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Materyal metod ve 
sonuç

• N=73 Obstrüktif azoospermi+ prostatik fibrozis
• Transüretral kateterizasyon +balon dilatasyon
• 2 hafta ve 3 ay sonra sürviy ve semen analizi
• Sonuç: Azoospermide düzelme %75.3

Orgazm duyusunda düzelme %92





Amaç ve Sonuç

• Tunica albuginea’dan elde edilen 
hücrelerdeki anti-miyofibroblast aktivite 
gösteren bileşenleri tanımlayacak etkin bir 
hücre bazlı testin gelişimi ve validasyonu

• TGF B1 varlığında, PH taşımayan TA’dan 
elde edilen hücre dizileri kolayca 
miyofibroblastlara dönüştürülebilirler

• Bu test aynı anda pek çok sayıda farklı 
bileşenin, TGF B1 indükte miyofibroblast 
farklılaşmasındaki etkilerini ölçebilir









Sonuçlar
• Apelin-13 erektil doku yapısı ve yeniden 

şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır
• Apelin-13 MMPs ekspresyonu ve aktivitesini 

artırarak, kavernosal fibrozisde önemli bir 
düşüş sağlar

• Serum lipid profili, Apelin-13 ile tedavi edilen 
ApoE-/- farelerde gelişme göstermiştir

• Bu sonuçlar Apelin/APJ’nin korpus 
kavernozum yapı ve fonksiyonunda önemli 
regülatör rol oynadığını gösterir













Oksitosin-Seksüel 
fonksiyon

• Oksitosin duygu, kavrama ve davranışların 
yönetiminde güçlü fizyolojik bir rol oynamaktadır

• Ancak psikofarmakolojik düzeyde, oksitosinin 
cinsel fonksiyon ve disfonksiyon üzerinde olumlu 
etkisi olduğunu gösteren şu anda çok az kanıt 
vardır

• Ancak kişisel ve çevresel faktörleri kontrol eden 
daha geniş araştırmalar ile oksitosinin insan 
cinselliği üzerinde olumlu yada zararlı etkileri 
ortaya konabilir
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• P2X4 reseptör aktivasyonu pulmoner 
mikrovasküler endotelden elde edilmiş

• P2X4 NO üretimini artırıyor
• Korpus kavernozum vasküler endotelden 

ve düz kaslarda expresyon yüksek
• Muhtemel penil ereksiyondan sorumlu??





• N=127 peyronie hastası (2004-2014)
• 54 hafif orta 57 şiddetli kurvatur
• 16 plak insizyonu + greft
• 76 AMS 700, 27 malleable, 20 soft 

• 10 Cl-1 komplikasyon 2 infeksiyon
• Kurvatur relapsı yok









• Ürogenital Myiazis-psychoda Albipenis
• 42 yaş E, idrardan hareketli solucan benzeri
• Tedavi: Bol sıvı+ üriner antiseptik





• N=51 PD, Kurvatur ortalama 60 derece
• 10 seans ESWT haftada 1
• IIEF de iyileşme, kurvaturde %50, 
• Plak boyutunda %20 düzelme
• Ağrı ve komplikasyon yok
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Ahmet Gokce, MD
Assoc. Prof. of Urology

Sakarya University, School of Medicine,
Sakarya, TURKEY

Infertility and sexuality. Women 



Özet

• İnfertilitenin kadın cinsel fonksiyonları üzerinde 
onemli etkisi vardır.

• İnfertil kadınlar değerlendirilirken cinsel fonksiyon ve 
cinsel kaygılar mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır.

• Hastaların cinsel fonksiyonlarıyla ilgili konuşmak 
onlara daha çok yardım etme imkanı verir.

• Yaşadıkları durumla ilgili cinsel eğitim anksiyetelerini 
azaltır ve tedaviye uyumu hızlandırır.

• İnfertil kadınların tedavileri sırasında gerektiğinde 
psikolojik destek de sağlanmalıdır.



KLİNİK MESAJ
Kadında fertilitenin sağlanamadığı veya geciktiği 
durumlarda cinsel fonksiyonların optimum seviyede 
tutulması konsepsiyon şansını artırmak için önemlidir.



