe geçmiş olarak bulunur. Prostatın apeksi ve 
taban kısmında yumuşak bir geçiş ile sfinkter ve 
mesane boynu ile kaynaşma gösterir (6,9). Sınır-
larının keskin olmaması bu alanlarda cerrahi sınır 
pozitifliklerinin daha sık görülmesine neden ola-
bileceği için buralardaki diseksiyonun daha dik-
katli yapılması gerekir (10).
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Retrograd Yaklaşım: Seminal veziküllerin disek-
siyonundan sonra posterior plan distale doğru 
genişletilir ve prostat sola veya sağa doğru çeki-
lir. Lateral pelvik fasya NVD’i ortaya çıkarmak 
için keserek açılır. Ardından diseksiyona; NVD, 
prostat pedikülünden serbestlenene kadar poste-
rior plan içinde devam edilir. Prostatik pedikülle-
ri tabanda Hem-olok klipsler ile kontrol ettikten 
sonra diseksiyon, NVD’i prostattan tamamen ser-
bestlemek için apekse doğru devam eder. Apikal 
disseksiyonda herhangi bir yaralanmayı önlemek 
için apeks seviyesinde NVD’in tamamen serbest-
lenmesi önemlidir. Retrograd yaklaşım, NVD’nin 
erken tanımlanması ve pedikül kontrol altına al-
madan önce NVD’nin serbestlenmesi gibi avantaj-
lara sahiptir (22).

ROBOTİK CERRAHİ SONRASI 
POTENS 
RYRP ve RRP serisi arasındaki karşılaştırmalı ça-
lışmaların çoğunda RYRP’de potensin korunması 
açısından önemli avantajlar saptanmıştır ancak; 
literatürde deneyimli ellerde teknikler arasında 
herhangi bir fonksiyonel veya onkolojik farklılık 
olmadığını söyleyen yayınlar da mevcuttur (23,24). 
Potans oranları, farklı çalışmalarda %54’ten% 97.4’e 
kadar geniş bir aralıkta değişmektedir (11,16,22). 
Potens oranlarının bu denli değişken olması; kap-
sama kriterleri, değerlendirme yöntemleri, farklı 
sinir koruyucu teknikler ve yaklaşımlar, cerrahların 
deneyimi ve takip periyotları arasındaki farklılıklar 
sebebiyle olabilir. Üstelik, çoğu çalışmada potens 
tanımlaması standart değildir. 

Novara ve ark postoperatif potense dair ba-
ğımsız risk faktörlerini yaş (>60 yıl), Charlson 
komorbidite skoru (≥1) ve operasyon öncesi 
Ereksiyon İşlevi Uluslarası Değerlendirme Formu 
(IIEF)-5 skoru olarak belirlemişlerdir (25). Bu de-
ğişkenlerin kombinasyonuyla oluşturulan Brigan-
ti risk gruplarına göre postoperatif 12. ayda po-
tens oranları düşük risk grubunda %81.9 (yaş≤65, 
preoperatif IIEF-6 skoru ≥26 ve Charlson skoru 
≤1), orta risk grubunda %56.7 (yaş: 66–69, IIEF-6 
skoru: 11–25, Charlson skoru ≤1) ve yüksek riskli 

yım  (EPY) riski düşük olan hastalar için cerrahlar 
daha yakın bir diseksiyon gerçekleştirirken, EPY 
riski yüksek vakalar için cerrahlar daha geniş bir 
diseksiyon düzlemi tercih edebilir. Çoğu durum-
da EPY, prostattan sadece birkaç milimetre uzak-
ta bulunur. Bu sebeple fokal EPY varlığında  iyi 
seçilmiş hastalarda sinir koruyucu prosedür de-
nenebilir (19). Multiparametrik prostat manyetik 
rezonans görüntüleme cerrahiden önce EPY ve 
NVD’leri belirlemede yararlı bir araç olabilir (20).

İntrafasyal Diseksiyon: NVD’nin intrafas-
yal disseksiyonunda diseksiyon planı, kapsülü 
takiben prostatın anterolateral ve posterolateral 
kısmında ve DF önünde kalan bir düzlemdedir. 
İntrafasyal diseksiyon NVD’lerin tamamen ko-
runmasına da olanak sağlamaktadır. Bununla bir-
likte, intrafasyal disseksiyon, iyatrojenik kapsüler 
hasar riskini en üst düzeye taşır. Saat 6 pozisyo-
nundan başlamak üzere intrafasyal disseksiyonun 
antegrad yaklaşımında, cerrah daha rahat bir düz-
lem oluşturabilir, çünkü DF daha kalındır ve bu 
seviyede tek bir tabaka halinde bulunur. Yüksek 
lateral yaklaşımda, bu planı takip etmek daha zor 
olabilir çünkü prostatın posterolateral tarafında 
fasyalar çok katmanlı halde bulunmaktadır ver 
ayrımı zordur (21).

İnterfasyal Diseksiyon: NVD’in interfasyal 
diseksiyonu, prostatik fasya yaprakları arasındaki 
plandan yapılıp, NVD’in kısmi korunmasını içe-
rir. İnterfasyal diseksiyon planı, prostatın lateral 
ve posterolateral taraflarındaki prostatik fasyanın 
lateral kısımları ile NVD’in medial tarafı arasın-
dadır. Lateral prostatik fasya, NVD yerine prostat 
numunesinde kalır (21). Bu diseksiyon planı, int-
rafasyal diseksiyona göre prostat etrafında daha 
fazla güvenlik sınırı sağlar. Bununla birlikte sinir 
koruyucu kapsamı subjektiftir.

Antegrad yaklaşım: Vaz ve seminal veziküllerin 
yukarı doğru çekilmesinden sonra prostatik pedi-
kül, prostatın tabanında görülür ve termal enerji 
kullanılmadan kontrol edilir. Sonra prostat karşı ta-
rafa çekilir ve lateral pelvik fasya açığa çıkar. Lateral 
pelvik fasya, DF ve prostat arasındaki üçgen boşluk 
görülür, NVD burada tanımlanır. Ardından inter-
fasiyal veya intrafasyal disseksiyon yapılır.
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anatominin iyi bilinmesi, termal hasardan kaçına-
rak NVD’nin korunmaya çalışılması ile RYRP’nin 
teknolojik avantajları birleştirildiğinde daha iyi 
fonksiyonel sonuçlar almak mümkündür.
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SONUÇ
RP, lokalize PCa’da en önemli tedavi seçeneklerin-
den biridir. Cerrahideki hedeflerden biri de özel-
likle genç ve potensi iyi olan hastalarda potensin 
korunması olmalıdır. Sinir koruyucu RYRP, intra-
fasyal veya interfasyal teknikler gibi farklı cerrahi 
teknikleri ve antegrad veya retrograd yaklaşımlar 
gibi farklı cerrahi yaklaşımları içermektedir. Hangi 
tekniğin diğerinden üstün olduğunu tanımlamak 
için daha fazla randomize kontrollü çalışmaya 
ihtiyacımız vardır. Ancak fasyal ve peri-prostatik 
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Bu yapılar, içinde, kavernöz siniri de kapsayan 
damar-sinir paketini barındırdığı için özel önem 
taşımaktadır. Prostat etrafındaki fasyal anatomi-
nin tam olarak anlaşılabilmesi, cerrahi sırasında 
hem etkin hem de güvenli bir diseksiyon planı 
oluşturabilmenin ön şartıdır. Bu anatomi anlaşı-
lamamışsa, prostatın onkolojik prensiplere uygun 
“etkin“ eksizyonu ile fonksiyonel açıdan “güvenli” 
eksizyonu arasındaki hassas denge kurulamaya-
caktır(5-7).

GİRİŞ
Erken evre prostat kanserinin tedavi seçenekleri 
arasında Radikal Prostatektominin (RP) etkinliği 
tartışılmazdır. Fakat bu cerrahi yaklaşımın onko-
lojik ve fonksiyonel sonuçlarının zaman içinde 
daha iyi seviyelere çıkarılabilesi, prostatın cerrahi 
anatomisi ile ilgili çalışmaların sonucunda müm-
kün olmuştur (1-4).

Artık radikal prostatektomi ameliyatı düşük 
morbidite ve mükemmel sağkalım sonuçlarıyla 
uygulanabilse de özellikle ereksiyonla ilgili so-
nuçları geliştirilmeye muhtaçtır. Bunun için, söz 
konusu fonksiyonel sonuçlarla doğrudan ilişki-
lendirilmiş anatomik yapıların daha iyi tanınarak 
ameliyat sırasında korunabilmesi gerekmektedir. 
Ne var ki, örneğin, periprostatik anatominin ter-
minolojisi konusunda bile henüz bir fikir birliğine 
ulaşılabilmiş değildir. 

RP’nin kontinans ve ereksiyonla ilgili fonk-
siyonel sonuçlarını etkilediği düşünülen anato-
mik yapılar; periprostatik fasyalar, pelvik plek-
sus ve kavernöz sinir, rabdosfinkter, prostatik 
apeks-membranöz üretra bileşkesi, dorsal yapı-
lar, lateral pediküller, aksesuar pudental arter ve 
prostat-mesane boynu bileşkesi olarak sayılabilir. 
Bunlar arasında üzerinde en çok tartışma yürütü-
leni, çok katmanlı periprostatik fasyal yapılardır. 
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Şekil-1: PRP’de diseksiyon planları
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BPH nedenli prostatektomi için hilal şeklindeki 
kavisli perineal kesiyi kullanmıştır(13). Daha 
sonra,  1904 yılında bugünkü anlamda ilk PRP 
operasyonunu gerçekleştirmiştir(15). Morbidite-
yi azaltmak amacıyla yapılan sonraki modifikas-
yonları saymazsak, Young’un tanımladığı yöntem 
neredeyse değişmeden kalmış ve PRP’nin temeli 
olmuştur. Birçok modifikasyonun ardından, bu 
tekniğe en büyük katkıyı, 1939 yılında Elmer Belt 
yapmıştır. Belt bu ameliyat tekniği için, rektumun 
uzunlamasına seyreden lifleri ile eksternal anal 
sfinkterin dairesel seyreden lifleri arasında uza-
nan yeni bir yol tanımlamıştır. Kan kaybını ciddi 
anlamda azaltan bu teknik büyük kabul görmüş, 
ve böylece ‘Belt yolu’ ‘Young yolu’na alternatif bir 
seçenek haline gelmiştir(16). 

Son yirmi yıllık dönemde PRP tekniğine yö-
nelik ilgi birkaç nedenle tekrar canlanmıştır. Bu 
nedenlerden ilki, 1980’li yılların sonunda Wel-
don ve Tavel’in araştırmalarının, sinir koruyucu 
tekniklerin aynı zamanda perineal yaklaşımda da 
uygulanabileceğini göstermiş olmasıdır (17). 

Postoperatif erektil fonksiyon açısından ba-
kıldığında, doğru vakalar seçilmiş ise, bu teknikle 
penetrasyona yetecek kalitede tatminkar spontan 
ereksiyonlar sağlayabilmektedir. Bir çalışmada 
operasyondan 12 ay sonra tek taraflı sinir korunan 
hastalardan %56’sında, iki taraflı sinir korunanlar-
dan %74’ünde koitusa imkan tanıyan erektil fonk-
siyon tespit edilmiştir ((18). Seçilmiş vakalarda si-
nir koruyucu teknik kullanılarak uygulanan PRP 
sonrasında Parra’nın bildirdiği potens oranları 
%70’e yakın iken, Weldon ve ark’ı bu oranı %34 
olarak tespit etmiştir (11,19). Bu rakamlar bilate-
ral sinir koruyucu teknik uygulayan Catalona’nın 
(%71), Parra’nın (%47) ve Stanford’un (%44) ret-
ropubik radikal prostatektomi yapılan hastalar 
için bildirdikleri oranlara yakındır (4-9,20).

Fakat literatürde rastlayabileceğimiz ve aynı 
teknikler için bile farklı oranlarda verilebilen bu 
sonuçları yorumlarken çalışmalar arasında tek-
nik, hasta özellikleri, sonuç değerlendirme kriter-
lerinin ölçümlenme yöntemleri vb açısından çok 
çeşitli faktörlerin etkili olabileceği akılda tutulma-

Bu bölümde, Perineal Radikal Prostatektomi 
(PRP) ameliyatını özetleyen bilgiler verdikten 
sonra, PRP ameliyatı sırasında pelvik sinirin ko-
runması konusunu, pelvik sinirin ve ilgili diğer 
yapıların cerrahi anatomisini özetleyerek tartış-
mak amaçlanmıştır. 

PERİNEAL RADİKAL 
PROSTATEKTOMİ
1980’li yıllarda pelvik ve periprostatik anatominin 
detaylı olarak aydınlatılması sayesinde genel an-
lamda radikal prostatektomi ameliyatlarının mor-
biditesi önceki dönemlere kıyasla belirgin oranda 
azalmıştır(8,9). 1947’de Millin tarafından tanım-
lanan fakat 1960’larda yerini radyoterapiye kaptır-
mış olan retropubik radikal prostatektomi (RRP), 
bu anatomik çalışmalar ışığında kanama, cerrahi 
sınır pozitifliği, inkontinans ve erektil disfonksi-
yon gibi sorunların azalması sebebiyle lokalize 
prostat kanseri tedavisinde tekrar en çok tercih 
edilen yöntem haline gelmiştir. Öte yandan, aslın-
da radikal prostatektominin ilk tanımlanan tekni-
ği olan ve bahse konu anatomik bilgiler ışığında 
artık daha rafine bir yöntem olarak uygulanabilen  
PRP de 2000’lerden sonra tekrar popülarite ka-
zanmaya başlamıştır (10,11).

Prostata perineal yoldan yaklaşmak, prostat 
rezeksiyonunun en eski yöntemidir ve ilk kez MÖ 
400 yılında tanımlanmış olan perineal litotomi 
tekniğine dayanır (12). MS 25 yılında Celcus’un 
geliştirdiği perineal yarı dairesel kesi, günümüzde 
PRP için kullanılan cilt kesisinin temelini oluş-
turur (12). 1834 yılında medyan bir perineal in-
sizyonla girerek planlı bir prostat enukleasyonu 
operasyonunu gerçekleştiren ilk cerrah Gutrie’dir 
(13). Bu olay daha sonraları bir dönem için prostat 
kanseri cerrahisinde de aynı medyan kesinin ter-
cih edilmesine yol açmıştır. Kuchler 1866’da pros-
tat dokusunun tamamının bu şekilde çıkarılabile-
ceğini savunan ilk kişidir. Fakat prostat kanserinin 
tedavisinde perineal prostatektomi yaklaşımını ilk 
kez tanımlayarak 1867 yılında bir tıbbi dergide ya-
yınlayan kişi ünlü Alman cerrah Billroth olmuş-
tur (14). 1901 yılında Dr. Hugh Hampton Young, 
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Cerrahi teknik
Hastaya yüksek/abartılmış litotomi pozisyonu 
verilirken, alt ekstremitenin kan dolaşımını ko-
rumak için bacakların basıya maruz kalacak yer-
lerinin uygun şekilde tamponlanıp korunmasına 
dikkat edilmelidir. Kalça bölgesinde gözden kaçan 
bası ve aşırı katlanmaların, kan dolaşımını boz-
manın yanında siyatik nöropraksiye neden ola-
bileceği unutulmamalıdır. Sakrumun altına bir 
yastık konularak perine bölgesi daha yükseğe ve 
öne getirilir. 

Perinede anüsün üstünde ters U / hilal şeklin-
de bir insizyon yapılır. Young ve Belt yollarından 
birini tercih ederek anal sfinkter geçilir ve rektum 
ön serozasına ulaşılarak diseksiyon buradan de-
vam ettirilir. Rektoüretral kaslar ve laterallerde 
levator ani kasları görüldüğünde, rektumu koru-
maya azami dikkat gösterilerek rektoüretral kas 
kesilir. 

Rektoüretral kaslar tamamen düşürüldüğün-
de, prostatın parmak muayenesinde palpe ettiği-
miz posterior yüzeyine ulaşılmış olur. Proksimale 
doğru, rektumun üzerindeki Denonvillier fasya-

lıdır. Genel olarak çıkarılabilecek sonuç, PRP’nin 
ereksiyonla ilgili sonuçlar açısından RPP’den ge-
ride olmadığı yönündenir ve literatürde bu iki 
yöntemin postoperatif erektil disfonksiyon (ED) 
oranları birbirine benzer düzeydedir. 

PRP’nin gerek ereksiyon gerekse üriner in-
kontinans ile ilgili sonuçları etkileyebilecek cer-
rahi detaylarını tartışırken, bu ameliyatta prostata 
RRP’den tamamen farklı bir diseksiyon hattından 
yaklaşıldığı unutulmamalıdır.  Perineal yoldan 
ilerleyerek prostatın arka yüzünden diseksiyon 
başlatan PRP yönteminde prostatın tüm yüzey-
leri, prostatik apeks, mesane boynu, seminal ve-
ziküller (ve konumuza özel olarak) periprostatik 
fasya-Nörovasküler Demet (NVD) gibi yapılara 
RRP’den tamamen farklı ve “tersten” bir yaklaşım 
sağlanmaktadır. Özetle RRP kranio-kaudal ve an-
teroposterior bir doğrultuda ilerlemeyi gerektirir-
ken, PRP’de operasyon kaudo-kraniyal ve poste-
roanterior diseksiyon planları ile ilerleyecektir. 
Periprostatik fasya ve NVD özelinde konuşursak, 
PRP posterior yaklaşımla uygulandığı için cerraha 
bu anatomi ile ilgili çok daha rahat bir ekspojür 
sağlama imkanına sahiptir (17).

 

 

Şekil  2A-2B. İnsizyon-Santral tendon-Rektoüretral kas diseksiyon hattından prostat 

posterior yüzüne ulaşım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-2A-B: İnsizyon-Santral tendon-Rektoüretral kas diseksiyon hattından prostat posterior yüzüne 
ulaşım.
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Uygun bir transüretral kateter üzerinden üret-
rovezikal anastomoz sızdırmaz şekilde sağlanır. 
Sahaya bir dren yerleştirilerek tabakalar kapatılır 
ve operasyon sonlandırılır.  

PRP sırasında pelvik sinirin 
korunması ile ilişkili anatomik 
yapılar 
RP operasyonları sırasında periprostatik pelvik 
sinir liflerinin korunabilmesi için, bir taraftan 
onkolojik önceliklerden dolayı prostatın kapsül 
bütünlüğünü bozmayacak bir diseksiyonla çevre 
dokulardan serbestlenmesi, fakat bir taraftan da 
prostat etrafında dağınık bulunan sinir liflerinin 
korunması amaçlanmalıdır. Sinir liflerinin tek-tek 
ayırt edilerek korunması mümkün olmayacağı 
için radikal prostatektomi sırasında periprostatik 
fasyal yapıların korunmasının bu yapılar arasında 
bulunan sinir demetlerinin de korunmasını sağ-
layacağı kabul edilmektedir. Bu amaçla tanımlan-
mış çeşitli yöntemler olmasına rağmen, gerçekte 
prostat kapsülünün ve periprostatik fasyal yapıla-
rın anatomisi konusunda tam bir fikir birliği oluş-
muş değildir. PRP sırasında pelvik sinirin koruna-
bilmesi için pelvik sinir ile ilişkili olan anatomik 
yapıların tam olarak kavranılmasına ihtiyaç var-
dır.  Bu amaçla, NVD’in anatomisi ve PRP sıra-
sında sinir koruyucu yöntemi tartışırken prostatik 
kapsülün ve periprostatik fasyaların anatomisi 
hakkında bilgi vermek uygun olacaktır. Aşağıda 
bu bölümlere ayrı olarak yer verilmiştir.

Nöro-vasküler Demet ve RP’de 
Sinir Koruyucu Yaklaşım
Kavernöz sinirler pelvik pleksusun (inferior hi-
pogastrik pleksus) efferent sinirleridir ve rektum, 
mesane, prostat, seminal veziküller, üretra ve ka-
vernöz cisimlere inervasyon sağlarlar (21). İnferi-
or vezikal arter oldukça distalde, veziko-prostatik 
bileşke kısmına yaklaşırken bu pleksusun içinden 
geçerek mesane boynunu ve prostatı kanlandırır. 
Arterin girdiği bu seviyenin altında kalan nere-
deyse tüm sinir lifleri “lateroprostatik nöro-vaskü-

sının posterior tabakası arkaya sıyrılarak seminal 
veziküllere ulaşılır ve Denonvillier fasyası açılarak 
vaslar kesilip seminal vesiküller sahaya doğurtu-
lur; böylece prostatın posterior diseksiyonu ta-
mamlanmış olur.

Ardından prostat lateral yüzeylerinin disek-
siyonuna geçilir ki bu aşama posterolateralde 
yerleşmiş NVD’in korunması için en fazla dikkat 
gösterilmesi gereken aşamadır. Aslında, NVD’in 
korunmasına daha önceki aşamada, seminal ve-
siküllerin çevre dokulardan diseksiyonu sırasında 
başlanmalıdır. Çünkü unutulmamalıdır ki prostat 
çevresinde korumaya çalıştığımız sinir liflerinin 
proksimal yolakları, hem de daha kalın ve daha 
fonksiyonel lifler halinde, seminal vesikülleri çev-
relemektedir. Prostatın posterior planı ile lateral 
planlarının diseksiyonu tamamlanırken, postero-
lateral yerleşmli pediküllerin de kontrolü (bu aşa-
mada veya daha sonraki aşamalarda) gerekecektir.

Ardından apikal diseklsiyona geçilebilir. Rab-
dosfinktere zarar vermeden içinde Foley kateterin 
palpe edilebildiği membranöz üretra kesilerek Fo-
ley kateter sahaya alınır ve prostatın anterior di-
seksiyonuna geçilir. Bu planda, genellikle bir tam-
pon yardımı ile yapılan künt diseksiyon sayesinde, 
dorsal venöz kompleks anteriora itilerek saha dı-
şında bırakılabilir. Anterior diseksiyonda ilerlen-
diğinde, prostatovezikal bileşke seviyesine ulaşılır. 
Mesane boynunun anterioru koter veya bistüri ile 
açıldığında, Foley kateterin balonu görülür ve ka-
teterin bu ucu da sahaya alınarak prostatın traksi-
yonunda kullanılır. Traksiyon yardımıyla, mesane 
içinde orifislere dikkat ederek, boynun arka köp-
rüsü de kesilir. İnsizyon vaz deferensin ampullası-
nın ön yüzeyi ve seminal veziküller belirene kadar 
devam ettirilir. Daha önce serbestlenmemiş ise se-
minal veziküller bu aşamada mesane boynu pos-
teriorunda açtığımız pencereden de serbestlene-
bilirler. Yine, daha önce bağlanıp kesilmemiş ise, 
lateral pediküller de seminal veziküllerin alt-late-
ralinden başlayan doku grupları olarak ayırt edile-
rek bağlanıp kesilebilir. Pediküller de kesildikten 
sonra spesimen çıkarılabilir.
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lunabileceği bildirilmiştir. Eichelberg ve ark. sinir 
koruyucu teknik uygulanmamış 31 RP spesimeni-
ni inceledikleri histolojik bir çalışmada, prostat et-
rafındaki sinir liflerinin dağılımı açısından birçok 
belirsizliği gidermeyi başarmıştır (31). Prostatın 
aksiyel kesitlerini saat pozisyonlarına dilimleye-
rek sinir liflerinin lokalizasyonunu incelemişler-
dir. Sonuç olarak, sağ ve sol taraflar arasında fark 
tespit edilmemiş, sinirlerin çoğunluğunun saat 4 
– 5 seviyesinde bulunduğu (apikal, orta ve bazal 
kesitlerde sırasıyla %45.9, %61.5 ve %65.6) göste-
rilmiştir. Denonvillier fasya (DF) bölgesinde sinir-
lerin yalnızca %3.3 ila %5,4’ü gözlenirken, saat 1-3 
seviyesinde sinirlerin oranı %21.5 ila %28.5 olarak 
rapor edilmiştir.

NVD’ın prostat etrafındaki dağılımını orta-
ya koymayı amaçlayan bu tür çalışmalardan elde 
edilen veriler, periprostatik fasyal anatomi bilgi-
leri ile birleştirildiğinde, fasya koruyucu teknikler 
belirlemek mümkün olmaktadır. Nitekim bu tür 
bilgiler ışığında “perde” diseksiyonu, Montorsi 
yöntemi gibi teknikler tanımlanmıştır(29,33). 

Fasya koruyucu teknikte amaç onkolojik pren-
siplerden ödün vermeden NVD’ı korumaktır. Bu 
amaçla önerilen intrafasyal diseksiyonda, prostat 
kapsülünü takip eden bir plan ile prostatik fasya-
nın iç kısmında/medyalinde ilerlemek gerekmek-
tedir. Fakat intrafasyal diseksiyonun iyatrojenik 
kapsül perforasyonu riskini ciddi şekilde artıra-
cağı unutulmamalıdır (289. Bu nedenle, RP’nin 
onkolojik etkinliğini riske atmamak amacıyla, 
alternatif bir yöntem olarak interfasyal diseksiyon 
önerilmiştir. İnterfasyal diseksiyonda prostatın si-
nirlerden nispeten fakir olan anterolateral ve pos-
terolateral yüzünde diseksiyon prostatik fasyanın 
lateralinden/dışından yapılırken, sinirlerden zen-
gin olan saat 5-7 (veya 2-10) arası planda disek-
siyon fasya içinden yapılmaktadır(34-36). Ekstra-
fasyal diseksiyonda ise diseksiyon planı LAF’nın 
laterali ve posterior prostatik fasyanın dışıdır. İnt-
ra-/interfasyal tekniğe kıyasla bu yöntem prostat 
çevresinden daha fazla doku çıkarabildiğimiz için 
onkolojik açıdan en etkin yöntemdir, fakat komp-
let ED olasılığı yüksektir 34,37,38)(Şekil 3).

ler demet”i oluşturur(22). Erkekte pelvik pleksus 
ereksiyon, ejakülasyon ve idrar kontinansı me-
kanizmalarından sorumludur(23). Pelvik pleksus 
hem sempatik hem de parasempatik lifler içerir. 
Esas olarak kavernöz cisimlerdeki işlevi ereksiyon 
sırasında arteryel kan akımını artıracak şekilde 
vazodilatasyon sağlamaktır. Pelvik pleksusun yo-
ğun sinir ağı, rektumla mesane arasındaki fibro-
tik-yağlı, yassı ve beşgenimsi sahada yerleşiktir. 
Ürogenital yol ile ilgili dalları mesane ve mesane 
boynunun lateralinden kaudale doğru iner. Pelvik 
pleksusun anterior kısmı mesane, prostat, semi-
nal veziküller ve vaz deferenslere lifler verirken, 
en inferior kısmı erektil fonksiyondan sorumlu 
kavernöz sinirleri verir (24). Özellikle kranyalde, 
mesane ve prostatın postero-lateral kenarını saran 
sinirler kafes benzeri bir görünüme sahiptir. Bu si-
nir liflerinin çoğu mikroskopiktir ve cerrahi sıra-
sında optik büyütme ile tanınmaları mümkün ola-
bilir. Sinir liflerinin değişken seyri ve mikroskopik 
yapısı nedeniyle operasyonda sinirleri korumaya 
değil, fasyayı korumaya yönelmek daha uygundur.

Prostatın lateralindeki nöral anatomi değiş-
kenlik gösterebilir. Müller’in öncül çalışmasında 
bu sinirler prostatın posterolateral ve anterolate-
ralinde tarif edilmiş ve çizilmiştir (25). Walsh ve 
Donker’in sonraki çalışmasında ise NVD prostatın 
posterolateral kenarında tanımlanmıştır (7). Daha 
sonraki çalışmalarda bu bölgenin nöral anatomi-
sinde varyasyonlar rapor edilmiştir. Takenaka ve 
ark, Müller’de olduğu gibi, prostatın lateral ve an-
tero-lateral yüzeylerinde sprey tarzında dağılmış 
sinir lifleri bulunduğunu söylemiş ve NVD’nin 
ayırt edilebilir bir yapı olmaktan çok, çok sayıda 
ve dağınık liflerden ibaret olduğunu bildirmişler-
dir.26 Prostatın lateralinde iki tarafta saat 2 ve saat 
10 seviyelerine kadar çıkacak tarzda dağılmış sinir 
lifleri  rapor eden çalışmalar çoktur (27-31). Bazı 
çalışmalarda sinirlerin üçte ikisinin posterolateral 
yerleşimli olduğu, kalan kısmının ise anterolate-
rale dağıldığı bildirilmiştir (7,29,31,32). Prostatın 
ventrali ve rabdosfinkterin dorsal median oluğu 
sinir liflerinden yoksundur (29). Prostatın poste-
rior yüzünde, saat 6 pozisyonunda bile, sinir bu-
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prostatın apeks ve bazis bölgeleri de kapsülden 
yoksundur (42). Prostatik stroma apeks bölgesin-
de üriner sfinkterin kas lifleri ile, bazis bölgesinde 
ise mesane detrusor tabakasının düz kas lifleri ile, 
arada kapsül bulunmaksızın, devamlılık göste-
rir(42,43). Prostatik kapsülün posterior yüzünden 
çıkan mikroskopik düz kas dokuları aracılığıyla 
Denonvillier fasyasına tutunduğu bildirilmiştir. 
Öte yandan kapsülün anterior ve anterolateral 
yüzde endopelvik fasyanın viseral yaprağıyla biti-
şik olduğu gösterilmiştir (45).

Ayala ve ark prostatın kapsül yapısını tanımla-
mak amacıyla radikal prostatektomi veya radikal 
sistoprostatektomi uygulanan 50 hastanın cerrahi 
spesimenlerini incelemiş ve prostatın anatomik 
olarak, anterior ve lateralde pelvik fasyadan kö-
ken alan periprostatik dokuyu içeren “yalancı” 
bir kapsül taşıdığını tespit etmişlerdir (42). Bu 
araştırmacılar prostatın posteriorda Denonvillier 
fasyası ile kaplandığını ve bu nedenle planların 
hiçbirinde gerçek bir kapsül bulunmadığını sap-
tamıştır. Yazarlar spesimenleri histolojik olarak 
inceleyip, periferal yerleşimli glandüler yapıların 
prostatın dış sınırına ulaşmasını önleyen ve bu 
yapıları periprostatik bağ dokusundan ayıran 2-3 
mm kalınlıkta bir stromal dokunun mevcut oldu-
ğunu gördüklerinde; prostat kapsülü denilen ya-
pının aslında glandüler yapılarla periprostatik bağ 
dokusunu ayıran fibromusküler bir bant olduğu 
görüşüne ulaşmıştır. Ayrıca bu yapının, tüm pros-
tatı kesintisiz olarak sarmadığı ve prostatın glan-
düler dokusundan ayırt edilemediği gerekçesiyle 
“gerçek” bir kapsül olarak tanımlanamayacağını 
belirtmişlerdir. Başka bir çalışmada 10 prostatek-
tomi spesimeni incelenmiş, prostatik kapsülde ve 
parenkimde aynı oranda (sırasıyla %30,6 ve 30,7) 
düz kas dokusuna rastlanmış ve kapsülün kalınlığı 
0,5-2 mm olarak ölçülmüştür (46). Bu çalışmayı 
yürütenler de prostatın gerçek bir kapsüle sahip 
olmadığı, fakat prostat parenkiminin uzantısı ola-
rak kabul edilebilecek bir fibromusküler bantla 
kısmen örtüldüğü görüşüne varmışlardır.

Lepor ve ark. lateral pelvik fasyanın anterior-
da ve anterolateralde prostatik kapsül ile birleşmiş 

NVD koruyucu yaklaşım tercih edildiğinde, 
perineal prostatektomi sırasında dikkat gerektiren 
bir başka aşama da seminal veziküllerin diseksi-
yonudur. Seminal veziküllerin posterolateralinde 
seyreden sinir lifleri proksimalde seminal vezi-
küllerin uç kısımlarına neredeyse yapışıktırlar. Bu 
bölgede diseksiyonun çok dikkatli yapılması gere-
kir. Literatürde, bu amaçla, düşük riskli hastalarda 
seminal vezikül-koruyucu RP yöntemini öneren-
ler olmuştur (39-41).

Prostatik Kapsülün Anatomisi 
Prostat, dış sınırlarını belirleyen kapsül benzeri 
bir yapı ile sarılı olduğu kabul edilir fakat bu yapı 
anatomik anlamda tam bir kapsül olmaktan çok, 
çoğu düz kas olmak üzere fibromusküler fasikül-
lerden, kollajen ve elastinden oluşan, prostatik 
stromadan ayırt edilmesi zor yalancı bir kapsül-
dür(27,42-44). Çok sayıda sinir ve damar, kapsü-
lün yaklaşık 0,5 mm kalınlığa eriştiği lateral yü-
zünü delerek prostat içine girer (27,42). Prostatın 
anterior yüzünde, anterior fibromusküler stroma 
ve detrusor apronun bulunduğu bölgede, prostat 
kapsülü genellikle görülmez (42). İlave olarak, 

 

Şekil 3: İntra-, inter- ve ekstrafasyal diseksiyon güzergahları (Fasya isimleri için Bkz. Şekil 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-3: İntra-, inter- ve ekstrafasyal diseksiyon 
güzergahları (Fasya isimleri için Bkz. Şekil 2)
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pelvik fasya teriminden çoğu kez kastedilen yapı; 
prostatı, mesaneyi ve rektumu sararak prostatın 
ventral yüzünde anterior fibromusküler stroma 
ile kaynaşan viseral komponenttir (27,50). Zaten 
karışık olan periprostatik fasyal anatomiyi tartı-
şırken, genel bir ifade olan “endopelvik fasya”yı 
kullanmak yerine her defasında viseral ve pari-
yetal olarak detaylandırmak faydalı bir yaklaşım 
olacaktır. 

Prostat ve mesanenin lateralindeki pelvik du-
var boyunca pariyetal ve viseral endopelvik fasya 
yaprakları birleşik haldedir. Bu birleşme bölgesi 
beyazımsı bir renge sahip tendinöz bir yoğunlaş-
ma olarak görünür ve pelvisin fasyal tendinöz arkı 
olarak isimlendirilir. Retropubik radikal prosta-
tektomi sırasında endopelvik fasya bu birleşimin 
medialinden veya lateralinden açılarak prostatın 
lateraline erişim sağlanır.34 Bazı yazarlar NVD-ko-
ruyucu intrafasyal diseksiyon uygulanan hastalar-
da endopelvik fasya insizyonundan sakınılması 
durumunda erken üriner kontinans ve ereksiyon 
açısından avantaj sağlanabileceğini ileri sürmüş-
tür.50,53,54 Pariyetal endopelvik fasya, levator ani 
kasını saran fasyal (LAF) yapıdır. Diseksiyon sı-
rasında endopelvik fasyanın iki yaprağını birbi-
rinden ayırt edebilmek mümkündür. Retropubik 
yaklaşımda endopelvik fasyanın, fasyal tendinöz 
arkın hemen lateralinden insize edilmesi duru-
munda LAF açılmış olacak ve levator ani kasına 
ait lifler açığa çıkacaktır.32 Endopelvik fasyanın 
fasyal tendinöz arkın hemen medialinden insize 
edilmesi durumunda ise, viseral yaprak açılmış 
olacak ve levator ani kası, lifleri açığa çıkmaksızın 
görülebilecektir.50,53 Pariyetal ve viseral pelvik fas-
ya yapraklarının tanınabilmesi, medialde geri ka-
lan tek fasyanın, yani prostatik fasyanın (PF) ayırt 
edilmesini kolaylaştıracaktır(50,53). 

Bu aşamada mutlaka hatırlatmak gerekir ki, 
PRP’de prostata posterior ve kaudal açıdan yakla-
şıldığı için endopelvik fasya hiçbir zaman açılmaz, 
tüm operasyon endopelvik fasyanın altından, bu 
fasya yukarıya süpürülerek prostat spesimeninin 
sahadan perineal yolla çekilip alınması şeklinde 
özetlenebilir. Perineal yaklaşımda prostat postero-

bir yapı halinde bulunduğunu fakat prostat kapsü-
lü ile lateral pelvik fasyanın ayrı yapılar olduğunu 
belirtmişlerdir.47Bu yazarlar ayrıca kavernöz sinir-
lerin de prostat kapsülü dışında ve lateral pelvik 
fasyanın tabakaları arasında seyrettiğine işaret et-
mişlerdir. Tewari ve ark ise prostat kapsülünün he-
men dışında seyreden yapı için, yani periprostatik 
fasyaların en iç tabakası için “prostatik fasya” teri-
mini kullanmışlardır (48). Bu yapıların isimlendi-
rilmesi konusunda ortak bir terminolojiye ulaşıla-
madığını gösteren bir başka yayın da Ishidoya ve 
ark’nın 2007 tarihli çalışmalarıdır. Bu çalışmada 
yazarlar anteriorda ve prostat-üretra bileşkesinde 
kapsül bulunmadığını tekrarlamakla birlikte, ça-
lışmalarında kapsül terimi ile Walsh’ın prostatik 
fasya olarak isimlendirdiği yapıyı kastettiklerini 
belirtmektedirler.49 İtalya’dan yayınlanan bir ka-
davra çalışmasında prostat kapsülü ile periprosta-
tik fasyalar ayrıştırılabilmiş, yazarlar prostat kap-
sülünün (Ayala’nın tarif ettiği gibi) fibromusküler 
bir bant ve endopelvik fasyadan bütünüyle ayrı bir 
anatomik yapı olduğu sonucuna varmışlardır (22).

Periprostatik Fasyaların Anatomisi 
Prostat komşuluğunda yer alan fasyaların anato-
mik olarak isimlendirilmesi konusunda da kapsül 
konusundakine benzer karışıklıklar söz konusu-
dur. Periprostatik fasyal anatominin anterior, late-
ral ve posteriorda farklılık göstermesi, ve NVD ile 
bu fasyaların ilişkisi konusunda netlik olmaması 
anatominin anlaşılmasını zorlaştıran faktörler 
olarak karşımızdadır. NVD’nin prostatın değişik 
aksiyel seviyelerinde farklı seyirler gösteriyor ol-
ması da anatomiyi ayrıca karmaşık hale getirmek-
tedir.

Pelvik organlar fasyalar tarafından çevrelen-
miştir ve bu fasyalar pariyetal ve viseral olmak 
üzere iki tabakadan oluşmaktadır (50-52). Pari-
yetal yaprak levator ani kasının medial yüzeyini 
saran ve bazılarınca endopelvik fasya olarak isim-
lendirilen tabakadır (34). Bazı yazarlar ise pari-
yetal ve viseral pelvik fasya tabakalarını birlikte 
endopelvik fasya olarak kabul etmektedir (50,53). 
Prostat anatomisi ile ilgili konuşulurken endo-
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Stolzenburg ve ark. kendi cerrahi tecrübeleri ile 
literatürü yorumladıkları çalışmalarında prostat 
ve mesaneyi saran tek bir pelvik fasya (endopelvik 
fasya) bulunduğu görüşünü desteklemiş, radikal 
prostatektomi sırasında kapsülden itibaren disek-
siyon yaparak prostatın lateraldeki periprostatik 
fasyadan ve dolayısıyla içerdiği damar ve sinir 
paketinden uzaklaştırılması gerektiğini belirtmiş-
lerdir (35).

Görüldüğü gibi, prostat kapsülünün dışında 
yer alan fasyal tabakalarla ilgili bu karmaşa aynı 
olduğu düşünülen yapıların bile farklı isimlerle 
anılmasından kaynaklanmaktadır. Prostatı çevre-
leyen fasyal yapıların tümüne periprostatik fasya 
diyenlerin yanında, endopelvik fasyanın sadece 
prostata yakın olan iç yaprağına periprostatik fas-
ya diyenler de vardır. Öte yandan prostat dışında 
kalmasına rağmen bu dokuları prostatik fasyalar 
olarak isimlendirenler de olmuştur. Bugün için 
literatürü yorumlarken Stolzenburg ve Walsh’ın 
çalışmalarında önerdiği terminolojiden destek al-
mak ve endopelvik fasyayı iki tabaka olarak kabul 
ederek içtekine periprostatik fasya dıştakine ise 
levator fasya demek akla en yatkın seçenek olarak 
görünmektedir (35,7) (Şekil 4). Periprostatik fasya 
yapılarını şematize eden Şekil 4’e dikkat edildi-
ğinde Perineal RP sırasında uygulanan posterior 
yaklaşım sırasında karşılaşılacak fasyalar ile alışıl-
dık Retopubik RP sırasında karşılaştığımız fasya 
yapıları birbirinden farklıdır ve postero-lateral 
yüzeyde yoğunlaşan sinir demetleri/fasya perineal 
yaklaşımda daha göz önünde ve korunması daha 
kolay görünmektedir.

Perineal RP sırasında pelvik sinirin korun-
ması amaçlandığında, aynı RRP’de olduğu gibi, 
periprostatik fasyal yapıların korunması amaçlan-
malıdır. Alışıldık RRP-sinir koruyucu tekniklere 
benzer şekilde intrafasyal ve interfasyal diseksiyon 
planları takip edilerek pelvik sinir korunabilir. Bu 
planlar şematik olarak , Şekil 3’te verilmiştir. Pe-
rineal yaklaşımda prostatın posteriorundan yak-
laşıldığı için, periprostatik fasyayı ilk olarak orta 
düzeyde (saat 6 hizasında) vertikal bir diseksiyon 
hattı ile ayırarak, prostat kapsülünü insize etme-

lateralinde periprostatik fasyayı endopelvik fasya-
lardan ayrı olarak tespit edip prostat kapsülünden 
ayırmak ve korumak mükündür (Resim 1).

Walsh ve Donker 1982’de yayınladıkları çalış-
mada prostat çevresindeki damar-sinir paketinin 
prostat kapsülü ile Denonvillier fasyası arasında 
seyrettiğini, endopelvik fasya ile ilişki gösterme-
diğini yazmışlardı.7 Ardından 1998’de yayınladığı 
çalışmada Walsh radikal prostatektomi tekniği ile 
ilgili bir güncellemede bulunmuş, ve bu yazıda 
prostatın anteriorda ve antero-lateralde prostatik 
fasya ile çevrili olduğunu, laterallerde ise bu pros-
tatik fasyanın pelvik kasları saran levator fasya ile 
birleşerek lateral pelvik fasyayı oluşturduğunu ifa-
de etmiştir. Bu yazıda Walsh NVD’ın levator ani 
fasyası ile prostatik fasya tabakaları arasında bu-
lunduğunu belirtmiştir (55).

Lepor ve ark. kavernöz sinirlerin prostatik 
kapsül dışında yer alan lateral pelvik fasyanın ta-
bakaları arasında bulunduğunu belirtmiştir (47). 
1993’te Paick ve ark’nın yayınladığı bir kadavra 
diseksiyonu çalışmasında NVD’ın endopelvik fas-
ya ile prostatik kapsül arasında yer aldığı belirtil-
miştir (56). Tewari ve ark. laparoskopik kamera ve 
cerrahi mikroskop kullanarak 12 kadavra üzerin-
de yürüttükleri diseksiyon çalışmasında peripros-
tatik fasyanın iki ince tabakanın birleşiminden 
ibaret olduğunu ve bu tabakaların posteriorda 
NVD’ın etrafını saracak şekilde ikiye ayrıldığını 
rapor etmişlerdir (48). Vattikuti Üroloji Enstitü-
sü’nden bir çalışmada prostatın postero-lateral 
kenarında seyreden NVD’ın, sınırlarını prostatik 
fasyanın iç (prostatik fasya) ve dış (levator fasya) 
yapraklarının ve DF’nın oluşturduğu bir alan için-
de bulunduğu bildirilmiştir (57). Bu çalışmada 
prostatik fasyanın PSA boyaması için negatif so-
nuç verdiğini ve prostatik kapsül ile fasya arasında 
yağ dokusu tabakası tespit ettiklerini bildirmiş-
lerdir. Yazarların NVD’ı korumak için önerdik-
leri diseksiyon planı prostat kapsülü ile prostatik 
fasyanın prostat tarafındaki tabakası arasındaki 
plandır. Bu yazarlar prostatik fasya terimini late-
ral pelvik fasyayı ve endopelvik fasyanın pariye-
tal tabakasını kapsayacak anlamda kullanmıştır. 
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SONUÇ
Yüz yılı aşan radikal prostatektomi deneyimine, 
on yıllardır devam eden anatomik çalışmalara 
ve günümüzde sahip olduğumuz gelişmiş endos-
kopik/laparoskopik optik teknolojilere rağmen, 
pelvik sinirin prostat ile ilişkisi ve bunun posto-
peratif erektil fonksiyon üzerindeki etkisi açısın-
dan literatürde hala tam bir fikir birliğine ulaşıl-
madığı görülmektedir. Ürologların her türden 
radikal prostatektomi ameliyatında postoperatif 
erektil disfonksiyon riskini azaltmak için göster-
diği çabalar, prostatın ve çevre dokuların karma-
şık anatomisi detaylıca anlaşılmamış ise yetersiz 
kalacaktır. Prostatın anterior ve posterior yüzeyle-
rinin farklı anatomik komşuluklara sahip olduğu 
ve NVD’in değişken anatomisi hatırlanırsa, peri-
neal radikal prostatektomi yönteminin retropu-
bikten tamamen farklı bir anatomik yaklaşımla 
gerçekleştirildiği açıktır. Ağırlıklı olarak prostatın 
posterolateralinde yoğunlaşmış olduğu gösterilen 
sinir demetlerinin net ve yakın bir ekspojür altın-

meye dikkat ederek, fasyaları laterallere doğru 
prostat yüzeyinden sıyırmak gerekir. Uygun bir 
diseksiyon planı bulunursa, periprostatik fasya-
nın Resim 1’de görüleceği gibi net bir şekilde ayırt 
edilme ve korunma imkanı olacaktır. Bu diseksi-
yon sırasında NVD’ın kesilmesi dışında gerilme-
sine de izin vermemek gerekir ki nöropraksi ge-
lişmesin. Bu amaçla diseksiyon sırasında elektrik 
enerjisi kullanmamak yanında mümkün olduğu 
kadar aşırı traksiyon uygulamamak ve atravmatik 
pensetler tercih etmek önem taşır.Sinir koruyucu 
diseksiyon sırasında, özellikle periprostatik enfla-
masyonun ve fibrozisin yoğun olduğu hastalarda 
fasyaları tanımak ve ayırt etmek zor olabilir. Di-
seksiyonun intrafasyal mi ekstrafasyal mi ilerledi-
ğini ayırt etmenin pratik yolu diseksiyon hattının 
lateral yüzeyini kotrol etmektir. Şayet izole bir 
fasya yerine levator ani lifleri (bazen ince bir kılıf-
la çevrili şekilde) görünüyor ise bu diseksiyonun 
ekstrafasyal ilerlediği anlamına gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Periprostatik fasyal yapıların şematize görünümü 

 

Şekil-4: Periprostatik fasyal yapıların şematize görünümü
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da fasyal yapılarla beraber korunabilmesi perineal 
yaklaşım için daha mümkün görünse de, literatür-
de postoperatif ED oranları retropubikten farklı 
değildir. Prostatektomi sırasında pelvik sinirin 
sadece prostat komşuluğundaki sahalarda değil 
aynı zamanda seminal vezikül komşuluğundaki 
alanlarda da korunmasına dikkat etmek gerekir. 
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altında yer almaktadır ve üreter mediallerinde, 
endopelvik fasya ve pelvik periton arasında seyre-
den iki adet hipogastik siniri barındırmaktadır. Bu 
sinirlerin hasarı ejekülasyon işlevinde bozulmaya 
yol açabilmektedir. Ayrıca, hipogastrik sinirler, su-
perior hipogastrik pleksus ve inferior hipogastrik 
pleksus arasında bağlantı sağlamaktadır. Bu sinir-
lere parasempatik özellikte sakral ikinci, üçüncü, 
dördüncü spinal sinirler ve pelvik splanik sinirle-
rin katılımı ile inferior hipogastrik pleksus oluş-
maktadır (tablo 1). Burada meydana gelen hasar 
ile erektil disfonksiyon meydana gelebilmektedir.                                                                          
Kadınlarda ise otonomik nöro-vasküler yapının 
çalışma şekli daha az anlaşılabilmiştir. Uterin si-
nirlerin sempatik uyarımı hipogastrik pleksusla 
(T10-11), parasempatik uyarısı splanik demetlerle 
(S2-S4) ilişkilidir. Hipogastik pleksus 3 kısımdan 
oluşmaktadır: Vezikal pleksus, rektal pleksus ve 
utero-vajinal pleksus (Frankenhauser ganglionu). 
Yerleşim olarak broad ligamanın altında, uterin 
damarların dorsalinde, uterosakral ve kardinal 
ligamanların lateralinde yer almaktadır.  Bu liga-
manların aracılığıyla da serviks, üst vajen, üretra, 
vestibuler bezler ve klitorisin inervasyonunda rol 
oynamaktadır. Servikste sempatik ve parasem-
patik sinirler birleşerek paraservikal ganglionları 
oluşturmaktadır. İçlerinde en büyük ganglion, 
uterin servikal ganglion, histerektomi başta olmak 
üzere pelvik cerrahilerde hasar görebilmektedir.

GİRİŞ
Cinsellik; hormonal, nöronal ve psikososyal me-
kanizmalar ile kontrol edilen karmaşık bir te-
mel fonksiyondur. Dolayısıyla, bu etmenlerden 
herhangi birisinin etkilenmesi kişide  cinsel iş-
lev bozukluğuna neden olmaktadır.  Cinsel işlev 
bozukluğu;  isteksizlikten, ağrılı  ilişkiye; orgazm 
bozukluklarından, prematür ejekülasyona kadar 
geniş bir yelpazede meydana gelebilmektedir.                                                                                                                 
Rektum ve kolon cerrahisi-radyoterapisi, radikal 
sistektomi, radikal prostatektomi, mesane ve pros-
tatın radyoterapisi, pelvik lenfadenektomi gibi 
pelvik tedavilerin ise yan etkileri sebebiyle farklı 
mekanizmalarla, farklı cinsel işlev bozuklukla-
rı meydana getirebildikleri bilinmektedir. Pelvik 
tedavi sonrasında, primer hastalığın kontrolü ka-
dar hastaların hayat kalitesinin de korunmasının 
önemi düşünüldüğünde, pelvik tedaviler sonra-
sında meydana gelebilecek sorunlar iyi bilinme-
si ve yönetilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.                                  
Pelvik tedavilerin cinsel yaşam üzerine etkilerini 
anlamak için öncelikle nöro-vasküler anatomi-
yi anlamak gerekmektedir. Cerrahi veya diğer 
tedavi yöntemleri sonrasında parasempatik ve 
sempatik sinirlerin hasarı fonksiyon kaybına yol 
açmaktadır. Erkeklerde ereksiyon ve ejekülasyon, 
her iki sistemden de etkilenmektedir (sempatik 
ve parasempatik). Sempatik lifler içeren superior 
hipogastik pleksus, aort bifurkasyonunun hemen 
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Tablo-1: Parasempatik ve Sempatik Sinir Yolakları

hastaların en sık yakınmalarının başında cinsel 
yaşamlarındaki değişiklikler gelmektedir. Erkek 
hastalarda ejekülasyon ve ereksiyon etkilenirken, 
kadın hastalarda vajinal kuruluk ve disparoni sık 
görülmektedir. Total mezo-rektal cerrahi sonrası 
erektil disfonksiyon (ED) ve ejekülatuar disfonksi-
yon (EJD) oranları sırası ile %11-%25 ve %19-%54 
aralığında bildirilmiştir (1,2) (Tablo 2). Geçirilen 
cerrahiye bağlı olarak oluşan komplikasyonlarla 
birlikte anksiyete ve depresyon başta olmak üze-
re çeşitli psikojenik faktörlerde bu durumdan so-
rumlu tutulmaktadır. 

REKTUM VE KOLON CERRAHİSİ 
SONRASI CİNSEL YAŞAM
Kolo-rektal kanser (KRK), sık görülen malignite-
lerden biridir. Tün dünya genelinde kanser vaka-
larının yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. KRK’e 
yönelik cerrahi ve adjuvan tedavilerdeki geliş-
meler sonucu sağ kalım oranları her geçen gün 
artmaktadır. Özellikle erken dönemde yakalanan 
hastalarda 5 yıllık sağ kalım beklentisi %90’lara 
ulaşmaktadır. Artan yaşam süreleriyle beraber 
hastaların cinsel yaşam kalitesinin önemi de gide-
rek artmaktadır. KRK’e yönelik cerrahi tedavi alan 

demetlerle (S2-S4) ilişkilidir. Hipogastik pleksus 3 kısımdan oluşmaktadır: Vezikal pleksus, 

rektal pleksus ve utero-vajinal pleksus (Frankenhauser ganglionu). Yerleşim olarak broad 

ligamanın altında, uterin damarların dorsalinde, uterosakral ve kardinal ligamanların 

lateralinde yer almaktadır.  Bu ligamanların aracılığıyla da serviks, üst vajen, üretra, 

vestibuler bezler ve klitorisin inervasyonunda rol oynamaktadır. Servikste sempatik ve 

parasempatik sinirler birleşerek paraservikal ganglionları oluşturmaktadır. İçlerinde en büyük 

ganglion, uterin servikal ganglion, histerektomi başta olmak üzere pelvik cerrahilerde hasar 

görebilmektedir. 
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dönemde yakalanan hastalarda 5 yıllık sağ kalım beklentisi %90’lara ulaşmaktadır. Artan 

yaşam süreleriyle beraber hastaların cinsel yaşam kalitesinin önemi de giderek artmaktadır. 

KRK’e yönelik cerrahi tedavi alan hastaların en sık yakınmalarının başında cinsel 

yaşamlarındaki değişiklikler gelmektedir. Erkek hastalarda ejekülasyon ve ereksiyon 
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fonksiyon açısından risk faktörleri incelendiğinde 
ise kadın hastalarda disfonksiyonun daha fazla 
görüldüğü bildirilmiştir, ancak literatürde %8 ile 
%58 arasında değişen oranlardan söz edilmekte-
dir (7). Bunun sebebi olarak, kadınlara yönelik 
valide edilmiş skorlama sistemlerinin yetersiz 
oluşu ve kadınlardaki değişikliklerin kanıta dayalı 
olarak ölçülebilmesinin zorluğu gösterilebilmek-
tedir. Günümüzde kadın hastalarda SQOL-F(T-
he Sexual Quality of Life-Female / Kadınlarda 
Cinsel yaşam Kalitesi) denen form ile hastaların 
cinsel olarak yaşam kaliteleri sorgulanmaktadır. 
Yine oldukça sık kullanılan FSFI (Female Sexu-
al Function Index/ Kadın Seksüel İşlev İndeksi) 
19 sorudan oluşan ve Türkçe’ye çevrilmiş olan 
bir sorgulama formudur. Soruların hepsi, yanıt-
layan hastanın son 4 haftalık cinsel hayatına yö-
neliktir.  İstek (2 soru), cinsel olarak uyarılma (4 
soru), ıslanma (4 soru), orgazm (3 soru),  cinsel 
ilişki esnasında ağrı (3 soru) ile ilgili sorgulama-

Cerrahi tekniğin cinsel disfonksiyon üzerine 
olan etkileri incelendiğinde, laparoskopik ve açık 
tekniğin cinsel sonuçları arasında anlamlı fark 
görülmemektedir (3). 2004 ve 2010 yılları arasın-
da 617 hasta ile yapılan uluslararası randomize 
COLORII çalışmasında ve sonuçları 2005 yılında 
yayınlanan, 274 hastanın katıldığı CLASICC çalış-
masında laparaskopik tekniğin cinsel yaşam açı-
sından açık tekniğe göre herhangi bir üstünlüğü 
gösterilememiştir (4). Abdomino-perineal rezek-
siyonda ise düşük anterior rezeksiyona göre cinsel 
fonksiyonların daha fazla etkilendiği gösterilmiş-
tir (5). Özellikle perineal fazda presakral perito-
neal fasyanın sıyrılması ,pelvik splanik sinir hasarı 
açısından kritik bir aşamadır. Ancak çok merkezli 
olarak yapılan bir çalışma göstermiştir ki, dikkatli 
şekilde sinir koruyucu teknikler uygulansa dahi 
hipogastik pleksus hasarı meydana gelebileceğin-
den hastalar erektil disfonksiyon veya ejekülasyon  
kaybı yaşayabilmektedir (6). Hastaların cinsel dis-

Tablo-2: Total Kolo-rekal Rezeksiyon sonrası Cinsel Disfonksyon

SAYI SENE HASTA SAYISI EREKSİYON 
KUSURU

EJEKÜLASYON 
KUSURU

Enker 1992 42 13 24

Leveckis et al. 1995 20 19 N/A

Havenga et al. 1996 136 17 42

Maas et al. 1998 47 11 42

Saito et al. 1998 91 24 45

Nagawa et al. 2001 22 45 45

Quah et al. 2002 37 24 19

Pocard et al. 2002 9 44 11

Kim et al. 2002 68 25 38
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korunması önerilmektedir (9). Ereksiyon ve eje-
külasyonun korunması için modifiye edilmiş ra-
dikal sistektomi gündeme gelmiştir. Bu metodda 
önce prostatın transüretral rezeksiyonu yapıldık-
tan sonra sistektomi yapılır ve prostat kapsülü ve 
seminal veziküller bırakılır. Onkolojik sonuçlarla 
ilgili kaygılar mevcut olsa da potensin korunma-
sına dair daha iyi sonuçlar elde edilmişti r(10). 
Kadınlarda ise cerrahi tekniklerin cinsel yaşam 
üzerine etkileri incelenmiş ancak Indiana pouch 
ve Studer pouch gibi yöntemler arasında anlamlı 
fark görülmemiştir (11). Son yıllarda giderek daha 
fazla kullanılan robotik cerrahi ile radikal sistek-
tomi uygulandığında da cinsel fonksiyonun açık 
tekniğe üstünlüğü saptanmamıştır (12). Sistekto-
mi yaparken esas amaç lokal olarak kanseri kont-
rol etmek olsa da hastanın beklentileri ve hayat 
kalitesi de önemlidir. Bu nedenle hem erkeklerde 
hem de kadınlarda ortotopik mesane yapılması-
nın hastada daha iyi bir vücut algısı oluşturarak 
cinsel yaşamı olumlu etkilediği görülmüştür (13).  

PELVİK LENFADENEKTOMİ 
SONRASI CİNSEL YAŞAM
Pelvik lenf nodu diseksiyonu (PLND), ürolojik 
cerrahide prostat kanserli hastalar başta olmak 
üzere bir çok onkolojik olguda uygulanan pro-
sedürlerden birisidir. Özellikle mesane kanse-
rinde terapötik ve küratif yararı olduğuna dair 
çalışmalar ve kanıtlar prostat kanserine oranla 
daha fazladır (14). Prostat kanserinde ise PL-
ND’nin yararına ve gereklilik kriterlerine dair 
farklı görüş, sonuç ve uygulamalar mevcuttur.                                                          
Radikal prostatektomi’de potensin ve kontinan-
sın korunması ciddi bir sorundur ve operasyonun 
bu iki fonksiyonel sonucu çok sık çalışma konusu 
olmuştur. Ancak çok az çalışma PLND’nin fonk-
siyonel sonuçlarını incelemiştir. Rektal kanser cer-
rahisinde PLND’nin erektil disfonksiyon sıklığını 
arttırdığını bildiren çalışmalar mevcuttur (15,16). 
Sinirlerin anatomik yerleşiminden dolayı ejekü-
latuvar fonksiyonun daha az etkilendiği düşünül-
müştür. Diseksiyon şablonlarının benzerliğinden 
yola çıkarak yüksek risk grubundaki prostat kan-

larla birlikte 3 soru ile kişinin genel olarak cinsel 
yaşamından memnuniyet ve partneri ile olan iliş-
kisi skorlanmaktadır. Ayrıca her hastalık için ayrı 
olarak oluşturulan özel cinsel yaşam kalitesi skor-
lamaları da bulunmaktadır, kolorektal kanser için 
olan QLQ-CR38(Cancer Specific Quality of Life 
Questionnaire-Colorectal Cancer / Kansere Spe-
sifik Hayat Kalitesi Anketi – Kolorektal Kanserler) 
bunlardan birisidir. Erkek hastalarda ise cerrahi 
sonrası ED’ye yönelik risk faktörleri; yaş, tümör 
lokalizasyonu, operasyon tipi, stoma varlığı ve RT 
öyküsü olarak görülmüştür (8). 

RADİKAL SİSTEKTOMİ - 
PROSTATEKTOMİ SONRASI 
CİNSEL YAŞAM
Radikal sistektomi, çoğunlukla onkolojik nedenle 
yapılan, nadiren de mesanenin alınmasını gerek-
tiren diğer tıbbi durumlarda da (özellikle kronik 
intersitisyel sistit gibi) uygulanabilen pelvik majör 
ürolojik cerrahilerdendir. Cinsel disfonksiyon bu 
cerrahinin en önemli komplikasyonlarındandır. 
1982 yılında sinir koruyucu tekniğin tanımlan-
masından önce komplet ED neredeyse tüm erkek 
hastalar için beklenen bir sonuç iken, gelişen tek-
nik ve teknolojik imkanlarla hastaların operasyon 
sonrası cinsel yaşantılarına dair beklenti ve sonuç-
larda iyileşme sağlanmıştır. Walsh’ın tanımladığı 
bu teknikte, öncelikle derin dorsal ven bağlan-
maktadır. Ardından, nöro-vasküler demet üretra 
üzerinden prostatın lateraline itilmekte ve dorsal 
ven kesilmektedir. Prostata postero-lateralden 
giren nöro-vasküler demet dalları diseke edilir. 
Nöro-vasküler demet seminal vezikül distalinde 
olduğundan bölgenin diseksiyonununda dikkatli 
olunmalıdır. Radikal sistektomide sinir koruyucu 
cerrahi hala tartışmalı bir konudur ve günümüz-
de her klinikte rutin olarak uygulanmamaktadır. 
Özellikle kadınlarda cinsel fonksiyona dair sonuç-
lar daha sınırlıdır. Kadınlarda sinir hasarından 
kaçınmak için vajenin lateral duvarından geçen 
sinirleri korumak daha önemli iken, erkeklerde 
prostatın lateralinden geçen nörovasküler de-
metin prostatektomiye göre daha da kranialden 
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nın da bir parçasıdır ve S2-S4 tarafından spinal 
uyarı ile kontrol edilen bulbo-spongioz kas yar-
dımıyla meydana gelmektedir. Ancak, RT’nin 
yol açtığı hasara bağlı hastalarda anejakülasyon 
gelişebilmektedir. Stres ve tatmin olamamanın 
da anejakülasyona yol açabileceği belirtilmiş-
tir (20). RT sonrasında zaman ilerledikçe ane-
jekülasyon görülme sıklığı da artmaktadır (21).                                                                                                   
Kadın hastalarda ise RT; vajinal stenoz ve fibrozis, 
lubrikasyonda azalma ve vulvar fibrozis ile  cinsel 
yaşamı etkilemektedir (22). Lange ve ark. çalışma-
sında, kadın hastalarda kolo-rektal tedavi sonrası 
yeni gelişen veya alevlenen cinsel disfonksiyonda 
pre-operatif RT’nin tek risk faktörü olduğu göste-
rilmiştir (23).

