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Andrology Bulletin is the Periodical Journal of the Turkish Society of Andrology

Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanır.   
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The control of conformity with the journal standards and the typesetting of the articles in this journal, the control of the English/Turkish abstracts 
and references and the preparation of the journal for publishing were performed by bayt publishing. 
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Androloji Bülteni Türk Androloji Derneği’nin resmi yayın organıdır. 
Dergi androloji alanındaki araştırmaları, olguları, derlemeleri ve 
editöryal yorumların yayımlandığı danışman denetimli bilimsel bir 
dergidir. Dergi yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Derginin hedef 
kitlesi androloji alanlarında çalışan veya bu alanlara ilgi duyan 
araştırmacı ve hekimlerdir.

Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe yazıların Türk Dil 
Kurumu’nun Türkçe sözlüğüne ve imla kılavuzuna uygun olması 
gerekir.

Derginin editöryal ve yayın süreçleri International Committee 
of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical 
Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee 
on Publication Ethics (COPE), European Association of Science 
Editors (EASE) ve National Information Standards Organization 
(NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak 
biçimlendirilir. Androloji Bülteni, Principles of Transparency and 
Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) 
ilkelerini benimsemiştir.

Tüm makaleler http://www.androlojibulten.org/ sayfasındaki 
online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye 
gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve 
dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Derginin tüm masrafları Türk Androloji Derneği tarafından 
karşılanmaktadır. 

Dergide yayımlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler 
Türk Androloji Derneği, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın 
değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, 
Yayın Kurulu ve Yayıncı, yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir 
sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Androloji Bülteni TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini, 
Türk Medline ve EBSCO veritabanlarında dizinlenmektedir.

Yayımlanan tüm içeriğe www.androlojibulten.org adresinden 
ücretsiz olarak erişilebilir.

Dergide yayımlanan içeriğin tüm telif hakları Türk Androloji 
Derneği’ne aittir.

A M A Ç  v e  K A P S A M

Editoryal Ofis

Androloji Bülteni
Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap.
B Blok D.1 Gayrettepe 34349 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
Tel: 0212 288 50 99
Faks: 0212 288 50 98
E-posta: androloji@androloji.org.tr
Web: www.androlojibulten.org/

Yayın Hizmetleri: BAYT

Adres: Ziya Gökalp Cad., 30/31, 06420 Kızılay, Ankara, Türkiye
Tel: +90 431 30 62
Faks: +90 431 36 02
E-posta: info@bayt.com.tr
Web: www.bayt.com.tr



vCilt/Volume 25  n  Sayı/Issue 1  n  Mart/ March 2023

Andrology Bulletin is the official publication of the Turkish 
Andrology Association. The journal is a supervised scientific journal 
which publishes original research articles, case studies, reviews, 
and editorial comments on the science of andrology. The journal 
is published in four issues per year. The target population of the 
journal is researchers and physicians who work in or interested in 
the field of andrology.

The journal’s language is both Turkish and English. The Turkish 
language should conform to the Turkish language dictionary and 
the Turkish spelling guide.

The editorial and publication processes of the journal conform 
the guidelines of the International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE), the World Association of Medical Editors (WAME), 
the Council of Science Editors (CSE), and the Committee on 
Publication Ethics (COPE). It is formatted in accordance with the 
National Information Standards Organization (NISO) guidelines. 
The Andrology Bulletin adopts the Principles of Transparency and 
Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice).

All articles should be sent to the journal using the online article 
evaluation system at http://www.androlojibulten.org/. Writing 
rules of the journal, necessary forms, and other information about 
the journal can be accessed from the web page.

All expenditure of the journal is covered by the Turkish Andrology 
Association. 

The information, ideas and opinions expressed in the articles 
published in the journal reflect the views and opinions of the 
author(s), not the editors of the Turkish Andrology Association, the 
editorial board, or publisher. The Editor-in-Chief, Editors, Editorial 
Board, and Publisher do not accept any responsibility or liability for 
the given information and opinions of the author(s).

The Andrology Bulletin has been indexed by TUBITAK ULAKBIM TR 
Index, Turkey Citation Index, Turkish Medline and EBSCO.

All published content is freely available at www.androlojibulten.org.

All copyrighted content published in the journal belongs to the 
Turkish Andrology Association.
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Dergiye gönderilen makaleler, özgünlük ve bilimsel kalite 
bakımından değerlendirilir. Gönderilen yazıların daha önce başka 
bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta veya farklı bir mecrada 
sunulmamış ya da yayımlanmamış  olması ve Türk Androloji 
Derneği Yönetim Kurulu’nun seçtiği Yayın Kurulu tarafından uygun 
görülmesi gerekir.

Androloji Bülteni’ne gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde 
bağımsız, tarafsız, çift-kör hakem değerlendirme raporları temel 
alınmaktadır.  Yazıların değerlendirmeye alınması için, gönderilen 
yazıya tüm yazarların onay verdiklerine dair “Telif Hakkı Devir 
Formu” başlıklı imzalı bir yazının eklenmesi gerekir (Formun hazır 
hali http://www.androlojibulten.org ve https://www.journalagent.
com/androloji/ adreslerinden indirilebilir).  

Androloji Bülteni; gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine 
dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel çıkar çatışmasına ya 
da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler 
dahil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelerini 
talep ve teşvik eder. Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan 
her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na 
beyan edilmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek 
amacıyla ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu katkı sağlayan 
tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır (form için www.
androlojibulten.org). Editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili 
potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından 
COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında çözülmektedir.

Yayın için uygun bulunan yazıların dizgi ve hazırlık işlemleri 
sırasında, sorumlu yazara yazar katkılarının da açıklanmasının 
isteneceği Yazar Onay Formu gönderilecektir. 

Sadece yazarlık niteliğini hak eden kişiler yazar olarak gösterilmelidir. 
Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından 
önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir. ICMJE, 
yazarların aşağıdaki dört kriteri karşılamasını önermektedir:

1.  Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin 
toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli 
katkı sağlamış olmak,

2.  Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel 
incelemelerini yapmış olmak;

3.  Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve 
onaylamış olmak; 

4.  Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna 
ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve 
çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her 
yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Bir yazar, çalışmada katkı sağladığı kısımların sorumluluğunu 
almasına ek olarak, diğer yazarların çalışmanın hangi kısımlarından 
sorumlu olduğunu da teşhis edebilmelidir. Ayrıca, yazarlar 
birbirlerinin katkılarının bütünlüğüne güven duymalıdırlar.

Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu 
sunumları için World Medical Association Declaration of 
Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving 
Human Subjects”, (amended in October 2013, www.wma.net) 
çerçevesinde hazırlanmış Etik Kurul raporu gerekmektedir. Gerekli 
görülmesi halinde, Etik Kurul raporu veya eş değeri olan resmi 
bir yazı, yazarlardan talep edilebilir. İnsanlar üzerinde yapılmış 
deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın 
yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle 
açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya 
metin içerisinde yer verilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan 
çalışmalarda ise ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için yapılmış 
olanlar açık olarak makalede belirtilmelidir. Hasta onamları, Etik 
Kurul raporunun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası 
ve tarihi ana metin dosyasında yer alan Yöntemler başlığı altında 
belirtilmelidir. Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların 
sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek 
fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı 
izinlerin de gönderilmesi gereklidir.

Bütün makalelerin benzerlik tespiti denetimi, iThenticate yazılımı 
aracılığıyla yapılmaktadır.

Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, 
atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında 
COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir. Yayımlanan içerik 
ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir

Yazıların online gönderilmesi
Tüm yazılar derginin Internet adresi üzerinden online 
gönderilmelidir. (https://www.journalagent.com/androloji/). 
Yazının gönderilmeden önce kontrol listesi ile son bir kez gözden 
geçirilmesi önerilir. Yazım kurallarına uygun yazılmayan yazılar 
bilimsel kurul değerlendirmesine alınmamaktadır. Daha detaylı 
bilgiler https://www.journalagent.com/androloji/ adresinden 
alınabilir.

YAZILARIN HAZIRLANMASI

Araştırma yazıları 3000, olgu sunumları 1500 ve derlemeler 5000 
kelimeyi geçmemelidir.

Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, 
Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals 
(updated in December 2017 - http://www.icmje. org/icmje-
recommendations. pdf ) ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. 
Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, 
tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-
analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize 
olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND 
kılavuzlarına uyumlu olmalıdır. 

Yazarların, Yayın Hakkı Devir Formu, Yazar Katkı Formu ve 
ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu’nu (bu form, tüm 

YA Z A R L A R A  A Ç I K L A M A
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yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır) ilk gönderim sırasında 
online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Bu formlara 
http://www.androlojibulten.org/ adresinde yazarlara açıklama 
kısmından ulaşılabilir.

Yazılar, bilgisayar dosyası üzerinde standart A4 kağıdı 
boyutlarındaki bir sayfaya, sağ ve sol kenarlarda yaklaşık 2,5 
cm boşluk kalacak şekilde ve iki satır aralıklı olarak yazılmalıdır. 
Her sayfa numaralandırılmalıdır. Metin Times New Roman yazı 
karakterinde 12 punto ile yazılmalıdır. Yazılarda bulunması gereken 
bölümler sırasıyla şunlardır: (Yazar adları (ünvan, ad, soyadı), 
çalışmanın yapıldığı kurum (Makaledeki yazarların çalışma yerleri, 
yayının yapıldığı kurum şeklinde olmalıdır), iletişim adresi, telefon 
ve faks numaraları, e-posta adresi journal agent programında 3, 4 
ve 5. adımlarda online olarak girilmelidir. 

“Telif Hakkı Devir Formu” dışında yüklenecek diğer dosyalarda 
yazarların isimleri, çalıştıkları yerler bulunmamalıdır!). (i) Türkçe 
ve İngilizce başlıklar (online olarak istenen yere yapıştırılacak), (ii) 
Türkçe ve İngilizce özetler (online olarak istenen yere yapıştırılacak); 
Makalenin tam metninde (tam metin dosyası online olarak istenen 
yere eklenmelidir) (iii) Giriş; (iv) Gereç ve Yöntem; (v) Bulgular; (vi) 
Tartışma; (vii) Kaynaklar bölümleri bulunur. Yöntemler, bulgular 
ve tartışma bölümlerinin gerektiğinde alt başlıklarla ele alınması 
tercih edilir. Olgu sunumları, özetlerden sonra giriş, olgu sunumu 
ve tartışma başlıkları altında düzenlenmelidir. İnceleme yazılarında, 
yazının gelişimine uygun başlıklandırma yapılabilir.

Özetler: Özet çalışmanın amacını, ana bulguları ve temel 
sonuçlarını Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç (İngilizce 
özette Objectives, Material and Methods, Results, and Conclusion) 
başlıkları altında bildirmelidir.

Anahtar kelimeler: Yazı düzeninde özetlerden sonra yer alacak 
şekilde Türkçe ve İngilizce olarak en az 3, en fazla 5 anahtar kelime 
(alfabetik sıra ile) belirtilmelidir. Bu amaçla Index Medicus Medical 
Subjects Headings (MeSH)’den yararlanılabilir. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/.

Makalenin tam metninde Giriş paragrafından sonra Gereç 
ve Yöntem’de çalışma başlangıcı ve bitiş tarihleri, hastaların 
özellikleri ve kullanılan yöntemler, hasta seçimi ayrıntılı biçimde 
belirtilmelidir. İstatistiksel yöntem yeterli ayrıntı ile açıklanmalıdır.

Bulgular: Metinde olabildiğince ayrıntılı yazılmalı, şekil ve tablolar 
ile desteklenmeli; şekil ve tablolarda verilen bilgiler, metinde 
tekrarlanmamalıdır.

Tartışma: Ağırlıklı olarak çalışma ile ilgili veriler tartışılmalı, yerli 
ve yabancı kaynaklarla desteklenmelidir. Konu ile doğrudan ilgisi 
olmayan genel bilgilere uzun uzun yer vermekten kaçınılmalıdır.

Kısaltmalar: Kısaltılmış sözcük sayısının sınırlı tutulması gerekir.

Şekil ve Tablolar: Yazı ile birlikte sunulan fotoğraf ve tablolar 
sisteme ayrı ayrı yüklenmelidir. Resim dosyalarının formatı JPEG 

veya TIFF olabilir. Tablolar ve şekil altyazıları ayrı sayfalara ve iki 
satır aralıklı yazılmalı; şekil ve tablolar yazıda görünme sırasına göre 
numaralandırılmalı ve başlıkları olmalıdır. Mikroskobik resimlerde 
büyütme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır. Kısaltmalar her 
şeklin ve tablonun altında açıklanmalıdır.

KAYNAKLAR

Kaynaklar metin içinde anılma sırasına göre noktadan sonra üst 
simge olarak köşeli parantez içerisinde ve nokta işaretinden sonra 
boşluk bırakmadan dizilmeli (örnek: ...lenf nodu diseksiyonu 
önerilmektedir.[1]); yayımlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler 
kaynak olarak gösterilmemelidir. Yazarların yalnızca doğrudan 
yararlandıkları çalışmaları kaynak olarak göstermeleri gerekir; yazımı 
doğrulanamayan kaynaklar yayın hazırlığı sırasında yazarlardan 
istenecektir. Dergi isimleri Index Medicus’a göre kısaltılmalıdır; 
bunun mümkün olmadığı durumlarda dergi adının tamamı 
verilmelidir. Altı ya da daha az sayıda olduğunda tüm yazarlar 
belirtilmeli, altıdan fazla yazar durumunda, altıncı yazarın arkasından 
“et al.” eklenmelidir. Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar için 
aşağıdaki örneklere uyulmalıdır (basım ayı, parentez içinde derginin 
basım sayısı yazılmamalıdır !) :

Dergi:
Tefekli A, Tepeler A, Altunrende F, Tok A, Sarılar Ö, Müslümanoğlu 
AY. Seçilmiş olgularda tüpsüz perkütan nefrolitotomi. Türk Üroloji 
Dergisi 2006;32:240-7.