•ESSM 2016
– Oral sunu 101
– Poster sunusu 273
– Workshop 9
–Yuvarlak masa (Round table) 21
– Canlı cerrahi 2
– Videocerrahi 1
– Endüstri sponsorlu toplantı 9

•11. Avrasya Androloji Zirvesi-İtalyan Androloji Ortak  
– Kabus oturum
– Erkek infertilitesinde medikal tedavi güncelleme
– Erkek infertilitesinde cerrahi tedavi güncelleme
– Erkek infertilitesinde zor vakalar









Sonuç

• Effektif
• Klinik araştırma metodlarının 

modifikasyonu
• Uygun maliyetli olması gerekmekte
• Gereken klinik araştırmalar

– Zamanlama
– Enjeksiyon sayısı
– Optimal plak özellikleri



Emotional Brain FSIAD Programı

• Emotinal Brain, kişiye özel cinsel tıbbı 
hedefleyen akılcı mantıksal programları 
gelişimi ve uygulanması ile uğraşan 
bilimsel araştırma firmasıdır

• Düşük cinsel istek ve uyarılma en sık 
rastlanan kadın cinsel şikayetleridir

• Pek çok kadın cinsel tatminsizlik sonucu 
stress yaşamaktadır



• Bu kombinasyon Kadın Cinsel 
İstek/Uyarılma bozukluğu adıyla 
isimlendirilen bir klinik durum olarak 
tanımlanmıştır (FSIAD)

• Güvenli ve etkili bir ilacın gelişimi için uzun 
yıllardır süren uğraşlar verilse de, HSDD’li 
premenapozal kadınların tedavisi için 
ancak yakın zamanda FDA onaylı bir ilaç 
kullanıma sunulmuştur



Lybrido ve Lybridos

• FSIAD’ın tedavisi için iki yeni ‘on demand’
ilaç geliştirilirken değişik mekanizmalar 
hesaba katılmıştır
– Lybrido,  izafi olarak cinsel işaretlere karşı 

kısıtlı hassasiyet taşınması sonucu düşük 
cinsel motivasyon ve istek azlığı gelişen hasta 
alt grubunu hedeflemektedir

– Lybridos, cinsel inhibisyon mekanizmalarının 
aşırı aktivasyonu sonucu cinsel şikayetleri 
taşıyan hasta alt grubu için geliştirilmiştir 











• İyi ve kötü her zaman var olacaktır
• Sadece aşk nefreti yenebilir
• Cinsel tıp, aşkın bilimidir



















Dornier Aries- Vaskülojenik ED’de 
yeni tedavi seçenekleri

• Bütün hastalara etkili ve tatmin edici bir sonuç 
sağlayan bir ED tedavisi yoktur

• PDE 5 inhibitörlerinde bile etkinlik azlığı, tam 
sertlik sağlanamaması veya tolere edilemeyen 
yan etkiler sebebiyle bırakma oranı > %50

• Diabetikler ve vasküler ED’li hastalar gibi 
tedavi edilmesi zor gruplarda ancak oral terapi 
ve penil ESWT tatmin edici bir sonuç 
sağlayabilir

• Vasküler ED’de Dornier Aries, penil şok dalga 
tedavisi yeni ve umut verici bir gelişmedir

















Sonuçlar
• İlk prospektif, multi sentrik, monitörize, geniş 

kohort değerlendirmeli, penil implant 
çalışmasıdır

• Araştırmacılar bu araştırmayı penil implantın 
kapsamını savunmak için bir fırsat olarak 
görmektedir

• Bulgular ilerideki penil protez uygulamalarını 
değiştirebilir

• Araştırma, şu andaki basılı literatürü arttıp 
geliştirecektir 
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Transurethral Resection of Ejaculatory Duct 
Obstruction: Monopolar, Bipolar or 

Holmium Laser?