Pre-operativ RT’nin, farklı cerrahi tekniklerin 
sonuçları üzerine etkileri ise benzer bulunmuştur 
(24). 

MESANE KANSERİNE YÖNELİK 
RADYOTERAPİ SONRASI CİNSEL 
YAŞAM
İnvaziv mesane kanseri olan hastalarda optimal 
tedavi cerrahidir. Kadın hastalarda genellikle me-
sane, üretra, uterus ve ön vajen duvarını içeren 
anterior eksentrasyon uygulanırken; erkek hasta-
larda sisto-prostatektomi uygulanmaktadır. Kü-
çük ve lokal tümörler ise seçilmiş hastalarda RT 
ile tedavi edilebilmektedir. Bu hastalarda transü-
retral rezeksiyonu takiben KT ve RT uygulanması 
önerilmektedir (25, 26). RT, mesanenin çıkarıl-
mamasını sağlasa da mesane fonksiyonu ve cinsel 
fonksiyon, hem erkeklerde hem kadınlarda vaskü-
ler ve nöronal hasar sebebiyle bozulabilmektedir 
(27). Erkeklerde hem sistektomi sonrasında hem 
de RT sonrasında cinsel işlev bozukluğuna dair 
veriler giderek artmasına rağmen, literatürde ka-
dın cinsel disfonksiyonuna dair veriler daha azdır. 
Günümüzde, mesane kanseri için RT alan kadın 
hastalardaki cinsel disfonksiyona dair prospektif 
veya randomize bir çalışma bulunmamaktadır 
(28). Kontrollü retrospektif bir çalışmada, mesa-
ne kanseri için RT alan 62 erkek hastada anlamlı 
şekilde daha fazla ED görüldüğü rapor edilmiştir. 

serli hastalarda yapılan bir çalışmada 20’den fazla 
lenf nodu diseke edildiğinde erektil disfonksiyon 
riskini anlamlı olarak arttığı gösterilmiştir (17).

REKTUM VE KOLONA YÖNELİK 
RADYOTERAPİ SONRASI CİNSEL 
YAŞAM
Radyoterapi(RT), lokal ileri kolo-rektal tümörle-
rin multimodal tedavisinin önemli bir parçasıdır. 
Pre-operatif radyasyonun hem erkeklerde hem de 
kadınlarda cinsel disfonksiyon görülme sıklığını 
arttırdığı bilinmektedir. Bu sonuç, direkt RT’ye 
bağlı olabileceği gibi RT sonrası cerrahi işleminin 
zorlaşması ve komplikasyon oranının artmasın-
dan da kaynaklanabilmektedir. 

Erkek hastalarda RT sonrası cinsel disfonk-
siyon gelişiminden sorumlu tutulan çeşitli me-
kanizmalar bulunmaktadır. Bunlar arasında 
fibrozis oluşumu, vasküler hasar, nöronal hasar 
ve psikolojik faktörler sayılabilmektedir (18). 
Bilhassa, RT sonrasında ED’nin gelişiminde pe-
nil yapıdaki küçük çaplı damarlarda obliteratif 
endarteritis yapabilmesinin önemli rol oynadığı 
düşünülmektedir. Azalan kan akımı sonucun-
da erektil disfonksiyon gelişebilmektedir. Dup-
leks ultrason ile kavernöz yapıdaki radyoterapi 
ilişkili ED’deki değişikliklerin arteriyel yapılar-
la daha çok ilişkide olduğu gösterilmiştir. Ge-
nel anlamda da RT, diğer damar ve sinir yapıları 
üzerinde de fibrozise neden olarak zaman içinde 
giderek artan yakınmaları ortaya çıkarmaktadır.                                                                               
RT’nin erkeklerde cinsel disfonksiyon üze-
rine dolaylı etkileri de bulunmaktadır. Uzun 
süreli radyoterapi, testiküler disfonksiyona 
neden olarak serum testosteron seviyelerini te-
davi öncesine göre düşürebilmektedir (19).                                                                                      
RT sonrası cinsel bozukluklarda ön planda erek-
til disfonksiyon olsa da hastalarda anorgazmi ve 
anejekülasyon gibi problemler de görülebilmek-
tedir. Anejekülasyon, ejekülasyonun tamamen 
olmaması durumudur. Normalde, ejakülasyon 
için yeterli uyarı olduğunda stimulasyon başla-
makta ve ritmik kasılmalar ile üretradan semen 
dışarı atılmaktadır. Bu atılım, erkek orgazmı-
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Radyoterapi alan hasta grubunda ED görülme 
sıklığı %87 iken, kontrol grubunda ED sıklığı 
%52 olarak saptanmıştır. Bu çalışmada sadece 7 
kadın hasta bulunmaktadır. Henningson ve ark., 
daha geniş sayıda hasta grubu ile yaptıkları kesit-
sel çalışmada, sistektomi yapılan 45 kadın hasta, 
RT alan 13 kadın hasta bildirmişlerdir. RT alan 
10 hastada çok az cinsel arzu veya tamamen  istek 
kaybı bildirilmiştir. 

Mesaneye yönelik RT sonrası cinsel disfonk-
siyon için yapılan çalışmaların sayısı son derece 
kısıtlı olsa da serviks kanserli kadınlarda benzer 
bölgeye yönelik RT sonrasında cinsel disfonk-
siyon gelişimi ile ilgili daha fazla çalışma mev-
cuttur. Serviks kanseri nedeniyle uygulanan RT 
sonrasında 2 yıllık süreçte kadın hastalarda %55’e 
varan disparoni, %35’e varan yetersiz lubrikasyon 
bildirilmiştir (29). Başka bir çalışma da ise, RT’ye 
bağlı olarak gelişen disparoni, kuruluk ve libido 
kaybının RT’den sonraki 3 senelik süreçte giderek 
azaldığı ortaya konulmuştur (30).
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RT’nin amacı tedavi alanı içindeki sağlam 
doku ve organların korunması ve bu sırada kan-
serli hücrelerin yok edilmesidir. RT, malign fark-
lılaşma göstermeyen sağlıklı hücreleri de olumsuz 
yönde etkileyebilir ancak çoğu zaman bu hücreler 
kendilerini onarabilirler. Pelvik bölgeye uygula-
nan RT sonrasında çoğu olguda gastrointestinal 
ve genitoüriner komplikasyonlar gözlenmekte-
dir. Akut komplikasyonlar hızlı bölünen epitelyal 
hücrelerin radyasyondan etkilenmesiyle ortaya 
çıkar ve çoğunlukla uygulamanın 3. haftasından 
itibaren gözlemlenir. Kronik etkiler ise daha uzun 
sürede ortaya çıkmakta, patofizyolojisinde vaskü-
lojenik ve/veya nörojenik hasarın önemli rol oy-
nadığı düşünülmektedir. 

Seksüel disfonksiyon (SD), kanser tedavileri-
nin en sık karşılaşılan ve uzun dönemde hastala-
rın yaşam kalitesini en çok etkileyen komplikas-
yonlarından birisi olarak kabul edilmektedir. RT 
sonrasında; erkek olguların önemli bir kısmında 
erektil ve ejakulatuar disfonksiyon (ED, EjD) ve 
libidoda azalma izlenmekte, kadınlarda ise vajinal 
atrofi, hormonal değişiklikler ve uyarılma bozuk-
lukları oldukça sık izlenmektedir. RT ile ilişkili 
SD son yıllarda daha çok sayıda araştırmaya konu 
olmakta, sürecin patofizyolojik mekanizmaları ay-
dınlatılmaya çalışılmaktadır. 

GİRİŞ
Vücutta kanserli hücreleri yok etmek amacıyla be-
lirli bir bölgeye yüksek dozda radyasyon uygulan-
ması Radyoterapi (RT) olarak tanımlanmaktadır. 
Pelvik RT; prostat ve serviks kanserleri başta ol-
mak üzere rektum, anal bölge tümörleri, ileri evre 
mesane ve vulva kanserlerinin tedavisinde tek 
başına, yada bir başka primer tedaviyle kombine 
edilerek (adjuvant/ neoadjuvant terapi) yaygın şe-
kilde uygulanmaktadır.

Son 50 yılda teknolojik gelişmelere paralel 
olarak çeşitli radyoterapi teknikleri ve uygulama-
ları geliştirilmiştir. RT, uygulanış biçimi olarak 
dışarıdan (External Beam RT/ EBRT) veya vücut 
içinden (Brakiterapi /BRT) olmak üzere iki şekil-
de uygulanır. Uygulama bölgesine göre iki boyut-
lu (konvansiyonel) yada 3 boyutlu (konformal) 
RT olarak tanımlanmaktadır. Bugün için farklı 
kanser türlerinde kullanılmak üzere, kanserli 
hücrelerde etkin dozda radyasyon tutulumu sağ-
layan yoğunluk ayarlı RT (Intensity Modified RT/
IMRT), görüntüleme eşliğinde RT (Image Guided 
RT/IGRT), stereotaktik RT (Stereotactic Body RT/
SBRT) gibi farklı RT teknikleri ve uygulamaları 
geliştirilmiştir. 
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Hücre düzeyinde radyasyon hasarının direkt 
etkisi DNA oksidasyonudur. İyonize radyasyon 
genomik komponentte değişikliklere -kromozo-
mal aberasyonlara ve gen mutasyonlarına- neden 
olmakta, hızlı bölünen hücrelerde doğrudan apo-
pitozisin indüklenmesine yada nekrotik sürecin 
başlatılmasına neden olmaktadır (6). Radyasyon 
maruziyetinin indirekt etkisi ise oksidatif stres/
anti-oksidan dengesinin reaktif oksijen ürünleri 
(ROS) lehine bozulması ve enflamatuar sürecin 
başlamasıdır (7).  RTiED’ye, oksidatif stresin yol 
açtığı bir dizi enflamatuar reaksiyon sonucunda 
oluşan endotelyal disfonksiyon, düz kas harabiyeti 
ve fibrozisin  yol açtığı düşünülmektedir (2).  

Radyasyonun uzun dönemde yol açtığı 
ED’nin, bahsedilen mekanizmalar haricinde pek 
çok faktör nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. 
Öte yandan olguların birçoğunda RT’nin adjuvan 
tedavi olarak uygulandığı akılda tutulmalıdır. Do-
layısıyla RTiED değerlendirilirken cerrahi yada 
hormonal tedavi gibi diğer primer tedavilerin yol 
açacağı anatomik, fizyolojik, hormonal ve psiko-
lojik değişiklikler göz önünde bulundurulmalıdır.

RADYOTERAPİ DOZU - SEKSÜEL 
DİSFONKSİYON İLİŞKİSİ 
RT’nin ED’ye yol açmayan minimal etkin dozu 
için standart eşik değerler henüz tanımlanmamış 
olup, literatürde RT dozu/SD ilişkisini incele-
yen çalışmalarda görüş birliği bulunmamaktadır. 
Radyasyon dozuyla ED şiddetinin doğru orantılı 
olmadığını ileri süren çalışmalar olduğu gibi (8, 
9), doz arttıkça ED’nin şiddetlendiğini bildiren 
birçok çalışma mevcuttur (10, 11, 12). Bu çalışma-
lar değerlendirilirken, RT’nin yanısıra, olgularda 
değişkenlik gösteren hasta yaşı, komorbidite du-
rumu, cerrahi öyküsü gibi faktörlerin de ED’yi et-
kileyeceği unutulmamalıdır.

2010’da yayınlanan ve RT dozu ED ilişkisine 
dair literatürün gözden geçirildiği QUANTEC 
(Quantitative Analysis of Normal Tissue Effects 
in the Clinic) çalışmasında penis bulbusuna uy-
gulanacak ortalama radyasyon dozunun 50 Gy’de, 
maksimum dozun 70 Gy’de sınırlanması gerekti-

RADYOTERAPİ İLE İLİŞKİLİ 
SEKSÜEL DİSFONKSİYONUN 
PATOFİZYOLOJİK 
MEKANİZMALARI
RT, kadın ve erkeklerde farklı doku ve organları 
etkileyerek seksüel bozukluklara yol açmaktadır. 
Literatürde RT’ye bağlı SD’nin patofizyolojik me-
kanizmalarını ortaya koyan çalışmaların önemli 
bir kısmı, prostat kanseri tedavisi için uygulanan 
RT ile ilişkili ED›yi (RiED) inceleyen çalışmalardır 
(1, 2). RT sonrasında yavaş gelişen bir süreçte (1-3 
yıl) olguların yaklaşık yarısında ED izlenmektedir 
(3,4). Bu sürecin olası patofizyolojik mekanizma-
ları Şekil-1 de özetlenmiştir (5). 
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Şekil - 1 Radyasyonla ilişkili ED'nin olası patofizyolojik 

mekanizmaları. (A) Nöronal Hasar: Kavernöz sinirde enflamasyon ve nitrik oksit 

sentaz (nNOS) aktivitesinde azalma. (B) Vasküler Hasar: Penil dorsal arterde fibrotik 
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Şekil-1: Radyasyonla ilişkili ED’nin olası patofiz-
yolojik mekanizmaları. (A) Nöronal Hasar: Ka-
vernöz sinirde enflamasyon ve nitrik oksit sen-
taz (nNOS) aktivitesinde azalma. (B) Vasküler 
Hasar: Penil dorsal arterde fibrotik değişiklikle-
re bağlı azalmış perfüzyon,  kavernozal dokuda 
azalmış kan akımı. (C) Düz Kas Hasarı: Kaverno-
zal düz kaslarda fibrozis ve uzun dönemde ka-
vernozal atrofi. (Mahmood J ve ark. 2016’dan 
alıntılanmıştır) (5).
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azalma/aspermi, %3-26’sında ağrılı ejakülasyon, 
%5-15 oranında hematospermi gözlemlenmiştir 
(16, 17). Olguların %25-60’ında seksüel tatminsiz-
lik, %8-53’ünde azalmış libido, cinsel isteksizlik ve 
uyarılma bozuklukları bildirilmiştir (18, 19).

KADINLARDA RADYOTERAPİNİN 
ETKİLERİ
Kadınlarda pelvik RT sonrasında akut dönemde 
izlenen dış genital yapılardaki  değişiklikler SD’ye 
yol açmaktadır. Vajen ve vulva epitel hücreleri, 
hızlı bölünme kapasiteleri  nedeniyle radyasyonun 
etkilerine son derece duyarlıdır (20, 21). RT’nin 3. 
haftasından itibaren başlayan ve çoğu olguda 3. 
ay sonunda düzelen mukozal eritem ve deskua-
masyon vajinal kanamalara, elastisitede azalma-
ya, vajinal kuruluğa ve ağrılı cinsel birleşmeye yol 
açmaktadır (22, 23).  RT, uzun dönemde vajinal 
duvarda incelme, daralma, adezyon ve atrofiye 
neden olmakta, olguların önemli bir kısmında ka-
dınlık hissinde (feminenite) ve cinsel özgüvende 
azalmaya, cinsel birleşmeden kaçınma davranışı-
na neden olmaktadır (24, 25). 

Overyan yapılarda pelvik RT ilk olarak hızlı 
bölünen granüloza hücrelerini ve overyan folikül-
leri etkilemektedir. Destrüksiyona uğrayan gra-
nüloza hücrelerinin yokluğunda  matür oositlerin 
viabilitesi azalmakta, folikül atrofiye olmaktadır 
(26). Olgunun yaşı ve uygulanan RT dozuna bağlı 
olarak değişen oranlarda geçici yada kalıcı inferti-
lite gözlenmektedir. Çocukluk çağında uygulanan 
RT’nin uzun dönem etkilerin inceleyen bir çalış-
mada,  olguların önemli bir kısmında fertilite geri 
dönse bile ovaryan rezervde azalma  ve erken me-
napoz gözlemlenmiştir (27). 

FARKLI KANSER TÜRLERİ İÇİN 
UYGULANAN RADYOTERAPİNİN 
SEKSÜALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
Prostat kanseri
Prostat kanseri tedavisinde günümüzde birçok 
farklı RT uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygula-
maların her biri değişen oranlarda seksüel bozuk-

ği vurgulanmıştır (Şekil- 1) (13). Brown ve ark., 
bulbar penis koruyucu  yaklaşımla (ort. 25 Gy) 
32 olguya IMRT  uygulamışlar ve ED ile RT dozu 
arasında ilişki bulunmadığını bildirmişlerdir (14).  
Fish ve ark., 0-40 Gy, 40-70 Gy ve >70 Gy olmak 
üzere üç  farklı dozda uygulanan RT ile  ED ara-
sında pozitif korelasyon bulunduğunu, olgularda 
sırasıyla %0, %80 ve %100 oranında ED gözlendi-
ğini kaydetmişlerdir. (10) Mangar ve ark., 50 Gy’yi 
aşan dozlarda uygulanan RT’nin şiddetli ED’ye yol 
açtığını bildirmişler (11), Van der Wielen ve ark., 
68 ve 78 Gy dozları arasında ED şiddeti açısından 
fark olmadığını ileri sürmüşlerdir (9). Wernicke 
ve ark., RT dozu ve bulbar penis doku hacminin 
ED’yle korelasyon gösteren parametreler oldu-
ğunu tespit etmişler (15), Roach ve ark. 158 olgu 
sayılı çalışmalarında, ağır ED’nin önlenmesinde 
52,5 Gy değerinin eşik değer olarak kullanılabile-
ceğini bildirmişlerdir (12). 

Şekil-2: QUANTEC çalışmasında irdelenen 
önemli çalışmalardan elde edilen RT dozu /ED 
ilişkisi grafiği. (n)= Olgu Sayısı, Noktalı çizgilerin 
oluşturduğu bölge= Güven Aralığı (CI). Roach 
ve ark.’nın çalışmalarından alıntılanmıştır (13). 
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RADYOTERAPİ İLE İLİŞKİLİ 
DİĞER SEKSÜEL BOZUKLUKLAR
RT, erkeklerde ED haricinde EjD ve cinsel istek-
sizliğe  neden olmaktadır. Yayınlanan çalışmalar-
da, prostat kanser tedavisi için kullanılan RT  son-
rasında,  olguların %2-56’sında semen miktarında 
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şiddetli ED gözlendiğini bildirmişlerdir (14). Ze-
lefsky ve ark., erektil fonksiyonları normal 403 
olgunun dahil edildiği çalışmalarında, IMRT son-
rasında 8 yıl takip edilen olgularda  ED görülme 
oranının %43 olduğunu, IMRT’yle birlikte andro-
jen deprivasyon tedavisi verilen olgularda ise %57 
oranında ED izlendiğini ileri sürmüşlerdir (34). 

Dess ve ark., 373 olgunun dahil edildiği çalış-
malarında, SBRT sonrasında başlangıçta erektil 
fonksiyonu normal olan olguların 2. yılda %57’sin-
de, 5. yılda %45’inde ED gözlendiğini bildirmişler, 
bu etkinin yaş, tedavi öncesi erektil kapasite ve 
vücut kitle indeksiyle doğrudan ilişkili olduğunu 
vurgulamışlardır (35). 2012’de İngiltere’de başlatı-
lan PACE  (Prostate Advances in Comperative Evi-
dence) faz III çalışmasında cerrahi, konvansiyonel 
RT ve SBRT’nin genel sağ kalım, yaşam kalitesi ve 
seksüalite üzerine etkileri karşılaştırılmakta olup, 
çalışmanın 2018 sonunda yayınlanması planlanan 
ilk sonuçları merakla beklenmektedir (36). 

Mesane kanseri
İnvaziv mesane kanserinin altın standart tedavisi 
erkeklerde radikal sistoprostatektomi, kadınlarda 
ise sistektomiyle birlikte uygulanan anterior eg-
zenterasyondur. Öte yandan sınırlı sayıda seçil-
miş olguda organ koruyucu RT uygulanmaktadır. 
Mesanenin korunduğu olgularda RT sonrasında 
mesane kapasitesinde azalma, hematüri, inkonti-
nans, pelvik ağrı v.b yakınmaların yanısıra seksüel 
fonksiyonlarda kötüleşme izlenmektedir. Mesane 
kanseri için uygulanan pelvik RT’nin yol açtığı 
SD, literatürde birkaç çalışmada ele alınmıştır (37, 
38). Mesane kanseri tedavisi için RT uygulanan 62 
olgunun incelendiği kontrollü, retrospektif çalış-
malarında Fokdal ve ark., kontrol grubunda %52 
oranında gözlenen ED’nin, RT uygulanan olgular-
da %87 oranında gözlendiğini bildirmişlerdir (37). 
RT planlanan ileri evre mesane kanserli olgulara, 
tedavi sonrasında üriner ve seksüel fonksiyonların 
olumsuz yönde etkileneceği belirtilmelidir.

luklara yol açmaktadır. Prostat kanseri tedavisi 
için uygulanan RT sonrası 5 ve 10 yıllık sağ kalım 
oranları sırasıyla %90 ve %65 olarak bildirilmiştir 
(28). Dolayısıyla özellikle genç olgularda tedavi 
planlanırken, tedavinin cinsel fonksiyonlar ve ya-
şam kalitesi üzerine olumsuz etkileri dikkate alın-
malıdır. 

Yayınlanan prospektif çalışmalarda EBRT 
sonrasında izlenen ED oranı %30-40 oranında 
değişmektedir (29). Bu etki özellikle ilk 2 yılda 
ortaya çıkmakta, 3. yıldan sonra RiED insidansı 
değişmemektedir (29, 30). BRT, prostat dokusuna 
kalıcı radyoaktif implant yerleştirilmesi ve böyle-
likle çevre dokunun korunarak malign hücrelerin 
destrüksiyonu esasına dayanmaktadır. Yayınlanan 
birçok farklı çalışmada BRT sonrasında değişen 
oranlarda (%5-51) ED gözlendiği bildirilmiştir 
(19, 31). BRT’yle birlikte EBRT veya hormonal te-
davi verilen olgularda seksüel fonksiyonlar daha 
da kötüleşmektedir. Tedavi öncesi erektil fonksi-
yonu normal 482 olgunun dahil edildiği ve ort. 
34 aylık (6-92 ay) takip sonuçlarının yayınlandığı 
çalışmada Potters ve ark., tek başına BRT uygu-
lanan olguların %76’sında, BRT+EBRT kombinas-
yonu uygulanan olguların %56’sında, BRT+Hor-
monal tedavi uygulanan olguların %52’sinde, 
BRT+EBRT+Hormonal tedavi uygulanan olgular-
da ise sadece %29 oranında erektil fonksiyonların 
korunduğunu bildirmişlerdir (32). 

1970-2002 yılları arasında prostat kanseri ta-
nısıyla tedavi edilen olgularda RiED’yi ele alan 
1475 çalışmanın incelendiği önemli bir meta-a-
nalizde Robinson ve ark., radikal prostatektomi ve 
farklı RT uygulamalarını karşılaştırmışlar, erektil 
fonksiyonların en yüksek oranda BRT verilen ol-
gularda korunduğunu, yaşa göre düzeltilmiş so-
nuçlarda bu farkın daha da belirginleştiğini bildir-
mişlerdir (33) (Tablo -1).

IMRT; malign prostatik dokuyu daha yüksek 
dozda radyasyona maruz bırakmakta, çevre doku-
da minimal hasar oluşturmaktadır. Brown ve ark., 
IMRT uygulanan 32 olgunun 36,8 aylık takip son-
rasında %16 sında hafif, %16’sında orta, %34’ünde 
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Kolorektal ve anal bölge kanserleri
Kolorektal tümörlerin primer tedavisi cerrahidir. 
Özellikle lokal ileri evre rektum tümörlerinde 
cerrahi öncesi yada sonrasında pelvik RT uygu-
lanmaktadır. Rektumun hipogastrik pleksusa ya-
kın komşuluğu nedeniyle son dönemde sinir ko-
ruyucu cerrahi yaklaşım popülerlik kazanmıştır. 
Ancak dikkatli bir şekilde sinir koruyucu cerrahi 
uygulanan olgularda bile komplet ED ve EjD bil-
dirilmiştir (42).

Cerrahi öncesinde RT verilen olguların önem-
li bir kısmında EjD izlenmektedir. EjD, radyasyo-
nun doğrudan etkisiyle oluşabileceği gibi, cerrahi 
alanında bulunan otonomik sinirlerin  radyasyo-
nun etkisiyle daha zor vizüalize edilmesinin yol 
açtığı iyatrojenik sinir hasarı nedeniyle de oluşa-
bilmektedir (43). Uzak metastazı olmayan, tek ba-
şına cerrahi (Total Mezorektal Eksizyon) yada cer-
rahi + RT uygulanan 1861 olgunun 2 yıllık takip 
sonuçlarının karşılaştırıldığı çok merkezli, rando-
mize çalışmalarında Lange ve ark., kadın olgula-
rın %51,7’sinin RT öncesinde seksüel olarak aktif 

Testis tümörleri
Testiküler maligniteler tüm erkek kanserlerinin 
%1’ini oluşturur (39). Testis tümörlerinin %90-
95’i germ hücreli tümörler olup, seminomlar tek 
başına %35’lik kısmını oluşturmaktadır. Semi-
nomların standart tedavisi tanısal orşiektomi son-
rası uygulanan pelvik/paraaortik RT’dir. Olguların 
çoğu 25-50 yaş arasında ve seksüel aktif bireyler-
dir. RT sonrasında özellikle ilk 6 aylık dönemde 
olguların önemli bir kısmında ED ve EjD gözlen-
mektedir. Tinker ve ark., orşiektominin ardından 
RT uygulanan 237 olguyu aynı yaş grubundan 
herhangi bir tedavi uygulanmayan  121 olguyla 
karşılaştırmışlar, RT grubunda kontrol grubuna 
göre ilk altı ayda erektil, ejakülatuar fonksiyon-
lar ve libidoda anlamlı düzeyde azalma olduğunu 
bildirmişlerdir (40). Testis tümörü tedavisi için 
RT uygulanan 264 olgunun ortalama 6,7 yıl takip 
edildiği bir diğer çalışmada, olguların %40’inda 
seksüel disfonksiyon tespit edilmiş, %26 olguda 
izlenen EjD’nin en sık gözlenen seksüel bozukluk 
olduğu ileri sürülmüştür (41).

Tablo-1: RT, radikal cerrahi veya kriyoterapi uygulanan olgularda tedavi sonrası 1. 
ve 2. yılda erektil fonksiyonların korunma olasılıkları. CI= Güven Aralığı. RP= Radikal 
prostatektomi. Robinson ve ark.’nın çalışmalarından alıntılanmıştır (33). 

Tedaviden 1 yıl sonra Tedaviden 2 yıl 
sonra

Yaşa göre 
düzeltilmiş sonuçlar

Tedavi Olasılık %95 CI Olasılık %95 CI Olasılık %95 CI

BRT 0,76 0,69-0,82 - - 0,80 0,64-0,96

BRT+ EBRT 0,60 0,48-0,73 0,60 0,48-0,73 0,69 0,51-0,86

EBRT 0,55 0,52-0,58 0,52 0,48-0,56 0,68 0,41-0,95

RP Sinir koruyucu 0,34 0,30-0,38 0,25 0,18-0,33 0,22 0,0-0,53

RP Standart 0,25 0,23-0,26 0,25 0,23-0,26 0,16 0,0-0,37

Kriyoterapi 0,13 0,09-0,17 0,15 0,10-0,20 0,13 0,0-0,53
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lenmekte ve cerrahiyi takiben RT ile tedavi edil-
mektedir. Olguların önemli bir kısmında cerrahi 
sonrası EBRT yada VBT (Vajinal BrakiTerapi)  uy-
gulanmaktadır. Nunns ve ark., cerrahi sonrasında 
32 olguya EBRT 43 olguya VBT uygulayarak, top-
lam 75 olguyu vajinal morbidite ve seksüel fonk-
siyonlar açısından değerlendirmişler, olguların 
%63’ünde vajinal skar, %53’ünde vajinal adezyon-
lar, %61’inde vajinal atrofi görüldüğünü, EBRT 
ve VBT grupları arasında seksüel fonksiyonlar 
açısından anlamlı bir farklılık izlenmediğini or-
taya koymuşlardır (50). Aynı çalışmada, tedavi 
öncesine göre 75 olgudan sadece 20’sinin seksüel 
aktiviteye devam edebildiğini, bunlardan 13’ünde 
(%65) azalmış cinsel istek ve disparoni yakınma-
larının olduğunu  bildirmişlerdir.

Evre 1 endometrium kanseri teşhisiyle EBRT 
yada VBT verilen olguların yaş uyumlu kontrol 
grubuyla karşılaştırıldığı PORTEC-1 ve POR-
TEC-2 (Post-Operative RadioTherapy for Endo-
metrial Carcinoma) çalışmalarında; RT uygula-
nan iki grupta seksüel aktivite, cinsel istek, cinsel 
haz ve vajinal morbidite açısından anlamlı fark 
saptanmamış,  kontrol grubuyla karşılaştırıldı-
ğında ise tüm bu parametrelerde anlamlı düzeyde 
kötüleşme kaydedilmiştir (51, 52).

RADYOTERAPİYE BAĞLI 
SEKSÜEL DİSFONKSİYONUN 
TEDAVİSİ
Radyoterapiyle ilişkili seksüel disfonksiyona yak-
laşımda ilk ve en önemli adım hasta ve partneriyle 
seksüel yaşamları üzerine konuşmak olmalıdır. 
Psikososyal açıdan desteklenen ve sormaya çekin-
diği konularda da soru sormaya teşvik edilerek bil-
gi sahibi olan hastaların seksüaliteyle ilişkili korku 
ve kaygıları azalmaktadır. White ve ark., pelvik 
radyoterapi sonrasında olguların onkolojik açıdan 
detaylı olarak takip edildiğini ancak konsültas-
yonların sadece %42’sinde seksüel fonksiyonların 
değerlendirildiğini bildirmişler, rutin kullanılan 
sorgulama formlarının değerlendirmede yetersiz 
olduğunu ileri sürmüşlerdir (53).

olduğunu, RT sonrası 3. ayda bu oranın %32,5’e, 
24. ayda ise %18,4’e düştüğünü, erkek olguların da 
%72,2’sinde EjD, %80’inde ED geliştiğini bildiril-
mişlerdir (44). 

Lokal ileri evre anal bölge tümörlerinde RT 
+ konkomittan kemoterapi tedavi rejimi, cerrahi 
tedaviden farklı olarak sfinkterin korunmasına 
olanak sağlamaktadır. Ancak yayınlanan az sayıda 
çalışmada RT+KT uygulanan kadın ve erkek olgu-
larda seksüel fonksiyonların RT öncesine kıyasla 
kötüleştiği bildirilmektedir (45 ,46)

Sonuç olarak Kolorektal ve anal bölge tümör-
lerinde sinir koruyucu cerrahi uygulanan kadın ve 
erkek olgularda geçici yada kalıcı SD gözlenmek-
tedir. Cerrahi tedaviye ek olarak uygulanan RT, 
SD’yi daha da kötüleştirmektedir.

2.5 Jinekolojik maligniteler: 
Serviks ve endometrium kanserleri
İleri evre serviks kanserinin yaygın tedavisi kemo-
terapi + EBRT / BRT’dir. Serviks kanseri için uy-
gulanan RT sonrasında gözlenen vajinal değişik-
likler olguların birçoğunda seksüel bozukluğa yol 
açmaktadır. Jensen ve ark., pelvik RT sonrası 2 yıl 
boyunca inceledikleri olguların %43’ünde vajinal 
kısalmaya bağlı rahatsızlık hissi, %30’unda vajinal 
kuruluk, %50’sinde koital ağrı ve rahatsızlık hissi 
olduğunu bildirmişlerdir (47). Diğer bir çalışmada 
Flay ve ark., RT’den 14 hafta sonra değerlendirdik-
leri olguların %43’ünde vajinal kısalma, %64’ünde 
vajinal daralmaya bağlı rahatsızlık hissi, %29’unda 
ilişki sırasında ağrı, %36’sında vajinal kanamaya 
yol açma korkusu nedeniyle ilişkiden kaçınma 
davranışı gözlemlemişlerdir (48). Kanser tedavi-
si uygulanan olgularda psikolojik değişiklikler, 
özellikle depresyon ve anksiyete bozuklukları sık 
gözlenmektedir. Serviks kanseri için uygulanan 
cerrahi veya RT sonrasında olguların önemli bir 
kısmında  izlenen değersizlik hissi, kendini suçla-
ma veya rekürrens korkusuna bağlı anksiyete bo-
zuklukları, seksüel fonksiyonları olumsuz yönde 
etkilemektedir (22, 48, 49).  

Endometrium kanseri, serviks kanserinden 
farklı olarak çoğunlukla ileri yaş kadınlarda iz-
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olumsuz etkilerin yanısıra, özellikle premenapo-
zal olgularda overlerin etkilenmesiyle ortaya çıkan 
ovaryen yetmezlik ve buna bağlı değişiklikler göz 
önünde bulundurulmalıdır. Jensen ve ark., serviks 
kanseri tedavisi için RT uygulanan 118 olguyu 
sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmışlar, hor-
mon replasman tedavisi (HRT) verilen 20 olguda 
seksüel arzunun ve ilişki sıklığının daha yüksek 
oranda gözlendiğini bildirmişlerdir (47). Benzer 
bir  çalışmada araştırmacılar, serviks kanseri RT’si 
sonrasında HRT ile vajinal rahatsızlık hissinin 
azaldığını, yaşam kalitesi skorlarında artış gözlen-
diğini bildirmişlerdir (63). 

RT uygulanan olgularda erken dönemden iti-
baren vajinal östrojen kremlerinin kullanılması 
önerilmektedir (63, 64). Premenapozal olgularda 
RT’nin yol açacağı vajinal atrofi, vajinal kuruluk 
ve buna bağlı disparoninin tedavisinde topikal 
yada sistemik östrojenlerin hem akut hem de kro-
nik dönemde faydalı olduğu düşünülmektedir. 
Öte yandan özellikle vajinal BRT’nin uzun dö-
nemde, olguların bir kısmında vajinal stenoza yol 
açtığı bilinmektedir. Yayınlanan çalışmalarda; RT 
sonrasında, hem vajinal stenozun önlenmesinde, 
hem de  oluşmuş stenozların tedavisinde kaygan-
laştırıcılar ile birlikte vajinal dilatatör kullanımı 
önerilmektedir (65, 66). 

SONUÇLAR
Pelvik RT’yi takiben kadın ve erkek olguların 
önemli bir kısmında SD izlenmektedir. RT son-
rasında izlenen SD’nin etiyolojisi esas olarak mul-
tifaktöriyel olup; yaş, komorbidite, pelvik cerrahi 
öyküsü, tedavi öncesi seksüel fonksiyonlar, adju-
van hormonal tedaviler gibi birçok durumla iliş-
kilidir. RT’nin yol açtığı nöral ve vasküler hasar, 
fibromüsküler ve epitelyal yapıları etkilemekte, 
tedavi edilmeyen olguların çoğunda ED, EjD, cin-
sel isteksizlik  vajinal atrofi ve vajinal stenoz gibi 
önemli komplikasyonlar izlenmektedir. 

Prostat, serviks, rektum kanserleri gibi daha 
sık izlenen kanserlerde RT’nin etkileri literatürde 
daha ayrıntılı olarak ortaya konulmuş olup, vul-
va, endometrium, anal kanserler için uygulanan 

Erkek olgularda radyoterapiyle 
ilişkili seksüel disfonksiyonun 
tedavisi
1998’de PDE-5 inhibitörlerinin  kullanılmaya 
başlanmasıyla birlikte ED tedavisinde yeni bir 
dönem başlamış, pelvik RT uygulanan ve ED sap-
tanan olgular için de önemli bir tedavi seçeneği 
ortaya çıkmıştır (54). PDE-5i kullanımı   önce-
sinde, literatürde  pelvik RT’ye bağlı ED tedavisi 
için intrakavernozal enjeksiyonlar ve penil protez 
implantasyonu  uygulanarak başarılı sonuçların 
bildirildiği çalışmalar mevcuttur (55, 56). ED’nin 
oral tedavisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, günü-
müzde bu uygulamalar 2. ve 3. basamak tedavide 
değerlendirilmektedir. Prospektif, randomize, çift-
kör çalışmalarda RTiED tedavisinde Sildenafil ve 
Tadalafilin plaseboya kıyasla olguların %90’ında 
ereksiyonu olumlu etkilediği bildirilmiş, RT’ye ek 
olarak Hormonal Tedavi verilen olgu serilerinde 
de bu olumlu etkinin devam ettiği kaydedilmiştir 
(57, 58, 59). Yayınlanan bir diğer çalışmada; geç 
dönemde (BRT’den 1 yıl sonra) başlanan olgularla 
karşılaştırıldığında, BRT sonrası erken dönemde 
uygulanan PDE-5i tedavisinin, ED’yi  daha belir-
gin oranda düzelttiği bildirilmiştir (60). 

RTiED tedavisinde PDE-5i’lerine ek olarak 
Vakum Ereksiyon Cihazlarının kullanılması öne-
rilmektedir. Günde 1 kez kullanılan vakum cihazı-
nın hem ereksiyon kapasitesinin artmasında hem 
de penis kısalmasının önüne geçilmesinde faydalı 
olduğu bildirilmektedir (61).  Son dönemde  ED 
tedavisi için uygulanan bir diğer yöntem  olan 
ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin (ESWT), 
RT sonrasında ortaya çıkan ED tedavisinde fayda-
lı olduğu ve  alternatif  bir tedavi seçeneği olarak 
kullanılabileceği ileri sürülmektedir (62).

Kadın olgularda radyoterapiyle 
ilişkili seksüel disfonksiyonun 
tedavisi
Pelvik RT sonrası kadın olgularda izlenen SD 
değerlendirilirken, RT’nin vajen, vulva ve peri-
neal yapılarda akut ve kronik dönemde yol açtığı 
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RT’nin seksüel fonksiyon üzerine etkilerini  ince-
leyen çalışmalar  oldukça sınırlıdır. RT sonrasında 
klinik rutin takiplerde seksüel fonksiyonlar mutla-
ka sorgulanmalı, hastanın varsa partneriyle birlik-
te, valide edilmiş sorgulama formları kullanılarak 
değerlendirilmesi önerilmektedir. Erkek olgularda 
RT sonrası erken dönemde PDE-5i tedavisinin 
başlanması, kadınlarda da  topikal östrojen,vajinal 
dilatatör kullanımı yada HRT gibi uygulamalar 
seksüel fonksiyonları olumlu etkilemektedir.

Yaygın görülen kanserlerde uygulanan RT 
dozu ve SD ilişkisi birçok çalışmada incelenmiş 
ancak tam olarak aydınlatılamamış olup,  fark-
lı RT uygulamalarında doz-SD ilişkisini ele alan 
randomize prospektif araştırmalara ihtiyaç duyul-
maktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte önümüzde-
ki yıllarda daha etkin ve güvenli RT uygulamaları 
hedeflenmektedir. 
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rin %80’inde seksüel fonksiyon kaybının olduğu 
saptanmıştır (2, 3). Ancak bu hastaların %20’sinin 
hala seksüel olarak aktif olabilecekleri de gösteril-
miştir (4). Bu durumun androjen deprivasyonu 
yapılan hastaların yaşı, motivasyonu ve mevcut 
diğer morbiditeleriyle ilişkili olabileceği belirtil-
mektedir (5).

Testosteronun erkeklerde ereksiyon, ejakulas-
yon ve libido üzerinde etkilerinin olduğu bilin-
mektedir. Bu nedenle testosteron aktivitesi azal-
dığında erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları 
görülür (6). Yirmidokuz randomize plasebo kont-
rollü çalışmanın incelendiği bir meta-analizde, 
testosteron azlığı olan erkeklerde testosteron te-
davisi ile ereksiyon bozukluğunun, cinsel isteğin, 
orgazmik fonksiyonun ve cinsel ilişki tatmininin 
düzeldiği saptanmıştır (7). Bunlara ek olarak, has-
talar açısından çok rahatsız edici olmasına karşın 
nadiren gündeme getirilen bir diğer durum tes-
tosteron azalmasına bağlı penis ve testis boyutla-
rında küçülmenin olmasıdır (8).

Testosteron aktivitesi azlığına bağlı erkek cin-
sel fonksiyon bozukluklarının genelde organik ve 
kısmen psikolojik kökenli olduğu saptanmıştır. 
Prostat kanseri nedeniyle androjen deprivasyonu 
yapılmış hastaların bir kısmının kendilerini erkek 
gibi hissetmedikleri belirtilmektedir (9-12). Bazı 
çalışmalarda da androjen deprivasyonu sonrası 

Ürolojik onkolojide tıbbi veya cerrahi uygu-
lamalar ile gerçekleştirilen anti-hormonal 
tedaviler sonucu vücuttaki testosteron akti-

vitesi ortadan kaldırılmaktadır. Testosteron aktivi-
tesini ortadan kaldıran anti-hormonal tedavilerin 
yapılmasını gerekli kılan durumlar bilateral testis 
tümörü, soliter testiste tümör ve ileri evre prostat 
kanseridir. Testiste tümör varlığında orşiektomi 
yapılır. İleri evre prostat kanseri varlığında ise 
androjen deprivasyonu uygulanır. Androjen dep-
rivasyonu ya testiküler androjenlerin salınımının 
durdurulması ile veya dolaşımdaki androjenlerin 
etkisinin reseptör düzeyinde engellenmesi ile ya-
pılabilir. Androjen deprivasyonu amacıyla klinik 
pratiğimizde uyguladığımız yöntemler cerrahi 
kastrasyon (bilateral orşiektomi), LHRH agonist-
leri ilemedikal kastrasyon, antiandrojen kullanımı 
ve maksimum androjen blokajıdır (LHRH ago-
nisti + antiandrojen kullanımı). Bu tedaviler ile 
serum testosteron düzeyinin kastrasyon düzeyle-
rine(< 50 ng/dL) inmesi hedeflenir (1).

Tedavi amaçlı olarak uygulanan serum tes-
tosteron düzeyinin azaltılması veya testosteron 
aktivitesinin engellenmesi sonrasında erkeklerin 
önemli bir kısmında seksüel fonksiyon bozuk-
lukları görülür. Prostat kanseri nedeniyle and-
rojen deprivasyonu yapılmış hastalarda seksüel 
fonksiyonların incelendiği çalışmalarda erkekle-
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laka yeterli bir hormonal ortam gereklidir (17, 
18). Testosteronun etkisi ile hem penis çapında 
hem de rijiditesinde artış olmaktadır. Testosteron-
suz ortamda meydana gelen ereksiyonun uyarıya 
bağımlı olduğu saptanmıştır. Yani cinsel uyaran 
kesildiğinde ereksiyon hızla kaybolur iken testos-
teron varlığında meydana gelen ereksiyon duru-
munda penil rijiditenin daha iyi olduğu ve cinsel 
uyaran kesilse bile ereksiyonun devam ettiği gös-
terilmiştir (19).

Testosteronun ereksiyon üzerindeki etkisi 
hem santral hem de periferik mekanizmalarla ol-
maktadır (20-22):

A. Testosteronun santral etkisi
Testosteron düzeyi ile seksüel uyarana beyindeki 
cevaplar arasında anlamlı bir ilişki vardır. Tes-
tosteron azlığında beynin seksüel uyarana cevabı 
anlamlı olarak azalmaktadır (23, 24). MPOA, er-
kek seksüel davranışlarının düzenlenmesinde rol 
oynayan kritik beyin bölgelerinden birisidir. Bu 
alanda androjen ve östrojen reseptörleri çok yo-
ğun olarak bulunmaktadır. Testosteronun santral 
ereksiyon mekanizmaları üzerindeki etkisi NO 
yoluyla meydana gelmektedir. Rat modelinde 
intratekal NO donörlerinin verilmesi sonrasında 
MPOA uyarılması ile intrakavernöz basınçta ar-
tış oluşmasına karşın NO sentaz inhibitörlerinin 
verilmesi sonrasında intrakavernöz basınçta bir 
artış görülmemektedir (25). Bu durum kastrasyon 
sonrasında NO sentaz içeren nöronlardaki azal-
ma ile ilişkilidir. Kastre edilmiş ratlara testosteron 
replasmanı yapıldığında, MPOA’da NO sentaz 
aktivitesi artmaktadır (26). Yeni bir çalışmada da 
ratlarda MPOA’nın elektriksel olarak uyarılması 
ile MPOA, spinal kord, preganglionik ve post-
ganglionik nöronlar yoluyla intrakavernöz basın-
cın arttığı ve ereksiyonun oluştuğu gösterilmiştir. 
Ancak bu ratlara kastrasyon yapıldığında elekt-
riksel uyarana ereksiyon cevabı oluşmamaktadır 
(27). Bu bulgular ereksiyon oluşumu için santral 
sinir sisteminde NO düzeyinin ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir.

bazı erkeklerin depresyona eğilimli oldukları gös-
terilmiştir (13). Bu psikolojik duruma bağlı erkek-
lerde libido azlığı ve ereksiyon bozukluğu görülür. 
Buna ek olarak antihormonal tedaviler sonucu 
testosteronun santral ve periferik etkilerinin or-
tadan kalkması ile organik nedenlere bağlı olarak 
da erkek cinsel fonksiyon bozuklukları meydana 
gelir.

Testosteron cinsel fonksiyonlar ile ilgili etki-
lerini androjen reseptörleri yoluyla gerçekleştir-
mektedir. Androjen reseptörleri genital sistemde, 
spinal nükleuslarda, hipotalamusun medial pre-
optik alanında (MPOA) ve bulbokavernöz ada-
lelerde yoğun olarak eksprese edilmektedir  (14, 
15). Santral sinir sisteminde özellikle hipotala-
mus içinde MPOA’da androjenlerin etkisi ile do-
pamin, oksitosin ve nitrik oksid gibi bazı uyarıcı 
nörotransmitterler salınır. Bu nörotransmitterle-
rin erişkin erkeklerde sadece seksüel uyarılma ve 
ereksiyon oluşumunda değil aynı zamanda ado-
lesanlarda seksüel gelişimin kontrolünden de so-
rumlu olduğu saptanmıştır (16).

I. EREKSİYON BOZUKLUĞU:
Ereksiyon psikojenik ve organik pek çok faktörün 
rol oynadığı komplike bir süreçtir.  Ereksiyonun 
meydana gelmesinde ilk adım cinsel (direk genital 
veya duyusal) uyarılmadır. Buna bağlı olarak penil 
arteriollerin endotelinden ve kavernöz dokudaki 
sinir uçlarından nitrik oksid (NO) salınımı mey-
dana gelir. NO, guanilaz siklazı aktive ederek sik-
lik guanozin monofosfat (cGMP) salınımını sağ-
lar. Bilinen en güçlü düz kas gevşetici ajanlardan 
birisi olan cGMP yoluyla kavernozal arterlerde 
dilatasyon ve kavernozal trabeküler düz adaleler-
de relaksasyon meydana gelir. Korpuslara gelen 
kan akımının ve korporeal basıncın artması ile 
korporaları drene eden venüller tunikanın altında 
komprese olurlar. Sonuçta venöz çıkımın durma-
sı ile penil ereksiyon oluşur. cGMP, fosfodiesteraz 
tip-5 (PDE-5) enzimi ile yıkılarak vazodilatasyon 
azalır ve penil detümesans meydana gelir. Bu sü-
recin oluşmasında sağlıklı bir penil vasküler yapı 
ve sağlam bir nöral innervasyon ile beraber mut-



232 233

BÖLÜM 2 • ANTİ-HORMONAL TEDAVİLERİN CİNSEL 
FONKSİYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

artış gösterilmiştir. Ayrıca kastrasyon sonrası 
kavernozal düz adale hücrelerinde dezorgani-
zasyon, sitoplazmik miyofilamanlarda azalma 
ve büyük sitoplazmik vakuoller oluşmaktadır. 
Bunun sonucu olarak düz adale ve konnektif 
doku arasındaki denge bozulmaktadır (32, 37, 
41). Veno-oklüzif mekanizma korpus kaverno-
zumlardaki düz adale ile konnektif doku düze-
yi arasındaki dengeye bağlıdır (42). Androjen 
deprivasyonuna bağlı trabeküler düz adalelerin 
azalması ve kollojen miktarının artışı penisin 
fibroelastik özelliğini bozmakta, kompliyan-
sı azaltmakta ve sonuçta da penil kan akımını 
azaltarak ED’e yol açmaktadır. Androjen dep-
rivasyonuna bağlı meydana gelen düz adale 
kaybının programlı hücre ölümündeki artışa, 
konnektif doku depozisyonuna ve prekürsör 
hücrelerin adiposit yönünde farklılaşma gös-
termelerine bağlı olduğu bildirilmektedir (43). 
Doku yapısındaki bu değişime bağlı olarak 
pelvik sinir stimülasyonu ile intrakavernöz ba-
sınçta elde edilmesi gereken basınç artışı elde 
edilememiştir (35-38).

3. Androjenler çok yönlü kök hücrelerin düz 
adale yönünde farklılaşmasında önemlidir-
ler: Deneysel çalışmalarda androjen deprivas-
yonu sonrasında peniste adipoz doku artışı 
olduğu gösterilmiştir. Bunun nedeni çok yön-
lü kök hücrelerin androjen varlığında adipoz 
doku yerine düz adaleye doğru farklılaşma 
göstermeleri,  androjen yokluğunda ise bunun 
tam tersine yağ dokuya dönüşüm artmaktadır 
(44-46). Androjen deprivasyonu sonrası pe-
niste artan adipoz doku özellikle subtunikal 
alanda birikmektedir (47). Veno-oklüzyon su-
btunikal venlerin kompresyonuna bağlı oldu-
ğu için bu alanda yağ depozisyonu veno-oklü-
zif disfonksiyona neden olmaktadır.

4. Androjenler vasküler endotelin yapısı ve 
fonksiyonu için önemlidirler: Testosteron, 
penil vasküler yatakta vasodilatatör olarak rol 
oynamaktadır. Deneysel çalışmalarda andro-
jenlerin penis üzerindeki bu etkilerinin NO 

B. Testosteronun periferik etkisi: 
1. Androjenler kavernozal sinirler ve dorsal 

sinirlerin yapı ve fonksiyonlarında önemli-
dirler: Androjenler hem pelvik ganglionlar-
daki nöronların yapısını ve fonksiyonlarını 
düzenleyerek hem de postganglionik para-
sempatik lifleri etkileyerek erektil fonksiyon 
üzerinde rol oynarlar (28, 29). Baba ve arka-
daşlarının çalışmalarında rat korpus kaverno-
zumlarındaki sinir liflerinin ve dorsal sinirin 
bütünlüğünün testosterona bağlı olduğu gös-
terilmiştir. Testosteron azlığında bütünlük 
bozulmakta ve testosteron verildiğinde düzel-
mektedir (30, 31). Ratlarda kastrasyon sonrası 
dorsal sinirlerde atrofi olmakta ve buna bağlı 
olarak veno-oklüzif mekanizma bozulmakta-
dır. Bu ratlara testosteron verildiğinde bozuk-
luk düzelmektedir (32). Kastrasyon sonrası 
penil dorsal sinirde anlamlı ultrastrüktürel 
değişiklikler olduğu, sinir liflerinin çapların-
da azalma ve aksonlarında küçülme meydana 
geldiği gösterilmiştir. Bu değişikliklerin tes-
tosteron tedavisi ile de düzeldiği saptanmıştır 
(33). Armagan ve arkadaşlarının bir çalışma-
sında da kastrasyon sonrası dorsal sinir yapısı-
nın bozulduğu gösterilmiştir (34). Orşiektomi 
sonrasında pelvik sinirin elektriksel uyaran ile 
uyarılmasıyla elde edilen intrakavernöz basınç 
artışı olmamaktadır, ancak testosteron replas-
manı ile bu artış tekrar normale gelmektedir. 
Bu bulgu, penil ereksiyonun oluşumunda et-
kili olan periferik sinir ağı üzerinde testostero-
nun etkisini göstermektedir (35-38). 

2.  Androjenler penil trabeküler düz adale yapı 
ve fonksiyonları için önemlidirler: Trabe-
küler düz adaleler penil ereksiyonun temelini 
oluştururlar (39). Korporaların düz adale ya-
pısının devamında testosteron çok önemlidir. 
Testosteron varlığında korporalardaki çeşitli 
hücrelerde DNA sentezi artmaktadır (40). Rat 
ve tavşan modellerinde androjen deprivasyonu 
ile penil trabekül düz adalelerinde apopitoza 
bağlı azalma ve ekstraselüler kollojen dokuda 
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II. EJAKULASYON BOZUKLUĞU:
Ejakulasyon otonom sinir sisteminin kontrolü al-
tında olan fizyolojik bir süreçtir. Ejakulasyonun 
emisyon ve ekspulsiyon olarak iki fazı vardır (60). 
Emisyon fazında ejakulat prostatik uretraya gelir. 
Bu aşamada mesane boynu kapalı olmalıdır. Eks-
pulsiyon fazında prostatik uretraya gelen ejakula-
tın uretradan dışarı atılması gerçekleşir. Ekspul-
siyon fazında antegrad ejakulasyon için mesane 
boynunun kapalı olması, eksternal sfinkterin açık 
olması gereklidir (61). Ekspulsiyon fazında pelvik 
taban çizgili adaleleri ile beraber bulbospongioz 
ve iskiokavernöz adalelerin ritmik kasılması ile 
semen dışarı atılır (62).

Testosteronun ejakulasyon sürecinde de etkili 
olduğu iyi bilinmektedir (63). Bu etki hem ejaku-
lasyon zamanı hem de ejakulat volümü üzerinde 
olmaktadır. Testosteron, MPOA ve diğer beyin 
alanlarında bulunan androjen reseptörleri yoluy-
la ejakulasyon refleksinin kontrolünde rol oynar 
(64).  Ejakulasyonun ekspulsiyon sürecinde etkin 
olan pelvik taban adaleleride androjen bağımlıdır 
(65). Testosteron aktivitesi azaldığında ejakulas-
yon gecikir iken yüksek testosteron düzeyleri pre-
matür ejakulasyon ile ilişkilidir (66). Ejakulasyo-
nun gecikmesinde etkin olduğu bilinen önemli bir 
santral nörotransmitter 5-hidroksitriptamindir  
(67). Keleta ve arkadaşları testosteron desteği ya-
pılmış ratların beyinlerinde 5-hidroksitriptamin 
düzeylerinde azalma saptamışlardır (68). Yüksek 
testosteron düzeyinin beyindeki 5-hidroksitripta-
min düzeyini azaltarak ejakulasyonu hızlandırdığı 
söylenebilir. Hayvan modellerinde testosteronun 
ejakulasyon üzerindeki etkisinin farklı düzeylerde 
değişiklik gösterdiği saptandı. Hipotalamus düze-
yinde yüksek testosteron serotonini baskılayarak 
erken ejakulasyona yol açar iken spinal düzeyde 
yüksek testosteron ejakulasyon kontrolünde rol 
oynayan nukleusları düzenlemektedir (69). Bu 
bulguların insanlarda yapılan çalışmalar ile des-
teklenmeye ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Dü-
şük testosteron düzeylerinin ejakulat volümünü 
azalttığı da gösterilmiştir (70). Testosteron dü-

üzerinden olduğu gösterilmiştir (48-50). Kast-
rasyon ile endotel yapısı bozulmaktadır (51). 
Bozulmuş olan endotelden NOS salınımı ye-
terli düzeyde olmamaktadır (52). Kastrasyon 
ayrıca nöral NOS salınımını da azaltmaktadır. 
Eğer testosteron düzeyi normale getirilirse 
hem endoteldeki bozulma büyük oranda dü-
zelmekte hem de NOS düzeyi dolayısı ile NO 
düzeyi artmaktadır (53, 54, 31). Pelvik sinir 
uyarılmasıyla olması gereken erektil cevabın 
kastrasyon sonrasında ortaya çıkmamasının 
nedeni kavernöz dokuda yeterli NO oluşama-
masıdır (55). Klinik bir çalışmada da akımla 
aktarılan vazodilatasyon yüzdesinin total ve 
serbest testosteron düzeyi ile anlamlı derecede 
korele olduğu gösterildi (56). Bu korelasyon 
yaş, vücut kitle indeksi, diyabete melliştus, 
hipetansiyon, hiperlipidemi ve sigara kulla-
nımından bağımsızdı. Yazarlar bu bulgulara 
dayanarak endojen testosteronun vasküler en-
dotel üzerindeki koruyucu etkisini bildirmiş-
lerdir.  Kastrasyon sonrası kavernozal doku-
larda aktif olan RhoA/Rho kinaz sinyal yolağı 
da testosteron replasmanı ile normal hale gelir 
(24). 

5. Androjenler fosfodiesteraz tip-5 (PDE-5) 
ekspresyonunda ve aktivitesinde önemli-
dirler: PDE-5 ekspresyonu NO ile kontrol 
edilir. Kastrasyona bağlı azalan NO, PDE-5 
ekspresyonunda da azalmaya yol açar. Hem 
hayvan hem de insan çalışmalarında kastras-
yon sonrası PDE-5 protein ekspresyonunda ve 
aktivitesinde azalma olduğu ortaya konulmuş-
tur. Androjen verildiğinde ise upregülasyon 
meydana gelmektedir (37, 57, 58). Bu nedenle 
hipogonadizm varlığında PDE-5i’lerinin et-
kinliği yeterince olmamaktadır.

6. Androjenler tunika albugineanın yapı ve 
fonksiyonu için önemlidirler: Testosteron 
tunika albugineanın yapısında da etkilidir. 
Ratlarda kastrasyondan 4 hafta sonra tunika 
albuginea elastik liflerinin azaldığı ve tunika-
nın inceldiği gösterilmiştir (59).
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dahil olmak üzere erkek seksüel fonksiyon bo-
zukluklarında anlamlı bir düzelme saptamışlardır 
(77).  Testosteron tedavisinin seksüel fonksiyonlar 
üzerindeki etkisinin incelendiği bir başka meta-a-
nalizde de bu sonuçlar desteklenmiştir. Testos-
teron azlığı ile seksüel fonskiyonların ters ilişkili 
olduğu, testosteron tedavisi ile orgazmda dahil 
olmak üzere tüm seksüel fonksiyonlarda düzel-
menin olduğu gösterilmiştir (78).

Antihormonal tedavilere bağlı 
meydana gelen cinsel fonksiyon 
bozukluklarının tedavisi:
Testis tümörü nedeniyle yapılan orşiektomiye bağ-
lı testosteron azlığının tedavisi testosteron replas-
manı ile yapılır. Ancak prostat kanseri nedeniyle 
cerrahi veya medikal kastrasyon yapılan hastalar-
da cinsel fonksiyonları düzeltmek için uygulanan 
tedavilerin başarısı istenilen düzeyde değildir. Bu 
hastalarda ilk yapılması gereken uygulama bun-
ların düzenli bir ekzersiz programlarına alınma-
sıdır. Androjen deprivasyonu yapılmış kişilerde 
düzenli ekzersizlerin seksüel aktiveleri devam 
ettirdiği saptanmıştır (79, 80). Ekzersiz programı 
ile yeterli düzelmenin elde edilemediği kişiler-
de diğer tedavi seçenekleri gündeme alınmalıdır. 
Medikal kastrasyon yapılan kişilerde androjen 
deprivasyonunun aralıklı uygulanması seksüel 
fonksiyon bozukluğunu azaltmak için bir seçe-
nek olabilir (81). Erektil disfonksiyonu ön planda 
olan erkeklerde PDE-5i ilaçların, intrakavernozal 
enjeksiyonların ve vakum ereksiyon cihazının kul-
lanımı düşünülmelidir. Bunların beklenen faydayı 
sağlamadığı kişilerde penil protez implantasyonu 
son seçenek olabilir. Genital büzülme / küçülme 
yakınmaları olan kişilerde ise kozmetik cerrahiler 
planlanabilir (82).

şüklüğüne bağlı ejakulat volümündeki azalmanın 
ejakulatuar refleksin başlamasını geciktirdiği ve 
buna bağlı olarak ejakulasyon süresinin uzadığı 
da belirtilmektedir (71).

III. LİBİDO AZLIĞI VE ORGAZM 
BOZUKLUĞU:
Testosteron hipotalamusta ve amigdala da etki 
yaparak libidonun düzenlenmesinde rol oynar. 
Testosteron azlığında cinsel istekde azalma ol-
duğu bilinmektedir (72). Bu nedenle testosteron 
azlığı olanlara testosteron verildiğinde libidonun 
ve seksüel tatminin düzelmesi beklenen bir so-
nuçtur (73). Orgazm, seksüel aktiviteye (fiziksel 
duyu) ve/veya uyarılmaya (bilişsel uyarılma) bağlı 
pelvik taban adalelerinin, özellikle iskiokavernöz, 
bulbokavernöz adalelerin, güçlü ve son derece ke-
yif verici kasılmaları ile meydana gelen kompleks 
nöro-biyolojik bir süreçtir (74, 62). Buna rektal 
kasılmalar de eşlik eder. Hiperventilasyon (40 
solunum/dakika), taşikardi ve yüksek kan basın-
cı orgazmın bazı fizyolojik karakteristik özellik-
leridir. Cinsel ilişki esnasında yalancı orgazmın 
gerçek orgazmdan ayırımında kalp hızı artışının 
doğru bir belirleyici olduğu saptanmıştır. Testos-
teron orgazmik cevap mekanizması üzerinde ko-
laylaştırıcı bir rol oynamaktadır (75). Androjen 
düzeylerinde düşmenin daha zayıf orgazmlara yol 
açtığı bilinmektedir (60). Schmidt  ve arkadaşla-
rının bir çalışmasında sağlıklı gönüllülerde oluş-
turulan farmakolojik hipogonadizmin orgazmik 
fonksiyonu azalttığı ve androjen replasmanı ile bu 
bozukluğun düzeldiği gösterilmiştir (76). Hackett 
ve arkadaşlarının prospektif, randomize, çift kör 
ve plasebo kontrollü bir çalışmasında testosteron 
azlığı ve tip 2 diyabeti olan 190 erkekte uzun etkili 
testosteron enjeksiyonlarının etkisi incelenmiştir. 
Bu çalışmada testosteron tedavisi ile orgazm da 
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Bu etkileri
1- Fiziksel ve İşlevsel etkiler
2- Zihinsel etkiler ve Negatif beden imajı
3- Cinsel disfonksiyon etkileri olarak sınıflandır-

mak mümkündür.

Fiziksel ve İşlevsel Etkiler
Cerrahi tedavi sonrasında meme dokusunun bir 
kısmının veya tamamının kaybedilmesi, yara izle-
ri, ağrı, kolda lenfödem , kolda hareket kısıtlılığı,  
meme cildinde ve kolda hissizlik gibi sonuçlarla 
karşılaşmak mümkündür . Metastatik hastalarda 
uygulanan ooferektomi  adetten  kesilme ve  do-
ğurganlığın sonlanması ile  sonuçlanır.