Gill IS, Kaouk JH, Meraney AM, Desai MM, Ulchaker JC, Klein EA et 
al. Laparoscopic radical cystectomy and continent orthotopic ileal 
neobladder performed completely intracorporeally: the initial 
experience. J Urol 2002;168:13-8.

Kitap:
Korkud G, Karabay K. Böbrek tüberkülozu. 3.Baskı. İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi Basımevi; 1993.

Kitap içinde bölüm:
Anderson JL, Muhlestein JB. Extracorporeal ureteric stenting 
during laparoscopic pyeloplasty. Philadelphia: W. B. Saunders; 
2003. p. 288-307.

Önemli Not: Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yazıların 
özünü değiştirmeden metinde düzeltme yapmakla yetkilidir.

Online makale gönderiminde sırası ile:
1.  Yazarların onay verdiklerine dair “Telif Hakkı Devir Formu “ başlığı 

altında imzalı bir mektup (tarayıcıdan geçirdikten sonra diğer 
dosyalarla gibi online olarak sisteme yüklenmelidir).

2.  Ana metin (Kaynaklar dahil) (Özet ve Yazar isimleri 
bulunmamalıdır !)

3.  Resimler (Mümkün ise açıklanan yerler okla belirtilmelidir)
4.  Tablolar yüklenmelidir.
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I N S T R U C T I O N  T O  A U T H O R S

Articles submitted to the journal are evaluated in terms of originality 
and scientific quality. Submitted manuscripts must not have been 
previously published, or presented in another electronic or printed 
journal, in a book or in a different medium, and must be approved 
by the Editorial Board of the Turkish Andrology Association’s Board 
of Directors.

Independent, unbiased, double-blinded arbitration evaluation 
reports of referees are used in the evaluation of the articles 
submitted to the Andrology Bulletin. In order for the articles to be 
evaluated, a signed letter entitled “Copyright Transfer Form” must be 
attached to the submitted article, confirming the authors’ approval 
(a copy of the form is available at: http://www.androlojibulten.org 
and https://www.journalagent.com/androloji/).  

Andrology Bulletin encourage authors and individuals involved 
in the evaluation process of submitted articles to present their 
current or potential conflicts of interest, including financial, 
institutional, and other relationships that may lead to potential 
conflicts of interest or prejudice. Any financial or any other kind 
of support received from an individual or institution for a study 
must be declared to the Editorial Board, and the ICMJE Potential 
Conflicts of Interest Form must be filled in separately by all authors 
contributing to the declaration of potential conflicts of interest (see 
the form in: http://www.androlojibulten.org). Potential conflicts of 
interest with editors, writers and arbitrators are resolved by the 
Editorial Board of the journal under the COPE and ICMJE guidelines.

The Author Approval Form will be sent to the responsible author, 
who will be required to explain the author’s contributions during 
the typesetting and preparation of the articles suitable for 
publication. 

Only those who deserve authorship should be shown as authors. 
Everyone listed as a writer must meet the authorship criteria 
recommended by ICMJE (www.icmje.org). The ICMJE suggests that 
authors meet the following four criteria:

1.  To have contributed significantly to the gathering, analysis, 
and interpretation of data for concept/design of the study;

2.  To have drafted the writing of the essay, or have done critical 
review of important intellectual content;

3.  To have reviewed and approved the last version of the article 
before its publication; 

4.  To accept the responsibility for all aspects of the work in order 
to ensure that questions concerning the validity and accuracy 
of any part of the work are properly investigated and resolved.

A writer should be able to identify the parts of the work which other 
authors are responsible for, in addition to taking responsibility for 
the parts he contributed. In addition, authors should trust the 
integrity of each other’s contributions.

For the clinical and experimental studies, drug studies, and some 
case reports, the Ethics Committee report prepared under the 

World Medical Association Declaration of Helsinki (amended 
in October 2013, www.wma.net) is required. If necessary, the 
author(s) may be requested an Ethics Committee report, or an 
official letter of equal value. An explanatory note on the results of 
experimental studies on humans should be included in the text 
to the effect that approvals have been received, once the nature 
of the procedures applied to the subject has been fully explained. 
In the case of studies on animals, those made for the avoidance 
of pain, suffering, and discomfort should be clearly stated in 
the article. Patient approvals, the name of the institution from 
which the Ethics Committee report is received, and the number 
and date of the approval document should be stated in the main 
text file under the title of Methods. It is the responsibility of the 
authors to protect the confidentiality of the identities of patients. 
Signed permits from the patient or legal representatives must 
also be sent for photographs that may reveal the identity of the 
patients.

Similarity checking of all the articles is done via iThenticate 
software.

The Editorial Board will act in accordance with the COPE rules 
against claims and suspicions of plagiarism, citation manipulation, 
and data fraud involving work submitted to the journal. All 
responsibility for the published content belongs to the authors.

Submitting articles online
All manuscripts must be submitted online via the internet address 
of the journal (https://www.journalagent.com/androloji/). It is 
recommended that the manuscript be reviewed one last time 
with the checklist before submission. Manuscripts not written in 
accordance with the writing rules are not accepted for Scientific 
Board evaluation. More information can be found at https://www.
journalagent.com/androloji/.

PREPARATION OF ARTICLES

The research articles should not exceed 3000 words, the case 
presentations should be at most 1500 words, and the compilations 
should not exceed 5000 words.

The articles should be prepared in accordance with the ICMJE - 
Recommendations for the Conduct, Reporting, and Publication 
of the Scholarly Work in Medical Journals (http://www.icmje.
org/icmje-recommendations.pdf  –updated in December 2017). 
Randomized studies should be consistent with CONSORT, 
observational studies with STROBE, diagnostic value studies with 
STARD, systematic review and meta-analyses with PRISMA, animal 
trials with ARRIVE, and non-randomized behavioral and public 
health studies with TREND guidelines. 

The authors are required to upload the Publication Submission 
Form, the Author Contribution Form and the ICMJE Potential 
Conflicts Form (this form must be filled out by all authors 
separately) to the online system during the initial submission of the 
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article. These forms are available at http://www.androlojibulten.
org/ and can be found in the instruction to authors section. 

Manuscripts should be typed on a standard A4 paper size on a 
computer text file, spaced about 2.5 cm on the right and left sides, 
and with double spaced lines. Every page should be numbered. 
The text should be written in Times New Roman font with 12 
points. The sections to be included in the manuscripts are: author 
names (academic title, name, surname), the institution in which the 
study was conducted (work place of the author and the institution 
where the publication is prepared), contact address, telephone 
and fax numbers, e-mail address. All these should be entered in 
the JournalAgent™ program online in steps 3,  4, and 5. 

The files to be uploaded should not contain the names of the 
authors and places where they work, except the “Copyright Transfer 
Form”. The submitted work should include: (i) Turkish and English 
titles (to be posted online), (ii) Turkish and English abstracts (to be 
posted online); in the full text of the article (the full text file must be 
added to the desired location online) (iii) Introduction; (iv) Materials 
and Methods; (v) Findings; (vi) Discussion; (vii) References sections. 
It is preferred that methods, findings, and discussion sections 
be handled with subtitles when necessary. Case presentations 
should be organized under the headings of introduction, case 
presentation and discussion after the summaries. In the review 
articles, appropriate titles can be preferred for the development 
of the article.

Abstract (Summary): The main findings and the main results 
should be reported under the headings of Objectives, Material and 
Methods, Findings, Conclusion.

Key words: At least 3 and at most 5 key words (in alphabetical 
order) should be indicated in Turkish and English, under the 
heading “Key words” after the Abstract section. Index Medicus 
Medical Headings (MeSH) can be used for this purpose (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).

In the full text of the article, in the Materials and Methods after 
the Introduction paragraph, start and end dates of the study, the 
characteristics of the patients and the methods used, the patient 
selection should be specified in detail. The statistical method 
utilized should be explained with sufficient detail.

Findings: Findings should be written as detailed as possible in the 
text, supported by figures and tables; information given in figures 
and tables should not be repeated in the text.

Discussion: Mainly the data related to the study should be 
discussed and supported with domestic and foreign resources. 
General information that is not directly related to the subject 
should be avoided from occupying too much space.

Abbreviations: The number of abbreviated words must be limited.

Figures and Tables: Photographs and tables presented with the 
text should be uploaded separately to the system. The format of 

the image files can be JPEG or TIFF. Tables and shape subtitles must 
be written on separate pages with double spacing; figures and 
tables should be numbered according to the order in which they 
appear in the text, and should have titles. Magnification ratio and 
dyeing technique should be explained in microscopic pictures. 
Each abbreviation used should be noted under the related figure 
and table with an explanation.

REFERENCES
The references given in the text should be arranged in square 
brackets as superscripts, and if at the end of the sentence after 
the punctuation, without spacing (eg: ... lymph node[1] dissection 
is recommended.[2]); unpublished results and personal interviews 
should not be shown as sources. Authors should only present 
studies that they directly benefit from; unauthorized sources 
will be requested from the authors during the preparation of the 
publication. Journal names should be abbreviated according to 
Index Medicus; where this is not possible, the full name of the journal 
should be given. All authors should be listed if there are seven or 
fewer, followed by “, et al.” after the sixth author in case of more than 
seven authors. The following examples should be followed for the 
endnote reference list and the punctuation style (the month and 
the issue number in parentheses must be avoided!).

Journal:
Tefekli A, Tepeler A, Altunrende F, Tok A, Sarılar Ö, Müslümanoğlu 
AY. Seçilmiş olgularda tüpsüz perkütan nefrolitotomi. Türk Üroloji 
Dergisi 2006;32:240–7.

Gill IS, Kaouk JH, Meraney AM, Desai MM, Ulchaker JC, Klein EA, 
et al. Laparoscopic radical cystectomy and continent orthotopic 
ileal neobladder performed completely intracorporeally: the initial 
experience. J Urol 2002;168:13–8.

Book:
Korkud G, Karabay K. Böbrek tüberkülozu. 3. Baskı. İstanbul: 
İstanbul Üniversitesi Basımevi; 1993.

Section of a book:
Anderson JL, Muhlestein JB. Extracorporeal ureteric stenting 
during laparoscopic pyeloplasty. Philadelphia: W. B. Saunders; 
2003. p.288–307.

Important Note: The Editorial Board is authorized to make 
amendments to the text, if necessary, without modifying the text of 
the text.

Online article submission order:
1. A signed letter under the heading of “Copyright Transfer Form” 

(a scanned copy which must be uploaded to the system online 
with other files) from the authors,

2. Main text (including reference list) (abstract should not be 
included, and author names must be blinded!),

3. Pictures (where possible, the explanations should be indicated 
by an arrow), and

4. Tables must be loaded.
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BAŞKAN’DAN / FROM THE PRESIDENT

Değerli Meslektaşlarım,

2023 yılı, ne yazık ki, ülkemizin felaketler ile karşılaştığı bir yıl olarak başladı. Bununla beraber, milletimizin 

geçmişte olduğu gibi bugün de dayanışma göstererek ve bilimin ışığında hareket ederek bu zor dönemleri 

atlatacağına eminim. 

Bu yıl Cumhuriyetimizin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruluşunun 100. yıldönümü. Aynı 

zamanda Türk Üroloji Derneği’nin kuruluşunun da 90. yıldönümü olan bu özel senede, 16-19 Mart 2023 

tarihlerinde Antalya’da “Türk Üroloji Dernekleri Sempozyumu” yapıldı. Sempozyuma Türk Androloji Derneği 

olarak Türk Üroloji Derneği, Avrasya Üroonkoloji Derneği, Endoüroloji Derneği ve Türk Hemşireler Derneği 

ile birlikte katıldık. İlk kez bu formatta yapılan toplantıya; 650’nin üzerinde yüz-yüze, 900 civarında da 

on-line katılımcı iştirak etti. Sempozyuma çok sayıda yerli ve yabancı konuşmacı canlı veya online olarak 

destek verdi. Ayrıca, sempozyumda Global Androloji Forumu ile Türk Üroloji Derneği’nin ortak düzenlediği 

ve dünyanın her tarafından konuşmacının yer aldığı bir toplantı düzenlenerek “micro-tese” ile ilgili çeşitli 

güncel konular gözden geçirildi. Oldukça ilgi gören bu toplantıda derneğimiz üyeleri de konuşmacı olarak 

yer aldı. Kanımca farklı alanlarda özelleşmiş meslektaşlarımızı bir araya getiren bu sempozyum gayet başarılı 

olmuştur. Zaten, mevcut ekonomik şartlar da dernekleri bir arada toplantı yapmaya zorlamaktadır. Bu yıl 11-

14 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapılacak SIU toplantısı da ayrıca büyük önem taşımaktadır. Büyük gayretleri 

ve özverili çalışmaları ile bu toplantının ülkemizde yapılmasını sağlayan, başta onursal başkanımız Prof. Dr. 

Ateş Kadıoğlu hocamız olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Sağlanan bu yeni ivmenin 

artarak devam edeceğini umuyorum. Dergimizin bu yılki ilk sayısının hazırlanmasında emeği geçen herkese 

teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla.

Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Murat ÇAKAN

Türk Androloji Derneği Başkanı
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EDİTÖR’DEN / FROM THE EDITOR

Değerli Meslektaşlarım,

Cumhuriyetimizin 100. yılına ülkemiz için büyük bir felaketle başladık. Küresel salgın sonrasında yaşanılan 

doğal afetlerin yol açtığı yıkım, bize bilim’in yolunda ilerlemenin önemini bir kez daha göstermiş oldu. Bu 

süreçte Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’’ sözünü daha iyi 

idrak ettik. Bilimsel düşünce’nin topluma hakim olmasının ne kadar hayati bir mesele olduğunu anladık. 

Biz bilim insanlarının görevi de bilimin ışığını kovalamak ve bilgiyi insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu 

motivasyonla 2023 yılının ilk sayısı ile karşınızdayız.