Selahittin Çayan, MD, FECSM
Professor of Urology

University of Mersin School of Medicine, 
Department of Urology, Mersin, Turkey



Sonuçlar
• Ejakulatuar kanalın tranuretral rezeksiyonu distal 

ejakülatuar kanal rahatsızlığı için bilinen bir 
tedavi yöntemidir

• Kolay, güvenli ve etkili bir yöntemdir
• Prognozun tahmininde embiriyolojik kalıntılar 

etkilidir
• Obstruksiyonun düzeltilmesinde ve 

şikayetlerin iyileşmesinde bütün methodlar 
etkilidir

• Lazer kesi/çatısızlaştırma komplikasyon 
düzeylerini azaltabilir
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Prostat kanseri tedavisi sonrası 
inkontinans ve seksüalite





• Operasyon öncesi EF (Erektil fonksiyon) 
değerlendirmesi önemini korumaktadır

• Tedavi öncesi temel dönüş kavramı 
ayrıntısıyla anlatılmalıdır

• Hastaya kişiye özel sonuç tahmini 
verilmelidir
– Operasyon öncesi özelliklere göre (onkolojik ve 

klinik)
– Tedavi tipine göre

• Pca için tedavi gören hastalarda EF’nun 
korunması ve tedavisi, doğru hastada 
doğru zamanda doğru tedaviyi 
uygulamaktan geçer





PFMT ve Penil Rehabilitasyonun 
UC iyileşmesinde etkisi

• Operasyon öncesi ve sonrası PFMT’nin RP sonrası 
UC’nin iyileşmesindeki yeri hala tartışmalıdır

• UC iyileşmesini hızlandırmak için RP op. Olan erkek 
PFMT protokolü konusunda bilgilendirilmelidir

• PDE 5 i’leri pelvik perfüzyonu, uretral oksijenizasyonu 
iyileştirerek UC gelişimini sağlayabilir

• Ameliyat sonrası PDE 5 inhibitörlerinin 
kullanılması hem UC hem de EF iyileşmesini 
sağlayabilir











Özet

• RP sonrası rehabilitasyon tatmin edici bir 
cinsel yaşamı hedeflemelidir

• Hasta ve partneri bunu değerlendirmelidir
• Sadece penetrasyona odaklanılmamalıdır
• Cinsel Rehab. aynı zamanda ejakülasyon 

kaybı, penis kısalması, orgazm his 
değişikli kliği, vücut imajında bozulma, 
anksiyete ve partnerin etkisini ele almalıdır



Radikal prostatektomi sonrası 
inkontinans ve protez cerrahisi

Ignacio Moncada Iribarren, İspanya



• RP sonrası ED çok sıkken, inkontinans 
daha seyrektir (%10’u cerrahi gerektirir)

• Cerrahi sonrası 18-24 ay beklenmeli ve 
rehab. Şans verilmelidir

• İnkontinans için Sling ve AUS, ED için IPP 
önerilir. Kombinasyon mümkündür

• Doğru ellerde yüksek etkinlik ve düşük 
komplikasyon oranları ile cerrahi sonuçları 
son derece olumludur
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Update on the Microsurgical varicocele 
repair

Selahittin Çayan, MD, FECSM
Professor of Urology

University of Mersin School of Medicine, 
Department of Urology, Mersin, Turkey



Sonuçlar
• Varikosel testis hasarına sebep olabilen 

ilerleyici bir hastalıktır
• Eksternal spermatik ven/gubernakular 

veni bağlamak için inguinal veya 
subinguinal yaklaşım gerekmektedir

• Post-op nüks, arteryal yaralanma ve 
hidrosel oranlarını düşürmek için optik 
büyütme kullanılmalıdır

• Varikoseli olan infertil erkeklerde 
mikrocerrahi varikosel onarımı en düşük 
komplikasyon oranına sahiptir



CURRENT TREATMENT OF 
HYPOGONADOTROPIC 

HYPOGONADISM
M. Murad BASAR, MD

Professor of Urology
Memorial Sisli Hospital, Dept. of Urology

Istanbul, Turkey



Sonuç 

• Medikal tedavinin infertiliteyi düzeltebildiği 
nadir durumlardandır:
– Fertilite isteyen HH erkeklerde androjen 

replasman tedavisi kullanılmamalıdır
– Spermatogenez ve androjen üretiminin 

indüksyonu ve sürdürülmesi dışarıdan 
gonadotropin verilmesi ile sağlanır

– Tedavi hCG ile başlanmalı, sonradan sperm 
üretimi için hMG eklenebilir

– Tedaviye 18-24 ay devam edilebilir





Sonuç

• Sık cinsel aktivite: >3/hafta
– Prostat kanserine karşı korur
– ED oluşum riskini azaltır
– MPD prevalansını azaltır
– AUSS şikayetlerini azaltır
– Testosteron üretimini uyarır
– Kronik prostatitde faydalı olabilir
– Gebelik oranlarını artırır