Kemoterapinin de bulantı, halsizlik, saç dö-
külmesi, kilo kaybı veya kilo alımı gibi yan etkileri 
mevcuttur. Aynı zamanda kemoterapi ve endokrin 
tedavide erken menapoz  ve buna  bağlı olarak sı-
cak basmaları,  gece terlemesi,  ruh hali değişik-
likleri, vajinal kuruluk, atrofi,  düşük elastikiyet 
görülebilir. 

Bunun yanında radyoterapi gören hastalarda 
göğüs bölgesinde kızarıklık, şişlik, hassas ve kuru 
bir cilt meydana gelir. Meme kanseri tedavilerinin 
fiziksel ve işlevsel etkileri Tablo 1 de özetlenmiştir. 

GİRİŞ
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser 
türüdür  ve kanser nedeni ile ölüm sıralamasın-
da ikinci sıklıktadır. Dünyada her yıl 2 milyondan 
fazla kadına yeni meme kanseri tanısı konulmak-
ta, bunlarında yaklaşık %25 ini premenapozal dö-
nemdeki genç kadınlar oluşturmaktadır (1).

Bu çarpıcı istatistiklere rağmen erken tanı ve 
tedavideki ilerlemeler beş yıllık survinin %90 gibi 
yüksek oranlarda olmasını sağlamıştır (2). 

Bu nedenlerle daha önceki yıllarda ihmal edi-
len tedavi sırasındaki ve sonrasındaki yan etkiler 
daha fazla irdelemeye başlandı ve yaşam kalitesine 
odaklanan araştırmalara konu olmaya başlamıştır. 
Tedavide artık amaç sadece hayat kurtarmak değil 
aynı zamanda yaşam kalitesini arttırmaktır.

Meme kanseri tanısı konulan kadınlar hem 
ölüm korkusu yaşarlar hem de kadınlıklarında bir 
eksilme olacağını düşünürler. Bu nedenle meme 
kanseri  bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan ele alın-
ması gereken karmaşık bir hastalıktır.

MEME KANSERİ VE 
TEDAVİLERİNİN ETKİLERİ
Meme kanseri tanısı ve tedavileri hastada birbir-
leriyle ilişkili olan karmaşık etkiler yaratmaktadır. 
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Zihinsel ve Negatif Beden İmajı
Meme kanseri tedavisi ile kadın vücudunda olu-
şan fiziksel ve işlevsel değişikliklerin hastalarda 
oluşturacağı etkiler bunların nasıl algılandığı ve 
zihinsel olarak neyi temsil ettiği ile yakın ilişkilidir 
.Memenin tamamı veya bir kısmının kaybı, erken 
menapoz, doğurganlığın yok olması, ooferektomi, 
kilo alımı, alopesi, lenfödem gibi durumlar beden 
bütünlüğünde kayıp olarak algılanır (3).

Wilmoth  meme kanseri tedavisi gören has-
taların doku kaybı, adet kanaması kaybı, cinsel 
doyum kaybı ve kadınlık kaybı gibi kayıpların 
olduğunu bunların da kadınların kadın olarak ta-
nımlarını ve cinsel uyumlarının etkilendğini bil-
dirmiştir (4).

Meme kanserli kadınlar, kanserli olmayan ka-
dınlarla kıyasla kendilerini daha az çekici bulurlar.  
Bedenlerinden memuniyetleri azalmıştır ve çıplak 
vücutlarına bakmakta zorlanırlar (5,6). 

Tedavi sırasında kilo alma beden  imajı açısın-
dan en önemli faktörlerden biridir. Kilo ile ilgili 
problem yaşamayan kadınlara göre kilo problemi 
yaşayanların önemli bir oranda beden imajları da 
daha düşüktür (7,8).

Kemoterapiye bağlı gelişen alopesi ve aksiller 
diseksiyona bağlı oluşan lenfödem de aynı şekilde  
negatif vücut imajı ile ilişkilidir (9,10).

Meme kanserli hastaların beden  imajından  
memnuniyetsizlik özellikle genç kadınlarda daha 
yüksektir. Meme kanseri tedavilerinden yıllar 
sonra kilo alımı durmuş olsa bile beden imajı sta-
bil kalmakta, cinsel isteksizlik ve cinsel temasta 
rahatsızlık duyguları azalmaktadır (7,11,12,13).

Metastatik meme kanserli daha az yaşam bek-
lentisi olan hastalarda bile beden imajı önemini 
sürdürmektedir. Bu hastalar meme  kaybı veya 
skarı, saç dökülmesi , kilo alma, lenfödem  hatta  
tırnak yatağında hiperpigmentasyon nedeniyle 
düşük beden imajı bildirirler  (14,15).

Tablo-1: Meme kanseri tedavilerinin fiziksel ve işlevsel yan etkileri

1.Cerrahi tedavi                      
• Meme dokusu kaybı                  
• Şekil bozukluğu
• Skar
• Kolda Lenfödem 

2.Kemoterapi
• Yorgunluk
• Bulantı-kusma
• Kilo kaybı veya Kilo alma
• Erken menopoz

- Sıcak basması
- Vajinal kuruluk
- Disparoni
- Libidoda azalma

3.Radyoterapi
• Memede ağrı
• Memede ödem
• Ciltte kızarıklık ve kuruluk
• Yorgunluk
• Libidoda azalma

4.Hormonoterapi
• Menopozal semptomlar

- Sıcak basması
- Vajinal kuruluk
- Disparoni
- Emosyonel değişiklikler
- Libidoda azalma
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Beden imajını etkileyen faktörlerden biri de 
cerrahi tedavinin  tipidir. Lumpektomi  ile teda-
vi edilen hastalar rekonstrüksiyon yapılsın veya 
yapılmasın mastektomili  hastalara göre daha az 
beden imajı endişesi yaşarlar (7,16,17,18).

Cinsellik kadın hayatında önemli bir role sa-
hiptir kendi bedeniyle barışık olma , fiziksel çe-
kicilik, kendini cinsel bir varlık olarak hissetme 
daha kolay sosyal gruplar arasında yer almasını 
kolaylaştırır. Meme  kanseri tedavileri nedeniyle 
vücut bütünlüğünde değişikler olduğunu düşünen 
kadınlar adeta kendini bir azınlık sınıfındaymış 
gibi tanımlayabilirler (3).

Keder kavramı sevilen bir yakınınızın kaybı 
sonrasında hissedilen duygu olarak tarif  edilirken 
son yıllarda hastalıklar nedeniyle yaşanan sağlık 
kayıpları gibi daha önce önemsenmeyen kayıpla-
rında bu duyguya sebep olabileceği kabul edilmiş-
tir (19,20). 

Doka, 2002  yılındaki makalesinde kayıplar 
için keder duygusunun bir hak olduğunu çevre-
miz tarafından kayıpların önemsenmemesi ve 
kabul edilmemesi sonucunda kişilerin keder duy-
mak haklarından mahrum bırakıldığını “Hak-
larından mahrum bırakılmış keder “ kavramı ile 
anlatmıştır (21).        

Boss 2009’da travma, savaş ve  hastalık gibi çe-
şitli sebeplerle oluşan kafa karıştırıcı ve anlaşılmaz 
tuhaf bir duygu olarak tanımladığı belirsiz kayıp 
terimini ortaya atmıştır zihinsel olarak asla siline-
meyecek bu duygu ile baş etme yolunun belirsizli-
ğe tolerans gösterme ve anlam yükleme olduğunu 
ifade etmiştir (19).

Bu nedenle kadınların meme kanseri tedavisi 
ile cinsel kimliğinin bir parçasını oluşturan organ 
kayıpları ailesi, arkadaşları, terapistler ve tedavide 
rol alan doktorlar ile sağlık çalışanları tarafından 
önemsenmelidir ve çözümlenmelidir. 

Cinsel Disfonksiyon Etkileri
Dünya sağlık örgütü cinsel sağlığı tanımlarken 
bireyin somatik,entelektüel, zihinsel, duygusal ve 

sosyal yönlerinin bir bütünü olduğunu ifade eder. 
Bu nedenle cinsel sağlığın her durumda korun-
ması önemlidir.

Meme kanseri tedavisi nedeniyle cinsel işlev 
bozuklukları ilk defa 1983 yılında Bekman ve ar-
kadaşlarının çalışmasında dikkate çekilmiştir. Bu 
tarihten sonra yapılan bir çok çalışmada da meme 
kanseri ve tedavisinin genç kadınlarda seksüel 
disfonksiyona sebep olduğu gösterilmiştir. Sağlıklı 
kadınlarla kıyaslandığında sıklık %32 ile %93 ara-
sında değişmekte ve bu kadınların %30’a yakının-
da tamamen cinsel aktivitenin  kaybı sözkonusu-
dur (7,22,23,24,25,26,27,28,29). 

Fiziksel bozuklukların birçoğu tedaviden 
sonra kısa dönemde düzelmesine rağmen cinsel 
işlev bozuklukları Meme kanserinin başarılı te-
davilerinden sonra bile uzun yıllar devam edebilir 
(30,31,32). 

Amerikan psikiyatri  birliği seksüel disfonk-
siyonu  altı aydan uzun süren, cinsel ilişkinin en 
az %75’inde hissedilen, cinsel arzuda ve psikolojik 
durumda değişikliğe sebep olan ve kişisel strese 
yol açan durum olarak tarif etmiştir .

Meme kanseri hastalarının tedavi sürecinde en 
sık görülen cinsel işlev bozuklukları cinsel arzu, 
uyarılma ve orgazmın azalması, vajinal kuruluk 
gelişmesi ve ağrılı ilişkidir. Bunların sonucunda 
sağlıklı kadınlarla karşılaştırıldığında cinsel tat-
minde belirgin bir azalma mevcuttur (25,33,34).

Sağlıklı kadınların da yaşadığı menopoz dö-
nemi semptomları birkaç yıl içinde yavaş yavaş 
oluşan fizyolojik bir durumdur, ancak meme kan-
seri tedavisi nedeniyle hızla oluşan erken mena-
poz semptomları örneğin sıcak basmaları,vajinal 
kuruluk, ağrılı ilişki ve cinsel istek kaybı genç 
meme kanseri hastaları için önemli bir sorundur 
( 4,35,36).

1994 yılında kemoterapinin cinsel problemler-
le ilişkilendiren çalışmalar yayınlanmıştır. Meme 
kanseri hastalarında yaşanan sorunlardan cerrahi 
ve radyoterapi de sorumludur ancak kemoterapi 
alan kadınlarda cinsel sorunların daha fazla oldu-
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TEDAVİ
Cinsel işlev bozukluğu yaşayan meme kanserli 
kadınlar sorunlarını konuşmak için ilk adımı ge-
nellikle tedavisini üstlenen sağlık çalışanlarından 
beklerler buna karşılık sağlık hizmeti sunucuları 
meme kanseri hastalarında cinsel problemleri 
çoğu zaman dikkate almazlar ve dolayısıyla tedavi 
de bir boşluk alanı oluşur (47).

Özel konuların tartışılmasında; rahatlık te-
davideki ilk adımdır. Yapılan çalışmalarda cinsel 
işlev bozuklukları olan meme kanserli kadınların 
%75 gibi yüksek bir oranı sağlık hizmeti sağlayı-
cısı ile hiçbir zaman cinsel problemleri ile ilgili 
görüşemediklerini ifade etmişlerdir ve bunların 
%52’sinin kansere bağlı cinsel işlev bozukluğu 
hakkında hiçbir bilgisi yoktur (25,34).       

Meme kanseri tedavisinde yer alan sağlık çalı-
şanlarının tedavi sırasında karşılaşılabilecek cinsel 
işlev bozuklukları hakkında bilgi sahibi olmaları 
ve hastaların kaygılarını dinleme ve cevaplama 
konusunda istekli olmaları gerekmektedir.

Tedavi sürecinde yer alan sağlık çalışanları 
kayıpları nedeniyle yas tutan kederli hastaları-
na karşı empatik olmalıdırlar, bu empatik ilişki 
hastanın güvenli bir şekilde acısını çekebilmesini 
sağlayabilmelidir. Klinisyenler meme kanseri has-
talarının cinsel kaygılarını açıkça kabul etmeli ve 
doğrulamalıdırlar (48).

Meme kanseri ve tedavi süreci sadece hasta-
nın kendisini değil aynı zamanda eşini ve sosyal 
çevresininide etkilemektedir.Kanser olan eşin 
kaygılarını kabul etme, onaylama ve destek olma 
ilişkileri ve ruh sağlığını güçlendirir böylece cinsel 
sorunlarla daha kolay başa çıkılabilir. Tedavi süre-
cinde mutlaka eşinde katılımını sağlamak gerekir. 
Hastanın eşininde bazı kaygıları olabilir, örneğin 
Tedavi sürecinde eşini yormamak ve bu süreci 
daha rahat geçirmesini sağlamak için cinsel ilişki-
de bulunmak istemeyebilir. Özellikle radyoterapi 
tedavisi gören hastaların eşleri hastanın radyoak-
tif madde aldığını bu nedenle kendisinin de etki-
lenebileceği gibi yanlış bir düşünce içinde olabilir 

ğu kabul edilmektedir. Bu etkinin en önemli sebe-
bi kemoterapinin yol açtığı erken menapoz semp-
tomları ve kilo artışıdır (22,34,37,38,39,40,41)   

Cerrahi tedavi şekli ne olursa olsun tedaviye 
kemoterapinin de eklendiği durumlarda  cinsel 
ilgisizlik, uyarılma zorluğu, gevşemede zorluk ve 
orgazm problemleri daha fazla görülmektedir. 
(39,42)

Meme kanserli kadınlarda uygulanan hormo-
noterapilerinde cinsel işlev üzerine negatif etkileri 
mevcuttur. Bu negatif etki muhtemelen hormono-
terapi tedavilerinde görülen libido azalması,vaji-
nal kuruluk ve erken menapoz gibi yan etkilerle 
ilişkilidir. Kemoterapi ve/veya radyoterapiye ek 
olarak verilen hormonoterapilerden sonra cinsel 
işlev bozukluğu oranları artmaktadır. Özellikle 
kemoterapi,radyoterapi,hormonoterapi tedavile-
rinin birlikte uygulandığı kadınlarda cinsel işlev 
bozukluğu 6 kat daha fazla olmaktadır.(33,43)

Cerrahi tedavi şeklinin (meme koruyucu cer-
rahi veya mastektomi) cinsel disfonksiyon üzerin-
de bir etkisinin olup olmadığı veya mastektomi 
sonrası rekonstrüksiyon uygulanmasının etkisi 
tartışmalıdır. Meme koruyucu cerrahi uygulanan 
kadınlarda beden imajının daha iyi olmasından 
dolayı cinsel işlev bozukluğunun daha az olduğu-
nu savunan görüşlere rağmen araştırmacıların bü-
yük çoğunluğu  cerrahi tedavi şeklinin cinsel işlev 
üzerine olan etkisinin  kayda değer olmadığını ifa-
de etmektedirler. Konuyu araştıran çalışmalarda 
mastektomi uygulanan kadınlarda cinsel birleşme 
sırasında gevşemede zorluk,  daha az cinsel istek 
ve daha az orgazm olma oranları bildirilmiştir 
ancak bu oranlar anlamlı değildir. Mastektomi 
sonrası meme rekonstrüksiyonu uygulanması da 
aynı şekilde cinsel işlev üzerine anlamlı bir etkide 
bulunmamaktadır (16,40,44,45,46).

Bu bulgular arasındaki farklılıklar tüm göğsün 
alınmasından ziyade şekil bozukluğu ve yara izi-
nin yaygınlığına karşı kişinin psikolojik uyumu-
nun önemini göstermektedir (3).
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Hastaların doldurması istenen bu Ölçek de-
ğerlendirildikten sonra yüzyüze görüşmede daha 
ayrıntılı sorularla hasta değerlendirilmelidir.

Terapilerde en sık uygulanan yöntem 1976’da 
Annon’un tarif ettiği PLISSIT modelidir. Bu mo-
delde dört tedavi düzeyi mevcuttur. İzin verilmesi 
(Permission), sınırlı bilgi (Limited İnformation), 
spesifik öneriler (Specific Suggestions)  ve yoğun 
tedavi (İntensive Therapy). 

İlk seviyede hastanın kendisinin ve eşinin cin-
sellik konusunu tartışmak için izin vermeleri is-
tenir. İkinci seviyede meme kanseri hastasına ve 
eşine hastalık, sonuçları, hayatta kalma, ve cinsel-
likle ilgili broşürler, kitapçıklar ve buna yardımcı 
bilgiler içeren tıbbi web siteleri önerilebilir veya 
terapistler bu bilgileri yüzyüze görüşmede bizzat 
kendileri tarafından vermeyi tercih edebilirler. 
Üçüncü seviyede soruna yönelik özel önerilerde 
bulunulabilir örneğin pelvik taban kaslarını reha-
bilite etmek için Kegel egzersizleri ve dilatatörler, 
vaginal kuruluğu azaltmak için vajinal kayganlaş-
tırıcılar ve nemlendiriciler önerilebilir. Hastala-
rın büyük bir çoğunluğu bu ilk üç tedavi seviyesi 
sonunda cinsel işlevlerini yeniden kazanabilirler 
fakat bu üç seviyenin yeterli olmadığı özellikle 
farklı ek ruhsal ve sosyal bozuklukların eşlik et-
tiği karmaşık durumlarda dördüncü seviye yani 
yoğun terapi uygulanmalıdır. Bu seviyede hasta-
lara daha özel önerilerde ve terapilerde bulunmak 
gerekebilir.

bu nedenle hasta ve eşi tedavilerin yan etkileri ko-
nusunda açıkça bilgilendirilmeli, radyoterapinin 
bir radyoaktif alımı olmadığı bilgisi verilmeli ve 
hastanın kendisini enerjik hissettiğinde cinsel iliş-
kide bulunulabileceği söylenmelidir (49).

Tedavi de psikoterapistlerin rolü büyüktür yüz 
yüze görüşme başlamadan önce hastanın beden 
imajı ve cinsel uyumu ile ilgili bilgiler edinmek 
sorunu tanımlamada faydalı olacaktır. Hopwood, 
Fletcher, Lee ve Al Ghazal tarafından bütün kan-
ser hastalarına uygulanabilecek kanser hastaları 
için özelleştirilmiş on maddelik beden imaj skalası 
(BIS) geliştirilmiştir (50). 

2009 yılında da Dalton ve arkadaşları meme 
kanseri hastaları için seksüel uyum ve beden ima-
jı skalası (SABIS) oluşturmuşlardır. Bu skala iki 
ayrı bölümden oluşan 14 maddelik bir skaladır. 
İlk bölümde meme kanseri öncesi seksüel uyum, 
meme kanserinin seksüel fonksiyonlara etkisi ve 
memenin seksüel önemini irdeleyen 3 alt bölüm 
ve  8 madde mevcuttur. Meme kanseri öncesi cin-
sel uyumu ve memenin cinsellikteki önemini sor-
gulayan 1,2,7 ve 8. maddeler Likert skalasında 1-5 
arasında puanlanmıştır. Meme kanserinin cinsel 
işleve etkisini sorgulayan 3,4,5,6. maddeler ise Li-
kert skalasında -2 ile +2 arasında puanlanmıştır. 
Beden imajı skalası ise kanser tanısı öncesi ve son-
rasındaki beden imajını sorgulayan 2 alt bölüm 
ve  6 maddeden oluşur. Bu skaladaki her madde 
Likert skalasında 1-5 arasında puanlanır. SABIS 
değerlendirilirken her alt bölüm ayrı ayrı değer-
lendirilir, total puan hesaplanmaz (51) (Tablo 2).  
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Tablo-2: Seksüel Uyum ve Beden İmajı Skalası (SABİS)

Seksüel Uyum Skalası Puanlama

1-Meme kanseri geçirmeden önce,
seks hayatınızdan ne kadar memnundunuz? 

2-Meme kanseri geçirmeden önce cinsel partner olarak 
kendinize güveninizi nasıl hissediyordunuz?

3- Meme kanserine sahip olmak cinsel ilişki arzunuzu nasıl 
etkiledi?

4-Meme kanserine sahip olmak cinsel ilişkilerinizi nasıl etkiledi?

5-Meme kanserine sahip olmak cinsel ilişkide bulunma 
sıklığınızı nasıl etkiledi?

6-Meme kanserine sahip olmak seks yaparken cinsel 
doyumunuzu nasıl etkiledi?

7-Göğüsleriniz cinsel deneyiminiz için ne kadar önemlidir?

8-Göğüsleriniz cinsel kimliğiniz için ne kadar önemlidir ?                       
( kadınlığınızı hissetme açısından)

1

1

-2

-2

-2

-2

1

1

2

2

-1

-1

-1

-1

2

2

3

3

0

0

0

0

3

3

4

4

1

1

1

1

4

4

5

5

2

2

2

2

5

5

Beden İmajı Skalası                                                                                           Puanlama

1-Meme kanseri tanısından  önce fiziksel çekiciliğinizden ne 
kadar memnundunuz?

2-Meme kanseri tanısından önce vücudunuzu başkalarının 
görmesi konusunda (bir mayo veya bikini veya vücut 
hatlarınızı gösteren giysiler giydiğinizde) ne kadar rahatsız 
hissediyordunuz ? 

3- Meme kanseri tanısından önce, vücut ölçülerinizden ne 
kadar memnundunuz? (boy ve kilo).

4-Meme kanseri tanısıdan beri başkalarının vücudunuzu 
görmesi (bir mayo veya bikini veya vücut hatlarınızı gösteren 
giysiler giydiğinizde) sizi ne kadar rahatsız ediyor?

5- Meme kanseri tanısıdan beri vücudunuzda oluşan 
değişikliklerle  ne kadar rahatsınız?

6-Meme kanseri nedeniyle etkilenen meme bölgesini 
görmelerinden (eşiniz, akrabalarınız, hemşireleriniz ve 
doktorlarınız tarafından) kendinizi ne kadar rahatsız 
hissediyorsunuz?             

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5
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Prof. Dr. Burcu ÇELET ÖZDEN

Mastektomi, psikolojik açıdan en hırpalayıcı 
tedavi kararlarından biri olup, özgüven, feminite 
duygusu ve beden imge algısını olumsuz etkilediği 
ve duygusal olarak kanser tanısı almış olmaktan 
bile daha yoğun bir travma yarattığı bilinmekte-
dir (2). Mastektomi sonrası hastanın yaşam ka-
litesi, ağrı, nüks korkusu, yorgunluk, depresyon, 
feminite hissi, cinsellik ve beden imge algısındaki 
olumsuz etkilenme nedeniyle düşüş göstermekte-
dir (3- 5).

Kısa süre önce meme kanseri tanısı almış bir 
kadının ilk aklına gelen konu elbetteki cinsellik 
olmayabilir. Ancak memesini kaybetme tehdidi 
karşısında cinsel kimlik bütünlüğünün koruna-
bilmesi önemli bir kaygı sebebidir. Kadının cinsel 
yaşamı açısından meme büyük önem taşıyabildiği 
için, mastektomi sonrasında kadınlar (özellikle 
de eş zamanlı onarımın çeşitli nedenlerle gerçek-
leştirilemediği hallerde) kendilerini bir ölçüde 
sakatlanmış hissedebilmektedir. Partnerlerinin 
gözünde cinsel çekiciliklerini yitirmiş oldukları 
kaygısına kapılabilmektedir. Tüm bunlar özgüven 
ve cinsel istek konusunda olumsuz etki yapan fak-
törlerdir.

Meme onarımının, kanser cerrahisi ile eş za-
manlı olarak yapılabilmesi, son yıllarda deri ve 
meme başı koruyucu mastektomi tekniklerinin 
gelişmesi, protez teknolojisindeki yenilikler ve 

Meme, insanlık tarihi boyunca kadın kim-
liğini tanımlayan ve tamamlayan bir 
organ olmuştur. Memenin doğumsal ve 

gelişimsel kusurları bu organın deformasyonları-
na yol açabilse de günümüzde meme kanseri, her 
yedi kadından birini etkileyen ve memenin cerra-
hi deformitelerine en sık yol açan etkendir. 

Genel popülasyonun ikinci en sık kanseri, 
kadınlar arasında dünyada en sık görülen kanser 
tipi olan meme kanseri, tüm dünyada her yıl tanı 
alan kanser olgularının %30’unu oluşturmaktadır. 
Günümüzde gelinen noktada, meme kanseri diğer 
kanserlerin birçoğuna göre daha iyi bir prognoza 
sahip olup, erken tanı alan ve tedavisi başlanan 
olgularda sağ kalım oldukça yüksektir. Kanserle 
savaştaki başarının artması ile, kalan yaşam sü-
resinde beden bütünlüğünün korunması önem 
kazanmış, memenin kısmi veya tamamının alın-
ması sonrası oluşacak deformitenin giderilmesine 
yönelik meme rekonstrüksiyonu daha sıklıkla uy-
gulanır olmuştur. 

Meme kanserinin cerrahisinde uygulanan 
teknikler son 20 yılda geçmişe göre çok daha kon-
servatif olmakla birlikte, olguların yaklaşık yarısı, 
tümör tipi, tanı aşamasındaki hastalığın evresi, 
tümörün yeri ve çok odaklılığı ya da hasta tercihi 
gibi nedenlere bağlı olarak mastektomi ile sonuç-
lanmaktadır (1).
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kadınların ise meme başı onarımına dair cinsel 
özgüvenlerine olumlu katkı sağlamadığı yönün-
de geri bildirim vermiş olmaları çalışmanın diğer 
ilginç bulgularındandır. Gerçekten de meme başı 
kaybı, kadın için mastektominin en travmatik 
sonuçlarından biridir. Meme başının korunabil-
diği olgularda, hem kozmetik sonuçların hem 
de psikoseksüel bütünlük hissinin korunabildiği 
bilinmektedir. Meme başı onarımının da duysal 
anlamda orijinal meme başı ile benzerliği olma-
masına rağmen, psikososyal ve seksüel olumlu 
katkıları olduğu bildirilmiştir (8).

Meme, duyusal innervasyon açısından çok 
özel bir organdır. Memenin erojen duyusu kişiden 
kişiye göre değişmekle birlikte bir çok çiftin cinsel 
yaşamında önemli bir yer kaplamaktadır. Özellik-
le son yıllarda genetik taramalar ile sık uygulanır 
hale gelen profilaktik ya da risk azaltıcı mastek-
tomiler öncesinde, cinsellik ve ameliyat sonrası 
meme duyusunun nasıl etkileneceğinin hasta ile 
konuşulması önerilmektedir (9). Rekonstrüksiyon 
uygulanan memedeki cilt duyarlılığının azalması 
ve meme başının uyarısına bağlı erojen uyarılma-
nın yokluğu, cinselliğin yaşanmasında belirgin 
bir güçlük doğurabilir. Öte yandan, mastektomi, 
rekonstrüksiyon olsun olmasın başlı başına duyu 
kaybı ile sonuçlanan bir müdahaledir. Bijkerk ve 
ark. tarafından yapılan çalışmada, mastektomi 
sonrası onarım yapılan ve yapılmayan hastalar 
karşılaştırılmış ve yalnızca mastektomi yapılan 
hastalarda duyu kaybı olmakla birlikte koruyucu 
duyunun korunduğu, ancak eş zamanlı implant 
yerleştirilmesi ile koruyucu duyunun da kaybol-
duğu gözlenmiştir (10). Koruyucu duyu kaybı, 
onarım yapılan memeyi dış travmaya, soğuk/sıcak 
hasarına karşı savunmasız bırakmaktadır. Ona-
rım sonrası soğuk uygulama önerilen hastalarda, 
dikkat edilmezse uzun süreli direkt cilt teması ile 
buz yanıkları görülebilmesinin nedeni bundandır. 
Cinsel aktivite sırasında da özellikle onarım yapı-
lan meme ve meme başı cildine yönelik travmatik 
müdahalelerin koruyucu duyu olmadığından ya-
ralanma ile sonuçlanabileceği gözönünde bulun-
durulmalıdır. 

adjuvan tedavilerle rekonstrüksiyon uyumu konu-
sundaki tıbbi gelişmelere bağlı olarak daha fazla 
hastada mümkün olabilmektedir. Öte yandan, eş 
zamanlı onarıma onkolojik açıdan uygun olma-
yan ya da pratik sebeplerle bu imkana ulaşamayan 
hastalarda, geç rekonstrüksiyon yapılacak zamana 
dek yaşanan meme kaybı, psikolojik açıdan ol-
dukça travmatik olabilmektedir (Şekil 1 ve Şekil 
2). Zhong ve ark. tarafından yapılan çalışmada, 
meme cerrahisi ile eş zamanlı meme rekonstrük-
siyonu yapılan hastalar ile tedavilerin bitiminde 
geç rekonstrüksiyon yapılan hastalardaki cinsel 
bütünlük ve normallik duygusu karşılaştırılmış, 
eş zamanlı onarım yapılan hastalarda, bedensel 
bütünlüğün kanser cerrahisi ile aynı seansta sağ-
lanabilmiş olmasının getirdiği olumlu faktörlerin 
hasta psikolojisi ve seksüel tatmin üzerinde geç 
onarım yapılan gruba göre olumlu etkileri bildiril-
miştir (6). Gerçekten de, onkolojik olarak uygun 
hastalarda onarımın kanser cerrahisi ile aynı se-
ansta gerçekleştirilmesi ve hastanın masadan yeni 
memesi ile kalkmasının sağlanabilmesi, memesiz 
geçecek süredeki psikososyal stres, öz beden al-
gısı ve cinsellikteki olumsuz etkilenmeyi önleye-
bilmektedir. Bununla birlikte, eş zamanlı meme 
onarımı yapılan hastalarda dahi, belli ölçüde psi-
koseksüel açıdan olumsuz etkilenmenin görüldü-
ğü bilinmektedir. Hart ve ark. tarafından yapılan 
çalışmada, mastektomi ile eş zamanlı onarım 
yapılan 96 hasta incelenmiş, ameliyat öncesi ve 
sonrası yapılan anketlerle hastanın feminite duy-
gusu, seksüel özgüveni, ve meme duyusunun cin-
sel tatmindeki rolü karşılaştırmalı olarak değer-
lendirilmiştir (7). Çalışmanın sonuçlarına göre, 
hastaların çoğunluğu meme onarımından sonra 
da memelerinin özgüven (%86.3), feminite hissi 
(%84) ve cinsellik (%61.5) bakımından önemli ol-
duğunu belirtmiştir. Öte yandan 50 yaş ve üzeri 
kadınlarda, memenin feminite hissinin önemli bir 
parçası olarak görülmeme eğilimi gençlere oran-
la daha yüksek bulunmuştur. Yüksek BMI’a sahip 
kadınların, partnerlerinin yeni memeye bakışının 
öz güvenlerini etkilemediğini belirtmeleri, düşük 
BMI’a sahip ve onarım komplikasyonu yaşamış 
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Şekil-1: Bilateral modifiye radikal mastektomi yapılan genç bir hastanın mastektomi sonrası ve 2 yıl 
sonra gerçekleştirilen  implant ile geç onarım sonrası görüntüleri. Onarım zamanına kadar geçen 
memesiz dönem, psikoseksüel açıdan travmatik olabilmektedir. 

Şekil-2: Mastektomi ve eş zamanlı onarım yapılan bir hastanın ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 
1. yıldaki görüntüleri. Güncel meme başı koruyucu mastektomi ve eş zamanlı onarım teknikleri ile 
hastanın orijinal memesine oldukça benzer sonuçlar ile uyanması mümkündür. Hastanın seksüel öz 
güven ve feminite hissinin devamlılığı açısından eş zamanlı onarımın önemi büyüktür. 
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ruyacak pozisyonların aranması, birlikteliğin acı 
ve zarar verecek şekilde değil, keyifli bir yakın-
lık şeklinde yaşanabilmesi için duyarlı olunması, 
cinsel yaşamın yeniden kurulması ve devamı için 
önemlidir. Bu dönemde rekonstrüksiyon yapılan 
memede iyileşme devam ettiğinden henüz kozme-
tik olarak iyi görünmeyebilir. Gerek kanser cerra-
hisi gerekse de onarım yöntemi olarak seçilen tek-
niğe göre, memenin son şeklini bulması en erken 
6 hafta ile 6 ay arasında gerçekleşmektedir. Yara 
izleri, şişlikler, meme cildinde bolluk veya çökün-
tüler, karşı meme ile asimetri gibi bulguların bu 
dönemde olabileceğinin bilinmesi, hem hastanın 
hem de partnerinin kozmetik açıdan hayal kırık-
lığına uğramaması adına önemlidir. Unutulma-
malıdır ki meme rekonstrüksiyonu sıklıkla uzun 
soluklu bir süreç olup, ideal görünüm için zamana 
ve sıklıkla birden fazla müdahaleye ihtiyaç vardır. 
Öte yandan, mastektomi sonrası onarım yapılan 
hastaların kendi gözlerindeki imajları iyileşse 
de, hala cinsel yaşamlarını tamamen kendilerini 
bırakarak yaşamakta güçlük çekebilirler. Meme 
kanserinin uzun soluklu sağaltımında kullanılan 
hormon ilaçlarının da vajina üzerinde etkileri ola-
bilmekte, vajina duvarında kuruluk ve incelme ya-
ratabilmektedir. Buna bağlı birleşme sırasında ağrı 
ve küçük yaralanmalar olabilir. Kemoterapinin 
yan etkileri (vücut ağırlığında artış, saç kaybı, cilt 
değişikilikleri ve menopoz) ve bu hasta grubunda 
sık görülen depresyon da öz imajı ve cinsel isteği 
olumsuz etkileyebilir. Yine bu durumların partne-
ri tarafından bilinmesi ve kabul görmesi, hastanın 
uzun dönemde daha çabuk toparlanması ve gün-
lük yaşantısına dönmesi açısından önemlidir. 

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğun-
da, meme rekonstrüksiyonu sonrası fiziksel ve 
duygusal iyileşme sürecinde olduğu gibi cinsel 
iyileşme sürecinde de zamana ihtiyaç vardır. Part-
nerin hazır olana kadar hastayı cinsel birleşmeye 
zorlamaması, nazik ve yakın davranışlara ihtiya-
cı olduğunu unutmaması gerekir. Benzer şekilde 
hastanın da cinsel isteğindeki olası azalmaya rağ-
men sevgisinin devam ettiğini partneri ile paylaş-
ması, olumlu duyguların sürdürülmesi açısından 
önemlidir. 

Rekonstrüksiyon sonrası, seçilen ameliyat 
tekniğine göre yapılabilecek fiziksel aktiviteler ve 
zamanlama konusunda hastanın bilgilendirilmesi 
önemlidir. Cinsel aktivite de bu kapsamda değer-
lendirilebilir. Genel olarak ameliyat sonrası iyileş-
me dönemini erken, orta ve geç olarak üç bölüme 
ayıracak olursak, ameliyatın hemen sonrasındaki 
ilk iki hafta, hastanın nisbeten hareket kısıtlılığı-
nın olduğu, drenleri nedeniyle banyo duş gibi öz 
bakım işlevlerinin sekteye uğrayabildiği ve genel 
olarak nekahate bağlı yorgun hissedebildiği bir 
dönemdir. Bu dönemde cinsel aktivitenin iki taraf 
içinde keyifli olabilmesi güçtür. Ancak partnerin 
hastaya yakın olması, hareketi sırasında destek ol-
ması, doktorun göstereceği kol ve omuza yönelik 
fizik tedavi hareketlerinin evde partnerin yardı-
mıyla şefkat ve sevgiyle yapılması, fiziksel yakın-
lığın devamı ve hastanın öz beden algısının örse-
lenmesinin engellenmesi açısından çok önemlidir. 
Bu dönemde bazı eşler drenlerin bakımından, 
yara yeri pansumanlarına dek hasta bölgeyle bi-
rebir ilgilenmek isterken, bazı eşler de hastanın 
acı çekeceği korkusuyla veya kendi yapıları nede-
niyle bu bölgeye el sürememekte hatta bakmakta 
bile güçlük çekebilmektedir. İki tip davranışın da 
tamamen doğal olduğunu bilmek önemlidir. Ne 
yara bakımında yardım etmek isteyen eşi uzaklaş-
tırmak, ne de bakamıyor diye suçlamak, üzerine 
gitmek doğru değildir. Unutulmamalıdır ki iyi-
leşme sonrası sağlıklı bir cinsel yakınlığın devamı 
için, ameliyat sonrası dönemde iki taraf için de 
travmatik olabilecek hatıraların oluşmasını en-
gellemek tarafların akılcı, anlayışlı ve sağduyulu 
yaklaşımları ile olabilmektedir.  İkinci haftanın 
sonunda drenler çıkıp genellikle banyo almaya 
izin verilmesiyle birlikte hastanın kendini gittik-
çe daha iyi hissedebildiği bir dönem başlar. Bir ay 
ile 6 hafta arasındaki bir süreden itibaren, hem 
hastanın fiziksel durumuna (meme ve meme başı 
cildinde açık yara olmamalıdır) hem de eşlerin 
karşılıklı hissiyatına bağlı olarak ortak bir cin-
sellik isteği olursa cinsel aktivitede bulunulabilir. 
Ancak yine tarafların birbirini dinlemesi, hastanın 
iyileşme döneminde olduğunun bilinerek belki de 
alıştıkları şekilde değil, hasta bölgeyi nisbeten ko-
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larda öz güven kaybı gibi; cinsel partner ile olan 
ilişkide önemli sorunlar yaratan bir klinik tablo ile 
karşılaşılabilir (2,3). 

Yakın zamanda yapılan bir çalışmanın sonuç-
larına göre; 2002 yılında Amerika Birleşik Devlet-
leri (A.B.D.)’inde 195000 erkeğin radikal prosta-
tektomi operasyonu geçirdiği rapor edilmiştir (4). 
Bununla birlikte 1980’li yıllarda ortalaması 72.3 
olan prostat kanseri tanı yaşının, 1990’lı yıllarda 
70.6’ya indiği rapor edilmiştir (5).

Tüm bunların dışında, 55 yaş altında radikal 
prostatektomi operasyonu geçiren hastaların sayı-
sında da son yıllarda önemli artışların gerçekleş-
tiği bildirilmiştir (6). Prostat kanser tanı yaşının 
düşmesi ve daha genç yaşta olan hastalara radikal 
prostatektomi operasyonunun uygulanması; sek-
süel fonksiyonların hasta ve eşi için olan önemini 
daha da arttırmıştır. Radikal pelvik cerrahi sonrası 
seksüel fonksiyonlarda ortaya çıkan medikal so-
runlar ile ilgili yayınlar, daha çok erektil disfonk-
siyon üzerine yoğunlaşmıştır. 

Bununla birlikte özellikle son zamanlarda 
yapılan değişik çalışmalarda; cinsel ilişkinin bel-
ki de en büyük amacı olan orgazm ve orgazm ile 
ilişkili fonksiyonlarda oluşan bozukluklar üzerine 
olan çalışmalara da ağırlık verilmiştir. Bu bölüm-
de; radikal pelvik cerrahi sonrası ortaya çıkan ve 
yukarıda sözü edilen orgazm ve orgazm ile ilişkili 

ERKEK HASTA GRUBU: 
Orgazm; erkekte ejakülasyon ile eş zamanlı olarak 
meydana gelen kombine fizyolojik değişiklikler 
ve mutluluk hissi olarak tanımlanmaktadır. Kap-
lan tarafından yaklaşık 30 yıl önce yapılan tanıma 
göre; orgazmın ejakülasyon ve emisyon olmak 
üzere iki fazı bulunmaktadır (1). Orgazm serebral 
düzeyde zor tanımlanan bir antite olmakla birlik-
te, anatomik ve fizyolojik açıdan iyi tanımlanmış 
mekanizmalardan oluşmaktadır. Orgazm; mesane 
boynunun kapanması, sistemik kan basıncının 
yükselmesi, taşikardi ve öfori gibi ardışık mekaniz-
maların ortaya çıkması ile karakterizedir. Radikal 
prostatektomi ve sistektomi geçiren erkeklerde, 
ejakülasyonu sağlayan organlar (prostat, veziküla 
seminalis ve ejakülatuvar kanal) cerrahi olarak 
çıkarıldığından, bu hastalar ejakülasyon fonksi-
yonlarını kaybeder ve bir çeşit ‘kuru orgazm’ tarif 
ederler (2). Radikal pelvik cerrahi geçiren erkek-
lerde; orgazm gücünün azalması ya da tamamen 
ortadan kalkması dışında orgazm sırasında orta-
ya çıkan ağrı ile karşılaşılabilir. Ek olarak, yakın 
zamanda yapılan çalışmalar radikal pelvik cerrahi 
geçiren erkeklerde, orgazm ile ilişkili idrar kaçır-
ma şikayetinin de ortaya çıkabildiğini göstermiştir 
(3). Tüm bu olayların sonucunda; psikolojik stres 
ve beraberinde hayat kalitesinde azalma ve hasta-
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sırasında oluşan idrar kaçırma şikayetinin de de-
ğerlendirildiği bu çalışmada; hastaların %93’ünde 
bu şikayetinin ortaya çıktığı bildirilmiştir. Orgazm 
ile ilişkili idrar kaçırmanın hastaların %16’sında 
her zaman, %44’ünde bazen, %33’ünde ise çok na-
diren karşılaşıldığı rapor edilmiştir (2).

Aynı grup tarafından yakın zamanda yapılan 
ve çok daha fazla sayıda hasta içeren bir başka 
araştırmada; radikal pelvik cerrahi sonrası orgazm 
sırasında ortaya çıkan idrar kaçırma şikayetinin 
sıklığı ve bu problemin ortaya çıkmasını tahmin 
etmede rol oynayan faktörler değerlendirilmiştir 
(3). Bu çalışmada değerlendirilen 475 hastadan 96 
(%20)’sinde radikal pelvik cerrahi sonrası orgazm 
ile ilişkili idrar kaçırma şikayetinin geliştiği bildi-
rilmiştir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre: Orgazm ile 
ilişkili idrar kaçırma şikayeti; sistoprostatektomi 
geçiren hastalarda, radikal prostatektomi geçiren 
hastalar ile karşılaştırıldığında daha az sıklıkla gö-
rülmektedir. Bununla birlikte idrar kaçırma şika-
yetine operasyondan sonraki ilk 12 ay içerisinde, 
12 aydan sonraki döneme göre yine daha sık rast-
lanmaktadır (3). Yine idrar kaçırma şikayeti; eş 
zamanlı orgazm sırasında ağrı olan hastalarda ol-
mayanlara göre daha yüksek oranlarda görülmek-
tedir. Tüm bunlara karşılık; hasta yaşı, sinir koru-
yucu cerrahinin derecesi, cerrahi sınır derecesi, 
seminal vezikül ya da lenf nodu tutulumu, preo-
peratif erektil kapasite, gece ereksiyonları, libido 
ve gündüz kontinans durumu gibi parametreler 
ile orgazm ilişkili idrar kaçırma arasında herhangi 
bir ilişkinin varlığı ise ortaya konulamamıştır (3).

Radikal prostatektomi sonrası karşılaşılabilen 
orgazm ile ilişkili idrar kaçırma ve ağrı tedavisi ile 
ilgili yakın zamanda yapılmış olan bir çalışmada, 
tamsulosin tedavisinin etkinliği değerlendirilmiş-
tir. Bu çalışmada prostat kanseri nedeniyle radikal 
prostatektomi operasyonu geçirmiş yada radyote-
rapi ile tedavi edilmiş hastalara ile, primer poste-
jakülatuvar ağrı şikayeti olan 98 hasta çalışmaya 
alınmıştır (8). 

Prospektif ve plasebo kontrolü olmadan de-
ğerlendirilen hastalar en az 4 hafta süreyle günlük 

fonksiyon bozuklukları güncel literatür bilgileri 
eşliğinde irdelenmiştir.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada ‘Orgazm 
İlişkili Ağrı (OİA)’ görülme sıklığının normal er-
kek popülasyonunda %1-10 arasında değiştiği; 
buna karşılık Kronik Prostatit/Kronik Pelvik Ağrı 
Sendromu olgularında %30-75 düzeylerine ka-
dar çıkabildiği bildirilmiştir. Orgazm İlişkili Ağrı 
tablosu genellikle ejakülasyon ile birlikte başlayıp, 
2-14 dakika kadar sürebilen bir karaktere sahiptir. 
Normal popülasyon dışında prostat enflamasyonu, 
veziküla seminalis taşı, cinsel yolla bulaşan hasta-
lıklar, Benign Prostat Hiperplazisi, Prostat kanseri, 
radikal pelvik cerrahiler ve inguinal herni operas-
yonları sonrası da ortaya çıkabilmektedir (7). Ra-
dikal prostatektomi sonrası ortaya çıkan orgazmik 
disfonksiyon tip ve prevalansı ile ilgili ilk çalışma 
yakın zamanda Barnas ve arkadaşları tarafından 
yapılmıştır (2). Retropubik radikal prostatektomi 
geçirmiş 239 hasta sorgulama formu, demografik 
özellikler ile erektil ve orgazmik fonksiyon açısın-
dan değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmenin 
sonunda, hastaların %37’sinde operasyon sonrası 
orgazmın tamamıyla ortadan kalktığı bildirilirken, 
diğer bir %37’lik grupta orgazmik fonksiyonların 
kısmen de olsa azaldığı rapor edilmiştir. Öte yan-
dan hastaların %22’sinde orgazmik fonksiyonlarda 
herhangi bir değişiklik ortaya çıkmadığı, %4 hasta-
da ise orgazmik fonksiyonlarda belirgin bir iyileş-
menin oluştuğu rapor edilmiştir (2). 

Aynı çalışmada, operasyon sonrası hastala-
rın %14’ünde orgazm sırasında ağrı şikayetinin 
geliştiği bildirilmiştir. Ağrı şikayetinin hastaların 
%63’ünde penis, %9’unda abdomen, %24’ünde 
rektum, %4’ünde ise tüm bu lokalizasyonların 
dışında başka anatomik bölgelerde ortaya çıktığı 
saptanmıştır. Orgazm sırasında ağrı gelişen has-
talardan %33’ü ağrının her zaman, %13’ü sıklıkla, 
%35’i bazen, %19’u ise nadiren geliştiğini ifade 
etmiştir. Ağrı süresi değerlendirildiğinde; %55 
hastada 1 dakikanın altında, %30’unda 1 ile 5 
dakika arası, %12’sinde 5 dakikanın üzerinde ve 
%2.5’unda da 1 saatten daha uzun süreli devam 
eden ağrının olduğu tespit edilmiştir (2). Orgazm 



254 255

BÖLÜM 25 • RADIKAL PELVIK KANSER CERRAHI SONRASI 
ORGAZM BOZUKLUĞU VE AĞRI

sonrası ‘Orgazm İlişkili İnkontinans-Oİİ’, Cinsel 
İlişki Sırasında İnkontinans-Cİİ’ ve ‘Orgazm İliş-
kili Ağrı-OİA’ gibi şikayetlerin hastaların yaklaşık 
olarak %20-93’ünde görüldüğünü, buna karşılık 
OİA şikayetinin %3-19’luk bölümünde görüldüğü 
ve genellikle zaman içerisinde düzeldiğini rapor 
etmişlerdir. Bu çalışmada ek olarak, veziküla se-
minalisin cerrahi sırasında korunduğu hastalarda 
OİA şikayetinin daha düşük düzeylerde görüldü-
ğü de rapor edilmiştir (10) 

Sonuç olarak: Orgazm ile ilişkili ağrı ve id-
rar kaçırma şikayetleri; radikal pelvik cerrahiler 
sonrası sıklıkla karşılaşılan sorunlar olarak bilin-
mektedir. Erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde 
sağlanan gelişmeler; hekimlerin daha çok radikal 
pelvik cerrahi sonrası karşılaşılan ED sorununa 
daha yoğun olarak odaklanmasına neden olmuş-
tur. Bununla birlikte, radikal pelvik cerrahi geçi-
ren hastalarda, orgazmik disfonksiyon şikayetleri 
ile de sıklıkla karşılaşılmaktadır. Radikal pelvik 
cerrahi geçiren tüm hastalarda erektil fonksiyon 
ile birlikte orgazmik fonksiyonlar da ayrıntılı bir 
şekilde değerlendirilmelidir. Günümüzde, orgaz-
mik disfonsiyon tedavisinde yararlanabileceğimiz 
spesifik bir tedavi modalitesi bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte, alfa-blokör tedavisinin orgazm 
ile ilişkili ağrı ve idrar kaçırma şikayetlerinin gi-
derilmesinde etkili olabileceği yapılan az sayıdaki 
çalışmaların sonuçlarından anlaşılmaktadır. Bu 
çalışmaların sonuçları ek olarak, orgazmik dis-
fonksiyonun mesane boynu ve pelvik taban kas-
larını disfonksiyonu ile ilişkili olabileceğini düşü-
nülmektedir. 

KADIN HASTA GRUBU:
Güncel çalışmaların sonuçlarına göre, cinsel ilişki 
sırasında ağrı (disparoni) şikayetinin kadın popü-
lasyonda görülme sıklığı %5-15 arasında değiş-
mektedir. Buna karşılık jinekolojik kanserler ve 
kolon kanseri sonrası radyoterapi uygulanan ka-
dınlarda bu oran %55 dolayına kadar çıkabilmek-
tedir (11). Sözü edilen hasta grubunda vaginal ku-
ruluk oranının %50, vaginal artmış alkali ortamın 
ise %66 düzeyinde olduğu gösterilmiş olup; cinsel 

0.4mg tamsulosin ile tedavi edilerek, tedavinin 
etkinliği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Hastalar 
libido, ağrı ve kontinans açısından; sırasıyla Inter-
national Index for Erectile Function (IIEF), Visual 
Analog Scala (VAS) ve kontinans ile ilişkili bir sca-
la ile tedavi öncesi ve sonrası değerlendirilmiştir. 
Hastaların yaklaşık %52’sinde postorgazmik ağrı-
nın 5 dakikanın altında olduğu saptanmıştır. 

Tamsulosin tedavisi sonrası hastaların %77’sin-
de ağrının anlamlı derecede azaldığı, %12’sinde 
de tamamen ortadan kalktığı rapor edilmiştir. Ek 
olarak, hasta grupları tek tek ele alındığında da 
Tamsulosin’in tüm hasta gruplarında tedavi önce-
sine göre ağrı şikayetini anlamlı derecede azalttığı 
saptanmıştır. Tamsulosin’in postorgazmik ağrının 
giderilmesindeki bu etkisi nedeniyle; orgazmik 
ağrının etyolojisinde; mesane boynu ve pelvik ta-
ban kaslarının önemli rol oynadığı düşünülmüş-
tür (8). Çalışmada IIEF-libido ile ilişkili skorlar-
da her üç grupta da tedavi öncesine göre anlamlı 
derecede iyileşmelerin gerçekleştiği saptanmıştır. 

Bununla birlikte yazarlar; hastalarda libido ile 
ilgili sağlanan iyileşmenin, tamsulosinin direkt et-
kisi olmaktan çok, orgazm sırasında görülen ağrı-
nın azalması ile ilişkili olabileceği bildirilmişlerdir. 
Orgazm ile ilişkili idrar kaçırma açısından yapılan 
değerlendirmede ise sadece radikal prostatektomi 
tedavisi gören hastalarda tedavi öncesine göre şi-
kayetlerin anlamlı derecede azaldığı saptanmıştır.

Daha sonraları Matshushita ve arkadaşlarının 
yaptıkları bir çalışmada 702 radikal prostatekto-
mi operasyonu geçiren hasta ‘Orgazm İlişkili Ağ-
rı-OİA’ nedeni ile takip edilmiş ve bu hastalarda; 
ameliyat sonrası ilk 6 ayda %18 dolayında OİA 
saptandığı rapor edilmiştir. Bununla birlikte, ilk 6 
ayda OİA saptanan bu hastaların ameliyat sonrası 
12., 18. ve 24. aylarda OİA şikayetlerinin sırasıyla 
%72, %26 ve %7 düzeylerine indiği gösterilmiş-
tir. Ek olarak ağrı ile ilişkili VAS (Visual Analog 
Scale) skorları >6/10 olan hasta oranı post-ope-
ratif 6.ayda %26 iken; bu oranın post-operatif 
24.ayda %16’a gerilediği bildirilmiştir. Benzer bir 
başka çalışmada, Frey ve arkadaşları 43 çalışma-
yı içeren derlemelerinde, radikal prostatektomi 
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dönemlerde de görüldüğü bir başka çalışmada 
yayımlanmıştır (16). Risk azaltıcı salpingo-oo-
forektomi operasyonları sonrası da disparoni ve 
orgazm bozukluğu şikayetlerinin %28 ve % 25 
düzeylerinde görüldüğü bildirilmiştir (17). Yakın 
zamanlarda yapılan bir başka çalışmada ‘Myoma 
Uteri’ nedeni ile opere edilen hastalarda cinsel 
fonksiyon değerlendirilmesi yapılmış olup; bu gi-
rişimler sonrası orgazm düzeylerinde anlamlı bir 
değişiklik olmadığı; buna karşılık disparoni şika-
yetlerinin ameliyat sonrası anlamlı derecede arttı-
ğı gösterilmiştir (18).

Endometrial, vulvar, ovaryan ve servikal kan-
serleri FSFI üzerine olan etkisini araştıran bir 
diğer çalışmada; özellikle cerrahi ve radyoterapi 
sonrası gelişen vajinal darlık, vajinal kuruluk-at-
rofi, vajinal kısalma sonucu disparoni şikayetinin 
geliştiği bildirilmiştir. Ek olarak hastaların cinsel 
ilişki sırasında ağrı yaşayacağına dair ön yargı ve 
kaygılar sonucu pelvik taban kaslarını kasmala-
rının disparoni gelişiminde önemli bir katkı sağ-
ladığı da rapor edilmiştir. Disparoni tedavisinde; 
vaginal kuruluğun giderilmesi doğlam ‘pH’ dü-
zeylerinin sağlanması, pelvik taban kaslarının 
fizik tedavi ile geliştirilmesi ve vajinal dilatasyon 
uygulanması faydalı olabilmektedir (19). 
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ilişki sırasında görülen yüksek orandaki ağrının 
en önemli nedeni olarak rapor edilmiştir (11). Bir 
başka çalışmada radikal sistektomi operasyonu 
geçiren cinsel aktif kadınların ameliyat öncesi ve 
sonrası cinsel fonksiyonları değerlendirilmiş ve 
ameliyat sonrası hastalarda total IFSF (Internati-
onal Female Sexual Function) skorlarının anlamlı 
derecede azaldığı, ayrıca vaginal kuruluk düzeyle-
ri artarken, orgazma ulaşma düzeylerinin de radi-
kal sistektomi sonrası anlamlı derecelerde azaldığı 
tespit edilmiştir (12). Benzer bir başka çalışmanın 
sonuçları da sinir koruyucu sistektomi yapılan 
kadınlarda, sinir koruyucu cerrahi yapılmayan 
kadınlara göre IFSF skorları, orgazm düzeyleri ve 
vaginal ıslaklık düzeylerinin bir yıl sonunda an-
lamlı derecede daha yüksek olduğu gösterilmiştir. 

Erken dönem servikal kanser nedeni ile ra-
dikal histerektomi ve lenfadenektomi uygulanan 
kadınlarda, erken dönemde görülen disparoni şi-
kayetinin 6 aydan sonra anlamlı derecede azaldığı 
gösterilmiştir (13). Ek olarak, sistektomi uygula-
nan hasta grubuna benzer olarak serviks kanseri 
nedeni ile opere edilen hastalardan; sinir koruyu-
cu cerrahi uygulananlarda, sinir koruyucu cerrahi 
uygulanmayan gruba göre; orgazm düzeylerinin 
daha iyi düzeylerde korunabildiği gösterilmiştir 
(14). Bu çalışmaların sonuçlarına göre; Sevikal 
kanser ya da mesane kanseri nedeni ile tedavi 
edilen hastalarda, normal hastalara göre FSFI, 
orgazm ve disparoni düzeyleri açısından anlam-
lı farklılıklar bulunmakla birlikte; özellikle sinir 
koruyucu cerrahi uygulanan hastalarda, sinir ko-
ruyucu cerrahi uygulanmayan olgulara göre, ame-
liyat sonrası sözü edilen cinsel fonksiyon paramet-
releri daha yüksek oranlarda korunabilmektedir.

Vulvar kanseri olan ve opere edilen kadınlarda 
ise ameliyat öncesi ve sonrası disparoni oranları 
açısından herhangi bir fark olmadığı saptanırken; 
vulvar kanserli hastalar ile normal popülasyon 
arasında disparoni görülme sıklığının, vulvar kan-
serli kadınlarda anlamlı olarak daha yüksek dü-
zeylerde olduğu rapor edilmiştir (15). Tüm bun-
ların dışında, vulvar kanserli hastalarda disparoni 
şikayetinin; ameliyat sonrası bir yıla kadar uzayan 
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algısının yeniden kazanma zorluğu , seksüel ilişki 
sıklığında azalma sonrası kendini istenmeyen ve 
çirkin olarak hissetme gibi  nedenlerle partnerler 
arasında aksaklıklar meydana gelmektedir (2).

Hastalar ve  eşleri sıklıkla cinsel fizyoloji ve 
anatomi hakkında bilgisizdir. Hastaların , kanser-
leri ve tedavilerinin cinsellik  üzerindeki etkileri 
konusunda danışmanlık almaları gerekmektedir. 
Hasta ve partnerlerin süreç ile ilgili bilgili olma-
ları, cinsellikle ilgili  sorunlarla başa çıkılmasını 
kolaylaştırmaktadır.  Aynı zamanda partnerle-
rin cinsel konulardaki iletişimlerinin arttırılması 
teşvik edilmelidir. Seksüalite tanımı sadece cinsel 
ilişkiyi değil aynı zamanda  dokunma ve öpüşme 
gibi diğer etkileşimleri de içermektedir. Cinsel haz 
almanın yolları hakkında açık fikirli olmak önem-
lidir. Kanser tedavisi gören insanlar için, penet-
rasyonun mümkün olmadığı zamanlar olabilir. Bu 
zamanlarda partnerler zevk almak, orgazm olmak 
için dokunmak, okşamak, sarılmak gibi yöntemle-
re başvurabilirler.(1)

Anatomik ve fizyolojik değişiklikler, onkolo-
jik tedavinin yan etkileri gibi biyolojik etmenler,  
cinsel istek yeterli olduğu zaman bile cinselliği 
engelleyebilir (1). Cerrahi tedavi,  özellikle erken 
dönem kanser evrelerinde  primer tedavi moda-
litesidir. Jinekolojik kanserlerde üreme organları-
nın rezeksiyonu cinsel ilişki sırasında bazı fizyolo-

Gelişmiş ülkelerde kanser hastalarındaki 
mortalite oranlarındaki düşüşe rağmen 
kanser; hayat boyunca yakalanma olasılı-

ğı erkeklerde % 46, kadınlarda % 38 olan önemli 
bir halk sağlığı problemidir. Her ne kadar hastalar 
ve hekimler sağkalım üzerine yoğunlaşıyor olsa 
da, özellikle genç hastalar kansere bağlı yaşam 
tarzlarındaki değişiklikler nedeniyle duygusal 
olarak stres altındadır. Seksüel disfonksiyon kan-
ser tedavisinin sık görülen sonuçlarından biridir. 
Kanserin yaşamı tehdit eden doğası nedeniy-
le, cinsel aktivitenin hastalar ve partnerleri için 
önemli olmadığı gibi  yanlış bir kanı vardır. Hasta-
lar ve doktorlar,  onkolojik tedavi ve hayatta kalma 
ile ilgilenirken,  yaşam kalitesini arttırıcı cinsellik 
gibi  konuların gözden kaçması olasıdır.(1)

 Günümüzde kanser tanısı sonraki sürecin 
hasta ve ailesinin yaşam kalitesi üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olabileceği bilinmektedir. Eşi kan-
ser olan kadın partnerlerin %59, erkek partner-
lerin % 79 unda seks veya cinsel ilişki sıklığında 
azalma gözlenmiştir. Kanserin cinsellik, cinsel iş-
levsellik, ilişkiler ve benlik algısında dramatik  de-
ğişikliklere neden olduğunu gösteren kanıtlar var-
dır. Bu değişiklikler çiftlerin arasındaki duygusal 
mesafenin artmasına sebep olabilir.  Kanser tanısı 
sonrası cinsel dürtülerde azalma, eşleriyle cinsel 
ilişkiye girme korkusu,  cinsel ilişkideki normallik 
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dokuların sağlıklı kalmasını, peniste oluşabilecek 
ereksiyonu imkansız kılan değişimlerin engellen-
mesini sağladığı düşünülmektedir.

Kanser tedavisi; prostata, seminal veziküllere 
ve mesanenin açılmasını kontrol eden sinirlere 
zarar vererek ejekülasyonu engelleyebilir. Bu du-
rumda erkekler partnerlerinin spermsizliği önem-
semesinden korkmaktadırlar. Ancak, partnerler 
koitus sırasında çoğu zaman semenin çıkışını 
hissetmediğinden dolayı endişeleri gereksizdir. 
Özellikle prostat operasyonu sonrasında sinir ha-
sarı nedeniyle cinsel ilişki sırasında idrar kaçırma 
olabilmektedir. Bu sızıntı çoğu zaman partner için 
zararlı olmamakla birlikte yine de partnerin rahat-
sız hissetmesine neden olabilmektedir. Bu durum-
da prezervatif kullanımı önerilmektedir (1).

Radyoterapi kanser tedavisinin temel tedavi 
modalitelerinden biridir. Jinekolojik kanserlerden 
erken dönem  serviks ve endometrial kanserlerde 
primer tedavi seçeneğidir.Radyoterapiye esna-
sında genital bölgede sinir hasarı, vajinal atrofi 
ve fibrosis gelişebilmektedir. Radyoterapiye bağlı 
yan etkiler; azalmış cinsel ilgi, vajinal kuruluk ve 
stenoz, disparoni ve genel cinsel mutsuzluktur. Bu 
semptomların bir kısmının tedavisi için kaygan-
laştırıcılar, vajinal dilatatörler, doktor kontrolün-
de alınacak hormonal kremler faydalı olabilir.(1)
Malign hastalıklar için uygulanan pelvik RT, bila-
teralooferektomi yapılmış gibi prematürovaryan 
yetmezliğe yol açabilmektedir (3).

Bazı durumlarda radyoterapi vücuda geçici 
bir süre yerleştirilen bir implantla sağlanıdr. Vü-
cut dışındaki bir makine tarafından uygulanan ve 
hastalarda radyasyon bırakmayan radyoterapinin 
aksine  bu radyasyon kaynağı hastanın partneri-
ne radyasyon yayabileceğinden cinsel ilişkiye izin 
vermeyebilir. Bu tip radyasyonla tedavi edilen ka-
dınlar, implant çıkarıldıktan sonra radyasyon ilet-
mez.(1) Erkeklerde prostat, mesane, kolon kan-
serlerinde kullanılan pelvik radyasyon ereksiyon 
sıkıntılarına neden olmaktadır (3).