Beş adet orijinal makale, beş adet derleme makale ve 1 adet olgu sunumundan oluşan bu sayımızda 4 

makale ile erkek cinsel sağlığı, 2 makale ile kadın cinsel sağlığı, 2 makale ile kadın üreme sağlığı, 1 makale 

ile pediatrik androloji ile ilgili konular ele alınmıştır. Bu makaleler incelendiğinde COVID-19 pandemisi’nin 

üreme ve cinsel sağlığa etkileri konusunun halen gündemde olduğu görülmektedir. Ayrıca ürolojik 

cerrahilerin cinsel sağlığa etkisi üzerine makaleler de bu sayımızda öne çıkmaktadır. Bu makaleler ile 

birlikte son yıllarda popülerliği artan, Androloji camiasında merakla takip edilen, özellikle kongrelerde ilgili 

oturumlarda yoğun ilgi gören Penis büyütme tedavisi hakkında güncel yaklaşımların sunulduğu makalenin 

de siz okuyucular tarafından ilgiyle karşılanacağını ümit ediyorum.

Androloji Bülteni’nin 2023 yılı ilk sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşarken, emeği geçen ve 

katkıda bulunan tüm araştırmacıları kutlar, teşekkürlerimi sunar, tüm değerli meslektaşlarıma sağlıklı ve 

mutlu günler dilerim… 

Doç. Dr. Erhan ATEŞ

Editör
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Erkek Cinsel Sağlığı

Sünnet uygulanan çocuklarda dorsal slit yöntemi 
sonuçlarımız
Our results of dorsal slit method in children applied with circumcision

Kenan Yalçın

GİRİŞ

Sünnet insanlığın varolduğundan beri en sık yapılan ve en 
eski cerrahi işlemler arasında gösterilmekte olup ilk defa 
eski Mısır’a ait Ankh-Mahor yazıtlarında tarif edilmiştir.
[1] Sünnet, glans penisi örten prepisyum olarak adlandırı-
lan sünnet derisinin belirli şekil ve uzunlukta cerrahi ola-
rak çıkartılmasıyla penis uç kısmının görünür hale gelmesi 
olarak tanımlanmaktadır.[2] Penis başının tamamen veya 
tama yakın görünmesi olarak da adlandırılır. Her yıl dini, 
tıbbi veya kültürel sebeplere bağlı yaklaşık 13,3 milyon 

ABSTRACT

OBJECTIVE: Circumcision, one of the oldest known surgical procedures 
in the history of humanity, is still being applied in many different 
techniques over the centuries in connection with its increased 
knowledge. In this retrospective study, we aimed to discuss the results of 
the Dorsal Slit method.
MATERIAL and METHODS: Between June 2011 and July 2022, 5122 
cases who were circumcised using the dorsal slit technique were 
reviewed retrospectively. Of the cases the mean age, duration of surgery 
and surgical intervention results were evaluated.
RESULTS: The mean age of the patients included in the study was 4.82±3.18 
years. The mean procedure time was calculated as 11.74±2.04 minutes. 
Complications were observed in 20 (0.39%) patients due to anesthesia 
and 39 (0.78%) patients due to surgical intervention. No complications 
that could cause mortality or morbidity were encountered. No patient 
underwent a second surgical intervention due to complications.
CONCLUSION: In children who underwent circumcision, the Dorsal slit 
method is a successful surgical procedure with low complication rates.
Keywords: dorsal slit method, circumcision, child

ÖZ

AMAÇ: İnsanlık tarihinin bilinen en eski cerrahi işlemlerinden biri olan 
sünnet artan bilgi birikimi ile bağlantılı olarak yüzyıllar içerisinde çok 
farklı tekniklerle uygulanmaktadır. Geriye dönük bu çalışmamızda 
Dorsal Slit yönteminin sonuçlarının ele alınması amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Haziran 2011 ile Temmuz 2022 tarihleri arasın-
da Dorsal Slit tekniği kullanılarak sünnet yapılan 5122 olgu dosyaları 
geriye doğru incelendi. Olguların ortalama yaşları, cerrahi süreleri ve 
cerrahi girişim sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 4,82±3,18 yıl idi. 
Ortalama işlem süresi 11,74±2,04 dakika olarak hesaplandı. Anesteziye 
bağlı 20 (%0,39), cerrahi girişime bağlı ise 39 (%0,78) hastada kompli-
kasyon izlendi. Mortalite veya morbiditeye neden olabilecek komplikas-
yonlarla karşılaşılmadı. Hiçbir hastaya komplikasyonlara bağlı ikinci bir 
cerrahi müdahale uygulanmadı.
SONUÇ: Sünnet uygulanan çocuk olgularda Dorsal Slit yöntemi düşük 
komplikasyon oranları ile başarılı bir cerrahi prosedürdür.
Anahtar Kelimeler: dorsal slit yöntemi, sünnet, çocuk

1

erkeğin sünnet edildiği tahmin edilmektedir.[3] Öte yandan 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya gene-
lindeki 15 yaş ve üzeri erkeklerin %30–33’ünün sünnetli 
olduğu öngörülmektedir.[4] Bu oran müslüman ülkelerde 
daha fazladır. Ülkemizde yapılan geniş serili çalışmalarda 
sünnet ortalama yaşı altı olarak sunulmuştur. Bununla bir-
likte yine yaşadığımız coğrafyada yapılan araştırmalarda 
bir yaş altı sünnet oranın ortalama %15 düzeyinde oldu-
ğu bildirilmiştir.[5] Ayrıca son yıllarda bir yaş altı sünnetin 
ülkemizde daha yaygın hale geldiğini görmekteyiz. Tıbbi 
gerekçeler ile sağlık çalışanları tarafından yapılan sünnetin 
tarihsel gelişimine bakıldığında, fimozis için ilk bildirilerin 
19. Yüzyılın başlarında yayımlandığı görülmektedir. 1903 
yılında Sir Frederick Treves tarafından sünnet tekniklerinin 
ilk temel cerrahi prensipleri açıklanmıştır.[6] Sonraki yıllar-
da sünnet alanında artan bilgi birikimi ile bağlantılı olarak 
Sleeve yöntemi, Dorsal Slit ve eksizyon, Giyotin yönte-
mi, Sheldon metodu ve özel sünnet klempleri gibi birçok 
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sünnet tekniği geliştirilmiştir.[7] Bu geliştirilen tekniklerde 
sünnet işleminin kolay, kısa zaman zarfında uygulanabilir 
olması ile işlem sonrası bakımının zahmetsiz ve iyileşme 
sürecinin hızlı olması hedeflenmektedir.[8] Bu geriye dönük 
çalışmamızda Dorsal Slit yöntemi kullanılarak sünnet ya-
pılan çocukların işleme bağlı gerek kozmetik sonuçlarının 
gerekse de anestezi tipine bağlı komplikasyon ve cerrahi 
işleme bağlı komplikasyon oranlarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER

Tokat Medikal Park Hastanesi Üroloji Kliniğimizde 
Haziran 2011 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında Dorsal 
Slit tekniği kullanılarak sünnet yapılan 5122 olgunun 
dosyaları geriye doğru incelendi. Tüm olgulara poliklinik 
şartlarında detaylı fizik muayene yapıldı. Genitoüriner 
sistem muayenesinde inguinal herni, hipospadias, inme-
miş testis gibi genital anomalisi bulunan çocuklar çalış-
maya alınmadı. Rutin olarak bütün genel ve lokal hasta-
lar için preoperatif tarama testleri (hemogram, PZ/APTZ 
ve INR) ve anestezi konsültasyonu istendi. İşlem öncesi 
olgular ve aileleri ayrıntılı olarak bilgilendirilerek yazı-
lı aydınlatılmış onam formları alındı. Çalışmaya alınan 
tüm olgulara “Dorsal Slit tekniği” uygulanarak sünnet 
işlemi gerçekleştirildi. Girişimler genel ve lokal anestezi 
altında ameliyathane şartlarında yapıldı. Tüm bunlara ek 
olarak olgulara uygun anestezi tekniği sağlandıktan sonra 
gerek intraoperatif gerekse de postoperatif efektif anal-
jezi sağlanması için dorsal penil blok uygulandı. Lokal 
anestezik olarak standart olarak prilokainin enjektabl 
formu (Citanest®) 1–2 mg/kg dozunda kullanıldı. Lokal 
anestezi altında yapılan sünnetlere ise uygun dozda yu-
karıda anlatılan lokal anestezik madde penis kökü çevre-
sine ve penis köküne uygulanıp 15 dakika beklendikten 
sonra işlem uygulandı. Cerrahi teknik detaylı olarak ifade 
edilecek olursa ilk adım olarak prepisyum, yeteri kadar 
anestezi derinliği sağlandıktan sonra uygun steril şart-
larda retrakte edilerek glans yüzeyinden glansın koronal 
sulkusuna kadar diseke edildi ve epitel döküntüleri ile 
debrisleri (smegma) temizlendi. Dorsal slit yönteminde, 
sünnet derisine saat 12 hizasında yapılan vertikal bir in-
sizyonla koronal sulkusa kadar inildi. Takibinde prepis-
yum iki parça olacak şekilde çıkartıldı. Takiben proksi-
maldeki deri, distaldeki mukozaya kendiliğinden eriyen 
sütürlerle yaklaştırıldı (Şekil 1).[7] Kanama kontrolu için 
bipolar koter kullanıldı. Her olguya postoperatif yara yeri 
iyileşene kadar düzenli olarak yaşına ve kilosuna uygun 
analjezi ve antibiyotik verildi. Öte yandan tüm olarak 
21 gün sonra ise poliklinik kontrolüne gelmesi önerildi. 
Çalışmaya alınan her olguya aynı işlem uygulanmıştır. 

Olguların ortalama yaşları, cerrahi süreleri, işlem anında-
ki ve işlem sonrası komplikasyon oranları değerlendiril-
miştir. Tüm veriler ortalama ± standart sapma (minimum 
maksimum) şeklinde belirtilerek sonuçların analizinde 
SPSS (Statistical Packet for Social Siciences İnc PAWS 
Statistics) 18.0 yazılımı kullanılmıştır.

Şekil 1. proksimaldeki deri, distaldeki mukozaya kendiliğinden eriyen sütür-
lerle yaklaştırıldı.

BULGULAR

Yaş aralıkları 3 ay – 13 yaş arasında değişen 5122 çocuk, 
tek hekim tarafından Dorsal Slit tekniği kullanılarak sün-
net edildi. Olguların yaş ortalaması 4,82±3,18 yıl idi. 
Hiçbir hastaya yetersiz sünnet sebebi ile ikinci bir cerrahi 
girişim uygulanmadı. Öte yandan bütün sünnetlerin tat-
min edici düzeyde kozmetik sonuçlarının iyi olduğu kayıt 
edildi. Ortalama cerrahi süresi ise 11,74±2,04 dakika ola-
rak hesaplandı (Tablo 1).

Tablo 1.

 N 
(vaka sayısı)

Mean  
(ortalama)

SD  
(standart sapma)

Yaş 5122 4,82 yıl 3,18 yıl

Anestezi süresi 5122 11,74 dakika 2,04 dakika

Lokal anesteziye bağlı sadece yedi hastada methemoglobi-
nemi izlendi (Tablo 2). Toplam 13 olguda ise genel aneste-
ziye bağlı laringeal spazm ve saturasyon düşmesi ile karşıla-
şıldı (Tablo 3). Tedaviye yönelik uygulanan hava yolu açma 
manevrası ve süksinilkoline son derece hızlı yanıt alındığı 
gözlemlenen hastalarda hipoksik bir durum ile yüzleşilme-
den tedavileri gerçekleştirildiği gözlemlendi. Hastalarının 
hiçbirinde entübasyon ihtiyacı olmadı.

Tablo 2. 
Lokal anesteziye bağlı komplikasyonlar  

Methemoglobinemi 
var

Methemoglobinemi 
yok

N (sayı) 7 5115 5122

Yüzde 0,10% 99,90% 100,0%
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Tablo 3. 
Anesteziye bağlı komplikasyonlar  

Anestezi tipi Laringospazm var Laringospazm yok

Genel (sayı) 12 4475 4487

Lokal (sayı) 1 634 635

Toplam 13 5109 5122

Toplam 39 hastada cerrahi işleme bağlı komplikasyon iz-
lendiği gözlemlendi (Tablo 4). Bu komplikasyonlar içeri-
sinde en sık izlenen toplam 35 hastada izlenen kanamaydı. 
Kanama izlenen bu 35 hastanın 30’una bir gün süre ile 
bandaj uygulanırken geriye kalan beş hasta ise lokal anes-
tezi alında sütüre edildi. Sütüre edilen kanamalar bir gün 
süre ile yatış verilip kontrol altında tutuldu. Bu kanama ol-
gularda minör travma, erken mobilizasyon öyküsü mevcut-
tu. Öte yandan vital bulguları bozan veya primer onarım 
sonrası yanıt alınamayan herhangi bir kanama izlenmedi.

Toplam dört hastada yara yeri enfeksiyonu gözlemlendi. 
Bu hastaların tümünde verilen antibiyotiği eksik ya da hiç 
kullanmama öyküsü mevcuttu. Tüm olgularda penis deri-
sinde yaygın kızarıklık ve ödem izlendi. Bu bulguların dı-
şında ateş, halsizlik gibi sistemik bulgular mevcut değildi. 
Tüm vakalar düzenli pansuman, oral antibiyotik ve lokal 
antiseptiklerle ayaktan tedavi edildi.

Tablo 4. 
Cerrahiye bağlı komplikasyonlar  

Yara yeri enfeksiyonu
Kanama 

yok
Majör 

kanama
Minör 

kanama

Yara yeri enfeksiyonu 
var (sayı)

4 0 0 4

Yara yeri enfeksiyonu 
yok (sayı)

5083 5 30 5118

Toplam 5087 5 30 5122

Hiçbir olguda üretra yaralanması, peniste eğrilik, penis 
nekrozu, glans ampütasyonu gibi majör komplikasyon 
izlenmedi.