Kanser tedavisi esnasında uygulanan kemo-
terapötik ajanlar, sistemik etkilerle cinsel istek 
ve uyarılmada azalmaya yol açarlar. Ayrıca, over 

jik sorunlara neden olmaktadır.(3) Histerektomi, 
multifaktöriyel sebeplerle cinsel disfonksiyon yap-
maktadır. Orgazm sırasında oluşan uterin kont-
raksiyonlar ortadan kalkmaktadır. Oluşan skar 
dokusu vajinanın genişlemesine engel olur. Skar 
ve sinir hasarı ağrı ve cinsel isteksizlik yapar. Çev-
re dokularda kanlanma azalmasına bağlı olarak 
da vazokonjesyon azalmaktadır. Serviks kanser-
lerinde uygulanan klasik radikal histerektomide 
vajen üst bölümünün eksizyonu, disparoni ve si-
nir hasarlanmasına bağlı duyu bozukluklarına yol 
açmaktadır. Vajinanın kısalmasına rağmen çiftler 
yine de ilişkiye girebilirler. Vajinal derinlik sınır-
lı olması nedeniyle eşlerin yan-yana olduğu veya 
eşin üstte olduğu seks pozisyonları penetrasyon 
derinliğinin sınırlanmasını sağlayabilir. Ayrıca dış 
genital bölgeye sürülecek su bazlı kayganlaştırıcı 
jeller cinsel ilişki sırasında kuruluğa bağlı ağrının 
engellemesinde faydalı olabilir (1). Ooferektomi 
ise, iyatrojenik menopoza yol açmaktadır. Bila-
teral ooferektomi, serum testosteron düzeyinde 
%40-50 düzeyinde azalmaya neden olur. Meno-
poz sonrası dönemde de over kaynaklı testosteron 
kaybına bağlı olarak cinsel uyarılma bozukluğu 
ortaya çıkmaktadır (3). Sistektomi invaziv mesa-
ne kanserinde uygulanan tedavi yöntemidir. Ra-
dikal sistektomi sonrasında kadınlarda orgazm 
olmak daha zor olmaktadır. Ayrıca ilişki sırasında 
lubrikasyonun azalması nedeniyle ağrı duyulabil-
mektedir. Kanser nedeniyle uzuv yada organ kaybı 
yaşayanlar ve  özellikle kadınlar, cinsel organların 
bir kısmını, bu alanlardan aldıkları cinsel hazzı 
özlemektedirler. Partnerlerin bu hazzı korumak 
için yeni yerler keşfedebilmelidir. 

Erkeklerde malignitelerde uygulanan radikal 
prostatektomi, radikal sistektomi, abdominope-
rineal rezeksiyon gibi operasyonlar damarsal ve 
sinirsel yapıların etkilenmesi nedeniyle penisin 
ereksiyonunu  zorlaştırmaktadır.  Yapılan çalış-
malar Fosfodiesteraz-5 inhibitörleri gibi medikal 
tedavilerin yanında postoperatif erken dönemde 
ereksiyonun sağlanması operasyon sonrası süreç-
te cinsel fonksiyonun korunmasında faydalı oldu-
ğunu göstermektedir. Erken ereksiyon penisteki 
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olan stoma  ile özdeşleştirilebilir. Karısı da, eşine 
en çok ihtiyaç duyduğu anda kendisini bıraktığını 
düşünmesinden dolayı cinselliğinde azalma hisse-
debilir (1).

Çoğu insan kansere tepkisini kendini geri çe-
kerek gösterir. Korkularını ya da üzüntülerini pay-
laşırlarsa eşlerine zarar vereceklerini düşünmekte-
dirler. Anksiyete ve keder olmaksızın kanser teşhis 
ve tedavi sürecini atlatan çok az çift vardır. Bu 
hisleri paylaşmak, sürecin yükünü birlikte omuz-
lamanın en önemli parçasıdır.  Cinsel paylaşım, 
bir çiftin bir hastalığın stresi sırasında birbirlerini 
yakın hissetmesinin önemli bir aracıdır (1).
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yetmezliğine neden olarak östrojen seviyesinde 
ani düşüşlere sebep olurlar. Kemoterapi tedavi-
sinin geçici yan etkileri olan; bulantı, kusma, saç 
dökülmesi gibi etkiler cinsel istekte azalmaya yol 
açmaktadır (3).  Kemoterapiye tabi tutulan kadın-
lar kendilerini itici hissetme eğilimindedir. Saç 
dökülmesi, kilo kaybı veya kilo alımı,infüzyon ka-
teterlerinin bulunması gibi durumlar kadınların 
cinsel imaj oluşumlarını zorlaştırmaktadır (1).

Seksüel organları içermeyen malignitelerde 
dahi partnerlerde cinsel isteksizlik meydana ge-
lebilmektedir.  Partnerin kanserli olan eşlerine 
fiziksel bakım gerektiren durumların (tuvalet ve 
beslenmeye yardım etmek gibi) ardından, eşleri-
ni artık cinsel bir eş olarak görmek yerine “hasta” 
veya “aseksüel” olarak hayatlarında konumlandı-
rabilmektedir (1).

Bazen partnerler kanser hastası olan eşlerin-
den  duygusal olarak çekinebilir. Bu, kişinin na-
sıl göründüğünden çok partnerin  bazı duygu ve 
düşüncelerinden kaynaklanabilir. Bir kocanın ,ka-
rısının ostomisine bakmaya dayanamaması, daha 
derin duyguların işareti olabilir. Günlük ev işleri-
ni eşinin yerine kendisinin yapması gerektiği için 
kızgın veya ostomiye baktığında eşinin ölümünü 
yaklaştırdığı için üzgün olabilir.Bütün bu düşün-
celer hastanın vücudunun sadece küçük bir kısmı 
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kanser tedavisi almış yaşayan erkek olgularda fer-
tilitenin korunması ve sağlanmasında önemli rol 
üstlenmektedir.  Bu makalede kanser tanısı almış 
ancak tedavi başlanmamış erkek olgular ile kan-
ser tedavisinden sonra yaşayan erkek olgularda 
fertilitenin korunması ve sağlanmasında ürolojik 
değerlendirme gözden geçirilecektir.

KANSER TANISI ALMIŞ ONKOLOJİK 
TEDAVİ VERİLMEMİŞ OLGULARDA 
FERTİLİTE DEĞERLENDİRME 
Fertilite, kanser patofizyolojisi ve tedavi seçenek-
lerinin her ikisinden de etkilenmektedir. Malign 
hastalıklar gonadal işlevleri hormonal değişik-
likler yaparak ve metabolik durumu etkileyerek 
bozabilmektedir. Kanser olgularında stres, bazı 
testiküler germ hücreli tümörlerin beta human 
koryonik gonadotropin üretmesi gibi tümörlerin 
endokrin etkileri ve metabolik durumlar üreme 
hormonlarının düzeyini düşürebilir. Lösemi, len-
foma ve santral sinir sistemi tümörlerinin hücresel 
invazyonu ile dogrudan hipotalamus ve hipofizi 
etkilemesi ile gonadal işlevler bozulur. Malignen-
siler malnutrisyona yol açarak optimal gonodal 
işlevler ve spermatogenez için gereken vitamin, 
mineral ve iz elemanların eksikliğine yol açabilir. 

GİRİŞ
Yaşamları süresince her iki erkekten birine kanser 
tanısı konulacağı ve bu erkeklerin de %4’ünün 35 
yaş altında olacağı hesaplanıyor (1). Kanser teda-
visi alan 15 yaş altındaki olgularda beş yıllık kan-
serden kurtulma oranı %75’tir (1). İnvaziv kanser 
tanısı konulmuş 15-29 yaşlarındaki erkeklerde 20 
yıllık sağkalım oranı %60, 30-44 yaş grubunda ise 
yaklaşık %50 olarak saptanmıştır (2). Geleneksel 
olarak kanser tedavisinin rolü tedavi etkinliği ve 
güvenirliğini artırarak hastalığın kürüne odaklan-
maktadır. Dolayısı ile uzun süre yaşayan kanserli 
genç erişkin sayısı artmaktadır. Kanser tedavisi 
alan kişi sayısının artışı ile bu olgularda fertilite 
sorunu temel ilgi alalarından birisi olmuştur. 

Normal populasyonda 18-49 yaş aralığında 
erkek sağlığı sorunları içinde semptomatik and-
rojen eksikliği, prematür ejakulasyon, cinsel ilişki 
ve ereksiyon sorunları ile üreme sağlığı sorunla-
rı öne çıkmaktadır. Çocukluk çağında (0-14 yaş) 
ve 15-29 yaşlarında kanser tanısı konulmuş ve 
onkolojik tedavi (cerrahi, kemoterapi ve radyo-
terapi) almış yaşayan olgularda sıklıkla üreme ve 
cinsel sorunlar gibi erkek sağlığı sorunları görül-
mektedir. Üroloji/androloji uzmanı kanser tanısı 
konulmuş ancak tedaviye başlanmamış olgular ile 
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Bazı tümörler yüksek ateşe yol açarak sperma-
togenezi bozabilir. Tümör tarafından salgılanan 
sitokinler de sperm işlevlerini, özellikle motiliteyi 
bozarak infertilite nedeni olabilir. Kemoterapi ön-
cesi sperm bankasına gönderilen olguların %64 de 
semen parametrelerinde anormallik saptanmıştır. 
Olguların %12 sinde sayı azlığı veya sperm yok-
luğu nedeniyle sperm saklanamazken, kemotera-
pi öncesi en kötü sperm parametreleri testiküler 
germ hücreli tümör olgularında saptanmıştır (3).

Kanser tanısı almış ve fertilite korumak amaçlı 
üroloji/androloji kliniğine gönderilmiş hastalarda 
kanser tedavisinin aciliyeti nedeniyle tam bir fer-
tilite değerlendirmesi için zaman sorunu vardır. 
Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Üroloji Derne-
ği, Amerikan Üreme Tıbbı Derneği ve Avrupa 
Üroloji Derneği infertilite kılavuzlarına göre bir 
erkeğin fertilite kapasitesinin değerlendirilme-
sinde erkeğin üreme öyküsü, fizik bakı bulguları, 
semen analizi ve gerektiğinde hormonal inceleme 
bulguları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu de-
ğerlendirmenin kapsamı kanserli erkekler için de 
geçerlidir. Kanserin yeri ve tipi üreme sistemini 
etkileyeceği için (testis tümörü, spinal kord tü-
mörleri ereksiyon ve ejakulasyon sorunu, prostat 
ve mesane boynunu tutmuş tümörler sperm ile-
timini bozacaktır) kanserli erkeklerde fertilitenin 
korunmasının (sperm eldesinin) yöntemini değiş-
tirebilir. Kanser tanısı konulmuş ve fertilite koru-
ma programına yönlendirilmiş erkeklerin ürolojik 
değerlendirilmesine öykü ve fizik bakı ile başlanır.

Çocuklarda ve peripubertal yaşlarda (0-14 
yaş) en sık görülen kanserler lösemi, beyin ve 
santral sinir sistemi tümörleri, lenfoma, sarkom-
lardır (1) Bu yaşlarda spermatogenezin başlaya-
bilmesi için hipotalamohipofizer gonadal aksın 
(HHGA) olgunlaşması ve skrotumda yerleşik 
testislerin uyarılması gereklidir. Hipotalamus, hi-
pofiz ve testisler arasındaki kesin endokrin ilişki 
normal sperm üretimi için gereklidir. Bu denge-
nin bozulması spermatogenezi etkileyerek sperm 
sayısının ve kalitesinin azalmasına neden olabilir. 
Genç erişkinlerde (15-24 yaş) lösemi, lenfoma, 
testis tümörü, çeşitli karsinomlar ve tiroid kan-

serleri sık görülürken, üreme çağındaki erişkin 
erkeklerde (25-49 yaş) testis, cilt, beyin ve sant-
ral sinir sistemi, bağırsak ve baş-boyun tümörleri 
daha sık görülmektedir (1). Kanser tanısı almadan 
önce bu iki yaş grubunda spermatogenez başlamış 
ve çoğu erkek bebek sahibi olmuş olabilir.  

KANSER TEDAVİSİ ALMIŞ 
OLGULARDA FERTİLİTE 
DEĞERLENDİRME
Kanserin kendisi ve tedavisi fertiliteyi etkileyebil-
mektedir. Onkolojik cerrahilerden beyin-omu-
rilik cerrahisi (hipofizektomi, spinal kord tümör 
cerrahisi gibi), testis tümörleri için yapılan radikal 
oşiyektomi ve sinir korumasız retroperitoneal lenf 
nodu diseksiyonu (RPLND), prostatektomi ve sis-
tektomi gibi genitoüriner cerrahiler, pelvik ekzen-
terasyon ve kolonik rezeksiyonlar gibi gastrointes-
tinal tümör cerrahileri üreme sistemini doğrudan 
veya nörolojik olarak etkileyerek fertiliteyi boza-
bilir. Cerrahinin metabolik endokrin yanıtının 
fertilite üzerine olumsuz etkileri erken dönmede 
görülebilir. Testis tümörü nedeniyle tek taraflı 
radikal orşiyektomi planlanan olguların %86’sın-
da sperm sayısında azalma saptanırken, %8’inde 
azospermi bulunabilmektedir (4). Aktif izleme 
yapılan evre 1 testis tümörlü olgularda paternite 
oranı %65 bulunmuştur (5).

Kemoterapi ve radyoterapi doza ve süreye bağ-
lı spermatogonia (öncelikle spermatogonia Ap) 
hasarı yapar. Kemoterapi ve radyoterapinin testis 
üzerine etkileri hasta yaşından bağımsızdır. Hor-
monal tedaviler ile kemoterapi ve radyoterapinin 
testislere olan bozucu etkisi önlenemez. 

Kemoterapotiklerden siklofosfamid, ifosfamid, 
klormetin, busulfan, melfalan, prokarbazin, da-
karbazin, klorambusil ve MOPP (nitojen-mustard, 
onkovin (vinkristin), prokarbazin, prednizon) fer-
tiliteyi yüksek oranda bozmaktadır (6). Sisplatin, 
karboplatin, doksarubisin, BEP (bleomisin, eto-
posid, sisplatin), ABVD (adriamisin, bleomisin, 
vinblastin, dakarbazin) orta riskli; vinkristin, me-
totreksat, daktinomisin, bleomisin, merkaptopurin 
ve vinblastin ise düşük riskli kemoterapotiklerden-
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dir (6). Hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılan 
ABVD dışındaki tüm kemoterapi rejimleri sonrası 
hastaların %90’dan fazlası azospermik kalmakta-
dır. ABVD kemoterapisi olguların çoğunda geçici 
azospermi yaratırken, tedaviden 18 ay sonra tümü 
normospermik olmuşlardır (6). Non-Hodgkin len-
fomada kullanılan CHOP (siklofosfamid, doksoru-
bisin, vinkristin, prednisolon) tedavisi hastaların 
tümünde kalıcı azospermi yaratırken, diğer kemo-
terapi kombinasyonlarından sonra olguların %95’i 
normospermik kalmıştır (6). Çeşitli tümörler nede-
niyle kemik iliği transplantasyonu için uygulanan 
tedaviler sonucu olguların yaklaşık %90’ında se-
rum FSH yüksek bulunmuştur (6). Buna karşın pla-
tosin temelli kemoterapi kombinasyonu uygulanan 
testis tümörlü olguların %50’sinde ikinci, %80’inde 
beşinci yılda normospermi saptanmıştır (7).  

Prepubertal ve peripubertal dönemde kanser 
tedavisi almış olgularda subfertilite riski kanserin 
tipi ve yaygınlığı ile uygulanan tedavilere göre de-
ğişkenlik gösterir (8). Bu dönemde akut lenfoblas-
tik lösemi (ALL), Wilms tümörü, yumuşak doku 
sarkomu (evre I), germ hücreli tümörler (gonadlar 
korunmuş ve radyoterapi almamış), retinoblasto-
ma, beyin tümörleri (sadece cerrahi, kraniyal rad-
yasyon <24 Gy) nedeniyle tedavi almış olgularda 
subfertilite riski %20’nin altında bulunurken; tüm 
vücut radyasyonu, lokalize radyoterapi (pelvik 
veya testiküler), kemik iliği transplantasyonuna 
hazırlık kemoterapisi, Hodgkin hastalığı (alkil-
leyici ajanlar ile tedavi), yumuşak doku sarkomu 
(evre IV-metastatik) ve Ewing sarkomu (metasta-
tik) tedavileri almış olguların %80’den fazlasında 
infertilite riski vardır (8). 

Radyoterapinin fertiliteye etkisi dozu ve testi-
se yakınlığı ve yayılım etkisi ile doğru orantılıdır 
(9). İntrakranial tümörlerde uygulanan kranial, 
kemik iliği veya kök hücre transplantasyonlarında 
uygulanan tüm vücut için 40 Gy üzerindeki rad-
yasyon dozu infertilite riskini yüksek oranda artı-
rır (9).  Erişkinde 2.5 Gy ve çocuklarda 6 Gy’den 
fazla dozda doğrudan testis radyasyonu infertili-
te riskini yüksek oranda artırmaktadır. Mutiple 
tümörler için verilen 0.7-6 Gy doğrudan testis 

radyasyonu orta derecede, 0.2-0.7 Gy dozlardaki 
saçılım radyasyonu ise düşük oranda fertilite bo-
zukluğu yaratır. Testise verilen 1 Gy tek doz rad-
yasyon sonrası ikinci hafta leptoten spermatosit, 
3,5.hafta pakiten spermatit ve 10.haftada sperm 
sayısı önemli oranda azalırken, 18.haftada azos-
permi ortaya çıkar (9).

Radyoterapi sonrası 21.haftada spermatogonia 
A kendi kendine yeniler ve 28.haftada spermato-
zoa geri dönüşümü olurken, tedavi öncesi sperm 
sayısına ulaşma süresi iki yılı alabilir (9).  

Sperm kriyoprezervasyonu yapılmamış olgu-
larda kanser tedavisinden sonra spermatogenezin 
ne zaman döneceğini önceden saptamak olanak-
sızdır. Genellikle fertilite değerledirmesinin tedavi 
bitiminden iki yıl sonra yapılması önerilir.   

Öykü: 
Çocuk ve peripubertal (0-14) yaş grubu kanser 
tanısı almış olgularda öyküye kısırlığa yol açan ço-
cukluk dönemi hastalıkları sorgulanması ile başla-
nır. Gebelik sırasında annedeki folik asit eksikliği 
erkek çocukta Kallmann sendromu gibi orta hat 
defektlerine, annenin dietitilstilbesterol alması epi-
didimal kistlere neden olabilmektedir (10). Puberte 
9-14 yaşları arasında başladığı için sekonder seks 
karakterlerinin gelişimi, ilk ve gece ejakulasyonları-
nın varlığı öğrenilmelidir. Ortalama 12.2 yaşındaki 
adolesanların ejakulatında motil spermatozoalar 
bulunmuş olmasına rağmen, semen örneği verme-
lerinde güçlükler vardır. (11). Gecikmiş veya pu-
berteye girememiş erkek çocuklarda endokrinopati 
veya androjen reseptör anomalisi olabilir. Erken 
puberte konjenital adrenal hiperplazi, aşırı andro-
jen üretimi ve başka nedenlerle dışarıdan androjen 
alınımını akla getirir. Jinekomasti öyküsü olanlar-
da hiperprolaktinemi, testis tümörü veya östrojen 
anomalileri düşünülür (12). Tek veya iki taraflı 
inmemiş testisli olguların erişkin dönemlerindeki 
sperm sayıları normal erişkinlere göre daha düşük 
bulunmaktadır (13). Kabakulak 11-12 yaşını bitir-
miş çocukların %30’unda tek, %10’unda iki taraflı 
testisi tutarak iki ay içinde atrofiye yol açmaktadır 
(14). Kriptorşidizm, hipospadias, erkek infertilitesi 
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tısızlığı veya prolaktin fazlalığı) ve situs inversus 
(Kartagener sendromu) kaydedilmelidir (17). 

Jinekomasti meme dokusunda androjenik ve 
östrojenik etkilerin dengesizliğinden kaynaklan-
maktadır (12). Estrojenler meme dokusunu ço-
ğaltırken, androjenler inhibe eder. Normal erkek 
meme dokusu her iki hormon için reseptöre sa-
hiptir. Androjen fazlalığında androjenlerin aro-
matizasyonu ile serumda estrojen seviyesi artar. 
Androjen üretimi normal olmasına karşın, aro-
mataz (yağ dokusunda yüksek oranda bulunur) 
aktivitesinin arttığı kişilerde de göreceli olarak 
estrojen düzeyi artar. Ayrıca human koryonik 
gonadotropin salgılayan tümörlerde androjen 
üretimi artışına bağlı jinekomastiler görülebilir. 
Leydig ve Sertoli hücreli testis tümörlerde, testisin 
seminom ve embriyonel hücreli karsinomlarında, 
karaciğer tümörlerinde, hipertiroidi ile giden tiro-
id kanserlerinde ve sürrenal korteks tümörlerinde 
androjen, aramotaz ve estrojen artışlarına bağlı 
jinekomasti görülebilir (12).

Puberte zamanında düşük androjen seviyesi, 
epifizlerin geç kapanmasını indükleyerek ekstre-
mitelerin uzamasına yol açabilir. Palpasyon ile 
tiroid bezinde tespit edilecek nodüller fertiliteyi 
etkileyen hipertiroidi veya hipotiroidi’yi düşü-
dürebilir. Abdominal palpasyon ile tespit edilen 
hepatomegali seks steroid metabolizmasının de-
ğişmesine yol açan hepatik disfonksiyonu göste-
rebilir.  

Genital bakıda saptanacak epispadiyas, prok-
simal hipospadiyas ve şiddetli kordi kadın genital 
sistemine ejakulatın iletilmesini zorlaştırabilir. 
Aynı şekilde mikropenis, konjenital kurvatür ve 
peniste eğriliğe yol açan peyroni plağı varlığı mu-
ayene edilir. Skrotum bakısı kramasterik kasların 
relaksasyonunu sağlamak için sıcak bir odada 
ayakta ve yatarak yapılmalıdır. Testisleri pozis-
yonu ve inmemiş testis varlığı kaydedilmelidir. 
Kriptorşidizm ve testis tümörü nedeniyle bir tes-
tisini kaybedenlerde fertilite yeteneği daha düşük 
bulunabilmektedir. Testislerin yüzeyi ve kıvamı 
intratestiküler kitle yönü ile dikkatlice palpe edil-
melidir. 

ve testiküler kanser testiküler disgenezis sendromu 
olarak bilinen bir hastalık spektrumu içinde orta-
ya çıkabilir (15). Doğumsal santral sinir sistemi ve 
kas hastalıkları da ejakulasyonu ve spermatogene-
zi bozabilir. Testis torsiyonu, testis travması ve sık 
epididimoorşit geçirip geçirmediği öğrenilmelidir. 
Skrotal cerrahiler ve inguinal herni onarımı sırasın-
da vaz deferens yaralanması olabilir (16). Mesane 
boynu operasyonları (Y-V plasti), mesane boynunu 
ve arka üretrayı ilgilendiren cerrahiler sperm ileti-
mi ejakulasyon bozukluğuna yol açabilir. 

Genç erişkinler ve erişkin erkeklerde öykü 
üreme, cinsel yaşam, çocukluk hastalıkları ve 
büyüme gelişme, sistemik hastalıklar, cerrahiler, 
kullanılan ilaçlar ve gonadotoksinlerin sorgulan-
masını içeren öz geçmiş öyküsü ile aile öyküsünü 
kapsamalıdır. Önceki gebelikler, vazektomi gibi 
kontrasepsiyon yöntemleri, ereksiyon ve ejakulas-
yon işlevleri öğrenilmelidir.

FİZİK BAKI
Fizik bakıda, 0-14 yaş grubu için sekonder seks 
özellikleri Tanner sınıflamasına göre belirlenme-
li, jinekomasti varlığı araştırılmalıdır (17). Bazı 
hormonal, çevresel, genetik ve epigenetik anoma-
liler aynı kişide kanser ve infertilite gelişmine yol 
açabilir (18). İnfertilite bazı kanserlerin belirteci 
olabilir. İnfertil erkeklerde testis ve invaziv prostat 
kanseri görülme sıklığı ve daha yüksek bulunmuş-
tur (18). 

Genç erişkin ve erişkin olguların fizik bakısına 
vücut genel görünümü ile başlanmalıdır. Olgunun 
virilizasyon ve ikincil seks özellikleri androjen du-
rumunu gösterebilir. Kilo ve boy ölçümü yapılarak 
vücut kitle indeksi hesaplanır. Obezite ve metabo-
lik sendrom cinsel işlev bozukluğu ve endokrin 
sorunlar yaratarak kısırlık nedeni olabilir. Yarık 
damak ve dudak varlığı ile burun kökü basıklığı 
Kallmann sendromunun belirtileri olabilir. Se-
konder seks karekterlerinin durumu, enukoid gö-
rünüm (Klinefelter sendromu), temporal kelleşme 
ve yüzde ince kırışıklıklar (sekonder androjen 
eksikliği), jinekomasti (estrojen/androjen oran-
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luşu izlenmelidir. Şayet kord dolgunluğu devam 
ediyorsa herni ve kord lipomu gibi patolojiler akla 
gelmelidir.

Ayrıca olguların parmakla rektal muayenele-
rinin (PRM) yapılarak prostatta duyarlılık (enfek-
siyon), prostat ve seminal kese kistlerinin tespiti 
yapılmalıdır. PRM ile palpe edilebilen seminal ke-
selerin varlığında ejakulatör kanal tıkanıklığı akla 
gelmelidir. Anal sfinkter tonusu ve bulbokaver-
nöz refleks ejakulasyon ve erektil işlev bozukluğu 
olanlarda bakılmalıdır.

Semen analizi: 
Semen analizi seminifer tübüllerin, epididimlerin 
ve yardımcı seks bezlerinin fonksiyonel durumu 
hakkında bilgi verir. Erkeğin fertilite değerlendi-
rilmesinde öykü ve fizik bakıdan sonra istenecek 
ilk laboratuvar testi olmasına rağmen, rutin se-
men analizi spermin fertilizasyon potansiyelini öl-
çemez. Ayrıca normal bireylerde farklı zamanlar-
da yapılan konvansiyonel semen analizinde sperm 
konsantrasyonu, morfolojisi, ileri sperm motilitesi 
ve sperm vitalitesi sırasıyla %26.8, %19.6, %15.2, 
%10.3 oranlarında değişkenlik görülebilmektedir. 

Ortalama 12.2 yaşındaki adolesanların ejaku-
latında motil spermatozoalar bulunmuş olmasına 
rağmen, semen örneği vermelerinde güçlükler 
vardır (11). Kanserin kendisi üreme işlevini olum-
suz yönde etkileyebilir. Kanser tanısı sırasında 
hastalar sıklıkla HHGA da bozulma yaşarlar. Bu 
durum alfa-fetoprotein (AFP) ve beta-human 
koryonik gonadotropin (β-hCG) üreten testis tü-
mörlü erkeklerde yaygın olarak görülmektedir. Bir 
çalışmada testis kanserli erkeklerin üçte ikisinde 
anormal FSH, LH ve / veya β-hCG düzeyleri ol-
duğu gösterilmiştir (21) Kanserli bazı hastalar-
da sitokinlerin santral endokrin sistemi bozarak 
üreme sistemini etkilediği öne sürülmüştür (22). 
Testis kanseri, lösemi veya lenfomalı erkeklerde 
semen parametrelerinin kalitesi tedaviden önce 
zayıf olma eğilimindedir (23). Sperm kriyopre-
zervasyonu sırasında kanserli olguların % 64’ünde 
semen parametrelerinde anormallik bulunur (24). 
Testis tümörü, miyeloid lösemi ve lenfoid lösemili 

Testis kitlesinin yaklaşık %80’ini seminifer tü-
bül ve germinal elamanlardan oluştuğu için testis 
volümünün saptanması infertil erkeğin muayene-
sinde öncelik taşır (17). Testis volümü (mL) Takiha-
ra veya daha sık kullanılan Prader orşidometreleri 
ile ölçülebilir. Ultrasonografik olarak testis volümü 
[mL = a (uzunluk) x b (genişilik) x c (derinlik) x 
0,52] formülü ile de hesaplanabilir. Çocuklarda 
ultrasonografi ile testis volümleri daha doğru ölçü-
lürken, erişkinlerde ultrasonografik ölçüm ile orşi-
dometrik ölçüm sonuçları benzerdir. Testis volümü 
ırktan ırka değişmesine rağmen, bir testisin volümü 
15 ml ve daha büyük olmalıdır (19). 

Epididim dikkatlice palpe edilerek baş, gövde 
ve kuyruk kısmının varlığı anlaşılmalıdır. Epidi-
dimde endurasyon ve kistik dilatasyon obstrük-
siyonu gösterebilir. Distal obstrüksiyonlarda 
epididim dolgun ve genişlemiş olarak palpe edile-
bilir. Spermatosel ve epididimal kist sıklıkla tespit 
edilmelerine rağmen her zaman obstrüksiyonu 
göstermez. Epididimde granülomatöz lezyonların 
varlığında tüberküloz, BCG tedavisi ve sarkoidoz 
araştırılmalıdır. von Hippel-Lindau (VHL) hasta-
lığı ile bağlantılı olan epididimin papiller kistade-
nomu nadir görülmektedir. 

Vaz deferens palpe edilerek varlığı anlaşıl-
malıdır. İki veya tek taraflı palpe edilemeyen vaz 
deferensler kistik fibrozisi akla getirmelidir ve ek 
görüntüleme veya cerrahi eksplorasyona gerek 
duyulmamalıdır (19,20). Ayrıca parsiyel vaz de-
ferens agenezisi açısından epididim-vaz deferens 
devamlılığı palpasyon ile araştırılmalıdır. Atrofik 
veya irregüler (fuziform şişlikler tüberkülozu gös-
terir) vaz tanımlanmalıdır. 

Spermatik kord muayene edilerek varikosel 
varlığı araştırılmalıdır. Varikosel için fizik incele-
me hasta ayakta dururken valsalva manevrası ön-
cesi ve sonrasında spermatik kordun palpasyonu 
şeklinde yapılır. Büyük tek taraflı sağ veya supin 
pozisyonunda kaybolmayan varikosellerin varlı-
ğında retroperitoneal veya vena kava potolojileri 
(renal tümör gibi) araştırılmalıdır. Ayakta fizik 
incelemeden sonra olgular mutlaka supin pozis-
yonda tekrar muayene edilerek varikoselin kaybo-
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LH yanıtı saptanabilir. Serum FSH seviyesi Sertoli 
hücre ve spermatogonia sayısı ile ters orantılıdır 
(17). Başlangıç olarak FSH ve T ölçümleri yapılır. 
Genel olarak infertil erkeklerin %20’sinde başlan-
gıç endokrin testlerde bir anormallik bulunurken, 
daha sonra yapılan testlerde anormallik oranı % 
9.6’ya düşer. FSH yüksekliği dışlanır ise infertil 
erkeklerin ancak %1.7’sinde klinik olarak önemli 
endokrinopati saptanır (17).

GENETİK İNCELEME
Tedavi almamış azospermik veya sperm kon-
santrasyonu 1x106 ‘dan düşük kanserli olgular ile 
tedavi almış azospermik olguların karyotip ve Y 
kromozom mikrodelesyon analizlerinin yapılması 
önerilmektedir. 

KANSER TANISI ALMIŞ 
ERKEKLERDE FERTİLİTENİN 
KORUNMASI
Kanser tedavisi öncesi erkeklerde fertilitenin ko-
runmasında hastanın yaşı ve isteği, uygulanacak 
kemoterapötik ajanın tipi, dozu, sayısı ve kom-
binasyonu, radyoterapinin dozu, veriliş şekli ve 
gonadların korunması etkili faktörlerdir. Kan-
ser tanısı almış, aile planlamasını yapmış 50 yaş 
üzerinde de olsa, tüm erkeklere fertilite koruma 
yöntemleri anlatılmalı ve yol gösterilmelidir. Se-
men analizi yapıldıktan sonra tedaviden önce 48 
saat ara ile en az iki adet masturbasyon ile elde 
edilen semen örneği dondurularak saklanmalıdır 
(28,29). Hastalar nörolojik nedenlerle masturbas-
yon ile semen örneği veremez ise penil vibrasyon 
sitimülasyonu (PVS), elektroejakulasyon (EEj), 
testiküler sperm aspirasyonu (TESA), perkütan 
epididimal sperm aspirasyonu (PESA), mikros-
kopik epidididmal sperm aspirasyonu (MESA), 
testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE), Mikros-
kopikTESE ve testis tümörlü olgularda onkoTESE 
ile sperm elde edilebilir. OnkoTESE ile sperm bu-
lunamaz ise inguinal kesi ile karşı testisten cerrahi 
sperm elde edilebilir (28,29) (tablo 1). 

Tedavi öncesi sperm sayı ve kalitesi bozuk 
olması durumunda, kemoterapinin başlaması 

olgularda total motil sperm sayısı(TMSS) önemli 
oranda düşük bulunmuştur (3). Testis tümörle-
rinden seminom TMSS’yi daha yüksek oranda 
bozmaktadır. Hodgkin lenfoma, prostat kanseri, 
beyin tümörü, sarkoma ve lenfositik kanserler 
TMSS’yi pek etkilememektedir (25). Konvansiyo-
nel semen analizi fertilizasyonu önemli oranda et-
kileyen sperm DNA fragmentasyonu ve DNA ha-
sarı gibi patolojileri gösteremez. Kanserin kendisi, 
kemoterapi ve radyoterapi ile sperm kriyoprezer-
vasyonu sperm DNA hasarına yol açabilir (26). 

Semen analizinde yeterli sayıda ve nitelikte 
sperm bulunan olgularda kanser tedavisinden 
önce 48 saat ara ile iki-üç semen örneğinin don-
durularak saklanması sağlanmalıdır (27).

Endokrin değerlendirme: 
Hipotalomo-hipofizer-gonadal aksın değerlendi-
rilmesi spermatogenez hakkında değerli bilgiler 
vermektedir (17). Spermatogenezin serum belir-
teçleri, semen örneklerine göre daha kolay elde 
edilir ve epidemiyolojik çalışmalarda daha yaygın 
kullanılır. Gonadotropinlerin (FSH ve LH) serum 
seviyeleri ile sperm sayısı, morfolojisi ve motilite-
si ters orantılıdır, fakat inhibin B seviyesi sperm 
sayısı ile pozitif korelasyon gösterir (17). Erkek 
konsepsiyonunu göstermede spermatogenezin se-
rum belirteçleri sperm konsantrasyonundan daha 
üstün değildir ve semen analizinin yerini alamaz. 
Normal semen analizi değerleri olan erkekler-
de düşük LH ve yüksek FSH düzeylerinin klinik 
önemi yoktur. Hormon ölçümleri sabah saat 7-11 
arasında alınan kan örneğinde yapılmalıdır. Baş-
langıç olarak FSH ve T ölçümleri yapılır. Klinikte 
FSH spermatogenezin, T ise Leydig hücre işlevinin 
göstergesi olarak kullanılır. T değerlerinde anor-
mallik saptandığında, tüm parametreleri içeren 
hormonal değerlendirme yinelenmelidir. Leydig 
hücresi 20 Gy üzerindeki dozlardaki radyasyon 
ile hasarlandığı için daha düşük radyasyon doz-
larında androjen düzeylerinde değişiklik olmaya-
bilir. Primer testiküler yetmezliği olan bireylerde 
yüksek gonadotropin yanıtı gözlenebilir. Semini-
fer tübül defekti olanlarda yüksek FSH ve normal 
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Prepubertal çocuklarda ve ejakulasyon yapa-
mayan peripubertal erkeklerde, deneysel olsa da, 
stem hücre için testiküler dokunun kriyoprezer-
vasyonu önerilmektedir (30).

Kanser olgularının dondurulmuş spermleri 
ile üremeye yardımcı tedavi sonuçlarının değer-
lendirildiği bir çalışmada IUI ile %31.8 gebelik 
ve %27.3 doğum, ICSI ile %68.4 gebelik ve %56.3 
doğum saptanırken IVF ile gebelik ve doğum sap-
tanamamıştır (31).

KANSER TEDAVİSİNDEN 
SONRA YAŞAYAN AZOSPERMİK 
ERKEKLERDE FERTİLİTENİN 
SAĞLANMASI
Kanser tedavisi almış yaşayan azospermik erkek-
lerde sperm eldesi için seçilecek yöntem mikro-
cerrahi testisküler sperm ekstraksiyonudur. Ol-
guların fertilite yönüyle değerledirmesi AUA ve 
EAU kılvuzlarına göre yapılır. Bu zamana kadar 
en geniş seri Weill Cornell Medical College’den 
yayımlanmıştır (32). Hsiao ve arkadaşları kanser 
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faktörler,  primer hastalığı (üreme organları, diğer 
lokalizasyonlar), uygulanacak tedavi yöntemleri 
(kemoterapi, radyoterapi, cerrahi), bu tedavilerin 
fertilite üzerine toksisiteleri göz önüne alınır. Hi-
potalamik-hipofizer- gonadal (HHG) yolağın bo-
zulması ile gelişen endokrinopatiler ve üreme or-
ganlarının hasarı veya yokluğu infertiliteye neden 
olur.  Bu bilgiler ışığında organ koruma veya fer-
tilite prezervasyonu bireysel olarak değerlendirilir 

Tüm dünyada yeni kanser tanısı alan hastala-
rın %13’ü 45 yaşın altındadır. Erkeklerde daha ile-
ri yaşta da olmasına rağmen sıklıkla çocuk sahibi 
olma isteği bu yaş grubundadır. Doğurganlık ge-
nelde kanser tedavileri ile olumsuz etkilenmekle 
birlikte bazı kanser türlerinde de kalıcı ve geçici 
olabilir. Örneğin testis kanseri veya hodgkin len-
foma tanılı erkeklerde tanı sırasında azospermi 
ve düşük sperm kalitesi sık görülür ki çoğunda 
tedavi sonrası iyileşme görülebilir (3,4). Aslında 
düşük semen kalitesi nedeni ile infertilite tedavisi 
için başvuran erkeklerde kanser riski artmaktadır 
(5). Kadınlarda da bazı over ve meme kanserle-
rinde infertilite riski yüksektir (6,7). BRCA1 gen 
mutasyonu olan kadınlarda ise genetik riske bağlı 
düşük over rezervi ve dolayısıyla erken menapoz 
görülebilir (8).  Ancak yine de kanser hastalarında 
infertilite riskini arttıran en önemli etken tedavi 

Günümüzde kanser tedavisindeki gelişme-
ler ile sağ kalım süreleri ve oranlarının 
artması kaliteli yaşama isteğini de berabe-

rinde getirir. Ancak onkolojik tedavilere bağlı yan 
etkiler morbiditeye neden olabilirler. Gerek lokal 
veya sistemik tedavilerin toksisitelerine bağlı ola-
rak gerekse primer üreme organlarına ait hastalık 
nedeni ile infertilite gelişebilir. Bazen de hastalığın 
risk faktörleri açısından fertilite geciktirilebilir. 

Yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte hasta-
larda çocuk sahibi olma isteğinin artması, önceliği 
hastalığın tedavisi olan hekimlerde bu konudaki 
farkındalığı arttırmıştır. Son yıllarda gonadotok-
sik tedavi alacak olan hastalar fertilite koruması 
için ilgili branşlara daha sık yönlendirilmektedir 
(1). Yapılan bir çalışmada 2001-2005 de kadın 
kanser hastalarında fertilite koruyucu yöntemleri 
için yönlendirme oranı %10’un altında iken 2006-
2013 de bu konudaki yayınların artması, önerile-
rin oluşturulması ve özellikle yeni tekniklerin de 
gelişmesi ile % 40’ın üzerine çıkmıştır. Yönlendir-
menin en sık doğurganlık yaşındaki (20-39 yaş)  
ve meme kanseri, jinekolojik tümörler, lenfoma 
tanılı hastalarda olduğu izlenmiştir (2).

Kanserli hastalarda fertilite yönünden onkolo-
jik değerlendirme yapılırken hastanın yaşı (çocuk-
luk çağı, erişkin), cinsiyeti (kadın, erkek),genetik 
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yöntemleridir. Kemoterapi hem erkek hem kadın-
da sperm ve oosit hasarı oluşturarak yüksek risk 
taşır (9). Kullanılan ilaçlara ve rejimlere göre risk 
oranları değişir (tablo1). Çocukluk çağı ve genç 
erişkin kadınlarda yüksek over rezervi ve folikül 
sayısı kemoterapiye bağlı folikül hasarı üzerine 
koruyucu etki oluşturmaktadır. Bu nedenle genç 
kadın hastaların over yetmezliği ve kalıcı fertilite 
riski ileri yaş hastalara göre daha düşüktür (10). 

Meme kanseri kadınlarda yapılan çalışma-
larda alkilleyici ajanların kullanıldığı kemoterapi 
sonrası tedaviye bağlı amenore 35 yaşın altında 
%0-15, 36-40 yaş arası %30-50, 40 yaş üstünde 
%70 oranında görülmekte ve gençlerde menstru-
asyon  geri dönebilmektedir (11,12). Günümüzde 
sık kullanılan taksanların amenore üzerine etkisi 
literatürde kısıtlı olmakla birlikte kesin etkisinin 
az olduğu ve taksanlı rejimlerde amenorenin di-
ğer faktörlere bağlı olacağı mevcut verilerde gö-
rülmektedir (13). Transtuzumab tedaviye bağlı 
amenore ile ilişkili bulunmamıştır (14).  Reseptör 
pozitif  meme kanseri hastalarında adjuvan ke-
moterapi sonrasında kullanılan tamoksifen  ame-
nore riskini iki kat arttırmakla birlikte 40 yaş ve 
daha genç hastalarda tek başına kullanıldığında 
amenoreye neden olmamaktadır. Tamoksifenin 
menstrual fonksiyonlar ve fertilite üzerine kalıcı 
bir etkisi gösterilmemiştir ancak teratojeniktir. Bu 
nedenle gebelik öncesinde kesilmelidir ve gebelik-
te kullanılmamalıdır (15).  

Uzun sağ kalım oranları olan hodgkin lenfoma 
tanısı alan hastaların çoğunluğu üreme çağındadır. 
Bu yaş grubunda fertilitenin korunması oldukça 
önemlidir. Alkilleyici ajanlar içeren COPP/ABVD, 
BEACOPP gibi rejimler uygulandığında ameno-
re yaklaşık %55 oranında görülür (16-18). Gü-
nümüzde erişkin hastalarda  standart tedavi olan 
ABVD rejiminde amenore %3-7 oranında görülür. 
Bu rejimin uygulandığı hastalarda gebelik oran-
ları kontrol grupları ile benzerdir (%70 vs %75). 
ABVD alan hastalarda genellikle fertilite prezer-
vasyonu gerekmez (19) . Hodgkin lenfoma tanılı 
erkek hastaların çoğunda tedavi sonrası fertilite 

oranları normaldir. Yapılan vaka-kontrol çalışma-
sında tedavi sonrası biyolojik çocuk sahibi olma 
oranı hastalarda %29.3 kontrol grubunda %32.4 
dür. İkincil seçim kemoterapi uygulamaları ve 35 
yaşın üzerinde olmak olumsuz faktörler olarak bu-
lunmuştur (20). ABVD rejimi sonrası azospermi 
%4’ün altında görülürken, CHOP ile %22, BEA-
COPP ile %75- %89 oranlarında görülür (21,22). 
Tedaviden iki yıl sonra sperm sayıları ABVD ile 
%90, CHOP ile %61 oranında normale döner. 
Riskler göz önüne alındığında lenfoma tanısı alan 
tüm erkek hastalar tedavi öncesi sperm saklan-
ması açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Fer-
tilite üzerine direkt etkisi olmayan brentuximab, 
nivolumab gibi hedefe yönelik ajanlar ile yapılan 
çalışmalarda hodgkin lenfomanın tedavisinde go-
nadotoksik rejimlere gereksinimin azaltması bek-
lenmektedir.  Non hodgkin lenfoma tedavisinde 
kullanılan rituximab fertilite üzerine etkisi bilin-
memekle birlikte teratojeniktir ve doğan çocukta 
immun supresyona neden olabilir (23).

Kemoterapinin gelişen oositler üzerine olan 
etkisi gösterilmiştir (24,25). Doksorubisin, siklo-
fosfamid gibi ilaçlar çift sarmal DNA kırıklarına 
neden olabilirler. Oositlerin çift sarmal DNA kı-
rıklarını  tamir edebildikleri bilinmektedir (26). 
Overlere kemoterapi sonrası tamir için zaman ta-
nımak gereklidir. Bu nedenle günlük pratiğimizde 
kemoterapiyi tamamladıktan sonra minimum altı 
ay kadar korunma önerisi yaygındır.

Kanser hastalarında fertiliteyi etkileyen di-
ğer bir konu üreme organlarının tümörleridir. 
Gerek jinekolojik tümörlerde gerekse ürogenital 
tümörlerde tedavi amacı ile uygulanacak cerrahi 
yöntemler organ kaybına ve infertiliteye neden 
olabilirler. Günümüzde bu sorunu aşabilmek için 
fertilite koruyucu yöntemler iyi seçilmiş hasta 
gruplarında çalışılmaktadır. Erken evre serviks 
kanserinde vajinal veya abdominal trakelektomi 
(27), evre 1a endometriyum kanserinde progestin 
tedavisi (28), over tümörlerinde unilateral salpin-
gooferektomi (29) araştırılan yöntemlerdir. 
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Radyoterapi kanser tedavisinde definitif, pro-
filaktik veya palyatif olarak uygulanan etkin bir te-
davi yöntemidir. Hedef hacimler tedavi edilirken 
çevre sağlıklı dokuların en az dozu alması sağlan-
maya çalışılır. Ancak tedavi alanı içindeki tüm do-
kular belli oranda etkilenirler. Radyoterapinin go-
nadal fonksiyonlar üzerine etkisi cinsiyete, tedavi 
alanına ve uygulanan doza göre değişir (Tablo 2)

Tüm beyin radyoterapisi sonrası hipotalamus 
ve hipofizin doz alması nedeni ile endokrinopati-
ler gelişebilir. Pia ve arkadaşlarının yaptığı yüksek 
doz radyoterapi (ortanca 68 Gy)uygulanan beyin 
tümörlü hastalarda  radyasyona bağlı endokrino-
patileri değerlendirdiği çalışmada sırasıyla 5 ve 
10 yıllık hipogonadizim %29, %36 ve hipoprolak-
tinoma %72, %87 olarak bulunmuştur. Ortanca 
gelişme süreleri ise 4 ve 2.5 yıldır. Radyoterapi uy-
gulama yaşının 40 yaşın altı veya üstü olmasının 
oranları değiştirmediği görülmüştür (30). Çocuk-
luk çağı lösemilerde profilaktik kranyal ışınlama 

(18-24 Gy) sonrası seksüel gelişim tamamlanması-
na rağmen düşük LH oranları gözlenir.  Bu düşük 
oran kadınlarda lüteal fazın kısalmasına,  dolayı-
sıyla over yetmezliği ve erken düşüklere neden olur 
(31,32). Erkeklerde >24 Gy profilaktik kranyal ışın-
lamalarda fertilite oranı azalır. Güncel protokoller-
de  ise uygulanan 12-18 Gy ile spermatogenezis 
etkilemez (33). Tüm beden ışınlaması kadınlarda 
%90, erkeklerde %80 gonadal yetersizliğe neden 
olur (34). Tiroid kanserlerinde uygulanan radyo-
aktif iyot ablasyonu (I131) kadın hastalarda %20’ ye 
varan oranlarda geçici amenoreye neden olabilir. 
Ancak bu hastaların doğum oranlarında normal 
popülasyona göre fark yoktur ve I131in fertilite üze-
rine uzun dönem yan etkisi gösterilmemiştir (35). 
Erkeklerde I131 uygulaması sonrası  testisler yakla-
şık 0.1 Gy radyasyona maruz kalırlar. Testislerde 
gonadotoksisite 1 Gy’in altında bile oluşabileceği 
için bu hastalarda fertilite değerlendirilmesi tedavi 
öncesi mutlaka önerilir (1).

Tablo 1 gonadotoksik etki gösteren kemoterapi ilaç ve rejimleri 

Yüksek risk Siklofosfamid
Ifosfamid
Melfalan
Busulfan
Nitrogen mustard
Prokarbazin
Klorambusil

Orta risk Sisplatin (Düşük kümülatif dozda)
Karboplatin (Düşük kümülatif dozda)
Adriyamisin 

Düşük risk Bleomisin
Aktinomisin D
Vincristin
Metotrexat
5-Florourasil

Not:  9 numaralı kaynaktan esinlenilmiştir.
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Testis çok düşük doz radyasyona bile duyarlı-
dır. Kemoterapi toksistesinde olduğu gibi Leydig 
hücreleri radyasyona germinal epitelden daha 
dirençlidir. Sperm üretimindeki azalma doza bağ-
lıdır. Testiküler radyoterapi 1 Gy’in üzerinde oli-
gospermiye, 4-6 Gy spertogenezisin bozulmasına 
neden olur. Pelvik veya abdominal ışınlamalarda 
testis saçılan doz nedeni ile genelde <1 Gy doz alır 
ve sıklıkla bir yıl içinde düzelen geçici oligosper-
mi gelişir (43). Leydig hücrelerindeki hasar rad-
yasyon dozuna ve yaşa göre değişir. Prepubertal 
dönemdeki çocuklarda testise verilen fraksiyone 
12 Gy in altındaki dozlarda testosteron seviyeleri 
normal olabilir. Ancak bu grupta görülen artmış 
lüteinizan hormon seviyeleri subklinik hasarın 
varlığını gösterir. Prepubertal dönemde gonadal 
yetersizlik 20 Gy’in üzerindeki dozlarda görülür. 
Bu hastalarda androjen tedavisi gereklidir. Eriş-
kin erkeklerde testis dozu 30 Gy’i aşmadığı sürece 
Leydig hücreleri fonksyonlarına devam ederler.  

Gonadal yetersizliğin dışında seksüel disfonk-
siyon da fertiliteyi etkiler. Erkeklerde tedaviye 
bağlı erektil fonksyon bozuklukları,  kadınlarda 
hormonal eksikliğe bağlı, vajinal kuruluk, atro-
fi, libido kaybı önemli yan etkilerdir. Kadınlarda 

İyonizan radyasyonun direkt DNA hasarına 
bağlı overde foliküler atrofi oluşur ve rezervler 
azalır. Azalan östrojen seviyesi sonucu uterus dis-
fonksiyonu ve erken menopoz gelişir (36). Radyas-
yon dozu ve alanın yanı sıra hastanın radyoterapi 
uygulandığındaki yaşı da önemli bir faktördür. 
İmmatür oositler radyoduyardır ve %50 sinin 
hasar görmesi için gereken doz (LD50) 2-4 Gy’in 
altındadır (37,38). Yaş artıkça sterilite oluşturacak 
toplam doz azalır. Yapılan matematiksel modelle-
me çalışmasında  doğumda 20.3 Gy olan toplam 
doz, 10 yaşında 18.4 Gy, 20 yaşında 16.5 Gy, 30 
yaşında 14.3 Gy olarak hesaplanmıştır (39). Pelvik 
radyoterapi uygulanacak hastalarda  overin tedavi 
sahasına çıkartılması işlemi olan over transpozis-
yonu ile prezervasyon yüksek oranda sağlanabilir.

Prepubertal dönemde uterus radyasyona daha 
duyarlıdır ve 14-30 Gy dozlarda uterin disfonksi-
yon gelişebilir (40). Radyoterapi uterus hacminde 
azalmaya, miyometriyal fibrozise, endometriyal 
atrofiye ve vasküler hasara bağlı kanlanmada azal-
maya neden olur (41,42). Bu hasarlara bağlı ola-
rak spontan düşük, erken doğum, düşük doğum 
ağırlığı, plasental anomaliler gibi gebelik riskler ve 
uterus rüptürü gibi komplikasyonlar gözlenir. 

Tablo 2. Azospermi ve amenoreye neden olan radyoterapi dozları ve alanları

Yüksek risk Tüm beden ışınlaması (TBI)
Erişkinde  testis dozu > 2.5 Gy
Prepubertal dönemde erkeklerde testis dozu > 6Gy
Erişkin kadında PAI over dozu > 6Gy
Postpubertal dönemde kızlarda PAI over dozu  > 10Gy
Prepubertal dönemde kızlarda PAI over dozu   > 15Gy

Orta risk PAI saçılan radyasyona bağlı testis dozu 1-6 Gy
Postpubertal dönemde kızlarda PAI over dozu  > 5-10Gy
Prepubertal dönemde kızlarda PAI over dozu   >10-15Gy
Kranyospinal radyoterapi dozu > 25 Gy

PAI: pelvik veya abdomen ışınlamalarında

Not: 38 numaralı kaynaktan esinlenilmiştir.
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fertilite yönünden onkolojik değerlendirmesi için 
onkoloji, üroloji, jinekoloji, endokrinoloji, embri-
yoloji, psikiyatri v.b birçok disiplin bir arada çalış-
malı ve uluslararası kılavuzlar doğrultusunda plan 
yapılmalıdır (48,49,50,51).

KAYNAKLAR

1.  Poorvu PD, Frazier AL, Feraco AM, Manley PE, Gins-
burg ES, Laufer MR, LaCasce AS, Diller LR, Partridge 
AH. Cancer Treatment-Related Infertility: A Critical 
Review of the Evidence. JNCI Cancer Spectrum 2018; 
3:1-14

2. Bastings L, Baysal Ö, Beereendonk C.C.M, Braat 
D.D.M., Nelen W.L.D.M. Referral for fertility preser-
vation counselling infemale cancer patients. Human 
Reproduction 2014; 29 : 2228–2237. 

3. Bujan L, Walschaerts M, Moinard N, Hennebicq S, Sa-
ias J,Brugnon F, Auger J, Berthaut I,Szerman E,Daudin 
M,Rives M. Impact of chemotherapy and radiotherapy-
for testicular germ cell tumors on spermatogenesis and 
sperm DNA: a multicenter prospective study from the 
CECOS network. Fertil Steril 2013;100:673–680.

4. Rueffer U, Breuer K, Josting A, Lathan B, Sieber M, 
Mantzke O, Grotenhermen FJ, Tesch H,Bredenfeld H, 
Koch P, Nisters-Backes H, Wolf J, Engert A, Diehl V. 
Male gonadal dysfunction in patients with Hodgkin’s 
disease prior to treatment. Ann Oncol 2001;12: 1307–
1311.

5. Eisenberg ML, Betts P, Herder D, Lamb DJ, Lipshultz 
LI. Increased risk of cancer among azoospermic men. 
Fertil Steril 2013;100:681–685.

6. Schüler S, Ponnath M, Engel J, Ortmann O. Ovarian 
epithelial tumors and reproductive factors: a systematic 
review. Arch Gynecol Obstet 2013:287; 1187–1204.

7. Anderson KN, Schwab RB, Martinez ME. Reproducti-
ve risk factors and breast cancer subtypes: a review of 
the literature. Breast Cancer Res Treat 2014;144:1-10. 

8. Tea MK, Weghofer A, Wagner K, Singer CF. Associ-
ation of BRCA1/2 mutations with FMR1 genotypes: 
effects on menarcheal and menopausal age. Maturitas 
2013;75:148–151.

9. Rodrigez-Wallberg KA, Oktay K.  Fertility preservati-
on during cancer treatment: clinical guidelines. Cancer 
Management and Research 2014; 6: 105-107.

10. SE Barton, J S Najita, ES Ginsburg, WM Leisenring, M 
Stovall, RE Weathers, CA Sklar, LL Robison, L Diller.  
Infertility, infertility treatment, and achievement of 
pregnancy in female survivors of childhood cancer: a 

radyoterapi sonrası vaginal sineşi de koitusu en-
gelleyebilmektedir. Hormon bağımsız tümörlerde 
hormonal tedaviler, vajinal nemlendiriciler, kay-
ganlaştırıcılar disparoni, vaginismus gibi semp-
tomları gidermek için kullanılabilir. Meme, vulva, 
vajina kanserlerinin cerrahisi sonrasında hastala-
rın beden imajlarındaki değişiklikler de hastayı ve 
partnerlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

Kanser tedavisi sonrası gebelik oranları nor-
mal popülasyona göre daha düşüktür (44). Bunun 
nedeni kanser hastalarındaki infertilite olasılı-
ğının daha yüksek olmasının yanı sıra hastalığın 
tekrarlaması, doğacak çocukta oluşabilecek riskler 
gibi endişeleri de içerir.  Onkolojik bakışta has-
tanın fertilitesinin yanı sıra kadınlarda gebeliğin 
getireceği rekürrens riski de göz önüne alınmalı-
dır. Özellikle hormon duyarlı tümörlerde gebelik 
sırasında hormon artışının teorik olarak olum-
suz etkileri beklenir. Ancak meme kanseri olan 
hastalarda yapılan çalışmalarda gebelik ile artan 
hastalık rekürrensi bulunmamıştır (45,46).  Ges-
tasyonel trofoblastik hastalıklar dışında gebeliğin 
herhangi bir kanserde rekürrensin riskini arttırdı-
ğı gösterilmemiştir (47). 

Kanser tedavisinden sonra gebelik için op-
timal süre bilinmemekle birlikte her hasta için 
bireysel olarak değerlendirilmelidir. Öncelikle tü-
mörün tipi , tedavi şekli, hastalığın prognozu gibi 
faktörlere bakılır. Genelde kanserin en sık ilk iki 
yılda tekrarlaması nedeni ile pek çok klinisyen te-
daviyi takiben iki yıl beklemeyi önerir.   

Kanser tanısını almanın yanı sıra tedavilere 
bağlı gelişecek yan etkilerin endişesi hastaları psi-
kososyal yönden olumsuz yönde etkilemektedir. 
Çocuk sahibi olamama korkusu tedaviye uyumu 
da etkileyebilmektedir. Oysa fertilite prezervas-
yonu veya reprodüktif materyallerin saklanması 
hastanın geleceği ile ilgili optimistik düşünmesi-
ni sağlamaktadır. Tedaviye başlamadan önce, geri 
dönüşümsüz olabilen ve hastaların hayatlarını ta-
mamen değiştirebilecek fertilite sorunları ve ön-
leme yöntemleri ayrıntılı şekilde tartışılmalıdır. 
Fertilite koruma yöntemleri hakkında ayrıntılı 
bilgi verilmelidir. Sonuç olarak kanserli hastaların 



278

KISIM 2 • KANSER VE FERTİLİTE

tempting pregnancy following ABVD chemotherapy. 
Hematol Oncol 2007;25:11–15.

20. Van der Kaaij MA, Heutte N, Meijnders P. Parenthood 
in survivors of Hodgkin lymphoma: an EORTC-GELA 
general population case-control study. J Clin Oncol 
2012;30:3854–3863.

21. Bujan L, Walschaerts M, Brugnon F, Daudin M, Bert-
haut I, Auger J, Saias J, Szerman E, Moinard N, Rives N, 
Henneberg S. Impact of lymphoma treatments on sper-
matogenesis and sperm deoxyribonucleic acid: a mul-
ticenter prospective study from the CECOS network. 
Fertil Steril 2014;102:667–674.

22. Kulkarni SS, Sastry PS, Saikia TK, Parikh PM, Gopal R, 
Advani SH. Gonadal function following ABVD therapy 
for Hodgkin’s disease. Am J Clin Oncol 1997;20:354–
357.

23. Chakravarty EF, Murray ER, Kelman A, Farmer P. 
Pregnancy outcomes after maternal exposure to rituxi-
mab. Blood 2011;117:1499–1506.

24. Meirow D, Epstein M, Lewis H, Nugent D, Gosden RG. 
Administration of cyclophosphamide at different sta-
ges of follicular maturation in mice: effects on repro-
ductive performance and fetal malformations. Human 
Reprod 2001; 16: 632-637.

25. Simon B, Lee SJ, Partridge AH, Runowicz CD. Preser-
ving fertility after cancer. CA Cancer J Clin 2005; 55: 
211-228.

26. Soleimani R, Heytens E, Darzynkiewicz Z, Oktay K.  
Mechanisms of chemotherapy-induced human ovarian 
aging: double strand DNA breaks and microvascular 
compromise. Aging (Albany NY) 2011; 3: 782-793.

27. Johansen G, Lonnerfors C, Falconer H, Persson J. 
Reproductive and oncologic outcome following ro-
bot-assisted laparoscopic radical trachelectomy for ear-
ly stage cervical cancer. Gynecol Oncol 2016;141:160–
165.

28. Park JY, Seong SJ, Kim TJ, Kim JW, Kim SM, Bae DS, 
Nam JH . Pregnancy outcomes after fertility-sparing 
management in young women with early endometrial 
cancer. Obstet Gynecol 2013;121:136–142.

29. Satoh T, Hatae M, Watanabe Y,Yaegashi N, Ishiko O, 
Kodama S, Yamaguchi S, Ochiai K, Takano M, Yokota 
H, Kawakami Y, Nishimura S, Ogishima D, Nakagawa 
S, Kobayashi H, Shiozawa T, Nakanishi T, Kamura T, 
Konishi I, Yoshikawa H. Outcomes of fertility-sparing 
surgery for stage I epithelial ovarian cancer: a proposal 
for patient selection. J Clin Oncol 2010;28:1727–1732.

30. Pai HH,Thornton A, Katznelson L, Finkelstein DM, 
Adams JA, Fullerton BC, Loeffler JS, Leibsch NJ, Kli-
banski A, Munzenrider JE. Hypothalamic/pituitary 

report from the Childhood Cancer Survivor Study co-
hort. Lancet Oncol 2013; 14: 873-881.

11. Petrek JA, Naughton MJ, Case LD, Paskett ED, Nafta-
lis EZ, Singletary SE, Sukumvanish P. Incidence, time 
course, and determinants of menstrual bleeding after 
breast cancer treatment: a prospective study. J Clin On-
col 2006;24:1045–1051. 

12. Abusief ME, Missmer SA, Ginsburg ES, Weeks JC, 
Partridge AH. The effects of paclitaxel, dose density, 
and trastuzumab on treatment-related amenorrhea 
in premenopausal women with breast cancer. Cancer 
2010;116: 791–798.

13. Han HS, Ro J, Lee KS, Nam BH, Seo JA, Lee DH, Lee H, 
Lee ES, Kang HS, Kim SW. Analysis of chemotherap-
y-induced amenorrhea rates by three different anthra-
cycline and taxane containing regimens for early breast 
cancer. Breast Cancer Res Treat 2009;115:335–342.

14. Abusief ME, Missmer SA, Ginsburg ES, Weeks JC, 
Partridge AH. The effects of paclitaxel, dose density, 
and trastuzumab on treatment-related amenorrhea 
in premenopausal women with breast cancer. Cancer 
2010;116:791–798.

15. Shandley LM, Spencer J M,  Fothergill A, Mertens AC, 
Manatunga A, Paplomata E, Howards PP.  Impact of ta-
moxifen therapy on fertility in breast cancer survivors 
Fertil Steril 2017 ; 107: 243–252. 

16. Behringer K, Breuer K, Reineke T,May M, Nogova L, 
Klimm B, Schmitz T, Wild L, Diehl V, Engert A. Secon-
dary amenorrhea after Hodgkin’s lymphoma is influen-
ced by age at treatment, stage of disease, chemotherapy 
regimen, and the use of oral contraceptives during the-
rapy: a report from the German Hodgkin’s Lymphoma 
Study Group. J Clin Oncol 2005;23:7555–7564.

17. De Bruin ML, Huisbrink J, Hauptmann M, Kuenen 
MA, Ouwens GM, van’t Veer MB, Aleman BMP, van 
Leeuwen FE . Treatment-related risk factors for prema-
ture menopause following Hodgkin lymphoma. Blood 
2008; 111:101–108.

18. Behringer K, Mueller H, Goergen H, Thielen I, Eibl 
AD, Stumpf V, Wessels C, Wiehlplütz M, Rosenbrock 
J, Halbsguth T, Reineers KS, Schober T, Renno JH, von 
Wolff M, van der Ven K, Kuehr M, Fuchs M, Diehl V, 
Engert A, Borchmann P. Gonadal function and fertility 
in survivors after Hodgkin lymphoma treatment wit-
hin the German Hodgkin Study Group HD13 to HD15 
trials. J Clin Oncol 2013;31:231–239.

19. Hodgson DC, Pintilie M, Gitterman L, Dewitt B, Bu-
ckley CA, Ahmed S, Smith K, Schwartz A,Tsang RW, 
Crump M, Wells W, Sun A, Gospodarowicz MK . Fer-
tility among female Hodgkin lymphoma survivors at-



278 279

BÖLÜM 28 • KANSERLİ HASTALARIN FERTİLİTE YÖNÜNDEN
 ONKOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

41. Larsen EC, Schmiegelow K, Rechnitzer C, Loft A, Mül-
ler J, Anderson AN . Radiotherapy at a young age redu-
ces uterine volume of childhood cancer survivors. Acta 
Obstet Gynecol Scand 2004;83:96–102 

42. Holm K, Nysom K, Brocks V, Hertz H, Jacobsen N, 
Müller J. Ultrasound B-mode changes in the uterus 
and ovaries and Doppler changes in the uterus after 
total body irradiation and allogeneic bone marrow 
transplantation in childhood. Bone Marrow Transplant 
1999;23:259–263.

43. Rowley MJ, Leach DR, Warner GA, Heller CG. Effect of 
graded doses of ionizing radiation on the human testis. 
Radiat Res 1974;59:665–678.

44. Magelssen H, Melve KK, Skjaerven R, Fossa SD. Pa-
renthood probability and pregnancy outcome in pa-
tients with a cancer diagnosis during adolescence and 
young adulthood. Hum Reprod 2008;23: 178–186. 

45. Kroman N, Jensen MB, Wohlfahrt J, Ejlertsen B. Preg-
nancy after treatment of breast cancer—a populati-
on-based study on behalf of Danish Breast Cancer Co-
operative Group. Acta Oncol 2008;47 :545–549. 

46. Partridge A, Schapira L. Pregnancy and breast cancer: 
epidemiology, treatment, and safety issues. Oncology 
(Williston Park) 2005;19:693–697.

47. Fossa SD, Dahl AA. Fertility and sexuality in young 
cancer survivors who have adult-onset malignancies. 
Hematol Oncol Clin North Am 2008;22:291–303. 

48. Font-Gonzalez A, Mulder RL, Loeffen EAH. Fertility 
preservation in children, adolescents, and young adults 
with cancer: quality of clinical practice guidelines and 
variations in recommendations. Cancer 2016;122: 
2216–2223.    

49. Peccatori FA, Azim HA, Jr, Orecchia R. Cancer, preg-
nancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines 
for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 
2013;24:160–170.

50. Oktay K, Harvey BE, Partridge AH, Quinn GP, Reine-
cke J, Taylor HS, Wallace WH, Wang ET, Loren AW. 
Fertility Preservation in Patients With Cancer: ASCO 
Clinical Practice Guideline Update.  JCO 2018; 36: 
1994-2001.

51. Suzuki N. Clinical Practice Guidelines for Fertility Pre-
servation in Pediatric, Adolescent, and Young Adults 
with Cancer. Int J Clin Oncol 2019; 24: 20-27.

function following high-dose conformal radiotherapy 
to the base of skull: demonstration of a dose-effect re-
lationship using dose-volume histogram analysis. Int J 
Radiat Oncol Biol Phys 2001;49:1079–1092. 

31. Bath LE, Anderson RA, Critchley HO, Kelnar CJ, Wal-
lace WH. Hypothalamic-pituitary-ovarian dysfunction 
after prepubertal chemotherapy and cranial irradiation 
for acute leukaemia. Hum Reprod 2001;16:1838–1844. 

32. Soules MR, McLachlan RI, Ek M, Dahl KD, Cohen NL, 
Bremner WJ. Luteal phase deficiency: characterization 
of reproductive hormones over the menstrual cycle. J 
Clin Endocrinol Metab 1989;69:804–812. 

33. Green DM, Zhu L, Wang M, Chemaility W, Srivastava 
D, Kutteh WH, Ke RW, Sklar CA, Pıi CH, Kun LE, Ri-
beiro RC, Robison LL, Hudson MM. Effect of cranial 
irradiation on sperm concentration of adult survivors 
of childhood acute lymphoblastic leukemia: a report 
from the St. Jude Lifetime Cohort Study. Hum Reprod 
2017;32: 1192–1201.

34. Socie G, Salooja N, Cohen A, Rovelli A, Carreras E, Lo-
casiciuli A, Korthof E, Weis J, Levy V, Tichelli A. Late 
effects working party of the European Study Group for 
Blood and Marrow Transplantation. Nonmalignant 
late effects after allogeneic stem cell transplantation. 
Blood 2003;101:3373–3385.

35. Vini L, Hyer S, Al-Saadi A, Pratt B, Harmer C. Prog-
nosis for fertility and ovarian function after treatment 
with radioiodine for thyroid cancer. Postgrad Med J 
2002;78:92–93.

36. Ogilvy-Stuart AL, Shalet SM. Effect of radiation on the 
human reproductive system. Environ Health Perspect 
1993;101:109–116.

37. Wallace WH, Thomson AB, Kelsey TW. The radiosensi-
tivity of the human oocyte. Hum Reprod 2003;18:117–
121.

38. Rodrigez-Wallberg KA, Oktay K.  Fertility preservation 
medicine: Options for young adults and children with 
cancer. J Pediatr Hematol Oncol 2010; 32: 390-396.

39. Wallace WH,Thomson AB, Saran F, Kelsey TW . Pre-
dicting age of ovarian failure after radiation to a field 
that includes the ovaries. Int J Radiat Oncol Biol Phys 
2005;62:738–744. 

40. Critchley HO, Wallace WH, Shalet SM, Mamtora H, 
Higginson J, Anderson DC. Abdominal irradiation in 
childhood; the potential for pregnancy. Br J Obstet Gy-
naecol 1992;99:392–394.





B Ö L Ü M

KANSERLİ KADIN HASTALARDA PELVİK 
CERRAHİ VE FERTİLİTE ETKİSİ

29

Op. Dr. Engin ÇELİK • Doç. Dr. Funda Güngör UĞURLUCAN

281

fertilite koruyucu tedaviler açısından değerlendir-
diğini göstermişlerdir (5).

Çocukluk çağı kanserlerinin 5 yıllık sağ kalım 
oranı günümüzde %83’e yükselmiş bulunmak-
tadır (6). Reprodüktif çağda görülen kanserlerin 
çoğunluğu erken evrede teşhis edildiğinden tedavi 
başarısı da yüksek olmakta, dolayısıyla hayat kali-
tesi ve fertilite problemleri bu hastalarda daha da 
önem kazanmaktadır.

Cerrahi
Kadınlarda infertilitenin bir nedeni enfeksiyon ve 
geçirilmiş cerrahiye bağlı olabilen tuba-peritoneal 
faktördür. Laparotomi sonrası %94’e varan oranda 
adezyonlar görülebilmektedir. Bu adezyonlar ne-
deniyle hastaneye yatış oranı İskoçya’da 8849 has-
tanın 10 yıllık takibinde  % 2.9 olarak bulunmuş-
tur (7). Cerrahi esnasında peritoneal yüzeylerdeki 
hasar, inflamasyona neden olmakta, bu da doku 
tamiri için gerekli fibrin eksudanın oluşumunu 
tetiklemektedir. Hasar sonrası ilk 3 saatte oluşan 
fibrin doku plazminojen aktivatörü tarafından 
normal bir doku iyileşmesinde 72 saatte yıkılma-
lıdır. Eğer bu yıkım gerçekleşmez ise iki peritone-
al yüzey arasında kalıcı adezyonlar oluşabilir. İlk 
ameliyatı gerçekleştiren cerrah ile adezyona bağlı 
komplikasyonu tedavi eden cerrah genel olarak 

Kırk yaşından önce her 51 kadından birine 
kanser teşhisi konulmaktadır (1). Günü-
müzde yaşanan sosyoekonomik değişimler 

neticesinde kadınların ilk doğumlarını yapma 
yaşları ilerlediği için kanser teşhisi konulan ka-
dınların önemli bir kısmı tanı anında çocuk sahibi 
değildir.

Dünyada 45 yaş altında kadınlarda en sık gö-
rülen 10 kanser tipi sırasıyla meme kanseri, ser-
viks kanseri, tiroid kanseri, over kanseri, kolorek-
tal kanser, lösemi, endometrium kanseri, lenfoma, 
santral sinir sistemi kanseri ve melanomlardır (2). 
Bu kanserlerin tedavisinde kullanılan cerrahi, rad-
yoterapi veya kemoterapiler üreme sağlığı açısın-
dan kadınlarda olumsuz etkiler oluşturmaktadır. 
Kanser tedavisine bağlı infertilite, depresyona ve 
bozulmuş yaşam kalitesine neden olmaktadır (3). 
Bu nedenle günümüzde hazırlanan tüm kanser 
tedavisi kılavuzlarında onkoloji tedavisi sunan 
hekimlerin hastalarına uygulayacakları kanser 
tedavisinin neden olduğu infertilite risklerini an-
latması ve fertilite koruyucu yöntemler hakkında 
hastalarını bilgilendirmesi gerektiği belirtilmekte-
dir (4). Selter ve arkadaşlarının 2019 yılında ya-
yınladıkları çalışmada hekimlerin üreme çağında-
ki akciğer kanseri, meme kanseri, kolorektal kan-
ser ve serviks kanseri hastalarının yalnızca %5’ini 
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farklı kişiler olduğu için adezyonların önemi çoğu 
cerrah tarafından hafife alınmaktadır (8).

Bu adezyonlar eğer pelvik anatominin yapısını 
bozar ve tubal transportu engellerse infertiliteye 
neden olabilmektedir. Açıklanamayan infertilite 
olgularında yapılan laparoskopide adezyolizis ya-
pılan grupta 12 aylık ve 24 aylık gebelik oranı %32 
ve %45 olur iken adezyolizis yapılmayan grupta 
gebelik oranı %11 ile %16 olarak bulunmuştur 
(9). İnflamatuar bağırsak hastalıklarının infertilite 
etkisini araştıran 1004 hastayı kapsayan bir meta 
analizde cerrahi yapılan hastalarda gebelik oranı 
%50 saptanırken aynı hastalık nedeniyle cerrahi 
yapılmayan grupta bu oran %82 olarak bulunmuş-
tur. Cerrahi geçiren hastaların %23’ü gebe kalmak 
için infertilite tedavisi almıştır (10).

Serviks kanseri
Kadınlarda dünyada en sık görülen jinekolo-
jik kanser türüdür. Serviks kanseri vakalarının 
%36.5’i 45 yaş altında görülmektedir (11). Sonoda 
ve arkadaşlarının yaptıkları retrospektif analizde 
reprodüktif çağda tedavi ettikleri hastaların yak-
laşık yarısına fertilite koruyucu tedavilerin uygu-
lanabileceğini saptamışlardır (12). Serviks kanseri 
tedavisinde fertilite koruyucu yöntemler; 40 yaş 
altı, belirgin infertilitesi olmayan, şiddetli çocuk 
isteği olan, skuamöz ve adenokarsinom histoloji-
lerdeki tümör çapı 4 cm altı olan, lenf nodu metas-
tazı veya parametrial invazyonu olmayan kadınla-
ra önerilmektedir (13). 

Hastalarda klinik muayene ve pelvik manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) ile hastalığın lokal 
yayılımı değerlendirilmektedir. Uzak metastaz 
açısından pozitron emisyon tomografisi (PET-
BT) istenebilir. Biyopsi materyali mutlaka uzman 
jinekopatolog tarafından incelenmelidir. Nöroen-
dokrin ve anaplastik gibi agresif histolojik tiplerde 
fertilite koruyucu tedaviler önerilmemektedir. Tü-
mör çapı 2 cm altında, lenfovasküler alan invaz-
yonu (LVSI) olmayan, servikal stromal invazyonu 
1 cm altı veya invazyon derinliği %50’den az olan 
hastalarda parametrial tutulum oranı %1’in altın-
da saptandığı için bazı araştırmacılar evrelemede 

tümör görünür dahi olsa konizasyon yapılarak bu 
histolojik özelliklerin patolojik olarak değerlendi-
rilmesini önermektedirler (14).

Serviks kanserinde fertilite koruyucu yöntem-
ler; konizasyon, basit trakelektomi, vaginal veya 
abdominal radikal trakelektomi, neoadjuvan ke-
moterapi sonrası tedavi olmak üzere 5 tiptedir.

FİGO evre 1A LVSI olmayan hastalarda koni-
zasyon sonrası cerrahi sınırlarda lezyon yok ise, 
endoservikal küretaj normal rapor edildiğinde 
bu hastalarda nüks oranı %0.5’tir. Lenfovasküler 
alan invazyonu varlığında veya servikal stromal 
invazyon 3 mm’den daha derin olgularda mutlaka 
pelvik lenf nodlarının da değerlendirilmesi gerek-
lidir (15).

Serviks kanserinde fertilite koruyucu tedaviler 
Fransız cerrah Dargent tarafından tümör çapının 
2 cm altında olan grupta vaginal radikal trakelek-
tomi (VRT) ile tedavi edildiğinde nüks oranının 
%6 olarak saptanması sonrasında popülarite ka-
zanmıştır. Vaginal radikal trakelektomide öncelik-
le laparoskopik pelvik lenf nodu değerlendirilmesi 
yapılmakta ve nodal yayılım düşünülmeyen hasta-
larda vajinal yoldan serviks ve çevre parametrium, 
vajen 1/3 ü ile birlikte çıkarılmakta kalan vajen 
uterusa dikilmektedir. Cerrahi sonrası iyileşme ve 
erken nükslerin tespiti için en az 1 yıl hastaların 
korunması önerilmektedir. Cerrahi sonrası en sık 
infertiliteye neden olan komplikasyonu servikal 
stenozdur. İntrauterin kateter yerleştirilerek ste-
nozun önlenmesi önerilmektedir.  Tedavi sonrası 
gebelik elde etme oranı %57 bulunmuştur. Yayın-
lanan 450 vakanın dahil edildiği meta-analizde 
ilk trimester düşükleri genel popülasyona benzer 
%17 bulunurken ikinci trimester kayıpları normal 
popülasyonun yaklaşık iki katı oranında %8.6 ola-
rak görülmektedir. Prematür doğum oranı %25 
olarak gösterilmiştir (16).

Abdominal radikal trakelektomi de benzer 
prensipler doğrultusunda parametrium ile birlik-
te serviksin abdominal yoldan çıkarılmasıdır. Bu 
yöntemde daha geniş parametrium çıkarılabil-
mektedir. Yayınlanan ilk vaka serilerinde uterin 
arter korunurken bunun gebelik başarısını arttır-
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madığı ve ameliyat süresini uzatması nedeniyle 
terk edilmiştir. Gebelik elde etme oranı %65 ola-
rak bulunmuştur. İkinci trimester kayıpları %19 
olarak görülürken elde edilen canlı doğum oranı 
vaginal radikal trakelektomi ile benzer olarak bu-
lunmuştur (16).

LACC çalışması sonrası laparoskopik cerra-
hinin serviks kanseri tedavisindeki yeri tartışmalı 
hale gelmiştir. Park ve arkadaşlarının 71 hastayı da-
hil ettikleri laparoskopik radikal trakelektomi çalış-
masında nüks oranı %10 olarak saptanmıştır (17).

Vaginal radikal trakelektomi yapılan tümör 
çapı 2 cm üzeri tümörlerde nüks oranı %17 sap-
tanması nedeniyle evre 1b2 tümörlerde vaginal 
radikal trakelektomi kontrendikedir. Bu grup 
hastaya neoadjuvan kemoterapi sonrası cerrahi 
uygulanır ise nüks oranı %6 ve abdominal radikal 
trakelektomi uygulanırsa nüks oranı %7 olarak 
görülmektedir. Fakat neoadjuvan kemoterapi son-
rası cerrahide gebelik oranı %69 iken abdominal 
radikal trakelektomi sonrası bu oran %49’a düş-
mektedir (14).

Endometrial kanser
Gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kan-
serdir. Artan obezite, beklenen yaşam süresinin 

uzaması, doğum oranlarında düşme nedeniyle 
insidansı artmaktadır. Etiyolojide karşılanmamış 
östrojen, yağ dokusundan salgılanan inflamatuar 
sitokinler ve PI3K yolağındaki anormallikler so-
rumlu tutulmaktadır (18).

Endometrium kanserlerinin %6’sı 45 yaş al-
tında görülmektedir (1). Çocuk isteği olan, bili-
nen infertilitesi olmayan, endometrioid grade 1 
tümörler ve myometrial invazyonu olmayan ka-
dınlarda fertilite koruyucu tedaviler uygulanabilir.

Pelvik MRG ile myometrial invazyon derinli-
ği ve ekstrauterin metastaz değerlendirilmelidir. 
Lynch sendromu açısından aile hikayesi sorgulan-
malıdır. CA-125 istenmelidir. Küretaj materyalin-
de progesteron reseptörlerine bakılması opsiyo-
neldir (18). 

Tedavide progestinler kullanılmaktadır. Oral 
yoldan medroksiprogesteron asetat 300-600 mg 
veya megestrol asetat 160-320 mg kullanılmak-
tadır. Levonorgestrel salınımlı rahim içi araç 
(LNG-RİA) bir diğer seçenektir (19). Yapılan bir 
meta-analizde progesteron tedavisinin başarı ora-
nı %74, nüks oranı ise %40 olarak bulunmuştur. 
Yakın zamanda yapılan 32 hastanın dahil olduğu 
histeroskopik rezeksiyon sonrası progesteron te-
davisinde benzer tedavi başarısı görülürken daha 
düşük nüks oranı (%11) saptanmıştır (18).

Tablo.1 Serviks kanserinde fertilite koruyucu tedaviler

Tümörün özelliği Önerilen fertilite koruyucu tedavi

Evre 1A1, LVSI yok Konizasyon

Tm çapı <2cm, LVSI yok, stromal 
invazyon 1cm altı veya %50’den az 
invazyon

Konizasyon / Basit trakelektomi + Pelvik lenf 
nodu değerlendirilmesi

Tm çapı <2cm, LVSI var veya stromal 
inazyon %50’den fazla

Vajinal radikal trakelektomi + Pelvik lenf nodu 
değerlendirilmesi

Evre 1B2 ( tümör çapı 2-4cm) Neoadjuvan kemoterapi sonrası cerrahi veya 
abdominal radikal trakelektomi
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değerleri sayılabilir. Laparoskopi ile laparotomi 
arasında nüks açısından istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık izlenmemiştir (%18-%10) (24). 
Cerrahi esnasında tüm batının eksplore edilmesi, 
batın sıvısı örneği ve şüpheli alanlardan biyopsi-
ler alınması ve infrakolik omentektomi yapılması 
önerilmektedir. Frozen incelemenin %25 yanılma 
riski olduğu için üreme çağındaki kadınlarda iki 
basamaklı tedavi daha uygun olabilmektedir.

Epitelyal over tümörleri
Görünüm olarak evre 1 olarak değerlendirilen 
over kanserlerinin cerrahi evrelenmesiyle %30 
oranında evresi artmaktadır. Cerrahi esnasında 
abdominal eksplorasyon, total omentektomi ve 
müsinöz over kanserleri dışında evrelemede pel-
vik-paraaortik lenf nodu diseksiyonu yapılması 
önerilmektedir (25). 

Epitelyal over kanseri tedavisinde USO ya-
pılarak uterus ve diğer overin korunduğu cerra-
hi evreleme yapılan hastaların değerlendirildiği 
meta-analizde; nüks evre 1a’da %10, evre 1c’de ise 
%16 olarak saptanmıştır (p:0.002). Evre 1a grade 
1’de nüks %7, grade 2’de %11 ve grade 3’de %29 
olarak görülmektedir (p:0.0004). Evre 1c1 tü-
mörlerde nüks %12 iken evre 1c2-3’de nüks oranı 
%23 olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 
(p<0.05) (26). 

Hastalar histolojilerine göre değerlendirildi-
ğinde müsinöz tipte %10, serözde %15, endomet-
rioidde %13 ve berrak hücreli tümörlerde nüks 
oranı %22 olarak anlamlı olarak yüksek saptan-
maktadır ( p:0.007) (26).

Epitelyal over kanserlerinde evre 1a grade 1-2 
ile evre 1c1 grade 1-2 tümörlerde fertilite koruyu-
cu tedaviler uygulanabilmektedir. Evre 2 ve üzeri 
tümörler ile grade 3 tümörlerde fertilite koruyucu 
tedaviler genel olarak önerilmemektedir (27). 

Germ hücreli over tümörleri
Tüm over kanserlerinin %5’ini oluşturmaktadır. 
Medyan görülme yaşı 19’dur. Germ hücreli over 
kanserlerinin %83’ü 40 yaş altında görülmektedir. 

Tedaviye başladıktan sonra 3 ile 6 ay arayla en-
dometrium değerlendirilmelidir. Hastalık persiste 
ediyor ise ilaç dozu arttırılmalı veya kombinasyon 
tedavisine geçilmelidir. Tedaviye yanıt 12 ay içeri-
sinde alınmamış ise histerektomi önerilmektedir. 
Ardışık iki endometrial değerlendirmede  de has-
talık görünmez ise hastalar infertilite merkezle-
rine yardımcı üreme teknikleri için gönderilmesi 
önerilmektedir. Çocuk sahibi olduktan sonra has-
talara histerektomi yapılmalıdır. Çocuk istemeyen 
hasta grubuna takip esnasında hastalığın ilerleme 
riski anlatılarak idame progesteron tedavisi verile-
bilmektedir (20). 

Over kanseri
En ölümcül jinekolojik kanser türüdür. Tipik ola-
rak ileri yaşta ve ileri evrede tanı almaktadır. Over 
kanserlerinin % 12’si 45 yaş altında görülmektedir. 
Üreme çağında evre 1a ve 1b over kanserlerinde 5 
yıllık sağkalım %91.2’dir (21). 

Over kanserleri epitelyal, germ ve seks kord 
stromal hücreli olarak sınıflandırılmaktadır.

Borderline over tümörleri
Borderline over tümörlerinin %34’ü kırk yaş al-
tında görülmektedir. Erken evrede mortalite %0.5 
ileri evrede %2 gibi düşük orandadır. Gebelik ar-
zusu olan kadınlarda tüm evrelerde fertilite ko-
runabilmektedir. Primer tedavi ve nükslerde tek 
tedavi seçeneği cerrahidir (22). 

Tek taraflı kitlelere kistektomi yapılması ile 
nüks oranı %20 olurken tek taraflı salpingo-oofe-
rektomi (USO) yapıldığında nüks oranı %9’a düş-
mektedir. Her iki tedavi seçeneğinde de gebelik 
oranları benzer bulunmuştur (%40.3-%45.5). Bu 
nedenle tek taraflı borderline over tümörlerinde 
USO yapılması tercih edilmelidir. İki taraflı tümör-
lerde ise USO-kontralateral kistektomi ile bilateral 
kistektomi arasında rekürrens açısından farklılık 
saptanmadığından bilateral kistektomi yapılması-
nın daha uygun olduğu düşünülmektedir (23).

Nüks için risk faktörleri seröz histoloji, mik-
ropapiller yapı, invaziv implant, yüksek CA125 
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dir veya radyoterapi tedavisi yüzüstü pozisyonda 
verilebilmektedir (30, 31).

Kemoterapötikler
İntrauterin 20. haftada maksimum seviyede olu-
şan oositler doğumda sayıları bir milyona kadar 
azalmakta ve menopoza kadar yaklaşık 450’si 
ovüle olabilmektedir. Kadınların bu değerli oosit 
rezervleri TaP63 molekülü nedeniyle apoptozise 
yatkın olduğu düşünülmektedir. Kanser tedavisi 
için verilen kemoterapötikler non-selektif olarak 
vücuttaki tüm hücrelerde olduğu gibi oosit hücre-
lerine de etki etmektedir. Primer olarak oositler-
de yaptığı hasar dışında overin vasküler yapısı ve 
mikro çevrede yaptığı değişiklikler de over fonksi-
yonlarını olumsuz etkilemektedir (32).

Kemoterapötikler amenoreye neden olabilme 
risklerine göre sınıflandırılmaktadır. Yüksek risk 
(%80 amenore): Alkilleyici ajanlar (siklofosfamid, 
ifosfamid); orta risk (%50 amenore): karboplatin, 
sisplatin, doksorubisin; düşük risk (%30 ameno-
re): paklitaksel, bleomisin, etoposid olarak sınıf-
landırılabilir. 

Alkilleyici ajanların yüksek gonadotoksik et-
kilerinin nedeni hücre siklusunun her evresinde 
DNA’da hasara neden olmasıdır. Gonadotoksik 
etki hastanın yaşı, verilen ilacın dozu, süresi, uy-
gulanan protokole bağlı olarak değişmektedir. 
Prepubertal dönemde amenore insidansı daha 
düşüktür (33). 

Radyoterapi
Serviks kanseri, rektum kanseri, lenfoma ve sar-
komların tedavisinde pelvise radyoterapi sıklıkla 
uygulanmaktadır. Over radyoterapiye çok hassas 
bir dokudur. 2 Gy üzerinde uygulanan radyoterapi 
primordial foliküllerin yarısında hasara neden ola-
bilmekte, 6 Gy üzeri dozlarda bile kalıcı amenore 
görülebilmektedir. Wallace ve arkadaşlarının yap-
tığı matematiksel modellemeye göre doğumda 20 
Gy; 20 yaşında 16 Gy ve 30 yaşında 14 Gy radyote-
rapi sterilizasyona neden olmaktadır (34). Radyo-
terapinin etkisi uygulanan radyoterapi alanı, uygu-
lanma tipi, fraksiyon sayısına bağlı değişmektedir. 

Vakaların %60-70’i evre 1–2’de teşhis edilmekte-
dir. Disgerminom (%15 bilateral) hariç unilateral-
dirler. Fertilite koruyucu tedaviler üreme çağında 
bütün evrelerde uygulanabilmektedir (28). 

Disgerminom, endodermal sinüs tümörü 
(yolk sak tümörü), immatür teratom ve mikst ola-
rak sınıflandırılmaktadırlar. Tüm histolojik tipler 
yüksek kemosensiviteye sahiptirler. Adjuvan te-
davide bleomisin, etoposid ve sisplatinden oluşan 
BEP rejimi uygulanmaktadır.

Cerrahi evrelemede jinekolojik onkoloji litera-
türü ile pediatrik cerrahi literatürü arasında fark-
lılıklar bulunmaktadır. Pediatrik cerrahide tümö-
rün eksizyonu ve sadece implantların çıkarılması 
önerilirken, jinekolojik onkoloji kılavuzlarında 
omentektomi ve disgerminomda pelvik-paraaor-
tik lenf nodu disseksiyonu önerilmektedir.

Fertilite koruyucu cerrahi sonrası infertilite 
oranı genel popülasyona benzer oranda (%5-10)  
saptanmaktadır. Tedavi sonrası nüksler genelde 
erken dönemde (ilk 2 yılda) görülmektedir. Tü-
mör belirteçleri gebelik esnasında da yükselmesi 
nedeniyle nüks ayrımında zorluk yaratacağı için 
ilk 2 yıl gebe kalınmaması önerilmektedir. Israr-
la erken dönemde gebe kalmak isteyen hastalara 
kemoterapinin oositler üzerindeki etkisinin 6 ay 
kadar sürebileceği anlatılmalıdır (29).

Rektum kanseri
Rektum kanserinin %2’si 40 yaş altında görülmek-
tedir. Lokal ileri evrede tedavi kemoradyoterapi 
sonrası cerrahidir. Fertilite korunması amacıyla 
over transpozisyonu uygulanmakta fakat gebe-
lik başarısı uterusa uygulanan radyoterapi nede-
niyle düşük olmaktadır. Uterusu radyoterapinin 
olumsuz etkilerinden korumak için üst abdomene 
transpozisyonu yeni uygulanan deneysel bir yön-
temdir. Uterus radyoterapi öncesi laparoskopi ile 
kardinal ve sakrouterin ligamanlar, vagina ve ute-
rin arterden ayrılır. Uterus radyoterapi alanı dışı-
na taşınır ve rektum tümör cerrahi sonrası uterus 
pelvise getirilerek anastomoz yapılmaktadır. Bu 
yöntem dışında uterusun askı sütürleri ile superi-
or ve anteriora doğru fleksiyonu sağlanabilmekte-
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kanserli 131 kadınla yapılan bir çalışmada ortala-
ma 5 yıl sonra 33 kadına dondurulmuş embriyo 
transferi yapılmış ve embriyo transferi başına %45 
doğum oranı elde edilmiştir (38). 

Matür Oosit Dondurulması
Postpubertal hastalarda günümüzde kullanılan bir 
diğer standart yöntemdir. Sperm gerekli değildir. 
Reprodüktif otonomi sağlamaktadır. Oosit dondu-
rulmasındaki başarı vitrifikasyon yönteminin kul-
lanılmasıyla elde edilmiştir. Vitrifikasyon yüksek 
başlangıç kriyoprotektan konsantrasyonunda yük-
sek hızlı soğutma ile hücre içi kristalleşme olmadan 
hücrenin cam benzeri görünümde dondurulması-
dır. Yapılan 4 randomize çalışmada klinik gebelik 
oranları açısından taze veya donmuş oosit kullanı-
mı arasında başarı farklılığı saptanmamıştır (39).

Cobo ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 35 
yaş altı matür oosit dondurulmasında kümülatif 
gebelik oranı 5 oosit için %15.4; 8 oosit için %40. 
8 ve 10 oosit için %60.5 iken 35 yaş üstünde bu 
oranlar %5.1; %19.9 ve %29.7 olarak saptanmış ni-
hayetinde 35 yaş üstünde dondurulmuş oosit ba-
şarısı yarı yarıya azaldığı görülmektedir. Kanserli 
kadınlarda oosit dondurulması ile ilgili çalışmalar 
günümüzde kısıtlı sayıda olmakla birlikte gebelik 
başarısı genel popülasyonla benzerdir (40).

Embriyo ve oosit dondurulması için kontrollü 
ovaryan stimülasyon (KOS) gereklidir. Yaklaşık 2 
ile 6 hafta arasında bir süre gerekmektedir. KOS’da 
kullanılan protokol ve gonadotropin dozu hasta-
nın yaşı, antral folikül sayısı, anti müllerian hor-
mon düzeyi, kanser tipi, tedaviye başlama süresine 
bağlı olarak değişmektedir. Amaç kısa sürede çok 
sayıda oosit elde ederken tedaviyi geciktirebilecek 
başta ovaryen hiperstimülasyon sendromu olmak 
üzere komplikasyonlardan kaçınmaktır. Menstrü-
el siklusun herhangi bir noktasında başlanabilen 
random start protokolü veya foliküler ve lüteal 
fazda stimülasyon yapıldığı Şangay protokolleri 
kullanılmaktadır. GnRH antagonist başlanmak-
ta GnRH agonist ile trigger tercih edilmektedir. 
Hormon sensitif kanserlerde östrojen düzeyini 
düşürebilmek için aromataz inhibitörleri (letro-
zol) kullanılabilmektedir (41).

Uterusa uygulanan radyoterapi uterin volüm-
de azalma, serviste kısalmaya neden olmaktadır. 
Endometrium incelmekte, myometriumda fibro-
zis görünmektedir. Uterin hasar genç yaşta daha 
ciddi sorunlara neden olmaktadır. Çocukluk çağı 
kanserleri nedeniyle uterusa 50 Gy radyoterapi 
alan hastaların takiplerinde preterm doğum riski 
3.5 kat ve düşük doğum ağırlığı riski 2.1 kat arttığı 
gösterilmiştir (35).

Over Transpozisyonu
En eski fertilite koruyucu teknik olarak düşünü-
lebilir. İlk defa 1958 yılında McCall ve arkadaşları 
tarafından pelvik radyoterapi öncesi kullanılmış-
tır. Günümüzde genelde laparaskopik olarak over 
utero-ovarian ligamandan ayrılarak infundibu-
lopelvik ligamanın kraniale doğru disseksiyonu 
ile overler radyoterapi sahasından uzaklaştırılır. 
Overyan damarların torsiyone olmamasına dikkat 
edilmeli, over kalıcı sütürler ile batın duvarına sa-
bitlenmelidir. Over lokalizasyonu belirlemek için 
klipsler kullanılmaktadır. Tedavide başarısızlığın 
en sık nedeni overlerin pelvise tekrar inmesi nede-
niyledir. Radyoterapiden kısa süre önce uygulan-
malıdır. En sık komplikasyon %15 oranında görü-
len over kistleridir. Bunun dışında ağrı, torsiyon 
ve kalan overde nüks olabilmektedir. Transpozis-
yon sonrası spontan gebelik olabilmektedir fakat 
çoğunlukla uterus radyoterapiden etkilenmesi 
nedeniyle gebelik prognozu kötü olmaktadır (36). 

Over fonksiyonları transpoziyon yapılan rad-
yoterapi şeklinden etkilenmektedir. Vaginal bra-
kiterapi sonrası over fonksiyonları %90 oranında 
devam ederken, eksternal radyoterapi sonrası bu 
oran %60’a düşmektedir (37). 

Embryo Dondurulması
Fertilite koruyucu yöntem olarak başarısı kanıt-
lanmış standart bir yöntemdir. Kanserli kadın-
larda yapılan çalışmalarda taze embriyo transferi 
ile benzer başarı oranları elde edilmiştir. Sperm 
gereklidir. 35 yaş altında embriyo transferi başı-
na başarı oranı %43 olarak saptanmıştır. Gebelik 
başarısı artan yaşla birlikte azalmaktadır. Meme 
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geri dönmekte, ortalama 4-5 yıl fonksiyonuna de-
vam edebilmektedir. Bu yöntemle spontan gebelik-
ler elde edilebilmiştir. Heterotopik transplantasyon 
ciddi pelvik adezyon, bozulmuş pelvik anatomi. 
pelvik radyoterapiye bağlı düşük kanlanması olan 
hastalarda tercih edilmektedir (42).

Pachero ve arkadaşlarının yaptığı meta-ana-
lizde 309 over dokusu dondurulması ile 84 canlı 
doğum elde edilmiştir. Kümülatif klinik gebelik 
oranı %57.5, canlı doğum oranı %37 olarak sap-
tanmıştır. Kanser hastalarında en önemli risk kan-
ser hücrelerinin re-implante olabilme ihtimalidir. 
Over dokusunun patolojik ve immünohistokim-
yasal olarak incelenmesi bu ihtimali engelleyeme-
mektedir. Bu sebeple over dokusu dondurulması 
kan kanserleri, over kanserleri, kalıtımsal over 
kanseri veya overe metastaz riski yüksek olanlarda 
kullanılmamaktadır (43).

Over Dokusu Dondurulması 
Günümüzde deneysel bir metod olarak kabul edil-
mektedir. Laparoskopi ile çıkarılan over doku kor-
teksi yavaş dondurma ile saklanmaktadır. Eğer te-
davide pelvik radyoterapi uygulanacak ise veya çok 
küçük yaşlardaki hastalarda overin tamamı çıkarı-
labilir. Prepubertal dönemde kullanılabilmektedir. 
Stimülasyona gerek olmadığı için kısa zamanda uy-
gulanabilir. Fertilitenin korunması yanı sıra endok-
rin fonksiyonlarda korunmaktadır. Kanser tedavisi 
sonrası gebelik planlandığında saklanan over kor-
teksi çözülerek, ortotopik olarak pelvise (kalan over 
dokusu veya latum içerisindeki peritoneal cebe) 
veya heterotopik olarak pelvis dışına (ön kol, ab-
dominal duvar gibi) transplante edilebilmektedir. 
Günümüze kadar rapor edilen 130’dan fazla bu yol-
la elde edilmiş gebelik mevcuttur. Transplantasyon 
sonrası 60 ile 240 gün arasında over fonksiyonları 

Tablo.2 Kadınlarda fertilite koruyucu yöntemler

Embryo 
dondurulması

Matür oosit 
dondurulması

Over dokusu 
dondurulması

Yaş sınırı Postpubertal Postpubertal Kısıtlama yok

Kanser tedavisinde 
gecikme

2-6 hafta gecikme 2-6 hafta 
gecikme

Gecikme yok

Sperm ihtiyacı Var Yok Yok

Dondurma 
protokolü

Vitrifikasyon Vitrifikasyon Yavaş dondurma

Canlı doğum ihtimali 5-8 embryo 20 oosit Transplantasyon sonrası 
üçte bir ihtimal

Gebe kalma metodu İVF İVF Spontan gebelik mümkün

Avantajları Başarısı uzun zaman 
önce kanıtlanmış

Üreme otonomisi Üreme otonomisi, 
endokrin fonksiyon

Riskleri Düşük kalitede 
embryo

Az sayıda oosit 
toplanması

Hastalığın re-transplante 
olması

Durumu Klinik uygulamada Klinik 
uygulamada

Deneysel 

İVF: yardımcı üreme teknikleri. Dolmans MM, Manavella DD. Recent advances in fertility preservation J Obstet 
Gynaecol Res. 2019 Feb;45(2):266-279.
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anında 55 yaşından küçük olduğu ve bu hastaların 
yaklaşık olarak %26’sının da 20 yaşından küçük 
olduğu saptanmıştır (3,4). Amerika ulusal kanser 
enstitüsünün, kanser insidansı ve sağ kalımları 
hakkındaki izlem, epidemiyoloji ve sonuçları üze-
rine çalışan programı olan SEER verilerine daya-
nan güncel epidemiyolojik tahminler, 2004-2008 
yılları arasında kanser tanısı alan hastaların% 
9’unun 45 yaşın altında ve %1’inin de 20 yaşın 
altında olduğunu bildirmiştir (5). Yine, ABD’de, 
2010 yılında yaklaşık 1,5 milyon kadın ve erkeğe 
kanser tanısı konulduğu ve bu kişilerin yaklaşık 
olarak %1’inin, 20 yaşın altında olduğu saptan-
mıştır (6). Kanser tanısı konulan çocuk ve adole-
sanların büyük bir çoğunluğunda, onkolojik teda-
videki ilerlemeler nedeniyle rölatif olarak oldukça 
yüksek remisyon oranları ve uzun süreli yaşam 
süreleri başarılmaktadır. Ayrıca, 50 yaşından kü-
çük kanser hastalarının çoğunda beklenen 5 yıllık 
yaşam sürelerinin ise %75-80 olduğu bildirilmiştir 
(5, 7, 8, 9, 10). 

Kanser tanı ve tedavi rejimlerinin düzelmesi 
ile hasta sağ kalımları arttığından dolayı, kanserin 
kendisinin ve kanser tedavilerinin (radyoterapi, 
kemoterapi, cerrahi işlemler ve ağrı tedavisinde 
opioid ilaçların kullanılması gibi) uzun dönem-
deki zararlı etkileri de ortaya çıkmakta ve çözüm 

GİRİŞ
İnsanlar; fizyolojik ve biyolojik yapıları ile hor-
monlarının karşılıklı etkileşimleri sonucunda 
üremek için programlanmaktadır. Ayrıca, çoğu 
kültürdeki ebeveyn olmayı, evlenmeyi zorlayan 
sosyal baskılar ve yapılar da bu durumu güçlen-
dirmektedir. Bu nedenle, bireyler için bir aile 
kurma ve çocuk sahibi olma yeteneği (fertilite), 
önemli bir yaşam kalitesi göstergesidir. Üreme ye-
tersizliklerinin sebep olduğu stres ve ızdırap, er-
kek ve kadınlar arasında benzer özelliklere sahip-
tir ve her iki cinsiyette de yaşam kalitesini önemli 
oranda azaltmaktadır (1). Embriyo ve yumurta 
dondurma, saklama (banking) gibi yardımlı üre-
me tekniklerindeki ve in vitro fertilizasyon tek-
nolojilerindeki ilerlemeler, infertil çiftlerin çocuk 
sahibi olma şansını arttırmıştır. Üreme sağlığı ala-
nındaki bu ilerlemeler, daha önceleri çocuk sahibi 
olmaları mümkün olmayan kişilerin birçoğu için 
anne-baba olma olasılığı sunmaktadır. Günümüz-
de, hem erkek hem de kadınlardaki infertilitenin 
önemli sebeplerinden birisi de kanser hastalığıdır. 
Tüm erkeklerin yaklaşık olarak %44’ü, yaşamları 
boyunca bir kanser tanısı ile karşılaşmaktadır (2). 
Yapılan araştırmalarda, yeni tanı konulan kanser-
li erkek hastaların yaklaşık olarak %15’inin, tanı 
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yolları araştırılmaktadır (2,11). Bunlardan birisi 
de infertilite’dir. Kanserin kendisi ve tedavisi, sık-
lıkla erkek infertilitesi ile bağlantılıdır (12). Kan-
serli hastalardaki fertilite ile ilgili kaygılar erkekler 
ve kadınlar için benzer olmasına rağmen, müda-
hale olanakları oldukça farklılık göstermektedir. 
Kanserin kendisinin infertiliteye yol açabilmesi-
nin yanısıra, kanseri iyileştirebilme gibi olumlu 
özelliklere sahip olmalarına rağmen, onkolojik 
cerrahi tedavi, radyoterapi ve kemoterapi, erke-
ğin fertilite potansiyelini bozmaktadır ve hastanın 
yaşam kalitesini de büyük ölçüde olumsuz olarak 
etkilemektedir (13).

Bu nedenle hastalar ve hekimlerin, hastaların 
maruz kalacakları tedavilerin fertilite üzerine olan 
olası etkilerini ve risklerini bilmesi gerekmektedir. 
Kanserli hastalarda fertilitenin korunması hakkın-
daki araştırmalar, günümüzde ilgi odağı olmuştur. 
Kanser sağ kalım oranları arttıkça ve de uzun sü-
reli yaşam kalitesi üzerine artık daha fazla vurgu 
yapıldığından dolayı, kanserden kurtulan kişilerin 
gelecekteki baba olup olamamaları olasılığı, bir 
endişe kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır (14, 15, 
16). Bu olumsuz koşullara rağmen, kanser tedavile-
rine maruz kalan erkeklerin fertilitelerini korumak 
veya tekrar kazandırmak çoğu zaman olasıdır (12, 
17). Boşanma, eğitim ve meslek kökenli nedenler 
veya eşin ölümü gibi faktörler nedeniyle, hayatının 
ilerleyen dönemlerinde çocuk sahibi olma peşinde 
koşan erkeklerin sayısındaki artış sebebiyle, gele-
cekte baba olmak isteyen kanserden kurtulan kişi 
sayısı da gittikçe çoğalmaktadır (14). Günümüzde, 
kanser tanısı konulan çocuk sahibi olma yaşındaki 
tüm hastalara, kanser tedavisi yapılmadan önce fer-
tiltelerinin korunmasına yönelik seçeneklerin neler 
olduğu hakkında bilgi verilmesi tavsiye edilmekte-
dir (18). Bu sosyal değişim, fertilizasyonunun ko-
runması hedeflenen kanserli hasta populasyonunu 
önemli ölçüde etkilemektedir.

Bu bölümde, kanserli erkek hastalara yapılan 
pelvik cerrahilerin fertilite üzerine olan etkileri ir-
delenecektir ve kanserli hastalarda fertilitenin ko-
runmasına yönelik mevcut olan veya yeni ortaya 
çıkan seçenekler gözden geçirilecektir. 

ERKEK FERTİLİTESİ ÜZERİNE 
KANSERİN ETKİSİ
Kanser ile ilişkili fertilite bozukluğunun altta yatan 
etiyolojisi sıklıkla multifaktöriyel’dir. Birçok çalış-
mada, kanser tanısı konulduğunda, altta yatan has-
talık sürecinin fertiliteyi bozabileceği gösterilmiştir 
(19, 20). Kanserli erkek hastalardaki subfertilite ve 
infertilite, somatik veya psikososyal faktörler ne-
deniyle oluşabilmektedir. Kanserin neden olduğu 
psikolojik travmanın olumsuz etkisinin yanı sıra, 
üreme kapasitesi ve fonksiyonları üzerine kanserin 
kendisinin de sebep olduğu olumsuz etki, hastalar 
için yıkıcı olabilmektedir. Anatomik değişiklikler, 
hormonal dengesizlik veya gonadal hasarlardan 
dolayı; sperm sayısının, motilitesinin, morfoloji-
sinin veya sperm DNA bütünlüğünün etkilenme-
si sebebiyle, kanser tedavisi başlamadan önce de 
hastaların fertilite fonksiyonları bozulabilmektedir 
(21). Herhangi bir kanser tedavisi başlanmadan 
önce, kanser hastalarının bazal fertilite durumları 
üzerine primer malignitenin etkisinin araştırıldığı 
çalışmalarda; semen parametrelerinin bozulduğu 
saptanmıştır (anormal spermatogenezis ile ilgili 
olarak en yüksek riskin germ hücreli tümörlerde 
olduğu gözlenmiştir) (22, 23). Hipotalamik-hipo-
fiz-gonadal aksın kesintiye uğraması nedeniyle, 
gonadotropinlerin azalması, vücudun kansere karşı 
göstermiş olduğu immunolojik ve sitolojik yanıt, 
germinal epitelin hasar görmesi, spermatogenezisi 
etkileyen sistemik süreçler (ateş, malnutrisyon ve 
immunosupresyon vb) ve kanser progresyonunun 
bilinen zararlı etkileri, erkek üreme sağlığını olum-
suz bir şekilde etkilemektedir (24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30). Ateş, semen parametrelerini negatif olarak 
etkilemektedir. Düşük ateşin, astenospermi veya 
oligoastenozoospermi ile uyumlu olduğu, daha 
yüksek vücut ısısının ise azoospermi ile uyumlu 
olduğu gösterilmiştir (31, 32). Bazı malignitelere 
karşı oluşan immun yanıtın bir parçası olarak artan 
sistemik sıcaklık, germ hücrelerinin dökülmesi yo-
luyla büyük miktarlarda germ hücresi kaybına yol 
açabilmektedir. Ayrıca, kansere bağlı olarak artmış 
katabolizma, malnutrisyon, stres hormonlarının 
artması gibi nedenlerle de kanser, fertiliteyi olum-
suz olarak etkileyebilmektedir (33). Malignite, tü-
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engel olan antisperm antikorlarının üretilmesi ile 
veya germ hücrelerinde ve leydig hücrelerinde ha-
sara yol açan sitokinlerin serbestleşmesi ile de oto-
immun bir yanıta katkıda bulunabilmektedir (29). 
Lass ve ark.’larının çalışmasında, sperm dondurma 
işlemi yapılan kanserli hastaların %49,8’inde, her 
ejakülatta 10 milyondan daha az motil sperme sa-
hip oldukları, %13,8’inin azoospermik ve %2,6’sı-
nın ise bir örnek verebilme yeteneğinden yoksun 
oldukları gözlenmiş (36).

MALİGNİTE TEDAVİLERİNİN 
ERKEK FERTİLİTESİ ÜZERİNE 
ETKİSİ
Kanser tedavisinin; cerrahi, radyoterapi ve kemo-
terapi gibi 3 ana yöntemi bulunmaktadır. Bu te-
davi şekillerinin tam olarak bilinmesi, en büyük 
kür oranına sahip olan en etkili tedavi seçeneğinin 
ve en az zararlı yan etkilere sahip olan tedavi şek-
linin belirlenmesini sağlamak için çok önemlidir. 
Kanserli kişilerde, hastalığa yönelik olarak yapılan 
radikal cerrahi yöntemleri, radyoterapi ve sitotok-
sik kemoterapi gibi anti-kanser tedavilerindeki ve 
destekleyici tedavilerdeki ilerlemeler sonucunda, 
son birkaç dekattır artık kanser hastalarının so-
nuçlarında iyileşmeler, oldukça yüksek remisyon 
oranları ve uzun süreli yaşam beklentileri elde edi-
lebilmektedir. Bu yüzden, kanser sonrası dönem-
de kanser hastalarının yaşam sürelerini arttırmak 
amacı, artık kanser hastalarının yaşam kalitelerini 
arttırmaya, yaşam kalitelerini korumaya odak-
lanmaya doğru yön değiştirmiştir. Kanser hasta-
larının tedavisinde cerrahi, radyoterapi veya ke-
moterapi tedavileri tek başına veya kombine kul-
lanılmaktadır ve bu da fertilitenin bozulmasının 
multifaktöriyel doğada olması ile sonuçlanmakta-
dır (şekil 1). Kanser tedavisi sonrasında, infertili-
te riskine eşlik eden multipl faktörler; yaş, tedavi 
öncesi gonadal fonksiyon, üreme sistemi organ-
ları üzerine cerrahinin ve radyasyonun etkisi ile 
kemoterapinin gonadal toksisitesi gibi faktörleri 
içermektedir (37). Bu spesifik tedavilerin dozu ve 
maruz kalmanın süresi ile fertilite arasında ters 
orantılı bir ilişki bulunmaktadır. (38, 39, 40, 41). 

mör hücrelerinin hızlı proliferasyonu ve bozulmuş 
apopitozis nedeniyle bir hipermetabolik durumun 
indüksiyonu vasıtasıyla (spermatotoksik metabolit-
lerin büyük miktarlarının üretimine neden olarak) 
olduğu kadar, hormonal ve beslenme değişiklikleri 
yoluyla da fertiliteyi olumsuz olarak etkilemektedir. 
Erkek üreme kapasitesinin sürdürülmesinde kritik 
bir rol oynayan vitaminlerdeki, eser elementlerde-
ki ve minerallerdeki düşüklüklere de neden olan 
malignite; fiziksel testiküler gelişmeden, sperma-
tojenik kaliteye kadar değişen spektrumdaki etki-
si ile erkek infertilitesine yol açabilmektedir (29). 
Primer malignitenin doğrudan etkileri ve hastanın 
immun sistemi arasındaki kompleks etkileşim göz 
önüne alındığında, fertiliteyi azaltabilecek birkaç 
faktör bulunmaktadır. Karsinogenezis, sistemik 
bir inflamatuvar durum ile sonuçlanabilmekte ol-
duğundan, metabolik olarak aktif olan sitokinlerin 
sekresyonu, germinal epitelyum üzerine doğrudan 
bir hasara neden olabilmektedir. Sonuç olarak, kan-
ser, aynı zamanda kötü-yetersiz beslenme ile ilişkili 
bir kronik hastalık olarak da üreme potansiyelini 
olumsuz olarak etkileyebilmektedir (34).

Üreme sağlığı üzerine malignitenin global et-
kisinin yanı sıra, germ hücreli tümörler gibi bazı 
tümörler ise direk gonadotoksik etkiler üretmek-
tedir. Germ hücreleri üzerine kanserin doğrudan 
etkisine ilaveten, sistemik hormonlardaki değişik-
likler aracılığıyla da fertilite dolaylı olarak da etki-
lenebilmektedir. Özellikle hCG üretimine neden 
olan testiküler maligniteler, hipotalamus ve hipofiz 
üzerinde sekonder feed-back mekanizmasına yol 
açmak suretiyle, hipotalamus ve hipofizden GnRH 
ve LH’ın serbestleşmesini azaltarak spermatogene-
ziste azalmaya sebep olmaktadır. Hematopoietik 
maligniteler, hipotalamus ve hipofizi de içerecek 
şekilde ya santral sinir sisteminin doğrudan in-
filtrasyonuna ya da tiroid ve adrenal hormonları 
da kapsayan sistemik süreçleri düzensizleştirmeye 
ve işlev bozukluklarına sebep olabilmektedir (35). 
İlave olarak, kanseri takiben veya tedavisini takiben 
oluşan hormonal değişiklikler de, sperm üretimi ve 
fonksiyonu üzerine zararlı etkilere sahiptir. Malig-
nite ile ilişkili olan stres yanıtı ve metabolik bozuk-
luk, hormonal dengeyi bozabilmekte ve fertiliteyi 
azaltabilmektedir. Tümörler, sperm motilitesine 
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erkeklerin %20’sinin spermin dondurulması gibi 
bir seçeneklerinin olduğu konusunda kendileri-
ne herhangi bir bilgilendirmenin yapılmadığını 
söyledikleri saptanmıştır. Schover ve ark.ları, on-
kologlar arasında yaptıkları bir ankette ise, dok-
torların sadece yarısının zamanlarının çok az bir 
kısmını, spermin dondurulması ile ilgili olarak 
hastalarına böyle bir seçeneklerinin olduğu ko-
nusunda bilgilendirmeye ayırdıklarını saptamış 
(44). Hastalar ise, onkolojik tedaviler öncesinde 
fertilizasyon konusu hakkındaki konuşmaların 
zamanlarının %57-60’ında yapıldığını, spermin 
dondurulması gibi bir seçeneklerinin kendilerine 
söylendiğini belirten hasta sayısının ise %51-55 
olduğu belirtilmiştir (43, 45). 

Amerika kanser derneği, 2020 yılına kadar, 
kanserden kurtulup sağ kalanların sayısının 18 
milyon olarak beklendiğini belirtmektedir (46). 
Bu durum, hastanın yalnızca ömrünü uzatma 
amacından ziyade, hastanın yaşam kalitesini de 
düzeltmeye, iyileştirmeye odaklanmanın ne ka-
dar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır (47, 

Onkolojik tedavilerdeki ilerlemeler sonucun-
da, hastaların yaşam beklentisi ve yaşam kalitesi 
arttığı için bu hastaların çoğunluğu, onların ya-
şamlarını emniyete-korumaya alan tedavilerin 
yan etkilerinin bir sonucu olarak, maalesef ferti-
lite yeteneklerinin tehlikeye girmesi riski ile karşı 
karşıya kalmaktadır. Fertilite, kanser hastaları için 
önemli bir konudur ve fertilite kaybının bu hasta-
lar üzerinde ciddi psikolojik sonuçları olmaktadır 
(42). Schover adlı araştırmacı, kanserden kurtulan 
hastalardaki infertilitenin psikolojik komponent-
lerini araştırdığı çalışmada, kanser tanısı alan 
erkeklerin hala ebeveyn olmayı istedikleri, aile 
yaşamının değerinin bu kişilerde artmış olduğu 
ve çocuklarını yetiştirme isteklerinin artmış ol-
dukları saptanmıştır (43). Bu çalışmaya katılan 
erkeklerin yaklaşık yarısının; biyolojik olarak 
baba olmadığı, bunların da dörtte birinin kanse-
rin tanısı ve tedavisi esnasında karşı cins ile ciddi 
bir ilişkisinin olmadığı, bekar ve çocuğu olmayan 
erkeklerin ebeveynliğe daha fazla değer verdikle-
ri de bu çalışmada gözlenmiştir. Aynı çalışmada, 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Erkek fertilitesi üzerine 3 ana kanser tedavisinin (Cerrahi, RT ve KT) etkisi 

ERKEK FERTİLİTESİ 
ÜZERİNE KANSER 

TEDAVİLERİNİN ETKİLERİ 

İLAÇLAR 
1.Alkilleyici ajanlar: DNA sentezini ve RNA kopyalamasının 
bozulması 
2. Platinyum analogları: DNA arasında çapraz bağlar 
oluşturur 
3. Vinka Alkaloidi: Mikrotübül oluşumu ile ilişkili 
4. Anti-metabolitler: DNa sentezi ve kopyalamayı engeller 
5. Taksanlar/Multikinaz inhibitörleri: bilinmiyor 

ETKİLERİ 
1.Spermatogenezisin bozulması 
2. Erektil / Ejakülatuvar disfonksiyon 
3. Direkt DNA hasarı 

KEMOTERAPİ 
RADYOTERAPİ 

CERRAHİ AMELİYATLAR 
1.Bilateral Orşiektomi 
2.Radikal Prostatektomi 
3.RPLND 
4. Kolorektal kanser 
cerrahileri 

ETKİLERİ 
1. Sperm üretimi için gereken organların 
ortadan kaldırılması → sperm üretimi ↓ 
2. Organları innerve eden sinirlerin hasarı 
→ Erektil / Ejakülatuvar disfonksiyon 

Şekil-1: Erkek fertilitesi üzerine 3 ana kanser tedavisinin (Cerrahi, RT ve KT) etkisi
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%24’ünden fazlasında dirençli azoospermi veya 
ciddi oligozoospermi olduğu ortaya konulmuş-
tur (64). Yine, pelvik cerrahiye sekonder olarak 
erektil veya ejakülatuvar disfonksiyonu olan ama 
spermatogenezisi bozulmamış olan erkeklerin, 
kendi eşlerine spermlerini doğal şekilde transport 
yeteneğine sahip olamadıkları da bilinmektedir. 
Kanserden sağ kurtulanlar arasında, tedavi ile 
ilişkili fertilite fonksiyonlarının bozulması açısın-
dan en büyük riske sahip olan hasta grubu, cinsel 
veya pelvik organları içeren tümörleri olan ve bu 
tümörlerin tedavisi sonucunda üreme fonksiyon-
larını düzenleyen hormonal sistemleri etkilenen 
kanser tedavilerine sahip olanlardır. Fertilite, go-
nadların beslenmesi veya sinirsel inervasyonuna 
doğrudan mekanik veya toksik etki gibi birden 
fazla faktöre bağlı olarak olumsuz olarak etkilene-
bilmektedir. Ayrıca, hipotalamus ve/veya hipofiz 
bezinde hasara yol açarak sekonder hipogonadiz-
me neden olmak suretiyle de doğrudan fertiliteyi 
bozabilmektedir (örn. kranial radyasyon). Üreme 
çağındaki birçok kanser hastası, mümkünse fer-
tilite yeteneklerini sürdürmeyi tercih etmektedir. 
Günümüzdeki teknolojik ilerlemeler, genç ve er-
ken tanı konulan kanserli hastaların baba olma 
yeteneklerini korumak için birçok seçenek sun-
maktadır. 

Kanser hastalarının gerek tedavileri esnasında 
gerekse tedavi sonrasındaki yaşamları boyunca 
üreme yeteneklerinin olup olmaması, yaşam kali-
teleri üzerine gittikçe artan bir şekilde önemli bir 
etkiye sahip olmaktadır. Genç kanser hastalarının 
düzelmiş yaşam süreleri ve uzun ömürleri göz 
önüne alındığında, terapötik sonuçları olumsuz 
bir şekilde etkilemeksizin fertilite gibi sağ kalım 
konuları üzerine odaklanmada bir artış söz konu-
sudur. Bununla beraber, kanser hastalarının onko-
lojik tedavi süreçleri çoğu kez zaman kısıtlamaları 
ve tıbbi kaygılarla doludur. Bu kaygılar göz önüne 
alınarak, erkeklerde fertilitenin korunmasına yö-
nelik önlemler, hızlı bir şekilde ve genel kanser te-
davi planlarını aksatmadan uygulanmalıdır. Üre-
me çağındaki veya daha genç erkek hastalar açı-
sından, kanser tedavisi sonrası yaşamında karşıla-

48). Kanserin erken tanısı ve tedavisi sonrasında 
hastaların çoğu artık daha uzun yaşamasına rağ-
men, yapılan kanser tedavileri, hem erkek hem 
de kadınları belirgin bir şekilde etkileyebilen iki 
önemli ürolojik komplikasyona sahiptir: cinsel 
disfonksiyon ve infertilite. Kanserin kendisi ve/
veya kanser tedavileri; spermatogenezisi bozmak, 
sperm DNA hasarına yol açmak ve/veya erektil 
disfonksiyona veya ejakülatuvar disfonksiyona 
sebep olmak suretiyle kişinin üreme kapasitesi-
ni etkileme potansiyeline sahip olduğundan (49, 
50), sıklıkla erkek fertilitesini bozabilmektedir. 
Günümüzde, kanser hastalarının fertilitesinin 
korunması, özellikle de anti-kanser tedavilerinin 
gonadotoksik yan etkilerinin olduğunun bilin-
mesinden beri, tedavi sonrası yaşam kalitesinin 
artık en önemli göstergesi sayılmaktadır (40, 50, 
51, 52). Anti-kanser tedavileri, geçici veya kalıcı 
olarak iyatrojenik infertiliteye yol açmaktadır ve 
hastalar arasındaki şiddeti farklılık göstermekte-
dir (47). Daha önceden var olan defektler, hormo-
nal bozukluklar, kanserin tipi, tedavinin dozu ve 
süresi gibi birçok faktör fertilitenin yeniden kaza-
nılması olasılığını etkilemektedir. Bu faktörlerden 
hangisinin olumsuz etkisinin daha fazla olacağını 
önceden saptamak ise pratik olarak mümkün de-
ğildir (53, 54, 55, 56). Hastaların sadece %20-50’si, 
kanser tedavilerinden sonraki 3 yıl içinde fertilite-
lerini yeniden kazanmaktadır (57). Kanserli erkek 
hastaların tedavi sonrasında üreme (fertilite) po-
tansiyellerini kaybetmeleri mutsuzluk ve strese se-
bep olmaktadır (58, 59, 60, 61, 62). Kanserin teda-
visi amacıyla uygulanan değişik tedavi çeşitlerinin 
sonrasında spermatogenezisin ne zaman yeniden 
başlayacağı öngörülememektedir. Bazı hastalar, 
birkaç yıl içerisinde fertilitelerini yeniden kazan-
makta iken, diğer hastalarda ise bu durum yıllarca 
sürebilmektedir. Üreme yeteneklerini sonradan 
yeniden kazananlarda sperm parametrelerinin ge-
nellikle azaldığı ve suboptimal bir sperm kalitesi 
gözlendiği için, bu hastaların gelecekteki fertili-
teleri üzerine olumsuz bir etkiye sahip olduğu da 
çalışmalarda gösterilmiştir (50, 53, 57, 63). Kanser 
tedavisi görüp uzun süredir yaşayan hastaların 
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çağı malignitelerini tedavi eden hekimlere yönelik 
olarak, kanser sonrası infertilite konusuna vurgu 
yapan önerilerde bulunmuştur (12, 69). Öneriler 
arasında; kanser ve kanser tedavilerinin fertilite 
üzerine olası olumsuz etkileri hakkında, hastaları 
ile konuşmaları konusunda doktorların cesaret-
lendirilmesi, bu hastaların üreme uzmanlarına 
yönlendirilmeleri ve hastalara uygun bir zaman-
da sperm dondurma gibi fertiliteyi koruma se-
çeneklerinin sunulması bulunmaktadır. Amerika 
klinik onkoloji derneğinin bu yöndeki önerilerine 
rağmen, çoğu klinisyen rutin sağlık hizmeti sun-
mada kanserli hastaların fertilitesini uygun bir 
şekilde korumayı da tedavinin bir parçası olarak 
görme konusunda isteksizdir. Fertilitenin korun-
ması ile ilgili kullanışlı tekniklerin anlaşılması ve 
bu yöntemlerin olduğu ile ilgili olarak yeteri kadar 
bir farkındalığın olmamasına ilaveten, onkolojik 
tedaviler yapanların akut kanser tedavisinin orta-
sında fertilitenin korunması konusunun çıkması-
nı, sıklıkla tedavilerini zorlaştırıcı bir etmen ola-
rak gördükleri bildirilmiştir (70, 71, 72, 73). Gün-
lük pratik uygulamada çoğu hekim, hastaları ile 
tedavi öncesi fertilitelerini koruma adına sperm 
depolama konusunu ya yeterince konuşmuyor 
ya da yeterince vurgulamamaktadır (44, 74, 75). 
Eldeki veriler, kanserden sağ kurtulan erkeklerin, 
yaşayan kadın kanser hastalarına göre, fertilitele-
ri üzerine tedavilerinin etkileri ve fertilitelerinin 
korunması hakkında daha fazla bilgi aldıklarını 
göstermesine rağmen, bu durum üroloji alanında 
hemen hemen sadece testis kanseri tanısı alan er-
kekler için geçerli olmaktadır (76, 77, 78). Bu bağ-
lamda, veriler günümüz için en azından homojen 
değildir (79, 80, 81).