TARTIŞMA

Sünnet gibi oldukça ciddiye alınması gereken bir cerrahi 
müdahale sağlık kuruluşları dışında yapıldığında basit bir 
cerrahi müdahale olarak görülmekle birlikte hemen her za-
man komplikasyonlara açıktır. Özellikle sağlık kuruluşları-
nın dışında, hekimler tarafından yapılmayan sünnetlerde 
telafisi son derece güç birçok sağlık problemi ile karşıla-
şılmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda geri kal-
mış ülkelerde sağlık çalışanlarının dışında geleneksel olarak 
sünnetçilerin yaptığı sünnetlerde %95’e varan komplikas-
yon oranları bildirimiştir.[2] Amerika Birleşik Devletleri 

verilerine göre ise sünnete bağlı yıllık 100 ile 250 çocukta 
hayati tehlike oluşturacak komplikasyonlar ile karşılaşıl-
dığı tahmin edilmektedir.[9] Ülkemizde Geçit ve ark.’nın 
dört yıllık zaman zarfı içerisinde sünnet komplikasyonu 
ile karşılaşılan 62 hastayı ele alındıkları çalışmalarında ise 
işlemin %89’un geleneksel sünnetçiler tarafından yapıldığı 
bildirilmişlerdir. Yine aynı çalışmada en sık izlenen komp-
likasyonun %40 oranın kanama olduğu raporlanmıştır.
[10] Aydoğdu ve ark., 24 yıl içerisinde sünnet komplikas-
yonlarını değerlendirdikleri kapsamlı çalışmalardın da ise 
%63 olguda toplu sünnet sonrası komplikasyonların or-
taya çıktığını bildirmişlerdir.[11] Yine benzer bir çalışmada 
Yapanoğlu ve ark., sünnet sonrası izlenen komplikasyonla-
rın %73,1’in toplu sünnet organizasyonları sonrası gelişti-
ğini literatüre kazandırmışlardır. Sünnet, geçmiş dönemler-
de sıklıkla sağlık kuruluşlarının dışında ve hekim olmayan 
bireyler tarafından yapılmaktaydı. 2007 yılının yaz mevsi-
minde hükümet politikalarınca ile sünnetin sosyal güvence 
içine alınması ile hastane şartlarında ve hekimler tarafın-
dan yapılması ile ülke çapında sünnete bağlı komplikasyon 
oranlarında belirgin azalma gözlenmektedir.[9,11]

Geçmiş yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda sünnet sı-
rasında uygulanan lokal anesteziye bağlı hematom, met-
hemoglobinemi, penis nekrozu, konvülziyon, kardiyak 
ritm bozukluğu ve arrest gibi çok farklı komplikasyonların 
bildirildiği görülmektedir.[10] Lokal anestezik moleküllere 
bağlı en sık görülen komplikasyonlar arasında gösterilen 
methemoglobinemi doğru yönetilemediği takdirde son 
derece mortal sonuçlar doğurabilmektedir. Fizyolojik şart-
larda hemoglobinde bulunan iki değerlikli demirin okside 
olarak üç değerlikli demir haline geçmesi ile methemog-
lobinemi gelişmektedir. Gerek yaygın kullanılması gerekse 
de farmakolojik yapısı ile bağlantılı olarak prilokain sonrası 
daha sık gözlenmektedir.[12] MetHb konsantrasyonu %15’i 
geçtiğinde siyanoz, %30’u geçtiğinde taşikardi, halsizlik, 
bulantı, kusma, solunum sıkıntısı, %55’in üzerinde letarji, 
stupor ve senkop görülürken, %70’in üzerindeki değerler-
de ise mortal seyredebilir. Çalışmaya katılan yedi olgumuz-
da lokal anesteziye bağlı komplikasyon izlenmiştir. Yedi 
olgunun tamamı altı aydan küçüktü. Sünnet işlemi ger-
çekleştikten sonra hastanın birkaç saat kadar gözlem altın-
da tutulması şarttır. Özellikle morarma, apati, emmeme, 
hafif uyku halinden derin uyku durumlarına kadar deği-
şen durumlarda methemoglobinemi akılda tutulmalıdır. 
Hasta taburcu edildiğinde dahi ailelere bu konuda uyanık 
olması anlatılmalıdır. Tanıda öncelikle methemoglobine-
miden şüphelenmek önemlidir. Methemoglobinemi ile 
karşılaşılan bu olgularda, methemoglobin seviyesi ölçüldü. 
Methemoglobin düzeyleri %15–30 idi. Yoğun bakım ih-
tiyacı olan hastamız olmadı. Tedavisinde 1500 cc/m2’den 



4 Androl Bul 2023;25:1-5

1/3 serum fizyolojik (%5 dekstrozlu) ile sıvı desteği, meti-
len mavisi ve yüksek doz askorbik asit bulunmaktadır. Öte 
yandan yakın klinik izlem, oksijen ve genel destek tedavisi 
de son derece kritik öneme sahiptir. Destek tedavisine ila-
ve olarak 1 mg/kg/doz olacak şekilde intravenöz metilen 
mavisi tedavisi verildi. Tedavi sonrası 2. saatinin sonun-
da klinik bulguları gerileyen olguların 12. saatte bakılan 
methemoglobin düzeyinin normal aralıklarda olduğu göz-
lemlendi. Yirmi dört saat sonra bakılan methemoglobin 
düzeyleri normaldi. 24. saatin sonunda hastalar sorunsuz 
olarak taburcu edildi. Klinik izlemi kısa zaman içerisinde 
normale dönen hastalarda uzun dönemde olumsuz sonuç-
lar ortaya çıkartabilecek patolojik bir durum ile karşılaşıl-
madı. Üç aydan daha küçük bebeklerin sünnet edilmemesi 
bu komplikasyon oranını düşürmüştür. Tüm bunların dı-
şında uygulanan genel anesteziklere bağlı da sünnet yapılan 
çocuklarında apne, hipoksi, aspirasyon pnömonisi, larin-
geal spazm, malign hipertermi, konvulsiyon ve kardiyak 
arrest bir takım komplikasyonlar izlenmektedir.[9,13] Bizim 
serimizde de değerlendirilen olguların 13’ünde laringeals-
pazm izlendi. Laringeal spazm gelişen olguların tedavisinde 
hava yolu açma manevrası uygulanarak 0,1 ile 3 mg do-
zunda süksinilkolin intravenöz verilmesi temel uygulanan 
adımlardır. Bu manevra anestezist tarafından orta parmak-
lar mastoid çıkıntı ile kulak memesi arkasına yerleştirile-
rek styloid çıkıntı üzerinde içedoğru baskı yapma üzerine 
kurgulanmıştır.

Başarısız olgularda maske ventilasyonu veya trake-
al entübasyon diğer seçenek olarak gösterilmektedir.[14] 
Çalışmamızda 13 hastada izlenen laringeal spazm’a yöne-
lik uygulanan hava yolu açma manevrası ve süksinilkolin 
de son derece olumlu yanıt alınmış olup hayati tehlike 
oluşturacak komplikasyon izlenmemiştir. Özkan ve ark., 
1900 olgudan oluşan geniş serili çalışmalarında anesteziye 
bağlı komplikasyon oranın%0,42 olduğu bildirilmiştir.[12] 
Bizim serimizde ise bu oran %0,39 olarak hesaplanmıştır. 
Çalışmamızda anesteziye bağlı komplikasyonların kısmen 
litaretürle uyumlu görülmektedir.

Yakın dönemde yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının 
sünnet işlemlerinin ana unsuru olmaları ile birlikte genel 
komplikasyon oranlarının %0,2 ile %5arasında olduğu 
ön görülmektedir.[15] Geçmiş yıllardan günümüze penis 
nekrozu, glans ampütasyonu, meatal stenoz, üretrokütanöz 
fistül, prepisyumun fazla yada yetersiz eksizyonu, inklüz-
yon kisti, kanama, yara yeri enfeksiyonları ve cilt köprüleri 
gibi birçok komplikasyonun izlendiği bildirilmiştir. Sünnet 
sonrası en sık izlenen komplikasyon kanama ve enfeksiyon 
olarak gösterilmektedir. Birçok seride farklı oranlarda gös-
terilmekle birlikte sünnet sonrası kanama %0,2–2 arasında 
değişen oranlarda izlenmektedir.[16] En sık sebebi cerrahi 

girişim sırasında yetersiz kanama kontrolü olarak göste-
rilmektedir.[17] Penil kanlanmanın devamına izin verecek 
şekilde sargı uygulamaları, koterizasyon ve sütüre edilmesi 
sünnet sonrası izlenen kanamalarda sık başvurulan yön-
temlerdir. Uygulanan girişimlere rağmen kontrol edileme-
yen kanamalarda alta yatan faktör eksikliği gibi ikincil pa-
tolojiler detaylı olarak analiz edilmelidir.[16,17] Literatürde 
sünnet sonrası kanamaya bağlı hipovolemik şok ve ölümle-
rin bildirildiği olgular da bulunmaktadır.[18] Çalışmamızda 
ise olguların %0,78’ünde kanama ile ilgili komplikasyon 
izlenmiş olup tüm kanama odakları lokal müdahaleler ile 
sonlandırılmıştır. Diğer sık izlenen komplikasyon ise yara 
yeri enfeksiyonlarıdır. Steril olmayan şartlarda cerrahi iş-
lemlerin yapılması, prepisyum retrakte edildikten sonra 
glans çevresindeki yapışıklıkların açılması sonucunda orta-
ya çıkan smegmaların yeteri kadar temizlenmesi ile ayrıca 
da ailelerin sünnet sonrası hijyene dikkat etmemeleri yara 
yeri enfeksiyonlarının nedenleri olarak sayılabilmektedir. 
Çeçen ve ark., 2220 olguluk serilerinde ikinci sıklıkla izle-
nen komplikasyonun %1,2 oranı ile enfeksiyon olduğunu 
bildirmişlerdir.[19] Yine başka bir klinik çalışmada sünnet 
sonrası enfeksiyon oranı %0,8 olarak rapor edilmiştir.[20] 
Çalışmamızda izlenen tüm enfeksiyon olguları geç dönem-
de izlenmiş olup ayaktan antibiyoterapi ile çözümlenmiş-
tir. Tüm olgular ele alındığında olgularımızın %0,07’ünde 
cerrahi uygulanan bölgede enfeksiyon gözlemlenmiştir. 
Geniş serili metaanalizlerde sünnete bağlı ölüm riski ise 
milyonda iki olarak gösterilmektedir.[11] Geriye dönük 
bu çalışmamızda mortalite veya morbite ile sonuçlanacak 
major komplikasyon ile karşılaşılmamıştır.

Yüzyıllar içerisinde sünnetin bireylere sağladığı olumlu 
veya olumsuz etkiler birçok klinik çalışmada analiz edil-
miştir. Bu çalışmalar bir bütün olarak ele alındığında sün-
netin sağladığı katkı ve ortaya çıkarabileceği zararlı etkile-
rin net olarak gün yüzüne çıkartılamadığı görülmektedir. 
Literatürde birçok yayında cinsel fonksiyon üzerine etkisi-
nin olabileceği, seksüel geçişli hastalıkların görülme sıklığı-
nı azaltabileceği, penil kanser riskini düşürdüğü, fimozis, 
parafimozis ve balanit gibi sağlık sorunlarının önüne ge-
çebileceği savunulmaktadır. Öte yandan sünnet derisinin 
canlı fonksiyone bir doku olduğunu ve bu cerrahi müda-
heleye bağlı izlenebilecek komplikasyonlar sebebi ile rutin 
sünnet uygulamalarına karşı çıkan görüşler de bulunmakta-
dır. Tüm bunlarla birlikte Amerika Birleşik Devletler’inde 
doğan erkeklerin %60’ı, yaşadığımız coğrafyada ise nere-
deyse tüm erkek çocuklar sünnet edilmektedir.[16]

Son derece sık uygulanan ve geniş kitleleri ilgilendiren bu 
cerrahi girişimin klinik hizmet sunan hekimler tarafından 
yakından ilgilenilmesinin son derece önemli olduğunu 
düşünmekteyiz. Dorsal Slit tekniğinin kullanıldığı sünnet 
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yapılan geniş seriler incelenmiş ve kliniğimizdeki kadar bu 
teknikle yapılan olguya rastlanılmamıştır. Çok uzun yıllar-
dır aktif olarak çalışan ve geniş bölgelere hitap eden kli-
niğimizde sünnet işleminde uygulanan Dorsal Slit tekniği 
sonuçlarının geriye dönük ele alındığı çalışmamızda bu 
tekniğin gerek olumlu sonuçları gerekse de düşük komp-
likasyon oranları ile son derece güvenli bir yöntem olduğu 
kanaatine varılmıştır.
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Erkek Cinsel Sağlığı

Erektil disfonksiyon şikâyeti ile başvurup eşlik eden 
prematür ejakulasyonu olan heteroseksüel hastalarda 
günlük tadalafil ve sertralin kombinasyon tedavisinin 
etkinliği ve güvenilirliği
Efficacy and safety of daily tadalafil and sertraline combination therapy in 
heterosexual patients presenting with erectile dysfunction and concomitant 
premature ejaculation

Kemal Ertaş1 , Abdullah Akkurt2 , Zülfü Sertkaya3

ABSTRACT

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of daily 
tadalafil 5 mg and sertraline 50 mg treatment in 3-month follow-up in patients 
presenting with erectile dysfunction (ED) complaints and accompanying 
premature ejaculation (PE) symptoms.

MATERIAL and METHODS: This prospective, observational single-arm study was 
conducted between March and September 2021 among patients suffering from ED 
and concomitant Lifetime/acquired PE. The Turkish validity of the International 
Erectile Function-Erectile Function Index (IIEF-EF) was used for the diagnosis 
of ED in the patients. The patients filled the Premature Ejaculation Diagnostic 
Tool (PEDT) questionnaire for the diagnosis of PE. Additionally, the Premature 
Ejaculation Profile (PEP) score was filled. A detailed medical history was taken 
from all patients and a complete physical examination was performed. After a four-
week follow-up period, patients were given 5 mg tadalafil and sertraline 50 mg 
tablets daily. The IELT durations of the patients were recorded after 12 weeks of 
treatment. Premature ejaculation profile and IIEF-EF questionnaires administered 
to the patients at the beginning were filled again. In addition, the Global Impression 
of Change (GIC) questionnaire was applied in terms of treatment satisfaction.

RESULTS: A total of 71 patients were included in the study. Sixty-three patients 
completed the study (88.73%). As a result of 3-month daily tadalafil 5 mg + 
sertraline 50 mg combination therapy, the geometric mean IELT, PEP index scores 
and subgroup scores of the patients improved and a statistically significant increase 
in the IIEF-EF scores (p<0.001). In addition, considering the GIC questionnaire, 
81.69% (58/71) of the patients stated that they were satisfied with the treatment.

CONCLUSION: In conclusion, daily administration of tadalafil and sertraline 
provides an effective and reliable objective and subjective improvement in the 
management of patients with ED and accompanying PE.

Keywords: premature ejaculation, erectile dysfunction, sertraline, tadalafil, IELT

ÖZ

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, erektil disfonksiyon (ED) yakınmaları ile başvuran 
ve eşlik eden erken boşalma (PE) semptomları olan hastalarda üç aylık takipte 
günlük tadalafil 5 mg ve sertralin 50 mg tedavisinin etkinlik ve güvenilirliğini 
değerlendirmektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu prospektif, gözlemsel tek kollu çalışma, Mart ve 
Eylül 2021 arasında ED’ve eşlik eden Yaşam Boyu / edinilmiş PE’den muzdarip 
hastalar arasında gerçekleştirildi. Hastalarda ED tanısı için Uluslararası Erektil 
Fonksiyon - Erektil Fonksiyon İndeksi’nin (IIEF-EF) Türkiye geçerliliği kul-
lanıldı. Hastalar PE tanısı için Erken Boşalma Teşhis Aracı (PEDT) anketini 
doldurdu. Ek olarak, Erken Boşalma Profili (PEP) skoru dolduruldu. Tüm has-
talardan ayrıntılı tıbbi öykü alındı   ve tam bir fizik muayene yapıldı. Dört haf-
talık takip sürecinden sonra hastalara günde 5 mg tadalafil ve sertralin 50 mg 
tablet verildi. Hastaların IELT süreleri 12 haftalık tedaviden sonra kaydedildi. 
Hastalara başlangıçta uygulanan PEP ve IIEF-EF anketleri tekrar dolduruldu. 
Ayrıca tedavi memnuniyeti açısından Global Impression of Change (GIC) an-
keti uygulandı.

BULGULAR: Çalışmaya toplam 71 hasta dahil edildi. Altmış üç hasta (%88,73) 
çalışmayı tamamladı. Üç aylık tadalafil 5 mg + sertralin 50 mg kombinasyon 
tedavisi sonucunda hastaların geometrik ortalama IELT, PEP indeks skorları ve 
alt grup skorlarında düzelme ile IIEF-EF skorlarında istatistiksel olarak anlamlı 
artış saptandı (p<0,001). Ayrıca GIC anketine bakıldığında hastaların %81,69’u 
(58/71) tedaviden memnun kaldığını belirtmiştir.

SONUÇ: Sonuç olarak, tadalafil ve sertralinin günlük olarak uygulanması, ED ve 
eşlik eden PE şikâyetleri olan hastaların yönetiminde etkili ve güvenilir bir şekilde 
objektif ve subjektif iyileşme sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: erken boşalma, erektil disfonksiyon, sertralin, tadalafil, 
IELT

6

GİRİŞ

Erektil disfonksiyon (ED), tatmin edici cinsel performans 
için yeterli bir ereksiyonun elde edilememesi veya ereksi-
yonun sürdürülememesidir.[1] Erektil disfonksiyon şikâyeti 
olan erkeklerin %23–30’unda eşlik eden Prematür ejaku-
lasyon şikâyeti olduğu da düşünülmektedir.[2]

Erken boşalma (PE), erkeklerde %20 ila %30 oranların-
da görülebilen yaygın bir cinsel fonksiyon bızukluğudur.

https://orcid.org/0000-0003-4544-7511
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[3] Uluslararası Cinsel Sağlık Derneği (ISSM) tarafından 
2014 yılında yapılan PE tanımına göre yaşam boyu (life-
long) PE; i) ejakülasyonun her zaman ya da hemen hemen 
her zaman vajinal penetrasyon öncesi veya vajinal penetras-
yondan sonraki bir dakika içerisinde olması, ii) ejakülasyo-
nu geciktirmede yetersizlik ve iii) bu durumun bireyde ha-
yal kırıklığı, üzüntü, ruhsal sıkıntı ve cinsellikten kaçınma 
sorunlarını meydana getirmesi durumudur. Edinsel (acqu-
ired) PE ise, daha önce normal ejakülasyon performansı 
olan bireylerde PE şikâyetinin başlaması ve ejakülasyonun 
yaklaşık üç dakika içerisinde olması ile yaşam boyu PE’den 
ayrılır.[4] PE tedavisinin etkinliğini ölçmedeki duyarlılığı 
nedeniyle intravajinal ejakülasyon gecikme süresi (IELT) 
en yaygın ve faydalı kullanılan ölçüt olarak kabul edilmek-
tedir.[5,6]

Son yıllarda PE’nin tedavisinde farmakoterapi seçeneği 
psikoterapiden daha fazla tercih edilmektedir.[7] Başlıca 
tercih edilen ilaçlar selektif serotonin geri alım inhibitör-
leri (SSRI’lar) ve fosfodiesteraz tip-5 (PDE5) inhibitör-
leridir.[7,8]

Erken boşalma sebepleri araştırıldığında, Waldinger ve 
ark., yaşam boyu erken boşalmanın, santral serotoninde 
iletimin azalması (5-HT2C ve / veya 5-HT1A) ile ilişki-
li olduğunu varsaymaktadır.[9] Olivier ve ark., 5-HT’nin 
ejakülasyon inhibisyonunda önemli bir rol oynadığını gös-
termiştir.[10] Santral 5-HT içeriğinin azalması PE için risk 
faktörlerinden biridir. Sertralin, trombositler tarafından 
5-HT alımını bloke ederek, plazma 5-HT konsantrasyon-
larının artmasına ve PE’nin iyileşmesine neden olan olduk-
ça seçici bir SSRI’dır.[11]

Erken boşalma ve ED’si bulunan erkeklerde, Amerikan 
Üroloji Derneği önce hastanın ED’sinin tedavisini öner-
mektedir.[12] Avrupa Üroloji Kılavuzu ise, ED sorunu 
olan veya olmayan PE hastalarında tek başına veya diğer 
tedavilerle kombinasyon halinde PDE5 inhibitörlerinin 
kullanımını, bu konuyla ilgili yakın zamanda yayımlanan 
verileri dikkate alarak desteklemektedir.[13–15] Bununla bir-
likte, zayıf çalışma tasarımı ve yayımlanmış literatürlerdeki 
heterojenitenin bulunmaması nedeniyle PDE5 inhibitör-
lerinin PE tedavisinde etkili olup olmadığına dair kanıtlar 
tartışmalıdır. Fosfodiesteraz tip-5 inhibitörü ile SSRI kom-
binasyon tedavisi genellikle PE si olan hastalarda kullanı-
lagelmiştir. Literatürde bunu destekleyen çalışmalar mev-
cuttur.[14,15]

Erektil disfonksiyon şikâyeti ile başvuran hastalarda çoğu 
zaman performans kaygısı, çeşitli korkular ve kendinden 
şüphe duymak gibi psikojenik faktörler de eşlik etmekte-
dir. Bu nedenle antidepresan ve anksiyolitik etkileri olan 
SSRI günlük kullanımının ED tedavisinde faydalı olacağı 

beklenebilir. Nitekim ülkemizde yapılan bir çalışmada 
PDE5 inhibitörü ile antidepresan kombinasyon tedavi-
sinin ED tedavisindeki başarıyı artırdığı vurgulanmıştır.
[16] Ancak, ED ve buna eşlik eden Prematür ejakulasyonu 
olan hastalarda PDE5 inhibitörü tadalafil ile SSRI olan 
sertralinin günlük kombine kullanımının etkinliğinin 
değerlendirildiği çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma-
nın amacı ED şikâyeti ile başvuran ve eşlik eden PE’si 
olan hastalarda günlük tadalafil 5 mg ve sertralin 50 mg 
tedavisinin üç aylık takiplerde etkinliğini ve güvenliğini 
değerlendirmektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER

Bu prospektif, gözlemsel tek kollu çalışma Mart–Eylül 
2021 tarihleri arasında ED şikâyeti ile başvurup eşlik eden 
Hayatboyu/edinilmiş PE şikâyeti de olan hastalar arasın-
da gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın etik kurulu local etik 
komite tarafından alınmış olup her hastanın yazılı ona-
mı alınmıştır. Çalışma Helsinki Deklerasyonu’na uygun 
şekilde gerçekleştirilmiştir. Son altı aydır düzenli cinsel 
ilişkisi olan heteroseksüel erkekler çalışmaya dâhil edildi. 
Prostatit, majör psikiyatrik bozukluk, hormonal problem-
ler ve PE için başka tedavi alma öyküsü olan hastalar çalış-
ma dışı bırakıldı.

Erektil disfonksiyon durumunu değerlendirmek amacıyla 
International Index of Erectile Function-Erectile Function 
(IIEF-EF) kullanılmıştır. IIEF-EF anketi 15 sorudan oluşan 
IIEF’in 1–5 ve 15. Sorularını kapsamaktadır.[17] Anketten 
alınacak toplam puan 0–30 arasıdır. IIEF-EF skorunun 
21’den düşük olması ED olarak kabul edilmiştir. Erektil 
disfonksiyon olarak kabul edilen hastalarda Prematür eja-
kulasyon semptomları sorgulandı. Erken boşalma tanısı-
nı doğrulanması amacıyla hastalar Premature Ejaculation 
Diagnostic Tool (PEDT) anketini doldurdular.[18] PEDT 
puanı 10’un üzerinde olan hastalar çalışmaya dahil edildi. 
Ayrıca Prematüre Ejakülasyon Profilinin (PEP) Türkçe va-
lidasyonu hastalar tarafından tamamlanmıştır. PEP, PE’nin 
temel unsurlarını (örn. Kontrol, sıkıntı, partnerlerarası 
zorluk ve cinsel ilişki memnuniyeti) değerlendirmek için 
tasarlanmış dört maddelik (her biri beş puanlık yanıt öl-
çeklerinde değerlendirilir) bir ankettir. Türkçe geçerlilik 
güvenilirlik çalışması Şerefoğlu ve ark. tarafından 2011 yı-
lında yapılmıştır.[19]

Tüm hastalardan ayrıntılı bir tıbbi öykü (cinsel öykü dâhil) 
alındı ve tam bir fizik muayene yapıldı. Çalışmaya katılma-
ya uygun olan hastalar dört haftalık bir tarama sürecinden 
geçirildi ve bu süre boyunca cinsel ilişki sayısı ile birlikte 
kronometre yöntemi ile IELT’lerini kaydetmeleri istendi.
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Dört haftalık takip periyodundan sonra hastalara günlük 
tadalafil 5 mg ve sertralin 50 mg tablet tedavisi günlük 1*1 
olarak verildi. Hastalardan tedavi süresi boyunca her hafta 
en az iki kez cinsel ilişki yapmaları istendi ve bu ilişkiler-
de prezervatif veya topikal anestezik krem kullanmamaları 
önerildi.

On iki haftalık tedavi sonrasında hastaların IELT süreleri 
kaydedildi. Hastalara ilk başta uygulanan PEP ve IIEF-EF 
anketleri tekrar doldurtuldu. Ayrıca tedavi memnuniyeti 
açısından Global Impression of Change (GIC) anketi uy-
gulandı. Tedavi süresince oluşan yan etkiler kayıt edildi.

İstatistiksel Analiz

İstatistiksel analiz için SPSS 25.0 (IBM, NY, USA) kul-
lanıldı. Dağılımın normalliği Kolmogorov-Smirnov testi 
ile kontrol edildi. Paired sample t test ve wilcoxon test 
kullanıldı. İstatistiksel anlamlı p değeri <0,05 olarak 
belirlendi.

Tuken ve ark.[15], yapmış olduğu çalışmadaki IELT skorları 
göz önüne alınarak %5 hata payı ve %80 güvenilirlik ile 
çalışmaya en az 62 hasta alınması hesaplanmıştır.

BULGULAR

Çalışmaya 71 hasta dâhil edilmiştir. Çalışmayı 63 hasta ta-
mamlayabilmiştir (%88,73). Toplamda altı hasta takip dışı 
kalmış ve iki hasta yan etki nedeniyle çalışmayı tamamlaya-
mamıştır. Hastaların ortalama yaşı 43,47±9,44, BMI orta-
laması 26,48±4,32 idi. Hastaların tedavi öncesi geometrik 
ortalama IELT’leri 33,82±21,06, PEDT skoru ortalaması 
16,56±2,50 PEP skoru ortalaması 0,68±0,80 ve IIEF-EF 
skoru ise 13,24±4,56’dir (Tablo 1).

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri
Mean ± SD Min-Max

Yaş (yıl) 43,47±9,44 26–53

VKİ (kg/m2) 26,48±4,32 20,9–35,4

IELT (saniye) 33,82±21,06 0–90

PEDT Skoru 16,56±2,50 12–20

PEP Index 0,68±0,80 0–3

IIEF-EF Skoru 13,24±4,56 4–23
SD: standart sapma; BMI: Vücut kitle indeksi; IELT: İntravajinal boşalma gecikme 
süresi; PEDT: Erken boşalma tanı aracı; PEP: Erken boşalma profili; IIEF-EF: 
Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi – Erektil Fonksiyon.