Kanser hastalarının tedavisini yapan hekim-
ler, tıpkı böbrekler, akciğerler ve karaciğer gibi 
yaşamsal organlar üzerine kanser tedavilerinin 
potansiyel zararlı etkileri konusunda bilgilerinin 
olmasının gerektiği kadar, verdikleri tedavinin 
üreme sistemi üzerine etkilerinin de farkında ol-
mak zorundadır. Sağlık hizmeti sunanlar, hasta-
ları ile maruz kalacakları kanser tedavilerinin bu 
potansiyel yan etkileri konusunda konuşmalıdır. 

şılan en önemli konulardan biri, baba olup olama-
yacakları hakkındaki soru’dur. Yapılan çalışmalar, 
tedavi sonrasında yaşayan 14-40 yaş grubundaki 
genç kanserli hastaların %51-75’inin, tanı anında 
çocuk sahibi olmadıklarını ve kanser hastalarının 
yarıdan fazlasının (%77) ebeveyn olmayı arzula-
dıklarını ortaya koymuştur (43, 65). Doğurganlı-
ğın (fertilitenin) korunması, kanser hastaları açı-
sından bir endişe kaynağı olsa da, tedavi hizmeti 
verenler; zamanın kısıtlı olması, yüksek maliyet ve 
spermin dondurulması gibi fertiliteyi korumaya 
yönelik tedavi hizmeti verebilen sağlık kuruluşla-
rına erişebilme olanaklarının eksikliği nedeniyle, 
ya fazla istekli olmamaktadır ya da yeterli danış-
manlık sağlayamamaktadır (44, 66, 67). Kanser 
hastalarının fertilitesinin korunmasının temel da-
yanağı, kanser tedavilerinin fertilite üzerine olan 
potansiyel zararlı etkileri ve bundan korunma yol-
ları ile ilgili olarak, tedavi eden hekim ve kanser 
hastası arasındaki fertilite hakkındaki bilgilendi-
rici konuşmanın olabildiğince erken yapılmasına 
bağlıdır. Bir anket çalışmasında, ABD’deki kanser 
merkezlerinde çalışan ve ankete yanıt veren onko-
logların %95’inin hastaları ile rutin olarak fertilite 
konusunu tartışmadıkları ve yarıdan fazlasının da 
hastalarını bir üreme uzmanına nadiren yönlen-
dirdikleri saptanmıştır (45). Bu bağlamda, Ameri-
ka klinik onkoloji derneği (ASCO), 2006 yılında, 
kanser tanısı sonrası fertilitelerinin korunmasını 
isteyen hastalarla kanser tedavisinin planlanması 
esnasında bu konunun konuşulmasının önemini 
vurgulamıştır (12, 68). Bu amaçla, ilk defa 2006 
yılında kanser hastalarının çocuk sahibi olmaları 
ile ilgili olarak “onkofertilite” kavramı gündeme 
gelmiştir. Onkofertilite, kanserden sağ kurtulan 
hastaların sonraki yaşamlarında çocuk sahibi 
olmaları konularını, yöntemlerini araştıran ve 
onkoloji ile üreme sağlığı arasında bir köprü gö-
revini üstlenen bir alandır. Onkofertilite, göreceli 
olarak yeni bir alan olup, genel kanser tedavile-
rinden ödün vermeksizin malignitesi olan hasta-
larda üreme fonksiyonunu korumayı amaçlayan 
önemli bir ek disiplindir. 2005 yılında, Amerika 
üreme tıbbi derneği (ASRM), erişkin ve çocukluk 
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retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu (RPLND) 
da, otonomik pelvik pleksusu hasara uğratmak su-
retiyle retrograd ejakülasyon veya anejakülasyon 
gibi ejakülasyon bozukluklarına yol açarak ferti-
lite problemlerine neden olabilmektedir (47, 87, 
88, 89). Bilateral radikal retroperitoneal lenf nodu 
diseksiyonu (RPLND), pelvik organları innerve 
eden hipogastrik pleksus’tan çıkan postganglionik 
sinirlerin rezeksiyonunun bir sonucu olarak has-
taların hemen hemen %100’ünde “Kuru Ejakülas-
yon’a” yol açmaktadır (90). 

Modifiye sinir koruyucu cerrahi müdahaleler 
ise, kanser cerrahisinin etkinliğini azaltmaksızın 
bu istenmeyen etkileri azaltabilmektedir. Fertili-
te üzerine cerrahinin etkisini azaltmak amacıyla, 
kullanılan operasyon tekniklerinde RPLND ve 
radikal prostatektomi’ye sinir koruyucu ekle-
meler gibi modifikasyonlar yapılmıştır. Cerrahi 
tekniklerdeki bu düzenlemeler, erektil fonksiyo-
nun ve ejakülatuvar fonksiyonun korunmasında 
iyileşmelere yol açmıştır. Testis kanseri nedeniy-
le RPLND’ye uğrayan erkeklerde sinir koruyucu 
yaklaşımın önemini vurgulamak için, Foster ve 
ark.’ları, hastaların %95-98’inde antegrad ejakü-
lasyonun korunduğunu ve paternite oranlarının 
%76’larda olduğunu belirtmişlerdir (91, 92). Bir 
başka araştırmacı da, metastazlı lenf nodlarının 
lokalizasyonuna bağlı olarak, retroperitoneal lenf 
nodu diseksiyonunun modifiye şekli ile (lomber 
sempatik lifler ve hipogastrik pleksusun zarar 
görmesinden sakınmak amacıyla inferior mezen-
terik arterin aşağısından diseksiyondan kaçınmak 
suretiyle) erkeklerin %50-85’inde ejakülasyonun 
korunduğunu ve cerrahi sonrası normal bir eja-
külatuvar fonksiyonun sürdürülmesinin başarılı 
bir şekilde sağlanabildiğini ileri sürmüştür (93). 
Radikal prostatektomi, radikal sistektomi veya 
radikal rektum cerrahileri, erektil disfonksiyona 
ve sperm transportunda sekteye yol açmak sure-
tiyle fertilite fonksiyonunu bozmaktadır (94, 95). 
Primer tedavi yöntemi olarak veya adjuvan te-
davi olarak eksternal radyoterapi, kemoterapi ve 
hormon ablasyon tedavisi ile tedavi edilenler de 
spermatogenezis üzerine zarar verici etki ile tec-

Fertilizasyonun korunması konusunda uzman bi-
risi ile konsültasyon yaptıktan ve fertilizasyonun 
korunma seçenekleri hakkında hasta ile bilgi pay-
laşımı yaptıktan sonra bir karara varılarak kanser 
tedavisine öyle geçilmelidir. 

KANSERLİ ERKEK HASTALARDA 
PELVİK CERRAHİNİN 
FERTİLİTEYE ETKİSİ 
Genital veya pelvik organları etkileyen kanser cer-
rahisi, fertilite için olumsuz sonuçlara sahip ola-
bilmektedir. Kanser cerrahisi, üreme için gereken 
organların ortadan kaldırılmasını gerektiriyorsa 
veya bu organları besleyen sinirlerin hasarlanma-
sına yol açıyorsa, hastanın fertilite potansiyeline 
zarar verebilmektedir (82). Her iki durumda da, 
sperm miktarları azalmakta ve erektil ve/veya eja-
külatuvar disfonksiyon meydana gelmektedir (83, 
84). Malignitelerin hepsi için geçerli olmamakla 
birlikte, kanser cerrahisi, yapılan cerrahinin boyu-
tuna ve lokalizasyonuna bağlı olarak infertilitenin 
potansiyel iyatrojenik sebeplerinden birisidir. Ra-
dikal prostatektomi, radikal sistektomi, pelvik ek-
zenterasyon, kolonun alt kısımlarının rezeksiyonu 
ve retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu (RPL-
ND) gibi genitoüriner ve gastrointestinal sistemle-
ri içeren büyük pelvik cerrahiler, erkek fertilitesini 
bozabilmektedir. Pelvik cerrahiler, vaz deferens ve 
seminal veziküller gibi ejakülatuvar yapıların doğ-
rudan yaralanması veya rezeksiyonuna ek olarak, 
sempatik, parasempatik veya pelvik sinirlerde ya-
ralanmaya da yol açabilmektedir. Cerrahi tedavi-
ler, erektil veya ejakülatuvar fonksiyonu azaltmak 
suretiyle de fertiliteyi önleyebilmektedir. Bu tür-
den bir cerrahi operasyon geçiren hastaların bir 
kısmında, cerrahi bir girişim ile spermin elde edil-
mesine veya yardımlı üreme tekniklerine gereksi-
nim olabilmektedir. Örn. testis kanserli hastalarda 
tek taraflı orşiektomi sonrasında, cerrahi öncesi 
konsantrasyonlarla karşılaştırıldığında sperm 
hücre sayısında azalma olmaktadır (85). Bilateral 
testis kanserli hastalarda ise, bilateral orşiektomi-
nin yapılması, sabit azoospermi ile sonuçlanacak-
tır (86, 87). Yine, testis kanserli hastalara yapılan 
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semen dondurma önerilmelidir. Hasta ve eşinin 
güveni sağlanmalı, bu yöntemin potansiyel fiyatı 
hakkında bilgilendirme sağlanmalıdır. PSA tara-
malarının yapılabildiği bu devirde, PCa tanısı alan 
hastalar arasında üreme faaliyetlerini sürdürmek 
isteyenlere, küratif tedaviler öncesinde sperm 
dondurma yönteminin emniyetli, daha cost-e-
fektif olduğu ve genellikle ICSI için postoperatif 
sperm aspirasyonu yönteminden elde edilenden 
daha fazla sperm elde edilmesi ile sonuçlanacağı 
söylenmelidir.

Mesane, prostat ve rektum kanserinin cerra-
hi tekniklerindeki düzelmeler de penil korporal 
yapıları innerve eden nörovasküler demetlerdeki 
sinir liflerinde hasardan kaçınılmayı sağlayabil-
mektedir. Abdomenin alt yarısındaki ve perineal 
bölgedeki gastrointestinal kanserler nedeniyle ya-
pılan diğer cerrahi işlemler de ejakülasyonda gö-
revli sinirlere zarar vermek suretiyle ejakülatuvar 
disfonksiyona yol açarak infertiliteye neden olabil-
mektedir (47). Radikal pelvik cerrahiler genellikle 
prostat, mesane ve rektum kanseri başta olmak 
üzere onkolojik nedenlerle gerçekleştirilmektedir. 
Radikal pelvik cerrahilerin komplikasyonları ara-
sında yer alan üreme sistemi fonksiyonlarındaki 
olumsuzluklar, düzelmiş kanser prognozunun bir 
sonucu olarak hastanın gözünde artan bir öneme 
sahip olmaktadır. Cerrahi tekniklerdeki düzel-
meler ve çocuk sahibi olabilmeyi de içeren yaşam 
kalitesi unsurlarına olan farkındalığın artması 
ile kanser tedavileri sonrasında hastanın fertili-
te problemlerinin çözümü önem arzetmektedir. 
Cerrahi sonrası üreme disfonksiyonu, her iki cin-
siyette yüksek prevalanslardadır. Vasküler hasarın 
da etkili olmasına rağmen, problemin fizyopato-
lojisi, özellikle cerrahi işlem esnasında sinirlerin 
zarar görmesi ile ilişkilidir. 

Bu kısımda, erkek hastalardaki büyük pelvik 
cerrahiler olan; radikal prostatektomi, radikal sis-
tektomi ve rektum kanseri nedeniyle yapılan ra-
dikal rektum cerrahilerinin erkek fertilesi üzerine 
olan etkileri irdelenecektir.

rübelenmektedir. Ejakülattaki spermi etkilemeyen 
prostatın brakiterapisi hariç, pelvik cerrahi veya 
eksternal radyoterapi gibi kanser tedavilerinden 
sonra çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin fer-
tilite ile ilgili sadece iki seçeneği bulunmaktadır: 
tedavi öncesinde spermin dondurulması (sperm 
banking) veya tedavi sonrası hastanın testislerin-
den veya epididimlerinden sperm ekstraksiyo-
nu yapılması işlemi (TESE, TESA, MESA, PESA 
gibi). Pelvik cerrahiler öncesinde, tüm kanserli 
hastalar ameliyattan sonraki fertilite durumları ve 
semen dondurma işlemi hakkında bilgilendiril-
melidir. Tedavi sonrası hangi hastalarda sperma-
togenezisin tekrar yeniden başlayacağını önceden 
haber verecek belirteçlerin olmamasından dolayı, 
gelecekte çocuk sahibi olmayı isteyen hastalara 
tedavi öncesinde sperm dondurma öğütlenmeli-
dir. Pelvik organ kanserlerinin tedavisi sonrasın-
da çocuk sahibi olmak isteyen hastalar arasında, 
tedavi sonrası baba olma olasılığı genellikle daha 
genç olanlar için daha olasıdır. PCa tanısı sonrası 
spermin dondurulması üzerine preoperatif olarak 
danışmanlık konusuna odaklanmış olan 1987’de 
yayınlanan bir araştırmada, doktorların, hastala-
rının fertilite konusu ile ilgilenmeleri için onların 
oldukça yaşlı olduklarını düşündükleri saptanmış 
(96). Doktorların, hastalarının çocuk sahibi ol-
maları gereken yaşları hakkında hükümde bulun-
malarının uygun olmadığı ve kanserli erkeklerin 
yaşamlarının geri kalan kısmında da çocuk sahibi 
olmayı isteyebilecekleri akıldan çıkarılmamalıdır. 
Erkeklerin daha ileri bir yaşta evlenebilecekleri, 
yeniden evlenebilecekleri veya yaşamlarının daha 
sonraki dönemlerinde çocuk sahibi olmak isteyen 
bir kadınla evlenebilmeleri durumlarından dola-
yı, pelvik organ kanseri tanısı konulan erkeklere, 
doktorları küratif tedaviler öncesinde, gelecekte 
çocuk sahibi olma arzularının olup olmadığı hak-
kında sorular sormaları gerekmektedir. Bu sor-
gulama; hastanın yaşı, evlilik durumu, önceden 
çocuk sahibi olup olmamalarına bakılmaksızın 
yapılmalıdır. Eğer hasta, gelecekteki fertilitesi ile 
ilgileniyorsa, definitif tedaviler öncesinde hastaya 
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konuya yeterli ilgiyi göstermediği ve tedavi planla-
ması yapılırken spermin dondurulması işleminin 
yapılmasını öngören kılavuzlara yeteri kadar yer 
vermedikleri ileri sürülmektedir (104). Doğur-
ganlığın korunmasına ilişkin yaklaşımlardaki bu 
eksiklik, fertilite bozukluğunun daha ciddi boyut-
larda olduğuna dair kesin kanıtların bulunmadı-
ğı prostat kanserli erkekler için de geçerlidir (81, 
105-107). Son yıllarda, PCa tanısı konulan üreme 
çağındaki erkeklerin oranındaki artışa parelel ola-
rak, bu hastaların fertilitelerinin korunması konu-
suna olan ilgi de artmaktadır. PCa’ya yönelik kü-
ratif tedavilere aday olan hastalar, hemen hemen 
daima “de novo” olarak infertildir (99, 10, 109, 
110, 111). Hotaling ve ark.’ları (78), retrospektif 
olarak yaptıkları çalışmada farklı kanserlere sahip 
erkeklerden onkolojik tedavilerden önce alınan 
ve dondurulan semenlerin daha sonra çözündü-
rüldüğünde, kanseri olmayan erkeklerin semen 
örnekleri ile karşılaştırıldığında en iyi semen ka-
litesinin PCa’lı hastalarda olduğunu bulmuşlar. 
Özellikle gelişmiş batı toplumlarında, çocuk sahi-
bi olmayı yaşamlarının daha ileri bir dönemine bı-
rakma eğiliminin erkekler arasında yaygın olma-
sından ötürü, PCa’lı erkeklerde, fertilizasyonun 
korunması hakkında bilgilendirme yapmak için 
61 yaşının cut-off değeri olarak alınması gerektiği 
ileri sürülmektedir. (100-102). Yeni tanı konulan 
PCa’lı hastalardaki pratik uygulamada, sperm 
bankasına sperm dondurma işlemini yaptırmayı 
isteyip istemediğinin sorulmasının hemen hemen 
zorunlu olmasının gerekliliği vurgulanmaktadır 
(111). 

Mancini ve ark.’larının, kanser tanısından 2 
yıl sonra 1137 erkek üzerinde yaptıkları çalış-
mada; hastaların %30,4’ünde kanser tedavisinin 
infertiliteyi indüklediği ve fertilitesi korunan has-
ta oranının ise, %69,6 olduğu saptanmıştır. Has-
taların sadece %6,1’i, bir veya daha fazla çocuk 
sahibi olmayı planladıklarını bildirmiş (111). Bu 
çalışmada ayrıca, PCa’nın infertilite için bağımsız 
bir öngörücü olduğu gözlenmiş. Epidemiyolojik 
çalışmalar, Amerika’da yeni tanınan kanserlerin 
%29’unun PCa olacağını ve bunların da çoğunun 

RADİKAL PROSTATEKTOMİ 
SONRASI FERTİLİTE 
Prostata spesifik antijen (PSA) testinin yaygın ola-
rak kullanımının bir sonucu olarak, günümüzde 
prostat kanseri (PCa) tanısı artık gittikçe daha 
genç erkeklere konulmaktadır. Prostat kanseri için 
en önemli risk faktörlerinden birisinin yaşlanma 
olmasına rağmen, radikal prostatektomiye uğra-
yan genç hasta sayısında da gittikçe artma olmak-
tadır. Üreme çağındaki bu erkeklerde bu nedenle 
fertilitenin korunması konusu önem kazanmakta-
dır (97, 98, 99). Bugüne kadar, PCa hastalarının 
tedaviden sonraki dönemlerde baba olmayı iste-
meyen yaşlı hastalar oldukları düşünülmekte idi. 
Oysa günümüzde, geç yetişkin çağlardaki erkek-
lerin baba olma oranlarında artış olması ve PCa 
tanısı konulan ve küratif tedaviler alan erkeklerin 
mükemmel bir prognoza sahip olması, bu erkekle-
rin önemli bir kısmının yaşamlarının geç dönem-
lerinde baba olmayı çok arzulamasına yol açmıştır 
(100, 101, 102). Ayrıca, üreme teknolojilerindeki 
ilerlemeler de PCa’lı erkeklerin çocuk sahibi ol-
mayı düşünmelerine olanak vermektedir. Dola-
yısıyla, PCa’dan kurtulan erkekler için baba olma 
hayali ulaşılabilir bir hedef olmaktadır (44, 80, 
101, 102, 103, 104, 105, 102). Bu bağlamda, bazı 
PCa’lı hastalarda üreme sağlığını koruyacak teda-
vi öncesi stratejileri yararlı olabilmektedir. Aktif 
izlem tedavi seçeneği hariç, PCa’nın diğer tedavi 
seçeneklerinin doğal yolla çocuk sahibi olma ye-
teneğini olumsuz olarak etkilediği bilinmektedir 
(80, 81). Radikal prostatektomi yöntemini tercih 
eden veya doktoru tarafından bu tedavi yöntemi 
önerilen erkekler, anejakülasyon ve yüksek olası-
lıkla da erektil disfonksiyonla karşı karşıya kala-
caktır (103). Günümüzde, üreme çağındaki kanser 
hastası olan bu erkeklerin hala küçük bir kısmında 
fertilite koruma işlemlerinin uygulanmakta oldu-
ğu saptanmaktadır (Quinn GP, Vadaparampil ST, 
Lee JH, Jacobsen PB, Bepler G, Lancaster J, et al. 
Physician referral for fertility preservation in on-
cology patients: a national study of practice beha-
viors. Bunun sebebi olarakta, çoğu klinisyenin bu 
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Hourvitz ve ark.’ları, PCa’lı hastalarda sperm don-
durma öncesinde, semen volümü, sayısı, motilite 
ve total motilite gibi semen parametrelerinin kötü 
olduğunu ve daha sonradan klinik gebelik oran-
larının da düşük düzeyde olduğunu gözlemlemiş 
(121). Günümüzdeki bulgular, cerrahinin fertilite 
ve cinsel fonksiyonlar üzerine olası sekelleri hak-
kındaki kapsamlı bir bilgilendirme sonrasında, 
sperm dondurmanın PCa’lı 5 hastadan birinde 
uygun olduğunu göstermektedir. Ayrıca, radikal 
prostatektomiye aday olan hastaların %84’ünün, 
böyle bir seçeneği kullanmayı isteyip istemedikle-
rine bakılmaksızın, preoperatif sperm dondurma-
ya uygun olduğu saptanmış. Tüm bu bilgilere rağ-
men, hemen hemen tüm prostat kanserli hastalar-
da üreme ile ilgili konular genellikle göz ardı edil-
mektedir. Konuyla ilgili olgu çalışmalarında bile, 
sperm bankalarının PCa’lı erkeklere %10’undan 
daha az yer ayrılmaktadır. Semenlerini donduran 
PCa’lı hasta oranlarının düşük olmasının görünen 
nedeninin, kanser tedavilerinin infertilite riskine 
sahip olduğu hakkındaki bilgilendirmenin yeter-
siz olması gösterilmektedir (12, 44, 81, 122, 123). 
Bir diğer neden ise, onkologlar tarafından sperm 
dondurma öğütlendiğinde, hastaların fertilitele-
rinin korunmasını sağlayacak yöntemlere kolay 
ulaşılamayacağı ve pahalı oldukları hakkındaki 
algıdır (44). Bazı çalışmalarda, PCa’lı hastaların 
yaklaşık %66’sının sperm dondurma amacıyla 
preoperatif olarak ücret ödemeyi kabul ettikleri ve 
bu hastaların istemeyenlere göre daha genç has-
talar oldukları gösterilmiştir (43, 112, 113). Aynı 
şekilde, genç erkeklerin daha uzun bir ömür ve 
hastalıksız sağkalım için daha büyük bir potansi-
yele sahip oldukları, dolayısıyla sperm dondurma-
yı kabul etme oranlarının daha yüksek olmasının 
anlaşılabilir olduğu görülmektedir. (98, 99, 111). 

RADİKAL SİSTEKTOMİ SONRASI 
FERTİLİTE
Kanser cerrahisi ile uğraşan doktorların ana ama-
cı, kanserin kontrolü amacıyla kür sağlamaktır. 
Cinsellik ve fertilite konusu bu hekimler için se-
konder ilgi ve endişe konusudur (124). Kasa in-

yüksek sağ kalım oranlarına sahip olan lokal evreli 
bir PCa olacağını göstermiştir (112). Bundan do-
layı, önceki çalışmaların aksine, PCa tanıları daha 
yeni konulan hasta populasyonlarındaki üreme 
arzusunun, daha yüksek olacağı beklenmektedir 
(44). 

Birçok kanserin, semen kalitesini kendi başı-
na zaten olumsuz olarak etkilediği bilinmektedir 
(114). Williams ve ark.’ları (115), sperm dondur-
ma işlemi yapılan PCa’lı erkeklerin %13,6’sının, 
tedavi öncesinde oligozoospermiye sahip olduk-
larını saptamıştır. İnfertil bir erkeğin; kolorektal 
kanserlere, melanoma ve daha yüksek grade’li 
PCa’ya yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu 
dile getiren çalışmalar da mevcuttur (116). Kan-
sere yakalanmanın yol açtığı anksiyete, depresyon 
ve stresin, hastalarda yüksek oranlarda olduğu 
ve bunların da semen parametrelerini olumsuz 
olarak etkilediği bilinmektedir. Bu durumun, 
hastaların çocuk sahibi olma arzularını da içeren 
gelecek ile ilgili plan yapmaları üzerine olumsuz 
etkiye sahip olabileceği de akılda tutulmalıdır (43, 
117). Saito ve ark.’larının, kanserli hastalarda sper-
min dondurulması işlemini yapmanın psikolojik 
etkisini değerlendirdikleri çalışmalarında (118), 
hastaların %80’ninin, kansere karşı savaşlarında 
spermlerini dondurmanın yardımcı olduğuna 
inandıkları saptanmış. Yeni tanı konulan PCa’lı er-
keklerin sperm dondurma kararlarında, eşlerinin 
de önemli bir rolünün olduğu ileri sürülmektedir 
(119). Yine, herhangi bir kanserin yol açtığı stresin, 
çiftlerin ilişki kalitesinde oynadığı rolünde büyük 
olduğu bilinmektedir. Farklı kanser tiplerine sahip 
hastaların incelendiği Drabe ve ark.’larının çalış-
masında (120), çoğu çift, kanser ile ilgilenmenin 
kendilerini daha da yakınlaştırdığını bildirmiştir. 
Çiftlerin %4’ü ise, ilişkilerinde olumsuz yönde bir 
değişiklik olduğunu ve bu olumsuzluğun da psi-
kolojik olarak streslerinin daha da artmasına yol 
açtığını, sonuç olarakta yaşam kalitelerini kötüleş-
tirdiğini bildirmiştir. Tüm bu sonuçlar, cerrahi ön-
cesinde PCa’lı hastaların %20’sinin (daha genç ve 
çocuk sahibi olmayan), preoperatif olarak sperm 
dondurma işlemi ile ilgilendiklerini göstermiştir. 
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tinans mekanizması üzerine sinir demetlerinin 
korunmasının da pozitif katkısının olacağı belir-
tilmektedir. Bununla beraber, ortotopik üriner di-
versiyon yapılan hastaların hiç birisi, diversiyonun 
bu şeklinde retrograd ejakülasyon ve mesanenin 
tam olarak boşaltılamaması nedeniyle temiz ara-
lıklı kateterizasyon olasılığının bulunmasından 
dolayı, ortotopik diversiyonu istemediği gözlen-
miştir. Bu çalışmada, hastaların ilgilendikleri asıl 
konunun erektil fonksiyonlarının korunması ve 
ileride baba olabilme potansiyellerini korumak 
olduğu saptanmış. Hastalar, kanser cerrahisi son-
rasında yardımlı üreme yöntemleri veya sperm 
dondurma için gereken spermin doğal yollarla 
elde edilmesinde herhangi bir güçlükle karşılaş-
mak istemediklerini belirtmişler. Benzer sonuçlar, 
Spitz ve ark.larının çalışmasında da elde edilmiş-
tir. Bu çalışmada, non-urotelyal malignitesi olan 
hastalarda vaz deferensler, seminal veziküller ve 
prostatın posterior kısmının korunduğu radikal 
sistektomi + ortotopik üriner diversiyon sonra-
sında, hastaların %25’inde anterior ejakülasyon, 
%75’inde ise retrograd ejakülasyon gözlendiği 
belirtilmiştir (127). Fertilite potansiyelinin korun-
ması için bir takım yeni ameliyat teknikleri geliş-
tirilmeye çalışılsa da, tarif edilen tüm tekniklerde 
karşılaşılan ana problem, çoğu olguda gözlenen 
retrograd ejakülasyon sorunudur (125-132). Ret-
rograd ejakülasyonun bu kadar fazla yüksek oran-
larda gözlenmesi, prostatik uretraya ortotopik di-
versiyon sonrasında mesane boynu kontinans me-
kanizmasının olmaması dolayısıyla ejakülasyon 
sırasında mesane boynunun açık kaldığı şeklinde 
açıklanmaktadır. Urotelyal maligniteler nedeniyle 
radikal sistektomi + TURP ile veya basit adenek-
tomi yapılmak suretiyle prostatın bir kısmının 
korunduğu diğer çalışmalarda da hastaların nor-
mal erektil fonksiyona sahip olma oranlarının 
%59 ila %100 arasında, fertilite oranlarının %58 
ila %100 olduğu bildirilmiş. Olguların çoğunda 
ise, retrograd ejakülasyonun gözlendiği gözlen-
miştir. Bu çalışmalarda, lokal nüks oranlarının %0 
ila %18 arasında, uzak nüks oranlarının ise %21 
olduğu saptanmıştır (127-131). Prostat ve sinir 

vaze mesane kanserinin standart tedavisi, standart 
radikal sistektomi’dir. Standart radikal sistektomi; 
kontinans, cinsel aktivite ve fertilite üzerine ne-
gatif etkisinden dolayı hastaların yaşam kalitesini 
düşürmektedir. Cerrahi sonrasındaki morbidite 
ve mortalitedeki günümüzdeki dramatik düşüş-
ler nedeniyle hastaların sağ kalım oranları art-
tığından, yaşam kalitesi bu hastalar için de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bu durum, cerrahiyi 
kabul eden özellikle cinsel olarak aktif olan genç 
erkeklerde önemlidir (124, 125). Mesane kanseri 
nedeniyle radikal sistektomi yapılan çoğu erkek-
teki özellikle de genç hastalardaki başlıca endişe 
kaynağı, ameliyat sonrası normal bir cinsel hayat-
larının olup olmayacağı ve çocuk sahibi olup ola-
mayacakları konusudur. Ameliyatta vaz deferens-
lerin ve seminal veziküllerin ortadan kaldırılması, 
çıkarılması ve üreme organlarını innerve eden 
sinirlerin hasar görmesi nedeniyle hastaların fer-
tilite potansiyelleri ortadan kalkmaktadır. Salem 
adlı cerrah, cinsel ve ejakülatuvar fonksiyonları-
nın korunmasını güçlü bir şekilde arzulayan loka-
lize mesane kanserli genç hastalarda, ejakülatuvar 
fonksiyonu korumak maksatıyla modifiye radikal 
sistektomi tekniğini tarif etmiştir (126). Bu tek-
nik, erektil fonksiyonu ve antegrad ejakülasyonu 
korumak için pelvik nöroanatomi temel alınarak 
standart radikal sistektomi tekniğindeki bazı de-
ğişiklikleri içermektedir. Bu tekniğin kullanıldığı 
hastaların %71’inde postoperatif erken dönemde 
erektil aktivitenin yeniden kazanıldığı belirtilmiş-
tir. Bu teknikte, sinir-damar demetinin (NVB) 
zarar görmemesi amacıyla uretraya ve prostata la-
teral diseksiyonların yapılmadığı ifade edilmiştir. 
Nörovasküler demetlerin (NVBs) yaralanma riski 
olmadığından erektil fonksiyonun korunduğu ve 
yardımlı üreme teknikleri veya sperm dondurma 
için gerekecek olan spermin doğal yollarla anteg-
rad ejakülasyonla temininin sağlanacağı ileri sü-
rülmektedir. Bu yöntemle yapılan sistektomi’den 
sonra, ortotopik neobladder yapıldığında da rab-
doid sfinkterin daha az zarar görme olasılığından 
dolayı, postoperatif kontinans oranlarının olduk-
ça yüksek olacağı ileri sürülmektedir. Ayrıca, kon-
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tümünde, tamamen bir serebral korteks olayı olan 
orgazmın korunduğu saptanmış. Bu hastalarda, 
cinsel stimülasyon sonrası sempatik sinir sistemi-
nin kontrolü altında olan emisyonun (uretranın 
kalan kısmı içerisine vaz deferens ve distal epidi-
dimden gelen sıvı ve spermin birikmesi) nasıl ola-
bildiği şöyle açıklanmaktadır: Cerrahi ile prostat 
ve seminal veziküller ortadan kaldırıldığından do-
layı, prostat ve seminal veziküllerin sekresyonla-
rından yoksun olan bu emisyonun; iskiokavernöz, 
bulbospongiöz ve diğer perineal kasların ritmik 
kontraksiyonlarının sebep olduğu bir dizi peris-
taltik hareket ile uretradan atıldığı ileri sürülmek-
tedir. Bu süreç, somatik sinir sisteminin kontrolü 
altındadır. Bu yöntemin uygulandığı hastalardan 
ikisinde antegrad ejakülasyonun olduğu bildiril-
miştir. Ejakülat, sadece distal epididimden ve vaz 
deferensten gelen sıvıları içerdiğinden dolayı, se-
men volümünün az olduğu ancak semen kalitesi-
nin iyi olduğu belirtilmektedir. Olumlu özellikle-
rine rağmen bu tekniğin uygulandığı hastalar için 
normal bir cinsel ilişki ile çocuk sahibi olma olası 
değildir. Ancak, ICSI için spermin ejakülattan 
elde edilmesi, testis biyopsisinden elde edilmesin-
den daha minimal invaziv bir yöntemdir. Ayrıca, 
radikal sistektomi sonrası hastalarda kuru ejakü-
latın psikolojik travmasının da oluşmadığı vurgu-
lanmaktadır. Sonuç olarak, vaz deferenslerin ve 
nörovasküler demetlerin korunması sonucunda, 
kasa invaze mesane tümörü olan ve çocuk sahibi 
olmak isteyen genç erkekler için bu yöntemin gü-
zel bir alternatif seçenek olduğu ileri sürülmüştür.

REKTUM CERRAHİSİ SONRASI 
FERTİLİTE
Kolorektal kanserler (CRC), batı ülkelerinde özel-
likle de endüstrileşmiş toplumlarda sindirim sis-
teminin en sık gözlenen malignitesidir ve genç 
erkeklerde nadir görülmekle birlikte çoğunlukla 
tutulan bölge rektum’dur (tüm kolorektal kanser-
lerin yaklaşık %35’i) (141). Amerika’da, 45 yaşın 
altında yaklaşık olarak %4 oranında görülmek-
tedir ve yıllık 143,000 yeni olgu saptanmaktadır 
(141). CRC’ler, gastrointestinal sistem tümörleri 

koruyucu radikal sistektominin; emniyetli, etkili 
ve yapılmasının kolay olduğu vurgulanmaktadır. 
Standart yöntemlerle karşılaştırılabilir bir kanser 
kontrol oranlarına sahip olduğu ve memnuniyet 
verici klinik ve fonksiyonel sonuçların (fertilite ve 
erektil fonksiyonlar ) elde edilebildiği gösterilmiş-
tir. Prostat ve sinir koruyucu radikal sistektomi 
endikasyonları, lokal nüks riski yüksek olanları ve 
eşlik eden prostat kanseri olanları kapsamamalı-
dır ve de oldukça iyi seçilmiş bir hasta grubunda 
yapılmalı ve yakın takibe alınmalıdır (134). Bu 
tekniğin, radikal sistoprostatektomi’de de uygu-
lanabileceği ileri sürülmesine rağmen (128), bazı 
yazarlar, sinir koruyucu sistoprostatektomi son-
rasında potens oranlarının %40’ı geçmediğini bil-
dirmiştir (135-137).

Fertiliteyi korumak için tanımlanan teknikle-
rin hepsi cerrahinin radikal doğasını etkileyecek 
olan prostat kısmının korunmasını içermektedir 
(127, 129-132,138, 139). Bu teknikler, radikal sis-
tektomi sonrasında potens oranlarını iyileştirmek 
için prostatın ve fertiliteyi de korumak için prostat 
ile birlikte vaz deferenslerin de korunmasını içer-
mektedir (127-132, 138, 139). Uygulanan teknik-
lere bağlı olmak üzere, radikal sistektomi sonrası 
hastaların çoğunun retrograd ejakülasyona sahip 
oldukları bildirilmiştir. Çalışmalarda, prostat ko-
ruyucu tekniklerin uygulandığı olgulardaki lokal 
nüks oranlarının % 0-18 arasında olduğu belirtil-
miştir. Salem adlı araştırmacı, radikal sistektomi 
sonrasında hem potensi koruduğu, hem de anteg-
rad ejakülasyonun başarıldığı ve de aynı zaman-
da lokal nüks riskini de azalttığını ileri sürdüğü 
yeni bir tekniği daha tarif etmiştir (134). Bu son 
teknikte, daha iyi onkolojik sonuçlar elde etmek 
amacıyla mesane ile birlikte seminal veziküller ve 
prostatta çıkarılmaktadır. Mesane kanserine bağ-
lı olarak oluşan nüksün, vaz deferenste oluşma 
olasılığının çok az olması temeli üzerine kurulan 
bu sistektomi tekniğinde, sadece vaz deferensin 
korunması amaçlanmıştır. Retrograd ejakülas-
yondan korunmak amacıyla da uretranın proksi-
mal kısmı dikilerek kapatılmaktadır. Bu tekniğin 
kullanıldığı radikal sistektomi yapılan hastaların 
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kaldırılmaktadır (144, 150). Orta ve üst rektum 
kanserlerinde ise genellikle “geniş mezorektal ek-
sizyon” yöntemi kullanılmaktadır. Her iki teknik-
te, presakral fasyadan mezorektal fasyayı ayıracak 
doku planında bir diseksiyonu kullanmaktadır. 
Bu planların dışından lateral diseksiyon yapmak 
veya diseksiyon esnasındaki aşırı traksiyon, late-
ral pelvik duvarlar boyunca seyreden sempatik 
ve parasempatik sinirlere kalıcı bir zarar ile so-
nuçlanabilmektedir. Bu yaralanmalar, rektumun 
mobilizasyonu esnasındaki bu sinirlerin tanın-
madan kesilmesi veya künt pelvik diseksiyondan 
kaynaklanmaktadır. İstemeden yapılan bu hasar, 
hasarın boyutuna ve etkilenen otonom sinir siste-
mi içeriğine bağlı olarak postoperatif mesane, cin-
sel ve üreme fonksiyonlarındaki bozukluklar ile 
sonuçlanmaktadır (151-153). Postoperatif cinsel 
ve üreme disfonksiyonlarının en önemli nedeni, 
çevresel sinir liflerinin geçici olarak iş görmeme-
si olan nöropraksi’den ziyade tanınamayan sinir 
yaralanmasıdır. Superior hipogastrik sinirin, bi-
lateral inferior hipogastrik pleksusun ve bilateral 
kavernozal sinirlerin rektum ve prostat ile olan 
sıkı anatomik ilişkisi, yaralanmanın olası riskini 
açıklamaktadır. Sinir hasarı, genellikle keskin ve 
hassas diseksiyonun çok zor olduğu derin pelvik 
bölgede mesaneye dallarını verdikten sonra mey-
dana gelmektedir. Bu komplikasyonlar; termal ha-
sardan, iskemik yaralanmadan, sinir gerilmesin-
den ve pelvik diseksiyon esnasında sakral splanik 
pleksus ve hipogastrik sinire lokal inflamatuvar 
etkiden kaynaklanmaktadır (154- 159).

Sempatik sinirlerdeki hasar, detrüsör instabili-
tesi ve ejakülasyon güçlükleri ile sonuçlanmaktadır. 
Parasempatik beslenme hasarı ise kötü detrüsör 
kontraksiyonu ve ED ile sonuçlanmaktadır. Cinsel 
disfonksiyonun ve üreme yeteneğinin bozulması-
nın yüksek insidansı, sinirlerin hasar görmeye yat-
kınlığı, hassasiyeti nedeniyle olabilmektedir. Sak-
ral splanik (parasempatik) sinirler ve hipogastrik 
(sempatik) sinirler gibi pelvisteki otonomik sinir-
lerin hasarı, ana sebeptir. (155, 152, 159, 160, 161). 
Semenin prostatik uretradan vajene doğru güçlü 
bir şekilde atılmasını sağlayan (ejakülasyonun eks-

içerisinde cerrahi ile en çok kür sağlanabilen kan-
serlerdir. Rektum kanserlerinin klinik gidişatı, 
cerrahi tedavi sonrası yaşam kalitesi ve sağkalım 
oranları kolon kanserlerinden farklıdır. Rektumun 
büyük bir bölümü ekstraperitoneal yerleşimli ol-
duğundan, ürogenital sistem organları ve pelvik 
otonom sinir sistemi sinirleri ile yakın komşuluğu 
bulunmaktadır. Yapılan radikal rektum cerrahisi-
nin, lokal nüks ve pelvik otonomik sinir hasarına 
yol açma gibi iki ana problemi bulunmaktadır. 
Pelvik hipogastrik ve splanik sinirlere istenme-
den verilen hasarın bir sonucu olarak oluşan üri-
ner, cinsel ve üreme fonksiyonlarının bozulması, 
rektumun cerrahi olarak rezeksiyonunu takiben 
oluştuğu bilinen komplikasyonlar’dır. Bu kompli-
kasyonların insidansı, genellikle kullanılan cerra-
hi tekniğe ve rezeksiyonun boyutuna bağlı olarak 
değişebilmektedir. Pelvik otonom sinir sistemi 
sinirlerinin ve pelvik fasyanın anatomik planları-
nın göz önüne alınmadığı konvansiyonel rektum 
cerrahisini takiben cinsel disfonksiyon insidan-
sı %94, mesane disfonksiyonu insidansı ise %73 
gibi oldukça yüksek oranlarda bildirilmektedir. 
Üreme disfonksiyonunun insidansı ise bu konu-
yu sorgulayan çalışmaların olmamasından dolayı 
tam olarak bilinmemektedir (141, 143). Cerrahi 
performans, rektal kanserli hastalarda en önemli 
prognostik faktörlerden birisi olarak gözükmekte-
dir. Rektum kanseri cerrahisi sonrasında sağ ka-
lımı arttırmak ve nüks oranlarını azaltmak ama-
cıyla eksizyon teknikleri daha da radikalleşmiştir 
(144-146). Bu amaçla geliştirilen “total mezorektal 
eksizyon (TME)” yönteminde prensip, pelvik fas-
yanın parietal ve visseral planları arasında keskin 
bir diseksiyon yapmaktır (147). Günümüzde, alt 
rektum kanserlerinin onkolojik rezeksiyonları 
için tercih edilen cerrahi yöntem, genellikle “total 
mezorektal eksizyon” dir. Bu yöntemde, lokal nüks 
oranlarının düşük olması amacıyla rektum ve onu 
drene eden lenfatikler tamamen çıkarılmaktadır 
(148, 149). Negatif cerrahi sınırlar elde etmek için, 
perirektal yağ dokusu içerisine kanserin herhan-
gi bir potansiyel yayılım olasılığı olmasın diye 
rektum ve mezorektum komplet olarak ortadan 
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dir (barsak, üriner ve cinsel fonksiyonlar ve fer-
tilite üzerine etkilerini içeren). Konvansiyonel 
rektum rezeksiyonu ile karşılaştırıldığında, TME 
işlemi daha radikal bir cerrahidir ve pelvik otono-
mik sinir fonksiyonları üzerine potansiyel olarak 
daha zararlı bir etkiye sahip olması beklenmesi-
ne rağmen, TME’nin iyi tanımlanmış ve standar-
dize edilmiş tekniği ile postoperatif erkek cinsel 
disfonksiyonlarında anlamlı azalma olmaktadır. 
TME, konvansiyonel teknikle karşılaştırıldığında 
postoperatif erektil disfonksiyonu yarıya düşür-
müş ve orgazmı başarmadaki yetersizliği de yarı-
dan daha fazla azaltmıştır. En çarpıcı bulgulardan 
birisi ise, konvansiyonel rektal kanser cerrahisinin 
aksine, TME ile retrograd ejakülasyondan tama-
men sakınılmaktadır. Rektumun konvansiyonel 
yöntemdeki künt diseksiyonu esnasında preaor-
tik superior hipogstrik pleksus’tan çıkan pelvisin 
her iki tarafındaki hipogastrik sinirde hasar oluş-
ma riski yüksektir. Öte yandan, rektum cerrahisi 
yapan bir cerrah, TME tekniğine aşina değilse, 
pelvik alanda doğru planlara girmek ve superior 
hipogastrik pleksusu ve hipogastrik siniri içeren 
preaortik konnektif dokunun ince bir tabakasını 
korumak kolay değildir.

Rektum kanserli hastaların önemli bir kısmın-
da, ameliyattan önce de ürogenital fonksiyonları-
nın kötü olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş-
tir (143). Rektum kanseri cerrahisine uğrayan has-
taların zaten çoğunun sık cinsel ilişki ve düzenli 
ilişki çağlarını artık geride bıraktıkları ve postope-
ratif dönemdeki cinsel ve üreme fonksiyon bozuk-
luklarının yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı oldu-
ğu da ileri sürülmektedir. Buna rağmen, cerrahlar, 
yine de ürogenital fonksiyonları bozmayacak şe-
kilde anatomik yapıları korumayı amaçlamalıdır. 
Kolorektal cerrahi ile uğraşan hekimler, rektal 
kanserden ızdırap çeken özellikle genç hastaların 
cinsel ve üreme ile ilgili fonksiyon kayıplarının 
hastanın yaşam kalitesini büyük ölçüde azaltabile-
ceği konusunda hem fikir olmalıdır. Cinsel ve üre-
me ile ilgili iyi fonksiyonel sonuçların, sadece sinir 
koruyucu tekniklerin öğrenilmesi ve kullanılması 
ile başarılacağı akıldan çıkarılmamalıdır.

pulsiyon fazı) pubokoksik ve iliokoksik gibi pelvik 
taban kaslarını innerve eden otonom sinir sistemi-
ne ait olan pelvik sinirin somatomotor dallarının 
kesilmesine bağlı olarak oluşan denervasyon son-
rasında ejakülasyonun ekspulsiyon fazının bozul-
duğu bilinmektedir (162).

Rektum kanserinin tedavisinde TME yön-
teminin kullanılmaya başlandıktan sonra, lokal 
nüks oranlarının %8’in altına indiği ve hastaların 
prognozlarının daha da düzeldiği bildirilmektedir. 
Prognozun daha iyi olması ile bu hastaların yaşam 
kaliteleri hakkındaki farkındalıkları da artmaya 
başlamıştır. Rektal kanser cerrahisinin primer 
amaçları; tümörün onkolojik olarak temizlenme-
sini başarmak, lokal nüksü minimize etmek ve sağ 
kalımı uzatmak olmakla beraber, onkolojik mü-
kemmellik için yaşam kalitesinin de önemli oldu-
ğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Rektal kanserin tedavisindeki ilerlemeler ve 
erken saptanmasından dolayı, sağ kalım oranları 
düzelmiştir ve bu sekeller ile yaşayacak olan has-
ta sayısında artışlar beklenmektedir. Bundan do-
layı, sağ kalım ve nüks gibi geleneksel sonlanım 
noktalarına ilave olarak, tedavi sonrası yaşam 
kalitesi konusu da artık önemli bir parametredir. 
Hastanın yaşam kalitesini düzeltmek için, cinsel 
disfonksiyonu ve infertilitesi olan hastaları sapta-
mak önem kazanmaktadır. Genç CRC’li sağ kalan 
hastalar arasında, potensiyel infertilite konusunun 
önemli bir ilgi odağı olduğu bilinmektedir (163). 
Amerika klinik onkoloji derneği (ASCO), birçok 
olguda bu riskin doğru olarak değerlendirilmesi 
hakkındaki verilerin yetersiz olduğunu ve hekim-
lere hastalarının infertil olma olasılıkları hakkın-
da önerileri içeren kılavuzlar yayınlamıştır (12).

Rektum cerrahisi yapan genel cerrahlarla üro-
loglar işbirliği içerisinde çalışmalı ve bu sekellerin 
tedavisi yapılmalıdır. Ayrıca hastalar, operasyon 
ileyakın ilişkili olan olası bu komplikasyonlar 
hakkında ve bu yan etkilerin nasıl tedavi edile-
bileceği hakkında önceden bilgilendirilmelidir. 
Rektum kanserinin cerrahi tedavisi için bugün 
için altın standart olan TME, hem onkolojik hem 
de fonksiyonel sonuçları ile değerlendirilmekte-
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PELVİK KANSERLİ ERKEKLERDE 
FERTİLİTENİN KORUNMASI 
STRATEJİLERİ
Kanser tanısı, özellikle de tedavi ile fertilite kaybı 
olasılığının yüksek olmasının da eşlik etmesi du-
rumu, hastalar ve aileleri için çok travmatik olabil-
mektedir. Amerika üreme tıbbı derneği (ASRM) 
Etik Komitesi’nin 2005 yılında, kanserli hastalarda 
fertilitenin korunması ile ilgili kılavuzları, kanser 
hastalarını fertilite koruma seçenekleri hakkında 
bilgilendirmeyi önermektedir (169). Fertilitenin 
korunması, kişinin gelecekteki baba olma ola-
sılığının sürdürülmesinin dışında, fertilitesinin 
kaybı ile ilişkili olarak ortaya çıkabilecek uzun sü-
reli hayal kırıklığını ve streste azalmayı da içeren 
psikolojik faydalar da sağlamaktadır (169, 170). 
Fertilite, kişinin kendisi ile barışık olması ile ile 
ilişkili bir durumdur. İnfertil erkek hastaların, er-
kekliklerinde (maskulinite) bir azalma olduğu al-
gısına sahip oldukları bildirilmektedir. Kanserden 
kurtulan kişilerin %80’inin, gelecekte baba olma 
potansiyellerinin olmasının, kendi görünüşleri 
hakkında pozitif düşünmelerine yol açtığını be-
lirttikleri saptanmıştır (171).

Fertilitenin korunması, etik olarak da göz 
ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Hastalar, 
kanser tedavilerinin fertilitelerinin kaybına yol 
açabileceğinin farkında olmadığından, gelecekte 
de fertil durumlarını sürdürmeyi beklemektedir. 
Hastalığın prognozu ve altta yatan hastalık süreci 
bağlamında, hastanın fertilite ile ilgili istekleri göz 
önüne alınmalıdır.

Onkolojik tedaviler öncesinde fertilitenin ko-
runması hakkında formal öneriler olmasına rağ-
men, rutin uygulamalarda birçok engelle karşıla-
şılmaktadır (12, 69). Kanser tedavisi ile uğraşan 
hekimler çoğu kez; kötü hasta prognozu, fertilite-
nin korunmasının maliyeti, sperm dondurma işle-
minin sigorta kapsamında olmaması, semen örneği 
sağlamada hastanın yetersiz olduğu algısı, zamanın 

Rektal kanser cerrahilerinden sonra gözlenen 
üriner, cinsel ve fertilite ile ilgili disfonksiyonların, 
cerrahi esnasında pelvik otonomik sinirlere hasar 
verilmesi nedeniyle olduğunun düşünülmesi ne-
deniyle son yıllarda, otonomik sinirleri koruyacak 
tekniklerin geliştirilmesine odaklanılmıştır. Oto-
nomik sinirler; bir çift sempatik hipogastrik sinir, 
sakral splanik sinirler ve pelvik otonomik sinir 
pleksusundan oluşmaktadır. Bu sinirler, mezo-
rektal fasya planlarıyla yakın ilişkili olduğundan, 
rektum cerrahisi sırasında zarar görmektedir. Bu 
nedenle, laparoskopik veya robotik yöntemlerle 
yapılan rektum cerrahilerinin onkolojik sonuç-
larının, geleneksel açık yöntemlerle aynı olduğu, 
hastanede kalış süresinin ise daha kısa, postope-
ratif ağrının daha az ve otonomik sinir sistemi ha-
sarlarının da daha az olduğu bilinmektedir (164).

Laparoskopik total mezorektal eksizyon 
(LTME) ve robotik total mezorektal eksizyon 
(RTME), açık mezorektal eksizyonla karşılaştırıl-
dığında, onkolojik cerrahi prensiplerinden ödün 
vermeksizin daha iyi hasta konforu ve günlük ak-
tivitelerine daha erken dönülmesi gibi bazı avan-
tajlara sahiptir. Ayrıca, LTME ve RTME, pelvik 
kavitenin daha iyi görüntü kalitesi ile görülmesine 
ve daha büyük büyütmeye izin vermektedir. Dola-
yısıyla, otonom sinir sistemi sinirleri gibi önemli 
yapılar daha kolay saptanmakta ve korunmasının 
daha kolay olması nedeniyle istenmeyen sinir 
hasarlarından kaçınılabileceği vurgulanmaktadır 
(165, 166, 167).

Rektum kanserinde laparoskopik pelvik oto-
nomik sinir koruyucu yaklaşımın; erkek hastaların 
%56,3’ünde iyi bir şekilde korunduğu, %18,7’sin-
de kabul edilebilir düzeyde olduğu (ejakülasyon 
miktarında azalma) ve %25’nde ise, kötü olduğu 
(ejakülasyon yetersizliği, retrograd ejakülasyon) 
gösterilmiştir (168). Robotik sinir koruyucu ame-
liyatın fertilite üzerine olan etkilerinin tam olarak 
ortaya konulması için uzun dönem sonuçlarının 
beklenmesi gerekmektedir.
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hasta en az 2-3 defa ejakülat vermelidir. Her bir 
ejakülasyon öncesinde 48 saatlik cinsel perhiz ye-
terli olmaktadır. Bundan dolayı, sperm dondurma 
süreci, 5-8 günde tamamlanmaktadır. İlave semen 
örnekleri ve 72-96 saat gibi daha uzun perhiz sü-
releri, daha fazla total sperm sayısı elde etmek için 
düşünülebilmektedir (180). Kanser hastalarındaki 
düşük sperm kalitesi, sperm dondurma için kötü 
bir prognostik faktör olmasına rağmen, yardımlı 
üreme tekniklerindeki ilerlemeler, bu durumun 
olumsuz etkisini azaltabilmektedir. Ayrıca, kanser 
tedavisi sonrasında sperm kalitesi daha da kötü-
leştiği için (kemoterapi veya radyoterapi, dondu-
rulmuş sperm örneklerinin içerisinde DNA hasarı 
oluşturabildiği için), semen örnekleri mümkün-
se kanser tedavisi öncesinde toplanmalıdır (12). 
Yardımlı üreme yöntemleri öncesinde fazla mik-
tarlarda sperme gereksinim olmakta iken, günü-
müzde IVF ve ICSI gibi yöntemler sayesinde daha 
az miktarlarda sperm ile gelecekte baba olma 
kolaylaşmıştır (181, 182). Spermin dondurularak 
saklanması, sadece noninvaziv ve emniyetli bir 
yöntem değil aynı zamanda gebeliği başarmada da 
çok etkilidir (183). Dondurulmuş sperm örnekleri 
ile yapılan fertilite tedavileri kabul edilebilir gebe-
lik şansına sahiptir (188). Dondurulmuş sperm ile 
intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI), kan-
ser hastalarının %50’sinden daha fazlasında ba-
şarılı olmaktadır (184, 185). In vitro fertilizasyon 
(IVF) ve ICSI işlemlerinde donmuş sperm kulla-
nımının sonuçlarının taze sperm kullanımı ile eşit 
olduğu bilinmektedir (186). Spermin dondurul-
ması ve çözülmesi sürecinde, sperm canlılığında 
ve motilitesinde değişik oranlarda kayıplar olma-
sına rağmen, kötü semen kalitesinin kriyopreser-
vasyon ile yapılan IVF-ICSI sonrası fertilizasyon 
veya gebelik oranlarını olumsuz olarak etkilediği 
gösterilememiştir (187). Dondurulmuş spermin 
gerçek kullanım oranları, takiplerin yetersiz ol-
masından dolayı %10-15 gibi düşük oranlarda-
dır (122). Bir çalışmada, kanserli, yaşayan erkek 
hastaların ortalama 57 aylık takiplerinde sperm 
dondurulması işleminin kullanım oranının % 9,6 
olduğu gösterilmiştir (186).

kısıtlılığı, yakın çevrede spermin dondurulması iş-
lemini gerçekleştirecek bir merkezin olmamaması 
ve fertilitenin korunması seçeneklerinin olduğu 
konusundaki farkındalığın yetersizliği gibi birçok 
nedeni ileri sürmektedir (44, 72, 172, 173).

Kanserli hastaların fertilitelerini korumak için 
2 önemli yöntem bulunmaktadır:
1. Klinik Pratik Uygulamada Kullanılanlar
2.  Deneysel Stratejiler

1. Klinik Pratik Uygulamada 
Kullanılanlar
A. Sperm dondurma (sperm 
kriyoprezervasyon- sperm bankacılığı)

Kanser tedavisi alan hastaların çoğu fertilitelerini 
koruyabilmektedir, özellikle de fertilitelerini ko-
rumak amacıyla tedavilerini 2 ila 4 hafta için erte-
leme seçeneğine sahip iseler (kanser tedavilerinin 
ertelenmesinin, tedavi sonuçları üzerine olumsuz 
etkileri olmaksızın). Günümüzde, pelvik kanserli 
erkekler için fertiliteyi korumanın en etkili meto-
du, spermin dondurulma işlemidir. Sperm don-
durma, üreme çağındaki erkekler için fertiliteyi 
korumada her zaman ilk seçenek olmalıdır (47, 
48, 174). Sperm dondurma işleminin genel endi-
kasyonları şunlardır: boşanmış erkekler, yüksek 
riskli işlerde çalışanlar, vazektomi yapılacak er-
kekler veya potansiyel olarak fertiliteyi bozabile-
cek gonadoksik tedaviler alacak olan erkekler, cid-
di oligozoospermi’si olan erkekler, azoospermi’si 
olan ve TESA;TESE gibi işlemlerde elde edilen 
spermler gibi (38, 62, 175-179).

Hastalar, fertilitelerini bozabilecek olan cer-
rahi tedaviler öncesinde sperm dondurma işlemi 
konusunda bilgilendirilmeli ve öğüt verilmelidir. 
Bu yöntemde sperm, daha sonraki zamanlarda 
aşılama (intrauterin inseminasyon) veya IVF /
ICSI gibi yardımlı üreme yöntemleri aracılığıyla 
kadın yumurtasını döllemede kullanılmak üzere 
dondurulmaktadır. Sperm dondurma işlemi, yak-
laşık olarak 2-4 saat sürmektedir. Kanser hastala-
rında semen örneklerinin kalitesi genellikle daha 
kötü olduğu için, sperm dondurmak amacıyla her 
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ortadan kaldırılmasını sağlayabilmektedir. Eğer 
cerrahi tedaviler retrograd ejakülasyonla sonuç-
lanmakta ise, sempatomimetik ilaçlarla antegrad 
ejakülasyona dönüştürme sağlanabilmektedir. Bu 
ilaçlar çözüm olmuyorsa, bir tamponlayıcı med-
yumum ilişki sonrası mesaneye verilerek hafif 
alkali ve dilüe idrar-semen karışımı elde edile-
rek ejakülat spermi ile yardımlı üreme teknikleri 
aracılığıyla fertilizasyon sağlanabilmektedir. Eğer 
semen önceden dondurulmamışsa ve ejakülasyon 
olmuyorsa, testis biyopsisi ile, veya testisten veya 
epididimden aspirasyon ile spermatozoa elde edi-
lebilmektedir. Fertiliteyi koruma yöntemlerinden 
hangisinin uygun olduğu ve hangisinin uygulana-
cağı hakkındaki karar; hasta, eşi, tedavisini yapan 
onkolog ve fertilite tedavisini yapacak uzman ile 
birlikte verilmelidir. Her bir hasta için bu seçenek-
ler kişiselleştirilmeli ve olabildiğince erken karar 
verilerek uygulamaya geçilmeli ve daha da gecik-
meksizin hastanın kanser tedavisine geçilmelidir. 

2. Deneysel Stratejiler

Son yıllardaki araştırmalar, fertilite üzerine kanser 
tedavilerinin yan etkilerini minimalize edecek si-
toprotektif stratejiler üzerine odaklanmıştır. Tedavi 
öncesinde, esnasında veya sonrasında fertiliteyi op-
timize edecek stratejiler araştırılmaktadır. Kanser 
cerrahisi sonrasında erkeklerde fertiliteyi korumak 
amacıyla etkin ve güvenilir yöntemleri geliştirmek 
amacıyla birçok araştırma yapılmaktadır.

Kanser tedavilerine bağlı olarak oluşacak ha-
sarlara karşı gonadları daha az hassas hale getir-
meyi amaçlayan (gonadlarda pasif bir istirahat 
durumunu indüklemek için) bazı çalışmalar ya-
pılmaktadır. Gonadotropin serbestleştirici hor-
mon (GnRH) agonistleri veya testosteron pre-
paratları ile, profilaktik olarak hipofiz bezinin 
down regülasyonu üzerine odaklanan denemeler 
bulunmaktadır. Spermatogenezisin durdurulması 
ile kemoterapötik ajanların ve radyasyon hasarı-
na karşı kök hücrelerinin duyarlılığını azaltma-
nın mümkün olabileceği ileri sürülmektedir. Bu 
hipotez, prepubertal testisin erişkin testisine göre 

Ailesel veya genetik geçişli malignite yoklu-
ğunda, sistemik veya lokal tedavilere maruz kalan 
erkek kanser hastalarının çocuklarında genetik 
anormalliklerin görülme veya malignite oluşma 
insidanslarında herhangi bir artış olduğu gösteril-
memiştir (183, 191). 

Spermin dondurulması ile ilgili olarak etik ko-
nularda gündeme gelmektedir. Örn. spermin, ki-
şinin ölümünden sonra (post-mortem) kullanımı 
ve saklanmış sperme atfedilen haklar gibi. Ameri-
ka üreme tıbbi derneği, kanser tanısı konulan ve 
fertilitelerinin korunmasını isteyen hasta sayısının 
artmasından dolayı etik konuları da içeren klinis-
yenlere yardımcı olmak amacıyla bir makale ya-
yınlamıştır (69.).