Üç aylık günlük tadalafik 5 mg+sertralin 50 mg kombi-
nasyon tedavisi sonucunda hastaların geometrik ortalama 
IELT, PEP indeks skorları ve alt grup skorlarında iyileşme 
ve IIEF-EF skorlarında istatistiksel anlamlı artış izlenmiştir 
(p<0,001). Haftalık cinsel ilişki sıklığı da anlamlı olarak 

artmıştır (Tablo 2). Ayrıca GIC anketi göz önüne alındı-
ğında hastaların %81,69’u (58/71) tedaviden memnun 
kaldığını belirtmiştir. Yan etkiler genellikle hafif orta dü-
zeyde olup sadece iki hasta yan etki nedeniyle (baş ağrısı ve 
mide bulantısı) çalışmayı tamamlayamamıştır. Yan etkiler 
ve görülme sıklıkları Tablo 3’te belirtilmiştir.

Tablo 2. Tadalafil+sertralin tedavisinin etkinliği
Tedaviden 

önce 
Tedaviden  
3 ay sonra p

IELT (saniye) 33,82±21,06 121,68±93,78 <0,001

IELT (artış katı) N/A 3,11(2,45–3,51) <0,001

PEP Index Skoru 0,68±0,80 2,79±3,60 <0,001

IIEF-EF Skoru 13,24±4,56 24,04±4,07 <0,001
Paired sample t-test kullanıldı.

Tablo 3. Yan etkilerin dağılımı

Yan etkiler Hasta (n) Yüzde (%)

Başağrısı 5 7,04

Çarpıntı 2 2,81%

Bulantı 2 2,81%

Sırt ağrısı 1 1,41% 

TARTIŞMA

Bu klinik gözlemsel çalışma ile günlük kullanılan tadalafil 
5 mg ve sertralin 50 mg kombinasyonunun ED ve eşlik 
eden PE semptomlarını iyileştirdiği ve güvenli bir şekilde 
kullanılabildiği gösterilmiştir. Ayrıca günlük kullanım ile 
cinsel ilişkinin spontanlığı sağlanmış ve partnerlerin cinsel 
ilişki sayılarında da artış meydana gelmiştir.

Fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörlerinin ED ile birlik-
telik gösteren ve göstermeyen PE tedavisinde etkinliğini 
gösteren meta analizler olmasına rağmen, çalışmalardaki 
metodolojik eksiklikler nedeniyle henüz net bir konsensüs 
sağlanmamıştır.[13,14,20] Yakın zamanda yapılan bir meta-a-
nalizde PDE5 inhibitörleri (sildenafil, tadalafil veya miro-
denafil) ve SSRI’ların (paroksetin, fluoksetin veya dapok-
setin) birlikte kullanımının tek başına SSRI’lardan IELT’yi 
uzatmada ve koitus sayısını artırmada daha etkin olduğu 
gösterilmiştir.[14] Bununla beraber SSRI ve PDE5 inhibitö-
rü kombinasyonunu kullanan hastaların, tek başına SSRI 
kullanan hastalara göre anlamlı ölçüde daha fazla cinsel 
ilişki memnuniyeti bildirdikleri saptanmıştır.[15]

Oral farmakoterapiler arasında SSRI’lar PE için ilk tedavi 
seçeneği olarak kabul edilmiştir ve fluoksetin, sertralin, pa-
roksetin, sitalopram vb., ilaçlat PE’nin tedavisinde sıklık-
la kullanılmaktadır. Akgül ve ark., günde 50 mg sertralin 
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veya sitalopram ile 80 PE hastasında yaptıkları çalışmada 
sekiz hafta sonunda her iki grupta da PE semptom skorla-
rı ve IELT üzerine olumlu etkiler gözlennmiştir.[21] Birçok 
çalışmada sertralinin PE semptomlarını gidermede etkili ve 
güvenli olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda bazı araştırma-
lar sildenafil gibi fosfodiesteraz tip 5 (PDE-5) inhibitörle-
rinin de PE tedavisinde etkili olduğunu ileri sürmektedir.
[22] ED tedavisinde antidepresan kullanımıyla ilgili çalış-
malar sınırlıdır. Yalçınkaya ve ark., yaptıkları çalışmada 
PDE5 inhibitörü ile Trazodon kombinasyon tedavisinin 
ED tedavisinde başarıyı artırdıklarını gözlemlemişlerdir.
[16] Bizim çalışmamızda yan etki potansiyeli oldukça az 
olan iki ajanın kullanılmış olması ile hem tedavi etkinliği 
sağlanmış hem de güvenli bir kombinasyon tercih edilmiş-
tir. Bu kombinasyonla hem Tadalafilin erektojenik etkisi 
hemde sertralinin antidepresan ve anksiyolitik etkilerinin 
sinerjik bir şekilde ED semptomlarını iyileştirdiğini yine 
aynı şekilde tadalafilin ve sertralinin sinerjik bir şekilde PE 
semptomlarını düzelttiğini ve cinsel tatmini artırdıklarını 
düşünüyoruz. Çalışmanın bazı kısıtlılıkları vardır. Kontrol 
grubunun olmaması bunların ilkidir. Hastaların kadın 
partnerlerinin memnuniyetinin değerlendirilmemesi bir 
diğer limitasyondur.

SONUÇ

Sonuç olarak ED ve eşlik eden PE şikâyetleri olan hasta-
ların tedavi yönetiminde günlük olarak tadalafil ve sertra-
lin tercihi etkin ve güvenilir biçimde objektif ve sübjek-
tif olarak iyileşme sağlamaktadır. Günlük düşük dozlarda 
kullanılan bu tedavi yöntemi ile cinsel ilişki spontanlığı 
sağlanmış olup cinsel ilişki sıklığı da artmıştır. Etkinliğin 
ve güvenilirliğin daha iyi değerlendirilebilmesi için geniş 
hasta serilerinde randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır.
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Kadın Cinsel Sağlığı

COVID-19 pandemisi nedeniyle karantina  
Türk kadınlarının cinsel yaşamını nasıl etkiledi?  
Kesitsel bir anket çalışması
How did lock-down due to COVID-19 pandemia effect sexual life of  
Turkish women? A cross sectional survey study

Adil Emrah Sonbahar1 , Özlem Geyik2

ABSTRACT

OBJECTIVE: To evaluate the sexual behavior of women after the 
lockdown that was implemented for three months during the 
COVID-19 pandemic.
MATERIAL and METHODS: This observational study was conducted 
between July-August 2020. Participants received an informed voluntary 
consent form and questionnaire via email, as well as via Twitter, 
LinkedIn, Instagram, and WhatsApp social media platforms on the 
Internet. Demographic characteristics of the participants were recorded. 
Whether the participants wanted to have a child during the pandemic, 
the birth control method they used, and the frequency of sexual 
intercourse (increase/decrease) during lock-in were evaluated, and sexual 
function was examined with the Female Sexual Function Index (FSFI).
RESULTS: A total of 1055 patients were included in the study. Patients’ 
mean age was 30.2±4.3 years (20–45 years). Most were married 
(n=1037, 98.3%). The percentage of those who wanted to have children 
during the pandemic was 26.6%(n=281). More than half did not use 
any contraceptive (52.3%, n=552). The most common method of 
contraception was condom use (n=370). The mean FSFI total score was 
23.79±7.81(2–34.90). Statistically, sexual dysfunction was rather found 
to be the participants who were older than 30 years (p=0.003), who had 
high school and lower educational background (p=0.004), and those 
reporting that the frequency of sexual intercourse in the pandemic has 
decreased (p<0.001).
CONCLUSION: We observed a reduction in the frequency of sexual 
intercourse of women and their sexual function has been affected during 
the COVID-19 pandemic. This impact has been determined to depend 
on age, level of educational background, sharing the same house with 
the partner, and frequency of sexual intercourse.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, female sexual function, age, 
education, sexual attitude

ÖZ

AMAÇ: COVID-19 salgını sırasında üç ay boyunca uygulanan karantina 
sonrası kadınların cinsel davranışlarını değerlendirmek.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu gözlemsel çalışma, Temmuz-Ağustos 2020 
arasında gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, e-posta yoluyla ve ayrıca 
Twitter, LinkedIn, Instagram ve İnternet üzerinden WhatsApp sosyal 
medya platformları aracılığıyla bilgilendirilmiş gönüllü onam formu 
ve anket cevapladı. Katılımcıların demografik özellikleri kaydedildi. 
Katılımcıların pandemi sırasında çocuk sahibi olmak isteyip istemedik-
leri, kullandıkları doğum kontrol yöntemi ve sosyal kısıtlama sırasında 
cinsel ilişki (artış/azalma) sıklığı değerlendirildi ve Kadın Cinsel İşlev 
İndeksi (FSFI) ile cinsel işlev incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 1055 hasta dahil edildi. Hastaların yaş 
ortalaması 30,2±4,3 yıl (20–45 yıl) idi. Çoğu evliydi (n=1037, %98,3). 
Pandemi döneminde çocuk sahibi olmak isteyenlerin oranı %26,6 
(n=281) idi. Yarısından fazlası herhangi bir doğum kontrol yöntemi 
kullanmadı (%52,3,n=552). En sık kontrasepsiyon yöntemi kondom 
kullanımıydı (n=370). Ortalama FSFI toplam skoru 23,79±7,81(2–
34,90) idi. İstatistiksel olarak cinsel işlev bozukluğu daha çok 30 yaş 
üstü (p=0,003), lise ve altı eğitim düzeyine sahip (p=0,004) ve pandemi 
döneminde cinsel ilişki sıklığının arttığını bildiren katılımcılar olarak 
bulundu (p<0,001).
SONUÇ: COVID-19 pandemisi sırasında kadınların cinsel ilişki sıklığı-
nın azaldığını ve cinsel işlevlerinin etkilendiğini gözlemledik. Bu etkinin 
yaşa, eğitim düzeyine, partnerle aynı evi paylaşmaya ve cinsel ilişki sıklı-
ğına bağlı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, kadın cinsel işlevi, yaş, 
eğitim, cinsel tutum
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GİRİŞ

Aralık 2019’dan bu yana, yüksek derecede bulaşıcı şiddet-
li akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2), 
yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) olarak adlandı-
rılan yeni koronavirüs hastalığı olarak ortaya çıkmıştır.[1] 
Solunum yolu veya enfekte olmuş yüzeylerle doğrudan 
temas yoluyla bulaşan COVID-19, Mart 2020’de Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiş ve 
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tüm ülkeleri olağanüstü önlemler almaya sevketmiştir. 
COVID-19 bir sağlık problemi olması yanında, toplum-
da derin izler bırakacak yıkıcı sosyal, ekonomik ve politik 
krizler yaratma potansiyeline sahiptir.

Bu süre zarfında, insanların sosyal etkileşimleri sınırlama-
ları ve evde daha uzun süreler geçirmeleri nedeniyle anksi-
yete ve stres seviyelerinde bir artış yaşanmaktadır.[2] Önceki 
araştırmalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, küre-
sel salgın zamanlarında stres ve anksiyetenin insanlar üze-
rinde önemli bir etkisinin olduğu gösterilmiştir.[3]

Cinsel işlev, duygusal veya hormonal değişikliklerin yanı 
sıra eğitim düzeyi, yaşam tarzı gibi faktörlerden etkilen-
mektedir.[4] Pandemiyle karakterize birçok sorunun yanı-
sıra, cinsel tutumların da COVID-19 döneminde etki-
lenmiş olması mümkündür.[5] Erkek ve kadın cinsel işlevi, 
büyük ölçüde, karantina sırasında önemli ölçüde değişen 
çeşitli biyopsikososyal faktörlere bağlıdır. Yakın zamanda 
yapılan çalışmalarda COVID-19’un cinsel yaşama etkile-
ri gösterilmiştir.[6–9] Çalışmaların heterojenliğinden kay-
naklı olarak daha geniş kapsamlı çalışma yapma ihtiyacı 
doğmuştur.

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisi sırasında ka-
dınların cinsel tutumlarını değerlendirmek ve bu etkilerin 
yaş, eğitim düzeyi ve cinsel istek düzeyleri arasındaki iliş-
kiyi incelemektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER

Bu gözlemsel kesitsel anket çalışması Temmuz-Ağustos 
2020 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştiril-
di. Çalışma, 2013 Helsinki Deklarasyonu’nun etik ku-
rallarına uygundur. Çalışmanın etik kurulu 443/202 sayı 
ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nden alınmıştır. Her katılımcıdan 
onam alınmıştır.

Katılımcılara internet ortamında Twitter, LinkedIn, 
Instagram ve WhatsApp sosyal medya platformlarının 
yanı sıra e-posta yoluyla bilgilendirilmiş gönüllü olur 
formu ve anket formu gönderildi. Ankete 18 yaş üze-
ri, Türkiye’de ikamet eden ve çalışmaya katılmayı kabul 
eden kadın katılımcılar dahil edildi. Daha önce cinsel 
birlikteliği olmayan, 18 yaş altı, COVID-19 hastalığı ge-
çiren, Türkiye’de ikamet etmeyen ve Türkçe bilmeyenler 
çalışma dışı bırakıldı.

Anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik özellik-
leri (yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, ek hastalıklar, siga-
ra durumu, çocuk sayısı, doğum şekli vb.) sorgulanmıştır. 

İkinci bölümde ise katılımcıların pandemi süresinde çocuk 
sahibi olmak isteyip istemedikleri, kullandıkları kontrasep-
siyon yöntemi ve karantina sürecinde cinsel ilişki sıklığı-
nın durumu (artma/azalma) değerlendirilmiştir. Anketin 
üçüncü bölümünde de katılımcılara 19 sorudan oluşan 
“Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi-Female Sexual Function 
Index” sorgulama formu doldurtulmuştur.

Kadın cinsel işlevinin değerlendirilmesi amacıyla Rosen ve 
ark.[10] tarafından 2000 yılında geliştirilen bu ölçeğin Türk 
toplumuna uyarlama çalışmaları Aygin ve Aslan tarafından 
2005 yılında gerçekleştirilmiştir.[11] Beşli Likert tipte olan 
ölçeğin; istek, uyarılma, kayganlaşma, orgazm, doyum ve 
ağrı olmak üzere 6 alt boyutu vardır. On dokuz maddeden 
oluşan ölçekten alınabilecek puanlar 2,0–36,0 arasındadır. 
Toplam skorun 26,55’in altında olması cinsel işlev bozuk-
luğunu gösterir.[12]

Katılımcıların yaş grupları (30 yaş altı ve üstü olarak), eği-
tim durumu (lise ve altı, üniversite ve üstü), çocuk sahibi 
olmak istemeleri, kullandıkları kontrasepsiyon yöntemi ve 
cinsel ilişki sıklığı değerlendirildi.

İstatistiksel Analiz

Katılımcıların demografik özellikleri ve ankete verdikle-
ri cevapları IBM® SPSS® (the Statistical Package for the 
Social Sciences) Statistics versiyon 23 ile değerlendirildi. 
Değişkenler, ortalama, maksimum ve minimum değer-
ler kullanılarak karakterize edildi, nitel değişkenler için 
yüzde değerleri kullanıldı. Normal dağılımlar ortalama 
± SD şeklinde raporlandı ve gruplar arasındaki karşılaş-
tırmalar için Student t-testi kullanıldı. Nitel değişkenle-
rin analizi için Pearson ki-kare testi, eğer grup küçük ise 
Fisher exact testi, kullanıldı. Parametrik olmayan sürekli 
değişkenler medyan ve aralıklı dağılım olarak kaydedildi 
ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak karşılaştırıldı. 
Kadın cinsel fonksiyon indeksi (KCFİ) Türkçe uyarla-
ma ölçeğine (anketin ikinci bölümü) verilen cevaplar ile 
hem alt alan hem de toplam ölçek puanları hesaplandı. 
Eşik değer 26,55 olarak alınıp eşik değerin altında puanı 
olanlar ile üstünde olanlar arasında karşılaştırma yapıldı. 
Parametreler arası ilişki analizi için verilerin normal dağıl-
dığı kabul edilerek Pearson korelasyon katsayısı kullanıldı 
(r katsayısı). Anlamlı p<0,05 değeri istatistiksel olarak an-
lamlı kabul edildi.

BULGULAR
Çalışmaya 1055 katılımcı dâhil edildi. Katılımcıların yaşla-
rı ortalama 30,2±4,3 yıl (20–45 yıl) idi. Çoğunluğu evliydi 
(n=1037, %98,3). Sigara kullananların oranı %18,4’dü ve 
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sigara kullananların 41’i beş yıldan kısa süredir, 78’i beş ile 
on yıl arası ve geri kalan 75’i on yıldan uzun süredir sigara 
kullandığını belirtmişti. Çoğunluğunun en az bir çocuğu 
vardı (n=823, %78,0). Doğum yapanların sıklıkla sezar-
yen yöntemiyle doğum yaptığı görüldü (n=546, %66,3). 
Pandemi sürecinde çocuk sahibi olmak isteyenlerin oranı 
%26,6 idi (n=281). Yarısından fazlası herhangi bir doğum 
kontrolü kullanmıyordu (%52,3, n=552). En sık kullanılan 
doğum kontrol yöntemi kondom kullanımıydı (n=370). 
Tüm katılımcıların cinsel bir partneri vardı ve çoğunluğu 
partneri ile pandemi sürecinde aynı evde kalmıştı (n=1012, 
%95,9). Karantina sürecinde haftalık cinsel ilişki sıklığının 
pandemi öncesi sürece göre azaldığını belirtenlerin oranı 
%57,9 (n=611) iken arttığını belirtenlerin oranı %42,1 
(444) n=idi. Anket katılımcılarının demografik özellikleri 
ve anketin birinci bölümüne verdikleri cevapların dağılımı 
Tablo 1’de görülmektedir.

Tüm katılımcıların FSFI ölçeği alt alan puan ortalamala-
rı sırasıyla cinsel istek için 3,50±1,09 (1,2–6), cinsel uya-
rılma için 3,64±1,47 (0–6), lubrikasyon için 4,00±1,48 
(0–6), orgazm için 4,02±1,66 (0–6), doyum (memnuni-
yet) için 4,35±1,67 (0,8–6) ve ağrı için 4,25±1,82 (0–6) 
idi. Toplam ölçek puan ortalaması 23,79±7,81 (2–34,90) 
olarak hesaplandı.

Alt alanların karşılıklı ilişkileri incelendiğinde tüm alt alan-
ların birbiriyle pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı 
korelasyon gösterdiği görüldü (Tablo 2). En yüksek olum-
lu karşılıklı ilişkiler sırasıyla orgazm ve doyum (r=0,861), 
uyarılma ile doyum (r=0,839) ve uyarılma ile orgazm ara-
sında (r=0,834) idi.

Cinsel fonksiyon bozukluğu olanların istatistiksel olarak 
daha çok 30 ve üzeri yaşa sahip olan (p=0,003), daha fazla 
lise ve altı eğitim almış (p=0,004) ve pandemi sürecinde 
cinsel ilişki sıklığının azaldığını belirten (p<0,001) katılım-
cılar olduğu görüldü (Tablo 3). Diğer değişkenler açısın-
dan gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05).

Kadın cinsel işlev indeksi ölçeği alt alanlar ve toplam puan 
ortalamalarının önemli bazı değişkenlere göre değişimi 
Tablo 4’de görülmektedir. Cinsel istek (p<0,001), uyarıl-
ma (p<0,001), lubrikasyon (p=0,005), orgazm (p=0,01), 
doyum (p<0,001) ve toplam puan ortalamaları (p<0,001) 
30 yaşından küçük olanlarda istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde yüksekti. Cinsel partneri ile aynı evde yaşayanlar 
anlamlı düzeyde daha yüksek cinsel istek (p=0,006), or-
gazm (p=0,01), ağrı (p=0,003) ve toplam puan ortalama-
sına (p=0,02) sahipti. Pandemi sürecinde cinsel ilişki sık-
lığının arttığını belirten kadınlar pandemi sürecinde cinsel 
ilişki sıklığının azaldığını belirtenlere göre tüm alt alanlar 
ve de toplamda daha yüksek puanlara sahipti (p<0,001, 
hepsi için).

Tablo 1. Anket katılımcılarının demografik özellikleri ve 
anketin birinci bölümüne verdikleri cevaplar

Değişkenler Sonuçlar

Yaş, yıl ort ± SD 30,2±4,3

Yaş grupları, n (%)

<30 yaş
≥30 yaş

501 (%47,5)
554 (%52,5)

Medeni durum, n (%)

Evli
Bekar

1037 (%98,3)
18 (%1,7)

Öğrenim durumu, n (%)

İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Yüksek lisans

17 (%1,6)
45 (%4,3)

188 (%17,8)
704 (%66,7)
101 (%9,6)

Hastalığı olduğunu belirtenler, n (%)* 235 (%22,3)

İlaç kullananlar, n (%) 200 (%19,0)

Sigara kullanımı, n (%)

Hayır
5 yıldan kısa
5–10 yıl arası
10 yıldan uzun

861 (%81,6)
41 (%3,9)
78 (%7,4)
75 (%7,1)

Çocuk sayısı, n (%)

0
1
2
3

232 (%22,0)
615 (%58,3)
161 (%15,3)

47 (%4,5)

Doğum yöntemi, n (%)

Doğum yok
Vajinal
Sezaryen

233 (%22,1)
276 (%26,2)
546 (%51,8)

Pandemi sürecinde çocuk sahibi  
olmak isteme, n (%) 281 (%26,6)

Doğum kontrol yöntemi kullanımı, n (%)£

Hayır
Evet

552 (%52,3)
503 (%47,7)

Cinsel partner ile aynı evde kalma, n (%) 1012 (%95,9)

Pandemi sürecinde cinsel ilişki sıklığı, n (%)

Azaldı
Arttı 

611 (%57,9)
444 (%42,1)

* Tiroid hastalığı (n=113), psikolojik/nörolojik veya nöroşirujikal hastalık (n=36), DM 
(n=18), kardiyak hastalık (n=16), anemi (n=14), herhangi bir kadın doğum hastalığı 
(n=11), alerjik durum (n=9), diğer hastalıklar (n=18).
£ Kondom (n=370), geri çekilme (n=321), doğum kontrol hapı (n=60), RIA (n=59), 
Ligasyon (n=14), takvim (n=13), hiçbiri (n=218). 
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Tablo 3. Toplam KCFİ ölçek puanı eşik değer olarak 26,55 alındığında cinsel fonksiyon bozukluğu var olanlar  
(KCFİ puanı <26,55, n=596) ile cinsel fonksiyon bozukluğu olmayanların (KCFİ puanı >26,55, n=459) karşılaştırılması
Değişkenler CFB olanlar (n=596) CFB olmayanlar (n=459) p değeri

Yaş, yıl ort ± SD 30,4±4,5 29,9±4,2 0,036

Yaş grupları, n (%)
<30 yaş
≥30 yaş

259 (%43,5)
337 (%56,5)

242 (%52,7)
217 (%47,3) 0,003

Medeni durum, n (%)
Evli
Bekar

586 (%98,3)
10 (%1,7)

451 (%98,3)
8 (%1,7) 1,000

Öğrenim durumu, n (%)
Lise ve altı
Üniversite ve üstü

161 (%27,0)
435 (%73,0)

89 (%19,4)
370 (%80,6) 0,004

Ek hastalık durumu, n (%)
Var
Yok

141 (%23,8)
454 (%76,2)

93 (%20,3)
366 (%79,7) 0,168

İlaç kullanımı, n (%)
Var
Yok

111 (%18,6)
485 (%81,4)

89 (%19,4)
370 (%80,6) 0,753

Sigara kullanımı, n (%)
Hayır
Evet

490 (%82,2)
106 (%17,8)

371 (%80,8)
88 (%19,2) 0,564

Çocuk, n (%)
Var
Yok

461 (%77,3)
135 (%22,7)

362 (%78,9)
97 (%21,1) 0,555

Doğum yöntemi, n (%)
Doğum yok
Vajinal
Sezaryen

136 (%22,8)
155 (%26,0)
305 (%51,2)

97 (%21,1)
121 (%26,4)
241 (%52,5)

0,805

Pandemi sürecinde çocuk sahibi olmak isteme, n (%)
Evet
Hayır

158 (%26,5)
438 (%73,5)

123 (%26,8)
326 (%73,2) 0,917

Doğum kontrol yöntemi kullanımı, n (%)
Hayır
Evet

326 (%54,7)
270 (%45,3)

226 (%49,2)
233 (%50,8) 0,078

Cinsel partner ile aynı evde kalma, n (%)
Hayır
Evet

26 (%4,4)
570 (%95,6)

17 (%3,7)
442 (%96,3) 0,592

Pandemi sürecinde cinsel ilişki sıklığı, n (%)

Azaldı
Arttı 

432 (%72,5)
164 (%27,5)

179 (%39,0)
280 (%61,0) <0,001

CFB: cinsel fonksiyon bozukluğu; SD: standart deviasyon. 

Tablo 2. Kadın cinsel fonksiyon indeksi Türkçe uyarlaması ölçeğinin alanlarararası matriks korelasyonları (Pearson aralık: 
-1,00- +1,00) *

Cinsel istek Cinsel uyarılma Lubrikasyon Orgazm Doyum Ağrı

Cinsel istek 1,000 0,596 0,461 0,481 0,499 0,311

Cinsel uyarılma 0,596 1,000 0,793 0,834 0,839 0,605

Lubrikasyon 0,461 0,793 1,000 0,777 0,790 0,660

Orgazm 0,481 0,834 0,777 1,000 0,861 0,639

Doyum 0,499 0,839 0,790 0,861 1,000 0,660

Ağrı 0,311 0,605 0,660 0,639 0,660 1,000

Korelasyon katsayısı pozitif olduğu için iki değişken arasında düz ilişki (birindeki artış diğerindeki artma ile ilişkili) mevcut. Katsayı değeri (r değeri) 0,2–0,4 arasında zayıf ilişki, 
0,4–0,6 arasında orta şiddette ilişki, 0,6–0,8 arasında yüksek ilişki, 0,8’den büyük çok yüksek ilişki olarak kabul edildi.
* Tüm korelasyonlar için p değeri <0,001 olarak hesaplanmıştır. Koyu renkli olan değerler en yüksek korelasyon katsayısına sahip olan ilişkilerdir. 
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Tablo 4. Kadın cinsel fonksiyon indeksi ölçeği alt alanlar ve toplam puan ortalamasının bazı değişkenlere göre değişimi
Cinsel istek Cinsel uyarılma Lubrikasyon Orgazm Doyum Ağrı Toplam puan