B. Diğer Yöntemler

Pelvik kanserli erkek hastaların çoğunda, sperm 
dondurma birçok nedenden ötürü düşünüleme-
mektedir (tedaviye hemen başlamak gerekliliği-
nin aciliyeti, fiyatı, sperm dondurma yapılabile-
cek yerin olmaması, altta yatan durumların kötü 
prognozu gibi) (9). Ayrıca, nörolojik, anatomik 
veya fizyolojik yollar ile sperm elde edilmesini 
önleyen cerrahi tedavilere maruz kalan pelvik 
kanserli erkeklerde de ejakülasyon yetersizliği 
nedeniyle (anejakülasyon, retrograd ejakülasyon 
gibi) sperm dondurma işlemi yapılamamaktadır. 
Bu tür durumlarda, spermatozoa elde etmek için 
kullanılan alternatif yöntemler şunlardır: ane-
jakülasyonlu hastalarda; elektro-ejakülasyon ve 
penil vibratör stimülasyonu; retrograd ejakülas-
yonlu hastalarda, postejakülatuvar uretral kate-
terizasyon ile mesaneden spermin izolasyonu ve 
anejakülasyon veya azoospermi olgularda; testis-
ten veya epididimden sperm aspirasyonu (TESA, 
MESA, PESA) veya testiküler sperm ekstraksi-
yonu (mikro veya makro TESE) gibi yöntemleri 
kapsayan alternatif yaklaşımlar bulunmaktadır 
(191-195). Radikal sistoprostatektomi, prostatek-
tomi ve rektal cerrahiler gibi pelvik kanserli erkek 
hastalarda yapılan cerrahi müdahaleler öncesinde 
semenin dondurulma işlemi, ejakülasyonun ol-
maması nedeniyle oluşan infertilite probleminin 
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cesaretlendirilmelidir. Hasta ve ailesine yoğun bir 
şekilde öneriler, öğütler verilmelidir. Geleneksel 
ve standart radikal prosedürlere alternatif teda-
viler, detaylı bir şekilde tartışılmalıdır. Hastalar, 
fertiliteyi koruyucu tedavi yaklaşımlarının kabul 
edilmesi ile hastalığın nüksü için küçük ama ta-
nımlanmamış bir riskin var olabileceğinin de far-
kında olmalıdır. 

İnfertiliteye yol açma riski yüksek olan pelvik 
bir kansere sahip olan erkek hastalar, kanser teda-
vileri başlamadan önce fertilitelerinin korunması 
konusunda doktorları ile konuşmalıdır. Tedavi 
sonrası baba olmak isteyen hastalar, hastalıkları-
nın potansiyel riskleri ve tedavilerinin yan etkileri 
hakkında ve tüm bu engellerin potansiyel sonuçla-
rı hakkında bir fertilite uzmanı tarafından uygun 
bir şekilde bilgilendirilmelidir. 

Ejaküle edilen semen örneklerinin dondurul-
ması, onkolojik tedavi protokollerinin çoğunu et-
kilemeksizin birçok merkezde hızlı bir şekilde ya-
pılabilmektedir. Erkek üreme yeteneğinin korun-
ması için spermin dondurulma işlemi hala altın 
standart’tır. Fertilite konusu, uygulanacak tedavi 
yönteminin hangisi olacağı hakkındaki karar ve-
rilmeden önce ve de kanser tedavisi başlanmadan 
önce hasta ile tartışılmalıdır. Fertiliteyi koruyucu 
tedbirler; onkolog, ürolog, androlog, üreme uz-
manı ve tıbbi etik uzmanı ile multi-disipliner bir 
şekilde düşünülmelidir.  
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bunların da %26’sı 20 yaşın altındadır. ALL ve 
beyin tümörleri 15 yaş altında en sık görülen ma-
lignitelerdir. On beş-45 yaşları arasında ise, en sık 
lenfoma, testis kanseri, akciğer kanseri ve malign 
melanoma görülür. On beş yaş altı erkek kanser 
hastalarında 5 yıllık sağ kalım %75, 15-55 yaşları 
arasında ise ortalama %60’tır. Bu hastalarda spon-
tan paternite oranı yaklaşık olarak %30 olarak bil-
dirilmektedir.   Ayrıca çocukluk çağı tümörlerin-
deki başarılı tedavilerle, hastaların belli bir kısmı 
erişkin döneme ulaşmakta, evlenmekte ve çocuk 
sahibi olmayı istemektedirler. Yapılan geniş top-
lum bazlı çalışmalarda, yaşayan genç erişkinlerin 
1/1000’inin çocukluk çağı kanserlerinden kurtul-
muş olanlar olduğu tahmin edilmektedir. Kanserli 
hastalarda fertilite ve cinselliği cerrahi, kemote-
rapi, radyoterapi, hormonal tedavi ve psikolojik 
faktörlerin tümü etkilediğinden dolayı, tek başına 
kemoterapinin ne kadar olumsuz etkilediğini or-
taya koymak oldukça zordur. 

Kanserli hastaların çoğu kombine tedavilere 
maruz kaldığından, bu konudaki literatür homo-
jen olmayıp, oldukça heterojen ve karmaşıktır. 
Ayrıca uygulanan kemoterapi protokollerinin ço-
ğunda tek ilaç olmayıp, çoklu ilaç kombinasyon-
ları bulunduğundan, bir kemoterapötik ilacın tek 
başına ne kadar fertiliteyi ve cinsel fonksiyonları 

Son yıllarda henüz çocuk sahibi olamayan 
genç erişkinlerde uygulanan sitotoksik 
kemoterapilerle uzun süreli remisyon ve 

kanserden tamamen kurtulma oranları oldukça 
artmış bulunmaktadır. Bu nedenle bu hastalarda 
yan etki olarak ortaya çıkan fertilite potansiyelin-
de azalma ve cinsel fonksiyon bozuklukları daha 
sık konuşulur hale gelmiştir. Genç erişkinlerde 
sık görülen akut lenfoblastik lösemi (ALL), Ho-
dgkin lenfoma, germ hücreli testis tümörlerinin 
çok büyük çoğunluğu uygulanan kemoterapi, rad-
yoterapi ve cerrahi tedavilerle kür şansına sahip 
olabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (AB-
D)’nde 15-35 yaşları arasındaki her yıl 9100 erkek 
Hodgkin Hastalığı, lenfoma, lösemi ve testis kan-
seri tanısı almakta ve bunların 1400’ü uzun süreli 
azospermiye yol açacak polikemoterapi ve radyo-
terapiye maruz kalmaktadır. Başka bir veriye göre 
ABD’de her yıl 20 000’den fazla üreme çağındaki 
genç ve çocuk hasta kanser nedeniyle kemotera-
pi ve/veya radyoterapi almaktadır.  Bu hastaların 
yaklaşık olarak % 80-90’ında kür sağlanmakta ve 
çoğunda fertilite problemi ortaya çıkmaktadır. 
2010 yılında 250 erişkin kanser tedavisi sonrası 
yaşayan hastadan 1’inin çocuk sahibi olabileceği 
tahmin edilmektedir. Yeni kanser tanısı konan 
erkeklerin yaklaşık %15’i 55 yaşın altındadır ve 
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bozduğunu ortaya koymak da çok kolay değildir.                      
Deneysel hayvan çalışmaları ile bunu ortaya 

koymak mümkündür, ancak hayvanlara uygula-
nan dozları, süreleri ve sonuçlarını bire bir insana 
uyarlamak ne kadar doğru bir yaklaşımdır tartışı-
labilir (1-4). 

Kemoterapötik ilaçların hemen hepsi hız-
lı bölünen hücreler üzerinde etki göstermekte-
dir. Bu nedenle yan etkiler daha çok kemik iliği, 
gastrointestinal sistem mukozası ve kıl follikülleri 
gibi hızlı bölünen hücreler üzerinden olmaktadır. 
Testisteki Leydig ve Sertoli hücreleri kısmen ke-
moterapötiklere dirençli iken, germinal epitelyum 
bu ilaçlara son derece duyarlıdır. Ancak kullanılan 
kemoterapi protokolünün ilaç sayısı, dozları ve 
uygulama sürelerine bağlı olmakla birlikte, eğer 
germinal epitelyumdaki kök hücreler sağlam ka-
lırsa, tedavinin sonlandırılmasından sonra belli 
zaman periyodunda spermatogenez geriye döne-
bilmektedir. Bu nedenle uygulanacak kemoterapi 
protokolündeki ilaçların sayısı, dozları ve süreleri 
hastanın ilerideki fertilitesi de düşünülerek, bü-
yük bir titizlikle uygulanmalı, hasta bu konuda 
bilgilendirilmeli ve gerekirse sperm dondurma 
yöntemlerine başvurulmalıdır (3-4).  

I.KEMOTERAPİNİN ERKEK 
FERTİLİTESİ ÜZERİNE OLAN 
ETKİSİ
Üreme çağındaki erkeklerde en sık testis kanseri 
ve Hodgkin lenfoma görüldüğünden bu iki konu 
ayrı olarak ele alınacaktır. Ayrıca diğer önemli bir 
konu olan çocukluk çağı kanserlerinden dolayı 
kemoterapi alıp, erişkin döneme ulaşan çocukla-
rın fertilite durumu detaylı olarak irdelenecektir. 

TESTİS KANSERLERİ
Genç erkeklerde en sık görülen malignitelerden 
biri olup, uygulanan cerrahi tedavi, kemoterapi ve 
radyoterapi ile neredeyse tamamına yakınında kür 
elde edilmektedir. Testiküler germ hücreli tümör-
ler (TGCT) Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’n-
de 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen solid 

organ tümörleridir ve 2018 yılında yaklaşık ola-
rak 8,850 yeni tanı olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu kanserlerde Evre 1 olanlarda kür şansı %100 
iken, metastatik olanlarda kür oranı %80’lerden 
daha yüksektir (5,6). Testis kanseri tedavisi alan 
erkeklerde birçok nedenden dolayı infertilite so-
runu yaşanabilmektedir. Tek taraflı testis kanseri 
gelişen hastaların genellikle karşı testisinde de 
sorun bulunmaktadır veya nadiren bilateral testis 
tümörü geliştiğinden dolayı fertilite şansı oldukça 
azalmaktadır. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar fertilite 
problemi ile testis kanseri, inmemiş testis ve hi-
pospadias arasında önemli bağlantılar saptanmış 
ve tümüne testiküler disgenezis sendromu (TDS) 
denilmiştir. TDS bir hipotez olup, kriptorşidizm, 
hipospadias, bozulmuş spermatogenez ve germ 
hücreli testis kanseri olmak üzere dört kompo-
nenti içermektedir. Bu sendromun prenatal testi-
küler gelişimin farklı mekanizmalarla bozulması-
na bağlı geliştiği sanılmaktadır. Bu dört patolojiye 
ilave olarak üreme hormonlarında değişiklikler, 
üreme organlarının boyutlarında ve volümlerinde 
azalma da bu sendroma eşlik edebilmektedir. Bir-
çok epidemiyolojik çalışmada, kriptorşidizm ve 
infertilitesi olan erkeklerde testis kanseri gelişme 
riskinin normal popülasyondakinden daha yük-
sek olduğu bildirilmiştir. Yine bazı yeni çalışma-
larda erken fötal testiküler disgenezis ile bu send-
romun komponentleri arasında ilişki gösterilmiş 
bulunmaktadır. 

Tek taraflı testis kanseri olan hastaların karşı 
testis ve infertil erkeklerdeki iki taraflı testis bi-
yopsisi sonuçları bu sendromu doğrular nitelik-
tedir. Testis biyopsilerindeki immatür seminifer 
tübüller, mikrolitiyazis ve Sertoli Cell Only gibi 
histolojik bulgular, bu sendromun kanıtları ola-
bilir. Ayrıca skrotal ultrasonografide irregüler tes-
tiküler patern ve mikrolitiyazis TDS’nin habercisi 
olabilmektedir. Bugün için etiyolojik faktör olarak 
maternal endokrin bozukluklara yol açan çevre-
sel kimyasallar suçlanmaktadır. Bu görüş hayvan 
deneyleri ile desteklenmiş, ancak insanlardaki 
kanıtlar henüz yeterli düzeyde değildir (7-10). 
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tin, Dakarbazin) ve ChlVPP (Klorambusil, Vinb-
lastin, Prokarbazin, Prednizon) gibi polikemote-
rapi protokolleri uygulanmakta ve fertiliteye etki-
leri farklı olmaktadır. Örneğin bir karşılaştırmalı 
çalışmada kemoterapiden 1 yıl sonra azospermi 
oranlarına bakıldığında, MOPP-ABV grubunda 
%89, ABVD grubunda ise %0 azoospermi saptan-
mıştır (8).  Bu protokoller ilerleyen bölümlerde 
detaylı olarak ele alınacaktır. 

KEMOTERAPOTİK AJANLARIN 
FERTİLİTEYİ ETKİLEME 
MEKANİZMALARI
Sitotoksik kemoterapi gonadal injüriye neden 
olup, hasarın derecesi ve natürü ilacın veriliş şek-
line, doza ve hastanın yaşına bağlı olarak değişir. 
Kemoterapiye radyoterapi eklendiğinde, düşük 
dozlarda bile çok ciddi oranlarda spermatogenez 
etkilenmektedir. Genelde sitotoksik ajanlar hızlı 
bölünen hücreler üzerinde etki gösterdiğinden, 
germ hücrelerinin ciddi anlamda etkilenmesi 
sürpriz değildir. Hasarın gerçek mekanizması tam 
olarak bilinmemekle birlikte, prolifere olan germ 
hücre havuzunda azalma, yalnızca diferansiye 
olan germ hücrelerinin ölümü ile ilişkili olmayıp 
aynı zamanda spermatogenezde rol alan kök hüc-
relerin ölmesi de bunda etkilidir.

Sitotoksik kemoterapi alan hastaların çoğunda 
8-12 haftada azospermi gelişir. Proliferatif aktivi-
te göstermeyen Tip A dark spermatogonia ve 16 
günlük periyotlarla bölünen Tip A pale sperma-
togonialar, mitotik aktivitesi yüksek olan Tip B 
spermatogonialara göre kemoterapiye daha di-
rençlidirler (11). Bu nedenle kullanılan kemotera-
pinin dozu ve süresi kalıcı azospermi oluşmasın-
da büyük önem arz etmektedir. Spermatogenezi 
sürdüren spermatogonialar zarar görmedikçe, 
spermatogenez uzun süre de alsa geri dönecektir. 
Peterson ve ark. (12), testis kanseri nedeniyle ke-
moterapi alan hastalarda 9 yıl sonra da olsa sper-
matogenezin başlayabildiğini bildirmişlerdir. 

Daha önceleri kemoterapinin yalnızca germ 
hücrelerini etkilediği, Leydig ve Sertoli hücrele-
rini etkilemediği sanılırken son yıllarda yapılan 

Bu nedenle tek taraflı testis kanseri olan hasta-
larda orşiektomi yapmadan önce de genellikle 
sperm analizleri sağlıklı kontrollere göre oldukça 
düşüktür. Bu durumun nedeni TDS olabileceği 
gibi, tümörün salgıladığı hormonal maddelerin 
otokrin ve parakrin etkilerine de bağlı olabilir. 
Ayrıca cerrahi olarak testislerden birinin veya her 
ikisinin çıkarılması ve retroperitoneal lenf nodu 
diseksiyonu (RPLND) yapılması, radyoterapi uy-
gulanması gibi yöntemler de testis kanseri tedavi-
sinde kullanıldığından, tek başına kemoterapinin 
ne kadar infertiliteye yol açtığını ortaya koymak 
oldukça güçtür.  

Testis tümörlerinde en sık kullanılan kemote-
rapi protokolleri BEP (Bleomisin. Etoposid ve Pla-
tosin=Cisplatin) ve VIP (Vinblastin, Ifosfamid ve 
Platosin) olup, daha sonraki bölümlerde bu ilaç-
ların fertilite üzerine olan akut ve kronik etkileri 
detaylı olarak irdelenecektir. 

Germinal epitelyumun sitotoksik tedaviye çok 
duyarlı olduğu uzun süreden beri bilinmektedir. 
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda belli dozla-
rın üzerindeki tedavilerde nispeten kemoterapiye 
dirençli olduğu bilinen Leydig ve Sertoli hücre-
lerinin de etkilendiği, hipogonadizm oluştuğu ve 
bu durumun da fertiliteye olumsuz katkı sağladığı 
bildirilmektedir (2). 

HODGKİN LENFOMA VE LÖSEMİ
Hodgkin lenfomada tedavi öncesi spermatogenez 
bozulmuştur. Bir çalışmada 158 Hodgkin lenfo-
malı hastada yüksek sedimantasyon hızı ve tü-
mör evresinin spermatogenezi olumsuz etkileyen 
bağımsız faktörler olduğu bildirilmiştir. Lenfosit 
sub-popülasyonları arasındaki dengeyi sağlayan 
immünolojik proçeslerin lenfomaya bağlı olarak 
bozulmasının spermatogenezi olumsuz etkilediği 
speküle edilmiştir. Lösemilerde testis tutulumu-
nun olması spermatogenezi olumsuz etkilemek-
tedir. Bu hastalıklarda en sık MOPP (Mechloret-
hamin, Oncovin/Vincristin, Prokarbazin, Pred-
nizon), NOVP (Novantrone/Mitoksantron, On-
kovin/Vinkristin, vinblastin, Prednizon), ABVD 
(Adriamisin/Dokosorubisin, Bleomisin, Vinblas-
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ken, kronik etkiler uzun yıllar alabilmektedir. İlaç 
dozları ile gonadal fonksiyonlar arasındaki ilişki 
en çok cisplatin bazlı kombinasyonlarda araştı-
rılmış ve cisplatin için kritik kümülatif doz aralığı 
<400 mg/m2 ile >600 mg/m2 olarak belirlenmiştir. 
Kümülatif <400 mg/m2 alanlarda 2 yıl sonra sper-
matogenez başlarken, >600 mg/m2 alanlarda 8 yıl 
sonra bile %50 oranında azospermi devam etmek-
tedir (3). Diğer sık kullanılan kemoterapötiklerin 
doz-azospermi ilişkisi Tablo 1’de özetlenmiştir. 

KEMOTERAPÖTİK AJANLARIN 
TEK BAŞINA VE KOMBİNASYON 
HALİNDE GONADAL 
FONKSİYONLARA ETKİSİ
Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO)’nin 
2006 yılındaki toplantısında farklı antitümör 
ajanların erkeklerde sperm üretimine etkisi ince-
lenmiş ve Tablo 2’de gösterilmiştir.

çalışmalarda, cisplatin bazlı kombinasyonlarda 
standart dozlarda bu hücrelerin etkilenmediği an-
cak yüksek dozlarda özellikle Leydig hücrelerinin 
etkilendiği ve hastalarda hipogonadizmle birlikte 
infertilite geliştiği bildirilmektedir (3). 

Çocukluk çağı kanserleri nedeniyle kemo-
terapi almış ve genç erişkin döneme ulaşmış er-
keklerde mekanizmalar nispeten farklılık göster-
mektedir. Çocukluk çağında beyin tümörleri sık 
olduğundan, bu hastalara uygulanan kemoterapi 
ve radyoterapi sonucu hipotalamus ve hipofiz 
etkilenerek hipogonadotropik hipogonadizm ve 
buna bağlı infertilite görülebilmektedir (1). 

KEMOTERAPÖTİK İLAÇLARIN 
DOZU VE GONADAL 
FONKSİYONLAR
Kemoterapötik ilaçların testis üzerine etkileri-
ni akut ve kronik olarak ele almak gerekir. Akut 
toksisite genellikle 8-12. haftalarda ortaya çıkar-

Tablo 1. Uzamış azoospermiye yol açan kemoterapötik ajanlar ve dozları (11). Aşağıda 
belirtilen kümülatif dozlar hastaların en az %50’sinde uzamış azoospermiye yol 
açmaktadır.

Kemoterapötik ajan Kümülatif doz (gm/m2)

Siklofosfamid 7.5

Prokarbazin 4.0

Klorambusil 1.4

Lomustina 1.0

Cisplatin 0.6

Carmustina 0.5

aBu ajanların dozları puberte öncesi iken, diğerleri erişkin dozları göstermektedir. 
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Tablo 2: Farklı antitümör ajanların erkeklerde sperm üretimine etkisi (ASCO 2006) (4)

Kemoterapi Ajanı Etki

Radyasyon (Testis için 2,5 Gy)
Klorambusil (1,4 g/m2)
Siklofosfamid (19 g/m2)
Prokarbazin (4 g/m2)
Melfalan (140 g/m2)
Sisplatin (500 g/m2)

Uzamış Azospermi

BCNU (1 g/m2)
CCNU (500 g/m2)

Ergenlik önceki tedaviden 
sonra erişkinlikte azospermi

Busulfan (600 mg/kg)
İfosfamid (42 g/m2)
BCNU (300 g/m2)
Nitrojen Mustard
Aktinomisin D

Olasılıkla azospermi, ancak her 
zaman son

Karboplatin (2 g/m2) Belirtilen dozda sıklıkla uzamış 
azospermi görülmez

Doksorubisin (Adriamisin)/ 77 mg/m2)
Thiotepa (400 mg/m2)
Sitozin Arabinozid (1 g/m2)
Vinblastin (50 g/m2)
Vinkristin (8 g/m2)

Yukarıdaki ajanlarla birlikte 
uzatılmış azoospermiye neden

Amsakrin, bleomisin, dakarbazin, daunorubisin, 
epiburisin, etoposid, fludarabin, flurouroasil, 
6-merkaptropurin, metotreksat, mitoksantron

Konvansiyonel rejimlerde 
kullanılan dozlarda sperm 
sayısının ????

Prednizon Sperm üretimini etkileme 
olasılığı düşük

İnterferon-alfa Sperm üretimi üzerinde 
herhangi bir etki yok

Yeni ajan örnekleri:
Oxaplatin
İrinotekan
Monokional antikorlar (trastuzumab, bevasizumab, 
cetuksimab)
Tirozin Kinaz İnhibitörleri (erlotinib, imatinib)
Taksanlar

Sperm üretimi üzerinde 
bilinmeyen etkiler
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olarak daha dirençlidir. Sperm kök hücreleri kıs-
men korunduğundan, spermatogenezin geri dö-
nüşü bu grupta daha fazla olmaktadır (4).

4. Antimetabolitler
Bu ajanlar daha çok spermatogenez siklusundaki 
geç dönem hücrelerini etkilemektedir. 5-Florou-
rasil (5-FU) ve 5-Merkaptopürin kromozomal 
aberasyonlara yol açmaktadırlar. Yapılan hayvan 
deneylerinde oluşan gebeliklerin bir kısmında 
embriyo rezorbsiyonunun saptanması bu kromo-
zomal aberasyonları doğrulamaktadır (4).

5. Topoizomerazlar
Bu gruptaki ilaçlar, spermatogenezin bütün evre-
lerinde sitotoksik etki göstermektedir. Hayvan ça-
lışmalarında Adriamisin (doksorubisin)’in erkek 
rat spermatositlerinde mutajenik etki gösterdiği 
bildirilmiştir. Bleomisin ise daha çok spermatogo-
nia ve spermatositlerde kromozomal anomalilere 
yol açmaktadır (4).

6. Kombine kemoterapi rejimleri
Hodgkin lenfomada sıklıkla kullanılan MOPP 
protokolünde vakaların %90’ında 4 yıla varan 
azospermi görülmektedir. Anöploidi riski ise, 18 
yıl kadar sürebilmektedir. Yine aynı hastalıkta 
uygulanan NOVP protokolünde sperm anöploidi 
riski yüksek bulunmuştur. ABVD protokolü daha 
çok Hodgkin lenfomalı çocuklara uygulanır ve 
nispeten daha az gonadotoksiktir. ChlVPP proto-
kolününün kalıcı azoospermi yapma oranı olduk-
ça yüksektir. Hodgkin lenfomalı kemoterapi almış 
erkeklerde baba olma oranı uzun dönemde %50-
60 olarak bildirilmiştir.

BEP protokolü testis kanserlerinde kullanıl-
makta ve spermdeki kromozomal anomali riski 
oldukça yüksektir. Bu kemoterapiden sonra sper-
matogenezde geri dönüş 2 yıl sonunda %50, 5 yıl 
sonunda ise % 80 olarak bildirilmiştir. Bu grupta-
ki erkeklerde kümülatif baba olma oranı %85’lere 
kadar çıkabilmektedir (2,4,11). Sitotoksik ajanların 
gonadal toksisite dereceleri Tablo 3’te özetlenmiştir.

1.Alkilleyici ajanlar
Bu ajanlar germinal epitelyumda bozulma ve apla-
ziye yol açarak 90-120 gün süren ciddi oligosper-
mi veya azospermiye neden olmaktadırlar. Tedavi 
kesildikten sonra iyileşme iyi değildir ve genellikle 
çok uzun süre alabilmektedir. Bazı çalışmalarda 
siklofosfamid tedavisinden 4 yıl sonra bile birçok 
hastanın azospermik kaldığı, az bir kısmında ise, 
31 hafta sonra spermatogenezin başladığı bildi-
rilmiştir. Siklofosfamid, Sistemik Lupus Eritema-
tozis (SLE) gibi malign olmayan hastalıklarda da 
kullanılmaktadır. SLE nedeniyle bu ilacı kullanan 
hastalarda ilaç dozu büyük önem arz etmektedir. 
İlaç dozu>7.5 gm/m2 ise 3 yıl içerisinde sperma-
togenezdeki düzelme oranı % 10 iken, <7.5 gm/
m2 dozlarda bu oran % 70’lere kadar çıkmaktadır. 
Alkilleyici ajanlar insan germ hücre matürasyo-
nunun bütün evrelerinde mutajeniktir. Ancak bu 
ajanların sperm kök hücrelerinde sonraki nesillere 
taşınabilir kromozomal bozukluklara yol açmama-
ları avantajlı yönleri olarak kabul edilebilir. Lenfo-
ma nedeniyle prokarbazin içeren protokollerde 
çoğunlukla kalıcı infertilite gelişmektedir (4).

2. Cisplatin ve analogları
Erkek ratlarda cisplatin spermatosit ve diferansiye 
spermatogonialarda kromozomal aberasyonlara 
yol açmaktadır. Tedaviden sonra bu aberasyonların 
yeni nesillere aktarımı zamanla azalarak kaybolur. 
Cisplatin içeren protokollerle tedavi edilen hastala-
rın hemen tamamında azospermi gelişir, ancak 2-4 
yıl sonra spermatogenez tekrar başlamaktadır.

Bu gruptaki ilaçların kümülatif dozları büyük 
önem arz etmekte ve >600 mg/m2 cisplatin alan 
hastaların büyük çoğunluğunda azospermi kalıcı 
olmakta ve serum FSH düzeylerindeki yükselme 
devam etmektedir (4).

3. Vinka alkaloidleri
Bu ajanlar erkeklerde genellikle spermatogenetik 
arreste ve matür spermlerde motilite azalmasına 
yol açmaktadırlar. Vinblastin, primer spermatosit-
lere yüksek oranda toksik etki gösterirken, sper-
matogonia ve preleptoten spermatositler göreceli 
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Tablo 3. Kemoterapötik ilaçların ve kombine protokollerinin gonadal toksisite 
dereceleri (4)

Kemoterapötik ajan  İnfertilite riski  Etki mekanizması

Siklofosfamid   Yüksek   Germinal epitel ve DNA hasarı
Ifosfamid
Busulfan
Klorambusil

Prokarbazin   Yüksek   DNA alkilasyonu

Cisplatin   Yüksek   DNA hasarı
Karboplatin

Doksorubisin   Orta   DNA hasarı

Vinkristin   Düşük   Mikrotübül hasarı
Vinblastin

Daktinomisin   Düşük   RNA sentez inhibisyonu

Bleomisin   Düşük   DNA sarmal kırılması

Metotreksat   Düşük   Antifolat etki
Merkaptopurin

MOPP    Yüksek   Kalıcı azoospermi
ChlVPP   Yüksek   Kalıcı azoospermi
COPP    Yüksek   Kalıcı azoospermi
ABVD    Orta   Geçici azoospermi
BEP    Orta   Geçici azoospermi
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1.Sperm kriyoprezervasyonu ve 
sperm vitrifikasyonu
Sperm kriyoprezervasyonu, şu anda sperm hücre-
lerinin bir kriyoprotektif ortam ile inkübe edildiği 
ve yavaşça sıvı azota (liquid nitrogen(LN)) yerleş-
tirilmeden önce LN buharında hipotermiye maruz 
bırakıldığı standart bir yöntem olarak düşük hızlı 
kriyoprezervasyon kullanılarak gerçekleştirilir. 
Vitrikasyon olarak adlandırılan bir diğer teknik 
ise, vitrikasyon ortamına asılarak hücrelerin doğ-
rudan LN’ye yerleştirilmesidir. Bugün için ülke-
mizde de yaygınlaşma eğiliminde olan sperm ban-
kaları, oldukça ucuz ve başarılı sonuçlar verebilen 
merkezlerdir. Çalışılan merkezde sperm bankası 
yok ise, kemoterapiden önce mutlaka bu konuda 
hasta ve yakınları bilgilendirilmelidir. Genellikle 
48 saatlik cinsel perhizden sonra üç semen örneği 
alınarak dondurulur. Hasta ejakülasyon ile sperm 
veremiyorsa, TESE, MESA, penil vibratör veya 
elektro-ejakülasyon gibi yöntemlerle de sperm 
elde edilip dondurabilir. Ancak yapılan çalışmalar, 
kemoterapi ve radyoterapi öncesi sperm banka-
larında sperm donduranların yalnızca %10’unun 
tedavi amacıyla spermlerini kullandıklarını gös-
termektedir. Bu kadar düşük oranın nedenleri 
spermatogenezin düzelmesini beklemek, primer 
hastalığın kısa sürmesi ve kanserin oluşturduğu 
anksiyeteye bağlı gelişen çocuksuzluk isteği olabi-
lir. Yine çalışmalar, kanser nedeniyle tedavi edilen 
hastaların çoğunluğunun sperm saklama yoluna 
başvurmadıklarını ve birçok onkoloğun da hasta-
larıyla bu yöntemi tartışmadığını göstermektedir. 
Ancak son yıllarda ICSI ile elde edilen başarılı so-
nuçlar, sperm bankalarına olan ilgiyi giderek ar-
tırmaktadır (1-4).  

Yeni yapılan bir literatür taraması çalışmasın-
da, kanserli hastalarda fertiliteyi devam ettirmek 
için mevcut yöntemler arasında en ucuz, en kolay 
ve en başarılı yöntemin, sperm dondurma yönte-
mi olduğu gösterilmiştir (12).

Sperm dondurma ve çözmede bazı problem-
lerin bulunması, özellikle sperm çözme esnasın-
da önemli oranlarda sperm kayıplarının olması, 

KEMOTERAPİ SONRASI ERKEĞİN 
FERTİLİTE DURUMUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Kanser nedeniyle kemoterapi alan erkeklerin fer-
tilitesine kemoterapinin tek başına ne kadar zarar 
verdiğinin belirlenmesi oldukça zordur. Bu yaş 
grubundaki kansersiz popülasyondaki infertili-
te oranının bilinmemesi, hastanın eşinin fertilite 
durumundaki belirsizlik, kanserin kendisinin in-
fertiliteye katkısı, cerrahi ve radyoterapi gibi diğer 
tedavilerin infertiliteye katkısı gibi birçok faktör 
bu durumu güçleştirmektedir. Diğer önemli bir 
sorun ise, hastaları yalnızca 1/3’ü kemoterapiden 
sonra çocuk sahibi olmak için başvurmaktadır. Li-
teratüre göre kemoterapi sonrası eşlerin yalnızca 
%15-30’u infertil kalmaktadır (3).  

Kemoterapi sonrası infertil erkeğin değerlen-
dirilmesi öykü, fizik muayene ve laboratuvar ince-
lemelerini içermelidir. Öyküde kullanılan kemo-
terapötik ajanların dozları ve sürelerinin bilinmesi 
fertilite potansiyeli hakkında fikir verebilir. Fizik 
muayenede özellikle testis volümleri, hipogona-
dizm belirtilerinin olup olmadığı kaydedilmelidir. 
Semen analizi yapılmalı ve serum FSH, LH, Tes-
tosteron (T), inhibin B, prolaktin (PRL) düzeyleri 
bakılmalıdır. Yüksek serum FSH ve LH ile düşük 
T ve inhibin B düzeyleri kötü prognostik faktör-
lerdir (2). 

FERTİLİTEYİ KORUMAYA 
YÖNELİK ÇABALAR VE TEDAVİ 
YÖNTEMLERİ
Henüz çocuk sahibi olmayan genç erişkinler ve 
çocukların aileleri kemoterapiye başlamadan önce 
kemoterapinin olası komplikasyonları yönünden 
bilgilendirilmeli, kemoterapi öncesi, anı ve son-
rası yapılabilecek tüm koruyucu tedbir ve mevcut 
tedavi yöntemleri anlatılmalıdır. Bugün için bu 
konuda yapılabilecekler, sperm kriyoprezervas-
yonu, hormonal tedavi, testiküler doku kriyop-
rezervasyonu ve in vitro spermatogenezis olarak 
sıralanabilir.
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2. Koruyucu Hormon Tedavisi
Kemoterapötik ilaçlar hızlı bölünen hücrelere 
daha fazla etki gösterdiğinden dolayı, bu özellik-
leri taşıyan germ hücreleri de yüksek oranda et-
kilenmektedirler. Eğer germ hücreleri istirahate 
sevk edilirse, bu zararlı etkilerin azalacağı hipo-
tezinden hareketle çeşitli hormonal tedaviler de-
nenmiştir. 

Deneysel hayvan çalışmalarında GnRH ago-
nisti veya antagonisti verilerek T baskılanması 
ile radyoterapi ve bazı kemoterapi protokolerinin 
zararlı etkilerinden spermatogenezin kısmen de 
olsa korunabildiği bildirilmiştir. Deneysel bir ça-
lışmada prokarbazin verilmesinden önce GnRH 
antagonisti ve tedavi sonrasında T tedavisi ile 
spermatogenezin ratlarda komplet olarak rejenere 
olduğu gösterilmiştir. Yine başka bir rat çalışma-
sında siklofosfamid ile birlikte büyüme hormonu 
(GH) verilmesinin testiküler hasarı önlediği bildi-
rilmiştir (2). 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kli-
niği’nde yapılan deneysel bir çalışmada T destek 
tedavisinin tavşanlarda cisplatine bağlı testiküler 
hasarı önlediği, ancak radyoterapi grubunda etkili 
olmadığı gösterilmiştir (15). 

Ancak hormonal destek tedavisi ile deneysel 
hayvanlarda elde edilen başarılı sonuçlar insan 
uygulamalarında aynı sonucu vermemiştir, bu da 
türler arası spermatogenez farklılıklarından kay-
naklanıyor olarak speküle edilmiştir (2-4). Sonuç-
ta bugün için hormonal manipülasyonların kemo-
terapiye bağlı gelişen testiküler hasarı önlemede 
yetersiz kaldığı söylenebilir.

3.Testiküler doku 
kriyoprezervasyonu
Prepubertal testis matür spermatozoa yapmadığı 
halde diploid germinal kök hücreleri içermek-
tedir. Bu nedenle kemoterapi öncesi testiküler 
doku alınıp dondurulur, hastanın kanser tedavisi 
tamamlandıktan sonra dondurulan doku çözülür 
ve hastanın kendi testisine implante edilir ve sper-

sperm kriyoprezervasyonunda moleküler biyolo-
jinin rolünü daha detaylı araştırma gereğini ortaya 
çıkarmıştır. 

Bu amaçla spermlerin kriyoprezervasyonunu 
değerlendiren çalışmaların birçoğu klinik sonuç-
lar ve hücresel biyoloji tekniklerinin uygulan-
masına dayansa da araştırmalardaki ilerlemeler 
spermlerin moleküler biyolojisi, sperm fizyolojisi 
ve çoğalma yeteneğindeki rolü hakkında çok şey 
ortaya koymuştur.

Prohibitin (PHB), mitokondriyal iç zar içeri-
sinde halka benzeri bir yapıya monte edilen PHB1 
ve PHB2 adlı iki oldukça homolog alt birimden 
oluşan 30 kilodalton (kDa) bir proteindir. Soma-
tik hücrelerde PHB bulunmaması, mitokondri-
yal membran depolarizasyonu ve reaktif oksijen 
türlerinin (ROS) artışı ile ilişkili bulunmuştur. 
Normozoospermi, astenozoospermi ve oligoas-
tenozoospermi örneklerinde PHB ekspresyonu, 
mitokondriyal membran potansiyeli ve sperm 
motilitesi arasında anlamlı pozitif  korelasyonlar 
bulunmuştur (17).  Bununla birlikte, bu çalışma-
larda PHB ekspresyonunun sperm kalitesinin bir 
göstergesi olabileceğini ve PHB’nin sperm mo-
tilitesi ve sperm mitokondriyal fonksiyonu için 
önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Fokal adhezyon kinaz protein ailesi, kanonik 
protein kinaz A yolu ve bir kalsiyum uyarılmış yol 
ile ortaya çıkan spermatozoa’nın protein tirozin 
fosforilasyonunda oluşabilecek doğrudan bir role 
sahip gibi görünmektedir. Bu protein tirozin fos-
forilasyon aktivitesi, sperm kapasitasyon sürecin-
de spermlerin bir oosit dölleme yeteneğine sahip 
olması için gerekli olan önemli bir adımdır (18). 

Bu nedenle kriyoprezervasyon tekniğinin be-
lirlenmesi için gelecekteki çalışmalar araştırma-
larda moleküler biyoloji tekniklerinin uygulan-
masıyla sperm kriyoprezervasyonu klinik uygula-
mada daha da ileri taşınabilir. 

Bu moleküllere ek olarak sperm kriyoprezer-
vasyonunda rol alan çok sayıda üzerinde çalışılan 
moleküller bulunmaktadır.
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- Medroksiprogesteron+Testosteron: Erişkin 
ratlarda spermatogenezi korur ve germ hücre-
lerinde oluşacak genetik hasarı önler.

- Curcumin: Ratlarda cisplatin ve siklofosfami-
de bağlı oluşacak testis hasarını önler.

- İn vitro kültür ortamında erken germ hücrele-
rinin diferansiasyonunu destekleyen yeni yön-
temler üzerinde deneysel çalışmalar devam 
etmektedir.

- Germinal epitelyum kök hücrelerinden sperm 
elde edilmesi.

- Somatik hücrelerden sperm elde edilmesi.
- İnsan testis gelişimi için bir model olarak 

hayvandan insana transplantasyon şekli olan 
xenotransplantasyon yöntemi: Henüz uygula-
mada yeri olmayıp testis gelişimini incelemek 
ve insanlarda çevresel maruziyetlerin etki-
lerini değerlendirmek için kullanılmaktadır.  
Çocuklarda fertiliteyi korumak için ilerde 
kullanılabilecek potansiyel bir yol olabileceği 
belirtilmektedir. Ancak etik ve yasal nedenler-
den dolayı fertilitenin korunması için kullanı-
mının günümüzde kabul görmemektedir.

- Ex-vivo testiküler perfüzyon ve kriyoprezer-
vasyon (19): Testiküler doku kriyoprezervas-
yonu yoluyla fertilitenin sağlanması hem in-
sanlarda hem de hayvanlarda test edilmiş ve 
başarılı sonuçlar alınmıştır . Burada testiküler 
kriyoprezervasyon için halen uygulanan testis 
dokusu veya sperm kriyoprezervasyon teknik-
lerine karşı beklenen avantajı fertilitenin sınır-
sız korunacağı, fertiltenin ikili korunabileceği 
testiküler kriyoprezervasyon için yeni bir stra-
teji tanımlanmıştır. Üstelik, sistem testiküler 
fonksiyonları düzeltmek ve / veya iyileştirmek 
için yüksek miktarda destekleyici element-
lerin ve / veya ilaçların eklenebildiği ex-vivo 
testis perfüzyonuna izin verir.

matogenezin bu dokudan başlaması beklenir. Bu 
işlem germ hücre transplantasyonu olarak adlan-
dırılır. Bu yöntem daha çok prepubertal dönemde 
kanser tedavisi gören çocuklar için düşünülmek-
tedir. (16).

Prepubertal erkekler için testiküler biyop-
si kriyoprezervasyonu bazı merkezlerde önerilir 
ancak gelecekte bu dokunun nasıl kullanılacağı 
belirsizdir ve şu ana kadar fertiliteyi eski haline 
döndürüleceğine dair herhangi bir kanıt yoktur. 
Sperm kriyoprezervasyonu, sadece bir şekilde 
sperm sağlayabilen post pubertal kanser hastala-
rına yardımcı olabilmektedir, ancak sistemik ke-
moterapiye maruz kalan çocuklar için, testiküler 
dokunun kriyoprezervasyonu fertilitenin korun-
masında bugün için tek umuttur.

4. İn vitro spermatogenez
Germ hücrelerini in vitro matürasyona uğratmak, 
özellikle gonadotoksik ajanlara karşı Sertoli hüc-
relerinin etkileneceği ve spermatogenezi destek-
lemeyeceği hastalarda kullanılmalıdır. İn vitro 
spermatogenezden sonra fertilitenin restore edile-
bileceği bildirildiği halde kök hücrelerden ziyade 
spermatogenezin geç dönemlerinin (spermatid 
gibi) matürasyonunu içerdiği bildirilmiştir (17).

5. Kemoterapi sonrası yardımcı 
üreme teknikleri (YÜT)
Kemoterapi sonrası YÜT dondurulmuş spermler, 
mevcut ejakulat spermi veya mikro TESE ile elde 
edilen spermlerle yapılabilir. Ortalama gebelik ba-
şarısı IUI için % 7-14, IVF için % 25, ICSI için ise 
% 40 olarak bildirilmiştir (2,3).

6. Gelecekte uygulanması 
düşünülen tedaviler
- DL-alfa-lipoik asit: Ratlarda siklofosfamide 

bağlı oluşan testiküler hasarı önler.
- Askorbik asit: Siklofosfamid toksisitesini önler.
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gereksiz yüksek dozlardan kaçınılmalı, kemote-
rapiden 9-10 yıl sonra bile spermatogenez başla-
yabileceğinden, azospermik hastalar ümitsizliğe 
itilmemeli ve gerekirse mikro TESE yöntemi ile 
testislerden sperm aranmalı ve ICSI yönteminde 
kullanılmalıdır. Günümüzde baş döndürücü, hızla 
devam eden bilimsel ve teknolojik gelişmeler saye-
sinde ileride  kemoterapiye bağlı çocuksuz ailenin 
kalmayacağı ümit edilmektedir.

 

Sonuç olarak, kanserli hastalarda birçok faktör 
fertiliteyi olumsuz etkilediğinden dolayı kemote-
rapinin infertiliteye etki oranı net olarak belirle-
nemez. Çocuklara ve henüz çocuk sahibi olmamış 
genç erişkinlere kemoterapiye başlamadan önce 
mutlaka yeterli bilgi verilmeli, başta bugün için en 
garantili yöntem olarak bilinen sperm dondurma 
yöntemi önerilmeli, sitotoksik ajanların dozları 
fertilite için büyük önem arz ettiğinden dolayı, 
kanser tedavisinden ödün vermemek kaydıyla 

Şekil-2: Prepubertal, pubertal ve erişkin erkeklerde fertilitenin korunmasının şematik algoritması (18).
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mama kararında bile rol oynayabilmektedir. İlave 
olarak kanser sonrası dönemde çocuk sahibi olma 
düşüncesi iyileşme için kuvvetli motivatör olabil-
mektedir (7). Başlangıçta çocuk sahibi olmanın 
önemli olmadığını belirten kadın hastalarda bile 
sonrasında fertilite konusu önem kazanabilmekte-
dir (8). Bu sebeple Amerikan Klinik Onkoloji Der-
neği, çocuk sahibi olma konusunda emin olmayan 
hastaları bile kanser tedavisi öncesinde fertilite ko-
runması konsültasyonu için bir üreme sağlığı uz-
manına yönlendirilmesini önermektedir (9).  Pek 
çok kanser hastası ebeveyn olma isteği gösterse de, 
fertilite korunması için başvuran hasta sayısı izafi 
olarak düşük kalmaktadır (10). Onkolog ile kan-
ser hastalarının fertilite konusunu tartışmalarını 
ve doğru zamanda refere edilmesinin önündeki en 
önemli engeller; zaman baskısı, doktorların çelişen 
öncelikleri olarak sayılabilir (3).

KEMOTERAPİ AJANLARI VE 
KADIN FERTİLİTESİ
Kanser hastası 40 yaş altı genç kadınlarda, overler 
siklofosfamid, ifosfamid, busulfan gibi alkilleyici 
kemoterapi ajanlarına maruz kaldığında, gonado-
toksisite oluşur. Bunların dışındaki doksurubisin, 
epirubisin, cisplatin, carboplatin, metotreksat,, flo-
rurosil, vinkristin, bleomisin, daktinomisin, gibi 

Günümüzde hızla artan kanser insidan-
sı sonucunda, yeni kanser tanısı almış 
üreme çağındaki kadınlarda infertili-

te önemli bir sorun haline gelmiştir (1).  Kanser 
sonrası sağ kalan genç kadınlarda, toplam gebe-
lik oranı genel popülasyona göre %40 daha düşük 
bulunmuştur (2). Kanser tedavisinde hem radyo-
terapi hem de kemoterapi gonadotoksik olabilir. 
Kanser tedavisi sonrası hastalarda %80’ne varan 
oranlarda kanser tedavisine bağlı fertilite düşü-
şü görülür (3).  Sitotoksik ajanlar kadın foliküler 
rezervlerindeki yaşa bağımlı düşüşü hızlandırıp, 
erken ovaryan yetersizliğe (EOY) sebep olabilirler. 
En sık kullanılan kemoterapi kombinasyonlarının 
kadının üremesini ortalama 10 yıl yaşlandırdığı 
tahmin edilmektedir (4). Kemik iliği nakli yapılan 
veyahut lösemi/Hodgkin lenfoma için yüksek doz 
alkilleyici ajana maruz kalan kadınlar özellikle 
erken ovaryan yetmezliği ve buna bağlı infertilite 
için yüksek risk altındadırlar (5).

Kanser tedavisi gören genç kadınlarda yapılan 
bir ankette, yarısından fazlası (%51.7) hayatların-
daki en önemli konunun bir çocuk sahibi olmak 
olduğu belirtirken, çoğunluğu kendi oositlerini 
kullanmak istemişlerdir (6). Kendi çocuğuna sahip 
olmak isteyen vakalarda, tedaviye bağlı infertilite 
riski hastalara önerilen kanser tedavisini alıp al-
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daha az gonadotoksik kemoterapi ajanlarının etkisi 
doz, dozaj ve hasta yaşına göre değişir. Amerikan 
Klinik Onkoloji Cemiyetini kanser tedavilerini ka-
dınlarda gonatoksisitesine göre sınıflamıştır (11).

Yüksek düzeyde gonadotoksisite riski içeren 
(>%80) tedaviler: 1) Siklofosfamid/tam vücut ir-
ridasyonu veya siklofosfamid/busulfan tedavisi ge-
rektiren hematopoetik kök hücre nakli (HSCT)  2)
Yumurtalıkların olduğu alanı içeren eksternal beam 
ışınlaması 3) Kırk yaşından büyük kadınlarda 6 sik-
lüs CMF, CEF, CAF X tedavisi (Siklofosfamid, me-
totreksat, florurasil, doksorubisin, epirubisin içeren 
adjuvan meme kanseri tedavileri) (12,13).

Orta düzeyde gonadotoksisite riski içeren (%20
-80) tedaviler: 1) 30-39 yaş grubundaki kadınlar-
da 6 siklüs CMF, CEF, CAF X tedavisi (Siklofosfa-
mid, metotreksat, florurasil, doksorubisin, epiru-
bisin içeren adjuvan meme kanseri tedavileri) 2) 
Kırk yaşından büyük kadınlarda 4 siklüs AC X te-
davisi (Doksurubisin/siklofosfamid tedavisi ile ya-
pılan adjuvan meme kanseri tedavisi) 3) Taksanlar 
primordial folikül üzerinde görünen etki yapmaz-
ken, büyüyen foliküllere zarar verirler(12,14). 

Düşük düzeyde gonadotoksisite riski içeren 
(<%20) tedaviler: 1) ABVD (doksorubisin/belo-
misin/vinbalstin/dacarbazin) 2) CHOP X 4-6 sik-
lüs (siklofosfamid/doksurubisin/vinkristin/predni-
son) 3) CVP (siklofosfamid/vinkristin/prednison) 
4) Akut myeloid lösemi (AML) terapisi (antrasik-
lin/sitarabin) 5) Akut lenfoblastik lösemi (ALL) 
tedavisi (çoklu ajan) 6) Otuz yaşından küçük ka-
dınlarda 6 siklüs CMF, CEF, CAF X (Siklofosfamid, 
metotreksat, florurasil, doksorubisin, epirubisin) 
7) Kırk yaşından küçük kadınlarda 4 siklüs AC X 
(doksurubisin/siklofosfamid kullanılarak yapılan 
adjuvan meme kanseri tedavisi) (12,13).

Hiç yada çok düşük gonadotoksisite riski içeren 
ajanlar: Metotreksat, florurosil, vinkristin, bleo-
misin, dactinomisin. 

Gonadotoksisite riski bilinmeyen ajanlar: Ok-
saliplatin, irinotekan, monoklonal antikorlar ve 
tirozin kinaz inhibitörleri (12,13). 

Ergenlik öncesi kızlarda (0-14) en çok görü-
len kanserler, lösemi (%31), merkezi sinir sistemi 
kanserleri (%21), lenfoma (%10), nöroblastoma 
(%7), Wilms tümörü (%5), kemik tümörleri (%4), 
rabdomyosarkom (%3), ve retinoblastomdur (%3). 
Ergen kızlarda (15-19) görülen kanserler ise lenfo-
ma (%23) lösemi (%12), tiroid (%11), merkezi sinir 
sistemi kanserleri (%10), kemik tümörleri (%7), me-
lanoma (%6) ve over germ hücre tümörleridir (%2). 
Üreme çağındaki genç kadınlarda en sık görülen 
kanserler ise meme (%29), akciğer (%13), kolorektal 
(%8), uterin ve servikal kanserler (%6), tiroid kanseri 
(%6), lenfoma (%4), melanoma (%4), lösemi (%3), 
böbrek (%3) ve pankreas (%3) kanserleridir (15,16). 

Üreme çağındaki kadınların,  gonadotoksik 
etkili agresif kemoterapi ve/veya radyoterapi al-
malarını gerektirecek, sık görülen kanserler ara-
sında meme, serviks, lösemi, lenfoma, merkezi si-
nir sistem, böbrek ve kemik kanserleri sayılabilir. 

ÜREME ÇAĞINDAKİ KANSER 
HASTASI KADINLARDA UTERİNE 
ENDOMETRİUM
Gebe kalmada sağlıklı bir uterin endometriyu-
mun varlığı hayatidir. Üreme çağında, endomet-
riyum devamlı bir mitotik aktivite hali içindedir. 
Mitotik aktivite preovulatuvar ve postovulatuvar 
folliküllerden salgılanan östrojen ve progesteron 
tarafından sağlanmaktaıdr. Folikül kaynaklı bu 
hormonal etki, uterus üzerinde gebelik ve imp-
lantasyon için gerekli vasküler yapının sağlanma-
sı gibi histolojik değişiklikleri sağlar. Kemoterapi 
veya radyoterapi hasarına uğramış bir endomet-
riyum, plasenta gelişimi için gerekli kan akımını 
ve nutrisyonu sağlayamayabilir ve hatta embriyo 
implantasyonuna tamamen elverişsiz olabilir (17).

KEMOTERAPİ TEDAVİ 
REJİMLERİNİN OVERLER 
ÜZERİNDEKİ KLİNİK ETKİSİ
Klinik etki belirleyicileri
Kemoterapi tedavi rejimlerinin, kanser tanısı al-
mış üreme çağındaki kadınların overleri üzerin-



330 331

BÖLÜM 32 • KEMOTERAPİ VE HORMONOTERAPİNİN 
KADIN KANSERLERİNDE FERTİLİTEYE ETKİSİ

Geç dönem etkilerde over folikül havuzunun 
tamamen kaybı ile over yetersizliği gelişir ve bu 
klinik pratikte nihai amenore olarak tezahür eder. 
Kemoterapi tedavisi sonrası kısmi over rezervi 
kaybı yaşanan kadınlarda, geç dönem etkisi yıllar 
sonra ortaya çıkabilir. Çocukluk çağı kanserlerini 
atlatan hastalarda, over fonksiyonları kemoterapi 
tedavisi sonrası on yıllarca normal olarak devam 
edebilir. Yaşı ilerlemiş üreme çağındaki kadınlarda 
ise over folikül havuzu kısıtlı olduğu için, kemote-
rapiden kısa süre sonra anlamlı primordial folikül 
kaybı, over yetmezliği ve nihai amenore gelişebilir 
(23). Meme kanseri tanısı almış 595 üreme çağın-
daki kadında yapılmış uzun süreli (longitudinal) 
bir çalışmada, kemoterapinin over fonksiyonları 
üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Siklofosfomadi 
ve doksorubisin alan kadınların %84’ünde tedavi 
sonrası erken dönemde amenore gelişmiş, 9 aylık 
takip sonrasında hastaların yarısının istikrarlı bir 
toparlanma ile tekrar adet görmeye başladığı gös-
terilmiştir (19).

KEMOTERAPİ KAYNAKLI 
AMENORE
Kanser tedavilerinin üreme fonksiyonları üzerin-
deki etkilerini inceleyen pek çok çalışma, kanser 
hastalarındaki amenore gelişme oranlarını over 
fonksiyon parametresi olarak kullanıştır (24-26).  
Söz konusu çalışmalardaki kısa takip süreleri, 
uzun dönemde gelişen amenoreyi tesbit edemedi-
ği için over rezerv hasarını eksik tahmin etmiştir 
(27). Halbuki amenore, over iflasını ve infertilite-
nin nihai göstergesidir. Klinik olarak kemoterapi 
ile tetiklenen amenore oranlarının kestirimi,  over 
rezervlerinin değerlendirilmesinde yetersizdir. 
Çünkü amenore sadece o anki over yetmezliğini 
gösterirken, gelecekte üreme potansiyelini öngör-
mez. Serum AMH (Anti-Müllerian Hormon) se-
viyeleri ise, over yetmezliği gelişmeden önce daha 
düşük over hasar oranlarının saptanmasını sağla-
yabilir.  Kemoterapi sonrası amenore oranlarının 
uzun dönem takibi, kanser tedavisinin over folikül 
havuzundaki üzerindeki gerçek etkisini gösterir 
(22).  Genç kanser hastalarında yapılması gere-

deki klinik etkisini belirleyen faktörler arasında; 
hastanın yaşı, kemoterapi tipi/dozu, bazal overyan 
rezervleri sayılabilir (18). Bu faktörlerden her biri, 
geriye kalan primordiyal folikül rezervlerini ve 
kemoterapinin yarattığı over hasar miktarını be-
lirlerler. Sonuç olarak yaşı ileri kadınlarda, kemo-
terapi sonrası artmış overyan yetmezlik ihtimali 
artar. Bu durum üreme yaşı ileri kadınların over 
folikül havuzunda meydana gelen fizyolojik düşüş 
ile daha az primordiyal foliküle sahip olmaları ve 
kanser tedavisinden daha fazla etkilenmelerin-
den kaynaklanır (19). Hücre siklüsü ile ilişkisiz 
(non-cell cycle) kemoterapötik ajanların (örneğin 
alkilleyici ajanlar) hücreleri, döngülerinin her ev-
resinde hedef alabildikleri için, over rezervlerine 
üzerinde tahribatlarıı daha fazladır. Alkilleyici 
ajanlar hem primordial folikül gibi stabil hücrele-
re hem de çoğalan hücrelere zarar verebilirler (20). 
Üreme çağındaki kadınlarda kemoterapinin over 
üzerindeki hasarı, minimal veya parsiyel olabilie-
ceği gibi, over folikül havuzunun tamamının kaybı 
ilede sonuçlanabilir.     

KEMOTERAPİ TEDAVİSİNİN 
OVER FONKSİYONLARI 
ÜZERİNDEKİ ERKEN VE GEÇ 
DÖNEM ETKİLERİ
Klinik olarak kemoterapi tedavisinin over fonk-
siyonları üzerindeki etkisi erken ve geç dönem 
olarak ikiye ayrılabilir. Erken dönem etki, kemo-
terapi uygulamasından hemen sonra görülürken, 
geç dönem uzun vadede gerçekleşir. Erken dönem  
etkide geçici olarak amenore ve büyük gelişen fo-
liküllerin apoptozisi görülür. Ancak, over rezervi 
tedavinin sonunda yeterince kaldığı müddetçe, 
hücreler yeniden devreye girerler ve over fonk-
siyonları kaldığı yerden devam eder. Kemoterapi 
veya radyoterapi sonrası rezervde kalan primordi-
al folliküller tekrar antral ve preovulatuvar  evreye 
gelerek 6-12 ay için over fonksiyonlarını yeniden 
başlatırlar(21). Ancak over fonksiyonları geri 
dönen hastalarda bile, infertilite riski 3 kat artar, 
kontrasepsiyon zaman penceresi daralır 821,22). 
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kaldırılmasıdır. Ancak kemoterapötik ajanların 
çoğunluğu ayrım yapmadan, hem malign hem 
de normal hücrelere zarar verirler. Kemoterapi 
ilaçları, overleri özgün mekanizmalarla etkilerler. 
Kemoterapi sonrası over rezervlerindeki geri dö-
nüşümsüz düşüşün temel sebebinin, oosit DNA 
hasarı ile başlayan kemoterapinin tetiklediği 
apoptozis olduğu gösterilmiştir. Oosit öncelikle 
DNA hasarını, ATM (ataksia telanjektezia mu-
tasyonu) tarafından yönetilen DNA hasar tamir 
yolağını kullanarak tamir etmeye çalışır. DNA ha-
sarının tamir edilemediği hücrelerde ise apoptozis 
yoluyla hücre elimnasyonu gerçekleşir (23). 

OVER REZERVİ
Doğum sırasında overler, primordial germ hüc-
relerinin çoğalması ve matürasyonuyla türemiş 
sınırlı sayıda primordial foliküle sahiptir. Primor-
dial foliküller mayoz I aşamasında donmuş ve tek 
bir kat pregranüloza hücresi ile çevrili olgunlaş-
mamış oositlerdir (48). 

Primordial folikül sayısı over rezervinin direkt 
göstergesidir.  Bu foliküller, genç yaşlarda daha 
fazla olmak üzere sürekli kullanımdadırlar (49). 
İlk devreye girmelerinden sonra, ovulatuvar LH 
(lüteinleyici hormon) piki sırasında, oosit gelişi-
mine ve mayoz bölünmeye devam eder. Primor-
dial hücrelerin büyük kısmı preovulatuar faza 
ulaşamaz ve antral evrede atreziye uğrayıp ölürler. 
Primordial foliküllerin gerçek over rezervini gös-
termesinin nedeni, üreme çağında ovulasyon için 
gerekli oositlerin onlardan kaynaklanacak olma-
sıdır. Bu foliküllerin kaybı nihai olarak menopoz 
ile sonuçlanır. 

KEMOTERAPÖTİK AJANLAR
Kematerapötik ajanların çoğunluğu hem malign 
hem de normal hücreler üzerinde etkilidir. Bu 
ajanlar hücre siklüsüne spesifik olanlar ve olma-
yanlar olarak sınıflandırılabilir. Hücre siklüsüne 
spesifik ajanlar, hücre siklüsünün belli bir döne-
mindeki hücreleri hedef alırlar. Örenğin folik asit 
analoğu olan metotreksat etkisini birincil olarak 
DNA sentezini biokimyasal olarak bloke ederek 

ken bu çalışmalar, şu ana kadar sadece çocukluk 
çağında kanser geçiren erişkin kadınlarda yapıla-
bilmiştir. Çocukluk çağında kanser geçiren kadın-
larda, normal kardeşlerine göre artmış prematür 
over yetmezliği, 40 yaş öncesi gelişen amenore ve 
düşük canlı doğum oranları tesbit edilmiştir (28). 
Meme kanserinde, CMF (siklofosfamid, metot-
rekst, florurosil) tedavisi  alan kadınların başlan-
gıçta %50’sinde amenore gelişirken, üçüncü yılın 
sonunda bu oran %80’e çıkar. Adriamisin ve siklo-
fosfamid rejimi alan hastalarda gözüken amenore 
ise, dokuzuncu ayın sonunda ortadan kalmaktadır 
(29). Buna rağmen, tanı anında 45 yaşından genç 
olan hastaların, sadece %3’ünde terme ulaşabilen 
bir gebelik oluşmuştur(30). 

AMH  (ANTİ-MÜLLERİAN HORMON)
AMH, TGF-B (transforming growth factor) üst 
ailesine dahil olan bir glikoproteindir. Preantral 
folikül ve erken dönem antral foliküldeki granü-
loza hücrelerinden salındığı için AMH, over re-
zervinin en güvenilir belirteci olarak kabul edil-
miştir (31-34).  AMH seviyeleri primordial folikül 
rezervlerine paralel olarak, ilerleyen yaşla beraber 
azalır ve menopoz sırasında ölçülemez hale gelir 
(35). Pek çok çalışma, onkolojik medikal tedavi, 
pelvik radyoterapi alan veya over cerrahisi geçiren 
kadın kanser hastalarda, AMH seviyelerinin over 
rezerv belirteci olarak kullanılması destekler (36-
42). AMH ayrıca İVF (in vitro fertilizasyon) plan-
lanan kadın hastalarda over stimulasyonu sonra-
sı over yanıtının tahmininde kullanılır (43-46). 
Menstruel siklüs boyunca minimal iniş çıkışlar 
yaşayan AMH’nin, siklüsler arasında değişken-
liği de düşüktür. Sonuç olarak AMH over rezerv 
tahmini için uygun, tekrarlanabilir, güvenilir bir 
belirteç olup, kemoterapi sonrası over rezerv tah-
mini için de kullanılabilir (47). 

KEMOTERAPİ TEDAVİSİ 
KAYNAKLI OVER HASARININ 
MEKANİZMALARI
Kemoterapinin tedavisinin birincil amacı sağlıklı 
hücreleri korurken, kanserli hücrelerin ortadan 
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DNA ÇİFT ZİNCİR KIRILMALARI 
(DNA DSB’LER)
DNA hasarı üreme üzerinde önemli bir olumsuz 
etkiye sahiptir. Hızla bölünen hücrelerde tamir 
edilemeyen DNA hasarı, replikasyon hatalarına 
yani mutasyonlara sebep olabilir. Neredeyse bütün 
mutasyonlar tipik olarak hücre survisini etkilediği 
için bir sonraki hücre nesline geçemezler. Uyku 
halinde olan primordial folkikül oositleri gibi 
hücrelerde, replikasyon sırasında hasarlı hücrele-
rin yok edilmesini sağlayacak bir mekanizma ol-
madığı için DNA hasarı özellikle önemli hale gelir. 
Çapraz bağ ve baz değişiklerinin de dahil olduğu 
pek çok DNA hasar tipi mevcuttur ancak DSB’ler 
en tehlikeli DNA hasar tiplerinden bir tanesidir 
(18). Tamir edilmeyen yada yanlış tamir edilen 
DSBler kromazomal kırılmalar, translokasyonlar, 
delesyonlar ve nokta mutasyonlar da dahil olmak 
üzere pek çok genomik yeniden düzenleme ve ya-
pısal değişikliğe sebep olarak oosit apoptozisi, bü-
yüme ve olgunlaşma bozulmalarına, infertiliteye, 
düşük ve çocukta genetik defeketlere sebep olabi-
lir (53-55). Çeşitli şekillerde DSB’lere sebep oldu-
ğu bilinen kemoterapi ajanları arasında cisplatin, 
siklofosfamid ve doksirubicindir sayılabilir.

DNA HASARI SONRASINDA 
MAYOTİK OOSİT APOPTOZİSİ
DSB`lerin tamir edilmemesi durumunda, DNA 
hasarlı oositler gelecek nesilleri mutasyonlara 
karşı koruma adına apoptozis ile yok edilmelidir-
ler. Primordial foliküllerdeki oositlerde apoptozis 
yolağının ana denetçileri olarak p53 ailesinden 
p53, p63 ve p73 gösterilmiştir. Oositler kemotera-
pi ajanları gibi DNA hasarına sebep olan eksojen 
faktörlere maruz kaldığında özellikle p63’ün bir 
izoformu olan Tap63’un, upregüle olduğu göste-
rilmiştir. TAp63 apoptozis aktivasyonu, pro-apop-
totik BAX/BAK ve PUMA proteinlerinin trans-
kripsiyonu ile gerçekleşir (56). 

gösterdiği için hücre siklüsünün S fazıyla sınırlı-
dır. Hücre siklüsüne sınırlı olmayan ajanlar ise sik-
lüsün herhangi bir evresinde olan hücreleri hedef 
alabilirler ve bu sayede hem çoğalan (labil) hem 
de durağan (stabil) hücreleri etkileyebilirler. İkin-
ci saydığımız ajanlar olgunlaşmamış, mayozda I 
fazında donmuş oosit DNA’sını etkileyebildikleri 
için onkofertilite konusunda önem gösterirler.  Bu 
ajanların overler üzerindeki yoğun tahribatı so-
nucu gelişen primordial folikül tükenmesi ve over 
yetmezliği çalışmalarda gösterilmiştir (50,51).

Cisplatin, siklofofamid ve doksorubisin gibi 
bazı kemoterapi ajanların hücre hedefleri ve ha-
sar mekanizmaları net bir şekilde gösterilmiş-
tir. Cisplatin DNA’ya kovalan bağlarla bağlanıp 
zincirlerin arasında ve üzerinde (inter ve intra) 
çapraz bağlar yaratarak, replikasyon sürecinde 
DNA hasarı oluşturur. Bu da DNA transkripsi-
yonunu, sentezini ve fonksiyonunu engeller. Fare 
primordial folikül oositlerinde, cisplatin çift zincir 
kırılmaları (DSBs) yaratıp DNA hasarı yarattığı 
yH2AX boyaması ile gösterilmiştir (50). İnsan pri-
mordial foliküllerine spesifik toksisite henüz daha 
gösterilmemiştir. 

Siklofosfamid DNA’yı çapraz bağlayarak, sen-
tez ve fonksiyonun inhibisyonunu sağlar. DNA 
hasarı ve oosit apoptozis indüksiyonu yaptığını 
gösteren yeterli çalışma mevcuttur (51). Tek bir 
doz siklofosfamid sonrasında 24 haftalık fetal in-
san over dokusunda, primoridal foliküllerinin an-
lamlı oranda ölümü gösterilmiştir (51). 

Doksirubisin de gene DNA sentezi ve fonksi-
yonunu inhibe ederek DNA transkripsiyonuna 
müdahele eder. Topoizomeraz II’nin inhibisyonu 
DNA kırılmaları ile sonuçlanır. İlaveten oluş-
turduğu toksik oksijen serbest radikalleri, DNA 
zincirinde kırılmalara yol açarak DNA sentezi ve 
fonksiyonunu inhibe ederler. Doksirubisin, pri-
mordial folikül, oosit ve granüloza hücrelerinde 
doz bağımlı biçimde masif DNA DSBs’lere sebep 
olduğu yH2AX odağı birikimiyle gösterilmiştir 
(52). İlaveten, doksirubisin vasküler ve stromal 
hasara sebep olarak indirekt yoldan da primordial 
foliküllere zarar verebilir. 
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PRİMORDİAL FOLİKÜL AKTİVASYONU
Farelerde siklofosfamid kaynaklı over hasarını in-
celeyen güncel bir çalışmada, yeni bir sav ortaya 
atılmıştır. Bu çalışmaya göre, siklofosfamid TU-
NEL yöntemiyle gösterildiği gibi oosit ve pregra-
nüloza hücrelerinin apoptozisi ile primordial foli-
külleri etkilememektedir. Tersine, kemoterapinin 
ileri evredeki foliküllerin apoptozine sebep olarak, 
söz konusu foliküllerin granüloza hücrelerinden 
gelişen AMH gibi parakrin büyüme faktörlerinin 
salınımında azalma olabileceği düşünülmüştür. 
AMH primordial foliküllerin devreye sokulma-
sının inhibisyonunda rol oynar. İnhibisyonun 
ortadan kalkması ise, primordial folliküllerin 
artmış kullanımı, over rezervlerinin azalması-
na ve tükenmesine sebep olur (62). Ayrıca PI3K/
PTEN/Akt sinyal yolağının pozitif regülasyonu 
da primordial foliküllerin aktivasyonu ile sonuç-
lanabilir. Kemoterapi tedavisi sonrası primoridial 
follikülerin devreye sokulması, büyümesi, geliş-
mesi ve ölümünün hızlanması ile over rezervleri-
nin tükenmesi beklenir. Bahsedilen çalışmada, bir 
immunomodülatör olan, AS101’in kemoterapi ile 
beraber verilmesi sonucunda, primordial follikül 
kullanımını azaltarak over rezervini korumuştur. 
Bu güncel çalışmanın, tek bir apoptozis markerı 
kullanması, kendisinden önce gelen pek çok sayı-
da çalışmayla çelişmesi, kemoterapi tedavilerinin 
etkileri arasındaki farklılara ışık tutamaması açı-
sından eleştiri aldığını belirtmekte de fayda vardır. 

ÜROLOJİK KANSERLER VE 
KADIN FERTİLİTESİ
ABD’de her yıl üreme çağındaki 4000 kadın yeni 
ürolojik kanser tanısı alıp tedavi görmektedir 
ancak mesane, üreter, renal toplayıcı sistem kan-
serleri genç kadınlarda nisbeten nadir görülür 
(17). Son 60 yılda,  gençliklerinde kanser tanısı 
alıp uzun dönem hayatta kalan hastaların sayısı 
on kat artmıştır (63). Meme kanseri ve jinekolo-
jik kanserlerde olduğu gibi ürolojik kanser tanısı 
almış üreme çağındaki kadınların çocuk sahibi 
olma beklentisi tedavinin önemli bir parçası hali-

MAYOTİK OOSİTLERDE DNA 
DSB TAMİRİNİN MEKANİZMASI
Olabilecek çeşitli DNA hasarlarının tamiri için 
özel tamir mekanizmaları gelişmiştir. Kemotera-
pi ajan kullanımı sonrası oositlerde ortaya çıkan 
DSB’lerin tamirinden sorumlu ana iki yolak,  ho-
molog rekombinasyon (HR) ve non-homolog en-
demik kavşaktır (NHEJ) (57). Primordial follikül-
lerin tamirinde, hasar görmemiş kardeş kromatidi 
şablon olarak alarak hassas tamire imkan sağlayan 
HR, primordial folikülün tamirindeki en muhte-
mel seçimdir (58). RAD51, BRCA 1 ve 2, HR ta-
mirinde kritik rol oynarlar ve primoridial folikül 
oositte transkripsiyonu gösterilmiş ender spesifik 
tamir mekanizmalarındandırlar (58,59). Bahsedi-
len tamir faktörleri, kırılma sensörü olarak hare-
ket edip, ATM protein kinazını DSB alanlarında 
devreye sokarak, rekombinasyon sürecinin sonra-
ki adımlarına geçilmesini sağlarlar (18).

KEMOTERAPİ KAYNAKLI OVER 
HASARININ DİĞER MUHTEMEL 
SEBEPLERİ
Kemoterapi tedavisinin vasküler 
etkileri
Kemoterapi ajanlarının folikül kaybına dolaylı 
olarak sebep oldukları diğer bir mekanizma ise 
over vasküler sistem hasarıdır. Histolojik kanıtlar, 
kemoterapinin over stromasında heterojen vaskü-
ler hasar yaratarak dolaylı yoldan kortikal damar 
hiyalinizasyonuna, fibrozisine ve neovaskülarizas-
yonuna sebep olduğunu göstermektedir(5). Pri-
mordial foliküller, terminal arter sistemiyle besle-
nen over korteksinde yerleşktikleri için, bu hasar 
lokal iskemi ve bunun da sonucunda primoridal 
folikül kaybı ile sonlanır (60). İlaveten in vivo 
ultrason kan akımı ölçülerek gerçekleştirilen bir 
çalışmada, doksurubisin uygulanması sonrasında 
over kan akımının azaldığı gösterilmiştir (61). So-
nuç olarak kemoterapi sonrası oluşan vasküler ha-
sar ve  kan akım azalması,  folikül rezervini aleyhi-
ne çalışan, dolaylı ek bir mekanizmadır. 
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Kemoterapiye dirençli böbrek hücreli kanse-
rinde tedavisinde kullanılan biyolojik ajanların 
fertilite konusunda etkileri net bilinmemekle be-
raber , potansiyel olarak folikül sayısını, overlerin 
stroma ve damarsal yapısını olumsuz etkilemeleri 
olasıdır (75). Sunitinib, pazopanib, sorafenib, be-
vacizumab, axitinib gibi VEGF inhibitörleri; tem-
sirolimus, everolimus gibi mTOR hedefli tedaviler; 
ipilumumab, nivolumab, pembrolizumab gibi im-
mun inhibitörler, infertilite konusunda orta riskli 
kabul edilirler (12,76-78). Bilinen biyolojik ajan-
lardan, VEGF hedefli terapi olan bevacizumabın 
insan çalışmalarında, tedavi sonrası kalıcı ame-
nore riskini 15 kat artırdığı gösterilmiştir (79,80). 
Yüksek doz VEGF tedavisinin sıçanlarda embriyo 
implantasyonu etkilediği gösterilmiştir (81). 

FERTİLİTENİN KORUNMASI 
İÇİN HASTALAR NE ZAMAN 
YÖNLENDİRİLMELİDİR?
Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti, hasta bilgi-
lendirilmesi ve onamı olarak, onkologların üreme 
çağındaki kadınlara kanser tedavisi öncesinde 
infertilite riskini anlatmasını ve fertilite koruyu-
cu tedaviler hakkında bilgilendirmesini yada bir 
reproduktif uzmana yönlendirmesini önerir (12). 
Sistemik kemoterapi, biyolojik tedavi, radyotera-
pi veya onkojinekolojik cerrahi planlanan, 45 yaş 
altında, çocuk isteyen ve emin olmayan bütün 
kanser hastası kadınlar, reproduktif endokrin uz-
manına yönlendirilmelidirler (12,22). Düşük risk 
grubundaki tedavileri alacak hastalar bile uzma-
na yönlendirilmelidirler çünkü bu hastalarda bile 
kısmi over hasarı ve uzun dönem sonuçlar gelişe-
bilir (22).

Fertilite uzmanına yönlendirilmede, hasta yaşı 
önemli bir rol oynar. Kanser hastası olan 35 yaşın-
dan büyük kadın hastalarda, tedavi sonrası gebelik 
öncesi nüks açısından bir bekleme süresi olacağı 
düşünülerse, doğal yaşlanmanın fertilite üzerin-
deki etkisi bile bir risk faktörüdür (17). Genç yaş-
taki kadınlarda tedavi sonrası over yetmezliği ve 
infertilite daha az görülürken, düşük antral folikül 
sayısı ve AMH seviyeleri gibi over rezerv gösterge-

ne gelmiştir. Ürolojik kanserlerin tedavi rejimleri 
arasında sayılan cerrahi rezeksiyon, sitotoksik ke-
moterapi, radyasyon ve biyolojik terapilerin fer-
tilite üzerinde yan etkileri olabilir (64). İleri evre 
mesane kanserlerinde gereken sistektomi, pelvik 
eksentarasyon (histerektomi dahil) gerektere-
bilirken, böbrek hücreli kanserlerin tedavisinde 
kullanılan biyolojik ajanlar da üremeyi potansiyel 
olarak olumsuz etkileyebilir (64-66). Çocukluk 
çağında en sık görülen Wilms tümörünün teda-
visi, cerrahi, sitotoksik kemoterapi ve adjuvan 
radyoterapidir (67). Over ve uterus bölgesini de 
içeren radyoterapi alan çocukların erişkinlik dö-
neminde düşük, erken doğum, düşük doğum 
ağırlıklı bebek ve fetal malpresentasyon ile kar-
şılaşma ihtimali yükselir (68). Wilms tümöründe 
kemoterapinin neo-adjuvan (benign vakalara %2 
ihtimali gereksiz KT verme ihtimali) yada adju-
van tedavi (cerrahi sırasında tümör kapsülünün 
yırtılıp, tümör nüksü sebebiyle) olarak yapılması 
tercihi onkolojik tedavi ile fertilitenin korunması 
dengesinin sağlanmasında önem taşır (69). 

Standart kemoterapiler dışında, kas dokusuna 
invazyonu olmayan mesane kanseri tedavisinde 
intravezikal mitomisin C kullanılmaktadır. Çalış-
ması olmasa da, kadındaki over rezervini anlamlı 
olarak etkilemediği düşünülmektedir (70,71). Kas 
invaziv mesane kanserlerinde jinekolojik organları 
da tutmasının %2.5-7.5 arasında olduğu düşünü-
lürse, radikal sistektomi, histerektomi, bilateral oo-
ferektomi ve anterior vajinektomi yapılması, pelvik 
nüksü azaltmaktadır. Hamile kalmak isteyen kadın-
larda pelvik organları koruyan cerrahinin, trigonda 
tümörü olmayan, ele gelen posterior kitlesi ve len-
fadenopatisi olmayan hastalarda mümkün olduğu 
savunulmuştur (72). Üriner sistem diversiyonu ya-
pılmış hastaların gebe kalabilseler de, bu hastalarda 
piyelonefrit ve üst üriner sistem dilatasyonu riski-
nin artacağı unutulmamalıdır (73). Mesane koru-
yu cerrahi, tur rezeksiyon işlemi mümkün olsa da 
sonrasında fertiliteye zarar veren pelvik radyotera-
pi ve cisplatin, carboplatin, paklitaksel, 5-florurosil, 
mitomisin C, gemcitabin gibi kemoterapitiklerin 
gerekebileceği unutulmamalıdr (74). 
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lir. Hastalar ayrıca kanseri sonrası fertilite tedavisi 
görebilir veya donör oosit ve evlatlık seçeneklerini 
değerlendirebilir. Fertilite tedavi seçenekleri has-
tanın yaşı, tanısı, over rezervi, partner durumu, 
kanser tedavisi için gerekli zamana ve istenen ço-
cuk sayısına göre kişi özel belirlenebilir (93). 

Fertilite koruyucu medikal tedavinin ana 
prensibi kemoterapi sırasında devamlı olarak go-
nadotropin-releasing hormon agonist (GnRHa) 
kullanılarak, FSH’ın overin folikül ve vasküleri 
sistemi üzerindeki mitojenik aktivitesini baskıla-
maktır. Goserelin, triptorelin, buserelin ve löprolid 
gibi GnRH agonistlerinin kullanıldığı bu yöntem, 
IVF gibi daha invaziv yöntemlere ve kemoterapi 
rejiminde gecikmeye gerek kalmadan nisbeten ba-
sit ve etkin bir metottur. Desentizasyon ile FSH ve 
LH düzeylerini azaltan bu tedavi, kemoterapiden 
bir hafta önce uygulandığında hormonal gonadik 
dormans oluşturarak gonadotoksiteyi azaltır (94). 
Tedavi başarısı ve kanser tedavisindeki yeri tar-
tışmalıda olsa, en etkin olduğu meme kanserinde 
acil tedavi gerektiğinde hala en uygun yaklaşım 
kabul edilmektedir (95,96).

Kanser tedavisindeki metodolojik farklılıklar 
sebebiyle, ürolojik kanserlerde ilk tedavi seçeneği 
medikal olmamalıdır (9). Ooforopexy veya over 
transpoziyonu cerrahisi, overleri içine alacak rad-
yoterapi öncesinde overlerin cerrahi olarak yeri-
nin değişmesi prensibine dayanır ve başarı oran-
ları %90’lara ulaşmaktadır (97). 

Oosit ve embriyo dondurma işlemi için ön-
cesinde yapılan over stimülasyonu 14 gün için 
de tamamlanarak, kanser tedavisinde minimal 
gecikmeye sebep olur (98). Oosit ve embriyoların 
dondurulması şu anki fertilite koruma tedavisinin 
altın standardıdır (9). Oositler mayozun erken ev-
relerinde donduğu için primordial foliküller ferti-
lizasyona uygun oosit taşımazlar. Ancak foliküller 
antral evreye ulaştığında, FSH enjeksiyonları ile 
preovulatuvar boyuta ulaştırılabilirler. Bu evrede, 
foliküldeki oosit olgunlaşma kapasitesine sahiptir 
ve insan koronik gonadotropin (hCG) veya GnR-
Ha enjeksiyonu ile mayoz I’ın tamamlanması sağ-
lanabilir. Nüklear oosit maturasyonun son aşaması 

leri tedavi sonrası daha yüksek ihtimalle amenore 
gelişeceğine işaret eder (21,37). Over rezervindeki 
değişiklikler ve kemoterapinin overde nasıl meta-
bolize olduğu hususundaki genetik varyans, aynı 
yaş ve tedavilerdeki farklı sonuçların sebebi ola-
bilir (82). 

MEME KANSERİ VE KADIN 
FERTİLİTESİ
Meme kanseri kadınlarda dünya çapında en sık 
görülen kanser olup, hem pre-menopozal hem de 
post menopozal kansere bağımlı ölümlerin baş-
ta gelen sebebidir (83). Kanser görülme yaşları 
üçüncü dekada (20-29) kadar inmiştir.  Kanser 
kaynaklı ölümlerin başını çekse de, yeni geliştiri-
len tanı ve tedavi rejimleri ile, 45 yaş altı hastalar-
da 5 yıllık survi %87.5’a ulaşmıştır (84). Kanserin 
üreme çağındaki kadınlardaki yaygınlığı, yüksek 
iyileşme oranları ve infertiliteye sebep olabilecek 
tedavi rejimleri, meme kanserini, kadın üremesi 
konusundaki en önemli kanser kaynaklı sorun 
kılmaktadır (85).  

Meme kanseri tedavisinde kullanılan kemo-
terapi ajanları (siklofosfamid, doksorubisin) son 
derece gonadotoksik olsa da, trastuzumab ve 
pertuzumab gibi moleküler ajanların etkisi hala 
tartışmalıdır (86,87). mTOR inhibitörü olan eve-
rolimus ise kemoterapi maruziyetine bağlı ovar 
toksisite olan farelerde koruyucu etki göstermiştir 
(88).

Bu bölümde bahsedilen meme kanseri ve in-
fertilite ilişkisi dışında, tükenmiş over rezerve kay-
naklı hormon yetersizliği ve erken menopoz du-
rumu, kadınlarda vazomotor semptomlara, uyku 
ve genitoüriner bozukluklara sebep olmaktadır 
(89,90). Ayrıca erken hipo östrojenizm, kardiyo-
vasküler rahatsızlıklara ve osteoporozise sebep 
olarak kemik kırığı riskini artırmaktdır (91,92).

FERTİLİTE KORUMA SEÇENEKLERİ
Fertilite koruyucu tedavi seçenekleri arasında me-
dikal tedavi; cerrahi tedavi; oosit veya embriyo 
kriyoprezervasyonu ve beklenti yönetimi sayılabi-
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rasyon göstergesi olan SYCP3 ve GDF9 gibi nihai 
markerları eksprese edebilen OLC elde edilebil-
mesi, aynı zamanda doğum sırasındaki oosit sa-
yısının kalıcı ve sabit olduğu inancıyla da bir tezat 
oluşturmaktadır (108,109). Gelecekte tek bir kök 
hücreden progenitör hücre oluşturularak, mor-
folojik ve genomic olarak en iyi yumurtayı seçme 
şansı verecek şekilde, ek hormon tedavisine ihti-
yaç duymadan, kanser infertilite tedavisinin uygu-
lanabileceği ümit edilmektedir. 

Planlanan kanser tedavisinin düşük riskli ol-
duğu, yüksek over rezervlerine sahip, 35 yaş altı 
kadınlar, eğer birden fazla çocuk istemiyorlarsa, 
aktif izlem önerilebilir. Bu vakalara, bir üreme 
sağlığı uzmanı tarafından yakın takibe alınıp, te-
davi sonrasında daha kısa bir sürede çocuk sahibi 
olması önerilir. 

FERTİLİTE KORUNMASI İÇİN 
KULLANILAN KONTROLLÜ 
OVER STİMÜLASYONUNUN 
TARTIŞMALI (KOH) NOKTALARI
Meme kanseri gibi endokrin duyarlı kanser has-
talarında yapılan güvenlik çalışmasında, kanser 
sonrası gebe kalmanın güvenli olduğu gösteril-
miştir (110,111). Goldrat ve arkadaşlarının yaptığı 
primer, metastatik olmayan 198 meme kanserli 
kadın hastanın spontan veya yardımcı üreme tek-
nikleri (YÜT) ile hamileliği takip eden çalışmada, 
tümör progresyonu ve uzun dönem kanser  sur-
visinde anlamlı fark bulunmamıştır (112). Ancak 
KOH sonrası bioavaiable E2’nin 20 katına çıktığı 
ve östrodiol ile metabolitlerinin meme kanserinin 
yayılmasında etkili olduğu düşünülürse, gelenek-
sel KOH protokolleri tamamen güvenli de sayı-
lamaz (113-115). Bu sebeple tedavi protokolüne 
letrozole gibi aromatoz inhibitörleri eklenerek, 
tepe östrodiol seviyelerinin fizyolojik sınırları aş-
maması sağlanmış, böylelikle meme kanseri nük-
sü engellenmeye çalışılmıştır (116). Bahsedilen 
önleme rağmen, YüT işlemi yaptıran veya 6 ay dan 
uzun süre gonadotropin tedavisi alan kadınlarda 
meme kanserine artmış hassasiyet bildirilmiştir 

tamamlandıktan sonra , olgun oositler tranvajinal, 
ultrason klavuzlu aspirasyon toplanabilirler (99). 

Toplanan oositler İVF laboratuvarlarında embri-
yo oluşturmada kullanılırlar. Son 10 yılda embriyo 
yada oosit dondurulması işlemlerinin her ikisi de 
kullanılmaktadır (100). Dondurma öncesi çoklu 
folikül gelişimi için gerek hormon stimülasyonu, 
özellikle meme kanseri, uterus ve over kanserleri 
gibi hormon bağımlı hastalıklarda kanseri riski 
artırabilmektedir (2,13). 

Puberte öncesi kız çocuklarında ve acil tedavi 
görmesi gereken erişkin kadınlarda, over korteks 
kriyoprezervasyon tekniği kullanılabilir. Laparos-
kopi veya laparatomiye eşlik eden biyopsi ile elde 
edilen over korteksi, minimal hormon stimülasyo-
nu gerektirdiği için güvenli kabul edilen yöntem-
lerdendir. Hormon stimülasyonu gerektirmemesi, 
mentruel siklüsden bağımsız olması, çocuklarda 
kullanılabilmesi bu tedavinin ana avantajlarıdır. 
Eskiden yavaş dondurma yöntemi kullanılır-
ken, günümüzde vitrifikasyonla yapılmaktadır 
(100,101). Otolog over korteks reimplantasyonu 
ile elde edilen %37’lik gebelik dışında, hastaların 
%65’inde endokrin renovasyonun sağlanmış-
tır (102,103). Meme kanserinden sağ kalan genç 
kadın hastalar, korteks reimplantasyonundan 5 
ay sonrasında normal FSH değerlerine ulaşırlar. 
Yeniden başlayan folikülogenez  ile doğal gebelik 
mümkün kılınmıştır (104). Bu tedavinin dezavan-
tajları  ise çözülen oosit havuzunun, oosit sayısı ve 
canlılığı açısından fakir olması; iyi yumurtaların 
seçimindeki zorluk; donmuş over korteksinde-
ki potansiyel malign hücreleri yeniden implante 
etme ihtimalidir (105).

 Yakın zamanda yapılan çalışmalarda, over 
korteksinden elde edilen oogonial kök hücreleri-
nin izole edilip in vitro ortamda büyütülmesiyle 
olgun oosit benzeri hücrelere (OLCs) dönüştürü-
lebildiği gösterilmiştir (106). Fare çalışmalarında 
yüksek gonadotoksisite maruziyeti sonrasında 
re-implante edilen oosit kök hücrelerinin fertilize 
edilebilen yumurta üretebildiği tesbit edilmiştir 
(107). Çocuk ve menopozal kadın grubunda kök 
hücrenin in vitro farklılaştırılması ile oosit matü-
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gonadotropinler, prolaktin, Luteinizan hormon 
kontrolündedir. 

İnsanlarda 0,1 Gy kadar düşük doz  sperma-
tozoa sayısında geçici azalmaya; 0,15 Gy  geçici 
steriliteye; 2 Gy  ise birkaç yıl süren azospermiye, 
fraksiyon başına 2 Gy’den   verilen  6 ile 8 Gy kalıcı 
azospermiye sebep olur. Yüksek dozlar testiste ste-
riliteye neden olurken, erişkinlerde libido üzerine 
etkisi hiç veya çok azdır. 

Kök hücreler farklılaşmış spermatogoniumla-
ra göre daha radyosensitiftir bu da artan doz ile 
birlikte azospermi süresinin artışını açıklamak-
tadır. Kök hücrelerin büyük oranı hücre siklu-
sunun radyorezistan fazında olması nedeniyle; 
fraksiyone yada sürekli düşük doz ışınlama, tek 
doz ışınlamaya göre daha etkilidir. Işınlama süresi 
uzadığında   kök hücreler hücre siklusunun radyo-
sensitif  fazına geçecek ve  etkilenimleri daha fazla  
olacaktır.Bu pelvik radyoterapi sırasında testise 
saçılan düşük dozların azospermiye yol açmasını 
açıklamaktadır (2).

Seminoma tanısı ile orşiektomi ve ardından 
radyoterapi alan 8711 erkek hastanın fertilite ve 
seksüel fonksiyonlarının  değerlendirildiği  çalış-
mada saçılan radyasyona bağlı olarak 26 Hastanın 
14’ünde  sperm sayısı < 20.000 /ml  tespit edilmiş.
Ortalama tanımlanan doz toplam 26 Gy  fraksiyon 
başına 1,6 Gy ‘den verilmiş,kalan testis median 

Kanser olasılığı son yıllarda artmakla beraber, 
ölüm oranları ise modern tedavi yöntemle-
ri ile oldukça azalmaktadır. Kanser tedavisi 

çoğu kez cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiyi içe-
rir. Radyoterapinin kanser hastaları üzerinde po-
tansiyel uzun süreli yan etkileri vardır. Işınlanan 
bölgeye bağlı olarak erkek ve bayanda fertilitede 
azalma görülebilir. Tedaviye başlamadan önce 
hasta ile konuşularak fertilitenin korunması ile 
ilgili önlemler alınmalıdır (1).

RADYOTERAPİNİN TESTİSLER 
ÜZERİNE ETKİSİ
Seminifer tübüller iki farklı hücre grubu içerir; 
sertoli hücreleri, hipofizden salgılanan FSH sek-
resyonunu kontrol eden hormon salgılar, germi-
nal hücreler ise birbiri üzerine sıralanmış hücreler 
dizisidir. Spermatogonia tip A, diğer spermatogo-
nial hücreleri oluşturan kök hücrelerdir. Bunlar 
sık bölünmeyen uzun hücre siklusuna sahiptir. 
Farklılaşma süreci birkaç tip spermatogonyanın 
mayoz bölünme ile spermatosite dönüşümüdür. 
Her spermatositten 4 spermatit gelişir bunlar da 
spermatozoa oluşturarak gelişimlerini tamamlar. 
İnsanlarda kök hücreden spermatozoaya kadar 
geçen süre 74 günde tamamlanır. Testisin inters-
tisyel dokusunda bulunan ve testosteron salgı-
layan leydig hücrelerinin fonksiyonları pituiter 
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dozu 79 cGy olarak belirlenmiş.Sperm sayısı 6  ay 
civarında nadir seviyelere düşmüş ve 12 ay sonra 
fertilite seviyesine ulaşmış olarak görülmüş.Yüksek 
testis dozlarında sperm sayısının normale dönmesi 
gecikmiş.Özellikle  pelvik + paraortik  (dog –leg) 
radyoterapi ile tedavi edilen 21 olguda (median 
testis dozu  32 cGy) 1 yılda %50 oranında sperm 
sayısında azalma olduğu ayrıca serum testostero-
nunda bir değişiklik yapmadan FSH seviyelerini 
yükselterek 6 ayda en yüksek seviyede ulaştığı  ve  3 
yıl içinde normale döndüğü tespit edilmiş (3).

Paraortik alandan (median testis dozu 9 cGy) 
radyoterapi gören 24 olguda sperm sayısında bir 
değişiklik görülmemiştir (4). 

Akut lenfoblatik lösemi vakalarında testise di-
rekt olarak verilen 24-25 Gy/12 Fr radyoterapinin 
leyding hücre fonksiyonlarının 5 yıl sonra bile geri 
dönüşümsüz kaybına neden olduğu gösterilmiş. 
Normal sexuel gelişimi için androjen takviyesi ya-
pılmıştır (5).

Çocukluk çağında pelvik veya paratestikuler 
yerleşimli tümörlerin radyoterapisinden önce karşı 
testis alan dışına cerrahi olarak alınmalıdır.16 ya-
şında sağ paratestiküler rabdomyosarkom nedeniy-
le radyoterapi alması gereken hastanın karşı testisi 
cerrahi olarak sol kasık bölgesine alınmıştır.Radyo-
terapi sonrası tekrar skrotuma alınmış ve testoste-
ron seviyesinin normal olduğu saptanmıştır (6). 

Testis kanseri sebebiyle cisplatin bazlı  kemo-
terapi alan  hastaların retrospektif incelemesinde  
%64 de normospermi,%24’ü oligospermi,%15’in-
de azospermi görülmüştür (7).

Günümüzde testis tümörlü hastalarda ferti-
litenin  korunması için  cerrahi,kemoterapi ve 
radyoterapiden  önce Sperm dondurulması öne-
rilmelidir.

Bazı sitotoksik ajanların da spermatogenez 
üzerine önemli etkileri vardır. Örneğin kombine  
alkilleyici ajanların(MOPP mechlorethamine,vinc-
ristine,procarbazın,prednison) Hodgkin lenfoma 
tedavisinde kullanılması steriliteye sebep vermiştir. 
Uzun süren ilaç tedavileri düşük doz ışın tedavileri-
ni taklit ettiği için hücre siklusuna giren kök hücre-
lerin ölümüne sebep vermektedir (1).    

RADYOTERAPİNİN OVERLER 
ÜZERİNE ETKİSİ
Radyasyonun overler üzerine etkisi testislerden 
çok farklıdır. Fetal dönemden sonra oositler bö-
lünmeye devam etmezler,doğumda primordial fo-
likül sayısı 2 milyondan menarşta 500.000’e ,37-38 
yaşları arasında ise  25.000’e düşer ,mevcut olan 
tüm oosit sayısı yaşla beraber sürekli azalarak me-
napozda sıfıra ulaşmaktadır.  Testisin aksine, frak-
siyon sayısı arttıkça, overin radyasyona duyarlılığı 
azalır .Matür foliküller ve maturasyon sürecinde 
olanlar radyasyondan aynı derecede etkilendikleri 
için erkekteki gibi latent dönem olmadan sterilite 
hemen görülmektedir. Hormonal sekresyon foli-
küler maturasyonla ilişkili olduğundan radyas-
yonla gelişen sterilite libido kaybı ve menapozla 
ilişkili tüm değişikliklerin de görülmesine neden 
olur (2).

İnsan Oositi  radyoterapiye oldukça duyar-
lıdır.Wallace ve arkadaşları immatür oositlerin 
%50’ sini öldürücü dozun  <2 Gy  olduğunu mo-
dellemişler. Ayrıca bu modelde over radyoterapisi 
sonrası yaş ve radyasyon dozu hesaba katılarak 
over yetmezliği gelişimi hesaplanmış. Hastaların 
% 97.5’inde tedaviden hemen sonra etkin over 
sterilizasyon dozunun(EOD) veya fraksiyone rad-
yoterapi dozunun, yaş arttıkça azaldığı bulunmuş.

(Doğumda tahmini EOD 20.3 Gy; 10 yaşta 18.4 
Gy; 20 yaşta 16.5 Gy; ve 30 yaşında 14.3 Gy)  (8).

Meme kanseri sebebiyle radyoterapi ile over ab-
lasyonu yapılan 60 bayan hastaya overlere  4 fraksi-
yonda 12 Gy veya  14 Gy RT verilmiş.40 yaş üzeri 
kadınlar yüksek dozla etkili  olarak kastre ederken 
,40 yaş altında %35 başarısızlık görülmüş (9).

Başka bir çalışmada 5 fraksiyonda toplam 20 
Gy verilmiş.45 yaş üstü over ablasyonu başarısı 
%1, geçlerde %7 olarak saptanmıştır (10).

Çocukluk Çağı Kanserinden  hayatta kalan 
3390 bayan üzerindeki çok merkezli çalışmada  
akut  over kaybı % 6.3 olarak saptanmış. Tanıda 
yaşlı olmak  1,8 kat, abdominal veya pelvik ışınla-
ma  ( % 54 olgu yumurtalıklara en az 10 Gy radyo-
terapi almış)  görmek  25,4 kat akut over kaybı ile 
ilişkilendirilmiştir (11). 
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Serviks kanseri hastalarında pelvik ışınlama 
öncesi iki taraflı over transpozisyonunun etkin-
liğini ve komplikasyonlarını değerlendiren çalış-
mada 104 hastanın 59’una yalnız 60 Gy vajinal 
brakiterapi (VB) ve diğer 25 hastaya eş zamanlı 
sisplatin ile birlikte 45 Gy pelvik radyasyon, ardın-
dan 15 Gy VB uygulanmış. Transpozisyon sonrası 
Over fonksiyonu rutin postoperatif ultrason ve 
seri serum hormon düzeyleri ile değerlendirilmiş. 
Ortalama 31 aylık takipte over fonksiyon koruma 
oranları sadece cerrahi ile tedavi edilen hastalarda 
% 100, vajinal brakiterapi ile tedavi edilenlerde % 
90, pelvik ışınlama ve VB olanlarda % 60 bulun-
muş. Over transpozisyonunun komplikasyonları, 
iyi huylu over kistleri (% 23), kronik pelvik ağrı 
(% 3) ve over metastazlarını (% 1) içermektedir 
(17). Bildirilen diğer komplikasyonlar arasında 
vasküler yaralanma, fallop tüpü enfarktüsü ve 
over göçü vardır (18). Pelvik ışınlama ile tedavi 
edilen kadınlar için, over dokusunun radyasyon 
alanı dışına taşınması, over fonksiyonunu koruma 
şansını arttırır. Doğurganlığın korunmasına en 
uygun yaklaşım hastanın yaşına, alınan kanser te-
davisine, tedavinin başlamasından önceki zaman 
dilimine ve hastaların hamile kalmak isteyip iste-
mediklerine bağlıdır. Diğer doğurganlık koruma 
yöntemleri, embriyo kriyoprezervasyonu, oosit 
korunması, over dokusu kriyoprezervasyonunu 
ve vasküler anastomozun yaratılması ile yumurta-
lığın üst ekstremite ototransplantasyonudur (19).

SONUÇ
Radyasyonun doğurganlık üzerine etkileri, özel-
likle genç kanser hastalarında büyük önem taşı-
maktadır. Mümkün olduğunca testis ve overlere 
doğrudan ışınlamalardan kaçınılmalıdır. Saçılma-
dan kaynaklı dozlar ölçülmelidir. Over ve testis 
transpozisyonu, pelvik ışınlama öncesi yapılma-
lıdır. Hastalar, radyasyon onkoloğu, pediatrik 
onkolog, tıbbi onkolog,  endokrinolog ,jinekolog 
veya ürolog olmak üzere multidisipliner ekiple ta-
kip edilmelidir. 

Pelvik Radyoterapi, Fertilizasyon, Over, Testis 
Transpozisyonu

RADYOTERAPİNİN UTERUSA 
ETKİSİ 
Pelvik ışınlamanın, spontan düşükler, erken do-
ğum, düşük doğum ağırlığı ve plasental anormal-
likler dahil olmak üzere  gebelikle ilişkili kompli-
kasyonlar açısından yüksek risk altında bıraktığı 
görülmüştür.Azalmış uterin hacmi, miyometrial 
fibrozis’e bağlı bozulmuş uterus genişlemesi, uterin 
vasküler hasar ve endometrial yaralanma ile iliş-
kilendirilmiştir. Uterus hasarının derecesi toplam 
radyasyon dozuna, ışınlama bölgesine ve tedavi 
sırasındaki hasta yaşına bağlıdır .Çalışmalar, ye-
tişkinlere göre puberte öncesi pelvik ışınlamalarda 
uterus etkilerine karşı daha savunmasız olduğunu 
ve 14-30 Gy’lik dozların uterus fonksiyon bozuklu-
ğuna neden olabileceğini göstermektedir  (12-15).

Larsen ve arkadaşları çocukluk çağı kanser te-
davisi sonrası takip edilen 100 olguda transvajinal 
sonografi kullanarak radyoterapinin uterus hacmi 
üzerindeki etkisini değerlendirmişler. Uterusun 
radyasyona maruz kalmasına bağlı olarak hasta-
lar dört gruba ayrılmış. Işınlama olmadan kontrol 
hastaları için ortanca uterin hacimi 47 ml, diyaf-
ramın üstü ışınlanan hastalar için 40 mL, diyafra-
mın altı uterus hacmi  34 mL ölçülmüş. Uterusu 
direkt radyoterapi alan hastalar için 13 Ml, nulli-
par hastaları arasında uterusa RT alanlarda uterus 
hacmi diğer gruplardan anlamlı derecede düşük 
bulunmuş.(p <0.02) Çalışmada, çocukluk çağın-
daki uterin ışınlamanın, yetişkin uterin hacmini 
azaltabileceğini ve bunun da olumsuz gebelik so-
nuçlarına yol açabileceği gösterilmiştir (16). 

OVER TRANSPOZİSYONU
Hodgkin lenfoma, pediatrik sarkomlar, rektal 
kanser, jinekolojik malignitelerde  tedavi önce-
si  over transpozisyonu yapılmaktadır. Cerrahi 
olarak her iki over vasküler destekleri ile birlikte 
parakolik boşluğun lateraline  ışınlama sahasın-
dan yeterli uzaklığa taşınır.Lenfoma gibi tek taraflı 
pelvik lenf nodu ışınlamalarında overler medial 
olarak transpoze edilebilir (17). 
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ni; tanı anında çocuk sahibi olmayanlarda ise bu 
oranın %70’ e yükseldiğini tespit etmişlerdir (3)

Kanser tedavisine başlamadan önce özellikle 
Hodgkin lenfoma ve testis tümörü hastalarında se-
men analizlerinde anormallikler görülebilmektedir. 
Hodgkin lenfoma hastalarının testis biyopsilerinde 
maturasyon aksaklıklarından testis fibrozisine ka-
dar ilerleyen değişiklikler gözlenebilirken, diğer 
tarafta hormonal etkiler sonucunda testesteron 
seviyelerindeki düşüşlere bağlı olarak spermatoge-
nezde de anormallikler görülebilmektedir (4).

Testis kanseri genç erişkin erkeklerde, özellikle 
20-44 yaş grubunda, en sık görülen maligniteler-
den biridir. Tedavi modalitelerindeki gelişmelere 
bağlı olarak 5 yıllık sağ kalım oranları %90’ ın üze-
rinde gözlenmektedir. Bu durum, testis tümörünü 
genç erkeklerde onkolojik açıdan fertiliteyi etki-
leyenen önemli risk haline getirmektedir. Primer 
olarak germ hücreli tümörlerin kendisi salgıladık-
ları HCG sonrasında hipotalamik-hipofizer-go-
nadal aksı bozarak spermatogenezi ve Leydig 
hücre fonksiyonlarını bozmaktadır. Tümör doku-
su anjiogenezi arttırmakta, yeni oluşan damarlar 
neticesinde lokal kan akımı artarak ısı seviyesini 
yükseltmektedir. Bu ısı artışı aynı zamanda karşı 
testisi de etkilemektedir. Yine tümör dokusunun 
salgıladığı sitokinler, lokosit fonksiyonlarında 
değişikler sonucunda testiste değişik derecelerde 

Son yıllarda kanserli hastaların tespiti ve teda-
vide kullanılan yöntemlerdeki gelişmeler ışı-
ğında sağ kalım oranlarında belirgin ölçüde 

artış gözlenmektedir. Çocukluk çağında görülen 
kanserlerin 5 yıllık sağ kalım oranları 1975-1979 
arasında %57,9 iken, bu oran 2003-2009 yılları ara-
sında %83,1’ e yükselmiştir (1). Amerika’da 0-19 
yaş arasında yıllık kanser insidansı oranı 1 milyon-
da 186,6 olarak tespit edilmiştir. 20 yaşından önce 
yaklaşık olarak 285 çocuktan biri kanser tanısı alır-
ken; 20-39 yaş arasındaki genç yetişkinlerin 1/530 
oranında çocukluk çağında geçirilmiş kanser öykü-
sü bulunmaktadır. Ward ve ark. çocukluk çağında 
(0-14 yaş) en sık akut lenfositik lösemi (%26), beyin 
ve santral sinir sistemi tümörleri(%21), nöroblasto-
ma (%7) ve Non-Hodgkin lenfoma (%6) görüldü-
ğünü; adolesan çağda (14-19 yaş) ise sıralamanın 
değişerek ilk dört sırayı Hodgkin lenfoma (%15), 
tiroid karsinomu (%11), beyin ve santral sinir sis-
temi tümörleri (%10) ve testiküler germ hücreli tü-
mörlerin (%8) aldığını bildirmiştir (2).

Kanser tedavisi; cerrahi, radyoterapi ve ke-
moterapi tedavisinden oluşan multidisipliner bir 
süreçtir. Genç kanser hastalarında tedavi sırasında 
ve sonrasında karşılaşılan en önemli problemler-
den biri çocuk sahibi olma konusudur. Schover ve 
arkadaşları yeni kanser tanısı alan genç hastaların 
%51’inin gelecekte çocuk sahibi olmak istedikleri-
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fibrozis gelişebilmektedir. Bunun yanında testis 
tümörü etiyolojisinde önemli role sahip olan in-
memiş testis gibi anomalileri de göz önünde bu-
lundurmak gerekmektedir (5,6).

Bu patofizyolojinin yanında, kanser tedavisin-
de kullanılan cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve 
immünolojik yöntemlerde testiste belirgin etkilere 
sahiptir. Cerrahi tedavide tek taraflı radikal orşiek-
tomi halen altın standarttır. Fakat ameliyat sonra-
sında sperm konsantrasyonunda belirgin azalma 
olması günümüzde seçilmiş hastalarda parsiyel 
orşiektominin popülaritesini gittikçe arttırmakta-
dır. Testis tümörü nedeniyle tek taraflı orşiektomi 
yapılan hastalarda çocuk sahibi olma oranlarının 
araştırıldığı bir çalışmada; opere edilen 1433 has-
tanın yaklaşık yarısının tedavi sonrasında çocuk 
sahibi olmak için girişimde bulunduğu; oniki has-
tada sperm kriyoprezervasyon yöntemi kullanıla-
rak toplamda hastaların 373’ünde (%68) biyolojik 
babalığın gerçekleştiği gözlenmiş (7). Orşiektomi 
sonrasında yapılan retroperitoneal lenf nodu di-
seksiyonu (RPLND) hastalarda nüks oranını ol-
dukça azaltarak hastalarda sağ kalımı arttırmak-
tadır. Fakat genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu 
sonrasında özellikle T12-L3 arasındaki sempatik 
ganglionların hasarını takiben hastalarda ereksi-
yon, seminal emisyon, mesane boynu kapanması 
ve ejekulasyonda bozukluk gelişebilmekte ve bu 
durum direkt olarak fertiliteyi olumsuz olarak 
etkilemektedir. Diseksiyon öncesinde tümörün 
drene olduğu nodların belirlenerek diseksiyon 
alanının modifiye edilmesi ve sinir koruyucu tek-
niklerin kullanılması bu riski azaltmaktadır (8)
and ipsilateral and contralateral metastasis are de-
fined. The primary lymphatic drainage (ipsilateral 
metastasis. Testis tümörü tedavisinde kullanılan 
lenfadenektomi dışında, yapılan pelvik ve ingui-
nal yaklaşımlarda, gastrointestinal sistem kanser 
cerrahilerinde ve büyük damar cerrahilerinde 
nörovasküler sistemde meydana gelen değişiklik-
ler sonrasında benzer etkiler oluşabilmektedir.

Sitotoksik kemoterapilerin çoğu tümör spe-
sifik değildir ve gelişigüzel hızlı bölünen hücre 
tiplerini hedef alırlar. Dolayısıyla, spermatogenez 
sistemik tedavinin etkilerine aşırı derecede savun-

masızdır ve genellikle oligospermi veya azospermi 
ile sonuçlanır. Oluşan negatif etki verilen kemo-
terapötik ajana, dozuna, spermatogenezin hangi 
basamağında etkili olduğuna ve hastanın tedavi 
öncesindeki sperm kalitesine bağlı olarak değiş-
mektedir. Bu fertilite bozucu etki kalıcı olabileceği 
gibi tedavi sonrasında spermatogenez tekrar aktif-
leşebilmektedir. Kemoterapötik ajanların sperma-
togenezde bozukluk yapma potansiyellerine göre 
sınıflandırması Tablo 1’ de mevcuttur (9).

Günümüzde tedavi dozların düşürülmesi ve 
klinik çalışmalar sonrasında geliştirilen alternatif 
ajanların kullanılması ile ilaca bağlı toksik etki-
lerin azaltılması amaçlanmaktadır. Testis tümö-
rü hastalarının orşiektomi sonrasında aldıkları 
sisplatin bazlı kemoterapinin fertilite üzerine et-
kisinin irdelenmesi sonrasında hastaların nor-
mospermik seviyeye gelme sürelerinin ortalama 
40 ay olduğu; tanı yaşı, kemoterapi siklüs sayısı 
ve tedavi bitimindeki serum FSH seviyelerinin bu 
süre üzerindeki ana belirleyici faktörler oldukları-
nın üzerinde durulmuştur (10). Çocukluk çağı tü-
mörlerinin tedavisinde en sık kullanılan üç ajanın, 
prepubertal testis üzerindeki etkilerini inceleyen 
deneysel çalışmada fare testisleri üzerinde siklo-
fosfamid, sisplatin ve doksorubisinin; spermato-
gonial kök hücreleri de içeren germ hücrelerinde 
belirgin bir azalmaya neden oldukları; ancak Ser-
toli ve interstisyel hücreleri içeren somatik hücre-
lerde belirgin etkisi olmadığı ve DNA hasarına yol 
açtıkları belirtilmiştir (11). 

Cerrahi veya kemoterapiye ilave verilen rad-
yoterapi tedavileri sonrasında oldukça yüz gül-
dürücü sonuçlar alınabilmektedir. Ancak testisler 
radyoterapiye oldukça duyarlıdırlar. Verilen doz 
ve tedavi sürecine bağlı olarak spermatogenezde 
geri dönüşümlü/dönüşümsüz değişiklikler oluş-
maktadır (Tablo 2) (12). 0,1-1,2 Gy arasındaki 
radyoterapi dozlarında spermatogenezde bozul-
malar başlarken, 4Gy dozunda geri dönüşümsüz 
hasar görülebilmektedir. Herhangi bir tümör ne-
deniyle abdomen veya pelvise verilecek radyotera-
pi tedavisinde testislere verilecek zararın minimu-
ma indirilmesi için koruyucular kullanılmalıdır.
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Diğer doz aralıkları ( örn. 1-2 Gy ve 3-4 Gy)  
ile ilgili veriler kısıtlıdır. Düzelme süresi, radyo-
terapi öncesi sperm konsantrasyonuna ulaşmak 
olarak tanımlanmıştır.

KORUNMA
Testis Koruyucu Cerrahi
Testis koruyucu cerrahi, testis tümörü tedavisinde 
80’li yılların başında ilk olarak Seppelt tarafından 
uygulanmaya başlamıştır (13). Avrupa Üroloji Kı-
lavuzlarına göre diğer testisi normal olan hastalar-
da endike değildir. Fakat seçilmiş bazı olgularda 

uygulanabilmektedir. Eş zamanlı bilateral testis 
tümörü, metakron karşı testis tümörü ya da soli-
ter testis tümörü bulunan hastalarda preoperatif 
testesteron seviyeleri normalse, tümör hacmi tes-
tis hacminin %30’u veya 2cm’den az ise deneyim-
li merkezlerde cerrahi prensiplere uygun olarak 
yapılabilmektedir. Testis dokusunun korunması 
sonucunda fizyolojik androjen üretimi devam 
edebilmektedir. Dikkat edilmesi gereken konu bu 
olgularda yüksek oranlarda TIN görülmesi nede-
niyle operasyon sonrasında radyoterapi gereksini-
mi doğabileceğidir. Verilecek adjuvan radyoterapi 
infertiliteye ve Leydig hücre yetmezliğine neden 

Tablo 1: Kemoterapatik ajanların spermatogeneze etkileri

Kemoterapinin spermatogeneziste bozukluk yapma riski 

Yüksek risk Orta risk Düşük risk

- Siklofosfamid
- İfosfamid
- Klormetin
- Busulfan
- Melfalan
- Pokarbazin
- Dakarbazin
- Klorambusil
- Nitrojen-mustard, onkovin 

( vinkristin), prokarbazin, 
prednizon (MOPP)

- Sisplatin
- Karboplatin
- Doksorubisin
- Bleomisin,etoposid, sisplatin 

(BEP)
- Adriyamisin, bleomisin, 

vinblastin,  dakarbazin 
(ABVD) 

- Vinkristin
- Metotreksat
- Daktinomisin
- Bleomisin
- Merkaptopurin
- Vinblastin 

Tablo 2: İnsan testisine uygulanan iyonize radyasyon dozu derecesine göre 
spermatogenezisin düzelme süresi

Radyasyon Dozu Düzelme Süresi

<1 Gy 9-18 ay

2- 3Gy 30 ay

>4 Gy >5 yıl
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dedir. Alınan ilk doz tedavi sonrasında bile sperm 
kalitesinde bozulmalar gözlenmektedir. Kemote-
rapinin DNA bütünlüğü üzerine olumsuz etkisi 
olmayabilirken, radyoterapi, sadece kemoterapi 
almış hastalardaki DNA parçalanmasıyla karşılaş-
tırıldığında artmış kalıcı DNA hasarı ile ilişkilidir 
(21,22). Kriyoprezervasyonun kendisinin DNA 
hasarı yapıp yapmadığı halen tartışmalı bir konu-
dur (23). Yine özellikle testis tümörlü hastalarda, 
kansere bağlı olarak sperm kalitesinde düşüklük 
olabileceği de unutulmamalıdır.

Kriyoprezervasyon için en ideal yöntem 48 saat 
arayla birkaç örnek alınmasıdır, fakat süre önemli 
olduğundan hastalar günde birden fazla örnek ve-
rerek zaman kaybetmeden örnekleri tamamlaya-
bilirler (24). Eğer hasta kanser tedavisi sonrasında 
sperm dondurulmasını istiyorsa veya acilen teda-
viye başlanması gerekiyorsa tedavi bitişinden en az 
12 ay sonra bu işlem yapılmalıdır (25).

Hastalardan sperm elde edilmesi amacıyla de-
ğişik metodlar kullanılmaktadır. Puberte sonrası 
çocuklarda ve yetişkinlerde sıklıkla masturbasyon 
ve ejekulasyon sonrasında sperm elde edilmekte-
dir. Stres, ciddi hastalık, retrograt ejekülasyon ve 
seksüel tecrübe eksikliği gibi durumlarda ise id-
rardan sperm elde edilmesi, elektroejekulasyon 
ya da testis veya epididimden cerrahi yöntemlerle 
sperm elde edilmektedir. Bu sperm hücreleri sıvı 
nitrojen içerisinde yıllarca dondurulabilmekte-
dir. Çözülme sağlandıktan sonra sperm hücreleri 
IVF (invitro fertilizasyon), ICSI (intrasitoplazmik 
sperm enjeksiyonu) gibi yardımcı üreme tek-
niklerinde kullanılmaktadır. Literatürde dondu-
rulmuş sperm kullanılarak yapılan IVF ve ICSI 
tekniklerinin başarı oranlarının taze spermle ya-
pılanlarla benzer sonuçlar gösterdiği belirtilmek-
tedir (26)304 cycles. ICSI dondurulmuş zayıf bir 
spermle dahi uygulanabilir olduğu için avantajlı 
yardımcı üreme tekniğidir. Yakın zaman önce 57 
hastada dondurulmuş spermler kullanılarak yapı-
lan bir çalışmada; kanser tipinden bağımsız olarak 
intrauterin inseminasyon ile %12, IVF ile %28 ve 
ICSI ile %32 gebelik oranı gözlenmiştir (27). Yeni 
ergen erkek çocuklarda ve adolesanlarda mastür-
basyon ile sperm elde edilmesi psikoseksüel ne-

olabilir (14). Cerrahi öncesinde sperm prezervas-
yonu yapılabilir. Hastalar bu konularda detaylıca 
bilgilendirilmelidir.

Sinir Koruyucu Retroperitoneal 
Lenf Nodu Diseksiyonu
RPLND testis kanseri tedavisinde önemli bir 
basamaktır. İleri evre testis tümörlerinde sağka-
lım oranlarını ciddi oranda arttırırken onkolojik 
cerrahi açısından oldukça zorlu bir cerrahidir. 
Kemoterapi ile kombinasyonu sonrasında sağ ka-
lım oranları %90’lara çıkmaktadır (15). Özellikle 
ileri evre non-seminamatöz germ hücreli testis 
tümörlerinde hayati önem taşımaktadır (16). 
Önemli olan hangi hastalara ve ne kadar geniş-
likte bir alana yapılacağının iyi belirlenmesidir. 
Operasyon öncesinde bilgisayarlı tomografi (BT) 
ile detaylı lenf nodu görüntülemesi yapılmalıdır. 
Son yıllarda geliştirilen 18-floro-deoksi-glukoz 
pozitron emisyon tomografi (FDG-PET) ile aktif 
lenf nodları tespit edilebilmektedir. Becherer ve 
arkadaşları kemoterapi sonrasında rezidüel canlı 
seminom dokusunun değerlendirilmesinde 3cm 
ve üzeri tümöral dokularda FDG-PET’in BT’den 
daha üstün olduğunu belirtmektedir (17).Bunun-
la birlikte FDG-PET’in kemoterapi sonrasında %6 
oranında yanlış negatiflik ve %15 oranında yanlış 
pozitiflik göstermesi sonucunda kemoterapi son-
rası en az 6 hafta beklenmesi önerilmektedir (18). 
Açık, robotik ya da laparoskopik teknikler uygu-
lanabilmektedir. Cerrahi tekniklerin gelişmesi ve 
görüntüleme alanındaki yenilikler sonrasında si-
nir koruyucu RLPND yapılan hastalarda, özellikle 
ejekulasyon gibi post operatif morbidite oranla-
rında azalma gözlenmiştir (19).

Sperm Kriyoprezervasyonu 
(Dondurma-sperm bankası)
İnsan spermi ilk olarak 1953 yılında saklanmaya 
başlamış ve kriyoprezervasyon, belirgin fertilizas-
yon kapasitesi kaybı olmadan 30 yılı aşkın süredir 
uygulanmaktadır (20). En uygun yöntem fertilite-
nin korunması için toplanacak spermlerin kanser 
tedavisine başlamadan önce elde edilmesi şeklin-
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için indüklenmekte veya seminifer tübüllere en-
jekte edilmekte ya da doğrudan testis dokusunda 
greftlenmektedir (31,32)”abstract”:”STUDY QU-
ESTIONIs there a better alternative to the con-
ventional cryopreservation protocols for human 
testicular tissue banking?SUMMARY ANSWE-
RUncontrolled slow freezing (USF. Otolog trans-
fer işleminde kanser hücrelerinin hastaya tekrar 
ekilebileceği riski asla göz ardı edilmemelidir. İn-
vitro ortamda saflaştırılarak izole edilen kök hüc-
relerde bu risk oldukça düşüktür. 

Hasta yaşı, hastalık tedavi süreci hastalardan 
sperm elde etme sürecini etkilemektedir. Yukarı-
da bahsedilen sperm elde edilme ve dondurulma 
süreçleriyle ilgili kullanılabilecek yöntemler Tablo 
3’te özetlenmiştir (33).

GnRH analogları ya da testosteron tedavisi ile 
testiküler hücrelerin bölünmesi ve maturasyonu-
nu azaltarak testislerin kanser tedavisine daha az 
duyarlı hale gelmesini amaçlayan yöntemler de 
denenmiştir. Fakat hormonal baskılama hücre-
lerin bölünmesini yeteri kadar engellemediğin-
den bu yöntem günümüzde önerilmemektedir 
(34,35)”.

Lösemi, Hodgkin lenfoma ve testis tümörü 
gibi kanserlerin tedavisi sonrası iyi sonuçlarla kur-
tulan gençlerin artması; kanser sonrası fertiliteyi 
de içeren hayat kalitesini arttırmayı amaçlayan 
tedavi modalitelerini üzerinde durulması gereken 
bir konu haline gelmiştir. Klinisyenler eski çalışma 
yöntemlerinden vazgeçerek, genç hastaların yal-
nızca hayatlarını sürdürmeyi değil, aynı zaman-
da geleceklerini de düşündüklerini akıllarından 
çıkarmamalıdırlar. Prepubertal, postpubertal ya 
da yetişkin erkek hastalar ve aileleri tedaviye baş-
lamadan önce mutlaka olası yan etkiler hakkında 
bilgilendirilmelidir. Tedavi sonrasında gelişen in-
fertilite, hastalarda ciddi ruhsal problemlere yol 
açmakta ve hastalar çocuk sahibi olmak için ciddi 
ekonomik harcamalar yapmaktadır. Hastaların 
yaşam kalitesini artırıcı bir faktör olarak fertilite 
kanser tedavisi sırası ve sonrasında multidisipli-
ner olarak değerlendirilip gerekli önlemlerin alı-
narak, gerektiği durumlarda tedavi yöntemlerinin 
hastaya sunulması gereken bir konudur.

denlerle mümkün olmamaktadır. Sperm vereme-
yen bu hastalarda elektroejekülasyon önerilebilir. 
Fakat bu şekilde sperm eldesi genel anestezi ge-
rektiği için bu yöntem yaygın kullanılmamaktadır. 
Hovav ve ark. altı çocukta (15-18 yaş) bu yöntemi 
uygulayarak tam başarı sağlamıştır (28). 

Günümüzde sperm koruma yöntemlerinin 
gelişmesi, kriyoprezervasyon veya sperm bankacı-
lığını kanser tedavisi öncesinde üremenin korun-
masında birinci seçenek haline getirmiştir. İkinci 
seçenek ise kanser tedavisi bitiminden sonra fertili-
te potansiyelini değerlendirmek ve gerekli durum-
da fertiliteyi yardımcı üreme teknikleri ile destek-
lemektir. Bu iki seçeneğin ABD’de maliyet-etkinlik 
yönünü araştıran bir çalışmada; aktif izlem veya 
RPLND uygulanan hastalarda sperm saklama sü-
resi 6 yıldan kısa ,mikroTESE bedeli 7000$’ dan 
fazla ise kriyoprezervasyon yöntemi daha avantajlı 
bulunmuştur. Kanser tedavisinin kemoterapi kolu-
na bakıldığında tedavi öncesi kriyoprezervasyon, 
mikroTESE maliyeti 7000$ altına düşmedikçe daha 
etkin iken, tedavinin radyoterapi kolunda işlem ön-
cesi sperm dondurma her senaryo açısından daha 
uygun maliyetli ve etkin bulunmuştur (29).

Testis Dokusunun Kriyoprezervasyonu 
(Dondurulması) 
Puberte öncesi çocuklarda spermatogenez olma-
dığı için spermatozoanın dondurulması bir se-
çenek değildir. İlaca bağlı germ hücre kaybı riski 
olan prepubertal çocuklarda ve tedavi sonrasında 
çocukluk çağı tümörlerinden kurtulan hastalar-
da, fertilite korunması amacıyla bazı onkofertili-
te programları testiküler kök hücrelerini toplayıp 
dondurmayı amaçlamıştır (30). Bu yöntem ilk 
olarak Brinster ve Zimmerman tarafından 1994 
yılında fareler üzerinde denenmiştir. Kanser te-
davisine başlamadan önce testis dokusunun bir 
kısmının ya da spermatogonial kök hücrelerinin 
dondurulmasına dayanan bu fikir son yıllarda 
üzerinde durulan ve ciddi bir şekilde araştırılan 
geleceğe yönelik umut verici bir tekniktir. Kanser 
tedavisinde kür sağlanması sonrasında, dimetil 
sülfoksit içerisinde saklanan örnekler çözülme iş-
leminin ardından invitro ortamda spermatogenez 
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* Fizik muayene ve endokrin parametreler spermarşın başladığını düşündürüyorsa.
** Testiküler kök hücrelerin  in-vitro kültürünün ve ya transplantasyonunun amaçlandığı deneysel protokollerin 
parçası

Tablo 3: İnfertilite açısından yüksek riskli gonadotoksik tedavi alan kanser hastaları için 
mevcut seçenekler.
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