Ort ± SD p Ort ± SD p Ort ± SD p Ort ± SD P Ort ± SD p Ort ± SD p Ort ± SD P

Yaş grupları

<30 yaş
≥30 yaş

3,73±1,04
3,29±1,08

<0,001 3,86±1,35
3,45±1,55

<0,001 4,17±1,29
3,84±1,61

0,005 4,17±1,54
3,88±1,75

0,017 4,58±1,55
4,14±1,76

<0,001 4,34±1,69
4,17±1,93

0,588 24,88±6,93
22,81±8,24

<0,001

Medeni durum

Bekar
Evli

3,26±1,18
3,50±1,08

0,376 3,38±1,98
3,65±1,46

0,883 3,68±1,94
4,00±1,47

0,663 3,60±2,14
4,02±1,65

0,535 4,28±2,08
4,35±1,67

0,722 3,28±2,25
4,27±1,81

0,053 21,52±10,24
23,83±7,76

0,515

Öğrenim durumu

Lise ve altı
Üniversite 
ve üstü

3,50±1,14
3,50±1,07

0,902 3,43±1,54
3,71±1,45

0,005 3,97±1,55
4,01±1,45

0,747 4,00±1,64
4,02±1,66

0,615 4,27±1,72
4,37±1,66

0,460 3,94±1,83
4,35±1,81

<0,001 23,14±8,01
24,00±7,74

0,045

Sigara kullanımı

Hayır
Evet

3,50±1,06
3,51±1,20

0,991 3,64±1,46
3,66±1,54

0,726 4,00±1,47
4,00±1,52

0,787 3,98±1,65
4,20±1,67

0,030 4,36±1,66
4,31±1,73

0,957 4,24±1,83
4,31±1,78

0,614 23,74±7,78
24,04±8,06

0,396

Çocuk

Yok
Var 

3,70±1,10
3,44±1,08

0,001 3,67±1,52
3,64±1,46

0,479 4,03±1,46
3,99±1,48

0,776 4,01±1,65
4,02±1,66

0,824 4,36±1,68
4,34±1,67

0,833 4,03±1,92
4,31±1,79

0,059 23,83±7,84
23,78±7,81

0,889

Doğum kontrol yöntemi kullanımı

Hayır
Evet

3,48±1,08
3,51±1,10

0,694 3,52±1,52
3,78±1,41

0,010 3,88±1,56
4,13±1,36

0,016 3,90±1,74
4,14±1,55

0,074 4,19±1,77
4,52±1,55

0,004 4,07±1,91
4,45±1,70

0,001 23,08±8,27
24,58±7,20

0,008

Cinsel partner ile aynı evde kalma

Hayır
Evet

3,02±1,19
3,52±1,08

0,006 3,03±2,00
3,67±1,44

0,120 3,37±2,07
4,03±1,44

0,130 3,18±2,17
4,05±1,62

0,016 3,55±2,35
4,38±1,63

0,086 3,13±2,44
4,30±1,78

0,003 19,37±10,91
23,98±7,60

0,020

Pandemi sürecinde cinsel ilişki sıklığı

Arttı
Azaldı

4,09±0,94
3,07±0,98

<0,001 4,31±1,08
3,16±1,53

<0,001 4,54±0,98
3,60±1,64

<0,001 4,63±1,23
3,57±1,78

<0,001 5,07±1,08
3,82±1,83

<0,001 4,82±1,42
3,84±1,97

<0,001 27,48±5,08
21,11±8,34

<0,001

Pandemi sürecinde çocuk sahibi olmak isteme

Hayır
Evet

3,43±1,07
3,68±1,10

0,001 3,64±1,43
3,65±1,59

0,304 4,01±1,43
3,96±1,61

0,568 4,03±1,61
3,98±1,78

0,794 4,38±1,63
4,25±1,78

0,376 4,33±1,77
4,02±1,94

0,02 23,87±7,54
23,57±8,52

0,718

Ort: ortalama; SD: standart deviasyon. 

TARTIŞMA

Çalışma sonunda katılımcıların cinsel fonksiyonlarının 
yaşa, eğitim durumuna ve cinsel ilişki sıklığına göre azal-
dığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca kontrasepsiyon yöntemi 
olarak bu dönemde kadınların en fazla condom/prezervati-
fi tercih ettikleri görülmektedir.

Cinsellik, kadınların hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
[13] Zevk almak, cinsel gerginliği azaltmak ve duygusal ya-
kınlığı ifade etmek tatmin edici bir cinsel yaşamın faydaları 
arasında yer alır. Cinsel yaşam anatomi, hormonlar ve duy-
gular gibi birçok iç ve dış faktör tarafından kontrol edilir.
[9] Bugüne kadar COVID-19 ile ilgili yapılan çalışmaları-
nın birçoğu, pandeminin fiziksel sağlık üzerindeki etkisini 
değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu durum bizi zihinsel ve 
cinsel sağlık üzerindeki sonuçları araştırmaya sevk etmiştir.

Yapılan çalışmalarda COVID-19’un cinsel istek ve ilişki 
sıklığında azalma yaparak cinsel fonksiyonları etkiledi-
ği gösterilmiştir.[14] COVID-19 salgını, stres ve anksiyete 
düzeylerindeki büyük artışa neden olmuş ve arzu eksikliği 

nedeniyle cinsel ilişki miktarında önemli düşüşe sebep ol-
muştur.[6,8] Buna rağmen başka bir çalışmada kadınların 
cinsel ilişki istekleri ve cinsel ilişki sıklığının arttığı saptan-
mıştır. Ayrıca kontrasepsiyon yöntemi kullanmanın azal-
dığı ve menstrüel rahatsızlıkların arttığı belirtilmiştir.[15] 
Bizim çalışmamızda ise katılımcıların %57,9’unda cinsel 
ilişki sıklığının azaldığı saptanmıştır. Ayrıca %52,3’ü do-
ğum kontrol yöntemi kullanmadığını belirtmiştir.

Kadın cinsel fonksiyonunu etkileyen birçok faktör bulun-
maktadır.[16] Kadın cinsel disfonksiyonu etiyolojisinde; 
nörojenik, vasküler, hormonal, muskülojenik ve psikoje-
nik faktörler yer almaktadır. Hormonlardaki değişiklikler 
(menopozal dönem gibi), yaş, genel ve zihinsel sağlık duru-
mu, benlik saygısı, deneyimler, beden imajı, eğitim, üreme 
hedefleri, eşle olan ilişki, eşin genel ve cinsel sağlığı gibi 
birçok faktör etkilenmeye sebep olmaktadır.[17]

Yaş cinsel fonksiyonların etkilenmesinde önemli bir fak-
tördür. Liu ve ark., Asya’da 2010 yılında yaşanan büyük 
depremin ardından yaptıkları çalışmada deprem sonrası 
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yaygın cinsel işlev bozukluğunu ve cinsel yaşamdan daha 
düşük memnuniyetin sağlandığını saptamışlardır. Dahası, 
yaşın stresle baş etmede ve cinsel fonksiyonları etkilemede 
önemli bir etkisi olduğu düşünülmüştür.[18] Çalışmamızda 
özellikle 30 yaş üstü kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklu-
ğunun daha çok görülmesi literatür ile uyumlu görülmek-
tedir. Eğitim düzeyinin düşmesi ile birlikte cinsel fonksi-
yon bozukluğu görülme oranı da artma eğilimindedir.

Temas yoluyla bulaşın olduğu bilinen COVID-19’da temas-
tan kaçınmak için partnerler cinsel ilişkiden kaçınabilirler. 
Virüsün vücut sıvıları ile yayıldığı bilinmesine rağmen, virü-
sün sperm ve vajinal sıvıda izole edildiğine dair henüz yeterli 
kanıt yoktur.[19] Cinsel ilişkinin doğası gereği partnerlerin 
yakın teması, virüsün birbirine geçişini etkileyebilir. Sağlık 
çalışanlarının dâhil edildiği bir çalışmada partnerlerin ilişki 
sayılarının, ilişki sürelerinin, ön sevişme sürelerinin azaldığı 
görülmüştür.[6] Katılımcıların %59,4’ü hastalığı partnerine 
bulaştırma endişesi taşımaktadır. Bu durum azalmış olan ilgi 
ile beraber cinsel fonksiyon bozukluğunu açıklayabilmekte-
dir. Bizim çalışmamızda cinsel ilişki sıklığı azalan katılımcı-
ların tüm FSFI alt grupları ve toplam skoru cinsel ilişki sık-
lığı artan gruba göre anlamlı düşüş göstermekteydi (her bir 
alt grup için p<0,001). Aynı şekilde cinsel partner ile aynı 
evde kalan katılımcıların FSFI alt grup skorlarında partne-
ri ile aynı evde kalmayanlara göre istek, orgazm ve ağrı alt 
gruplarında farklılık saptanmaktaydı.

Doğum kontrol yöntemleri de COVID-19 salgınında tar-
tışma konusu olmuştur. Cinsel ilişki sıklığının azalabilmesi 
nedeniyle kadınların uzun etkili kontraseptif kullanımın-
dan kaçınabilmektedir.[20] Ayrıca partneriyle aynı evde 
kalmayan kadınlar kısa etkili kontraseptif kullanımını da 
sonlandırmışlardır. Ancak bu grupta %13,7 plansız gebelik 
saptanmıştır. Bir başka çalışmada kontraseptif kullanımı 
pandemi süresince azalırken, condom/prezervatif kullanı-
mı sıklığı artmıştır.[6] Bu durum olası seminal veya vajinal 
sıvılar vasıtasıyla bulaşın önlenebilmesi açısından önerile-
bilmektedir. Bizim çalışmamızda katılımcıların %47,7’si 
kontraseptif kullandığını belirtirken en sık condom/pre-
zervatif kullandıklarını belirtmişlerdir.

Çalışmanın bazı kısıtlılıkları mevcuttur. Bunlardan ilki ka-
tılımcılar ile yüz yüze görüşme sağlanmamış olmasıdır. Bir 
diğeri katılımcıların COVID-19 pandemisi öncesi cinsel 
fonksiyonlarının değerlendirilmemiş olmasıdır. Ayrıca er-
kek partnerlerin cinsel fonksiyon durumlarının değerlen-
dirilmemiş olması çalışmanın bir başka kısıtlılığıdır.

SONUÇ

Bu çalışma sonunda COVID-19 salgını süresince kadınla-
rın cinsel ilişki sıklığında azalma ve cinsel fonksiyonlarının 

etkilendiği görülmüştür. Bu etkilenmenin yaşa, eğitim dü-
zeyine, partnerle aynı evde kalma durumuna ve cinsel ilişki 
sıklığına bağlı olduğu saptanmıştır. Kadın cinsel tutumları 
ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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Kadın Cinsel Sağlığı

Gebelerin, cinsel yaşam ve cinselliğe karşı tutumlarının 
değerlendirilmesi
Evaluation of pregnant women’s attitudes towards sex life and sexuality

Esra Güney1 , Zeynep Bal2 , 

GİRİŞ

Gebelik, doğal bir süreç olmakla birlikte gebelikte yaşanan 
hormonal, fiziksel ve sosyal değişimler kadının, fiziksel sağ-
lığını, ruh halini ve sosyal ilişkilerini etkilediği gibi cinsel 
yaşamını da etkilemektedir.[1,2] Gebelikte cinsellik; cinsel 
aktivite, dini inançlar ve kültürel değerler de dâhil olmak 
üzere birçok faktörden etkilenmektedir.[1–3] Cinsel işlev, 
her insanın kişiliğinin bir parçası olmakla birlikte yaşam 
kalitesi üzerinde de önemli bir etkisi vardır.[4] Bireylerin 

ABSTRACT

OBJECTIVE: This study was conducted to evaluate the attitudes of 
pregnant women towards sexual life and sexuality.
MATERIAL and METHODS: The cross-sectional study was conducted 
between 30 April and 30 May 2022. A total of 298 healthy pregnant 
women aged 18 years and older were included in the study. Personal 
Information Form and Attitude Scale toward Sexuality during Pregnancy 
(AStSdP) were used to collect data.
RESULTS: In the study, 50.7% (n=151) of the pregnant women exhibited 
a positive attitude towards sexuality, and the total mean scores of the 
total and sub-dimensions of AStSdP were 112.36±14.21, 28.17±6.17, 
38.13±6, respectively. .66 and 46.06±7.06. In addition, it was determined 
that the total mean score of AStSdP was higher in pregnant women who 
were ≤29 years old, had ≥ university-level education, had health insurance, 
had a good income, and had a marriage period of 1–5 years (p<0.05).
CONCLUSION: During the preconceptional period and while 
giving prenatal care by health professionals, the issues that women 
misunderstood or misunderstood should be clearly stated, and education 
and counselling should be provided about sexuality.
Keywords: sexuality, sexual attitude, pregnancy

ÖZ

AMAÇ: Bu çalışma, gebelerin cinsel yaşam ve cinselliğe karşı tutumları-
nın değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kesitsel tipte tasarlanan araştırma, 30 
Nisan– 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında yürütüldü. Çalışmaya, 18 
yaş ve üzeri, sağlıklı 298 gebe dâhil edildi. Veriler toplanırken Kişisel 
Bilgi Formu ve Gebelikte Cinselliğe Karşı Tutum Ölçeği (GCKTÖ) 
kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmada gebelerin %50,7sinin (n=151) cinselliğe kar-
şı olumlu tutum sergiledikleri ve GCKTÖ toplam ve alt boyutlarının 
toplam puan ortalamalarının sırasıyla, 112,36±14,21, 28,17±6,17, 
38,13±6,66 ve 46,06±7,06 olduğu belirlendi. Ayrıca ≤29 yaş olan, ≥üni-
versite düzeyinde eğitime sahip olan, sağlık güvencesi olan, gelir durumu 
iyi ve evlilik süresi 15 yıl olan gebelerin GCKTÖ toplam puan ortalama-
sının daha yüksek olduğu belirlendi (p<0,05).
SONUÇ: Sağlık profesyonelleri tarafından prekonsepsiyonel dönemde 
ve prenatal bakım verilirken kadının, eksik veya yanlış bildiği konu-
lar açıkça dile getirilmeli, cinsellik hakkında eğitim ve danışmanlık 
verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: cinsellik, cinsel tutum, gebelik
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cinsel aktivite sıklığı ve kalitesi değişiklik gösterse de, ge-
belik ve doğum sonrası dönemlerde kadınlar uzun süreli 
cinsel değişikliklere karşı özellikle savunmasız kalabilir.[5]

Gebelik sırasındaki cinsel aktiviteyle ilgili çeşitli inançlar, 
çiftlerin cinsel davranışlarını ve ilişkilerini etkileyebilir.[6] 
Gebenin, cinsellik ve cinsel sağlıkla ilgili ifadesi ve deneyi-
mi, beden imajı, esenlik, kişisel koşullar, kadının içinde bu-
lunduğu ve yaşadığı sosyal çevreyle de yakından ilişkilidir.[7] 
Ayrıca cinsel ilişki, duygusal faktörlerden, gebelikte cinsellik-
le ilgili mitlerden, cinsel işlev bozukluklarından ve kadının 
vücudundaki fiziksel değişikliklerden de etkilenmektedir. 
Bu dönemde yalnızca kadınlar değil aynı zamanda erkekler 
de mitler nedeniyle gebelikte cinsel ilişkiden kaçınma eği-
liminde olabilirler.[4,8] Yapılan çalışmalarda gebelerde cinsel 
aktivitenin, fetüs veya gebeliğe zarar verebileceği düşünce-
si ile ilgili inançlar nedeniyle, cinsel ilişkiyi istememe[9,10], 
cinsel aktivitede azalma[11], cinsel pozisyonlarda değişiklik-
ler[10,11], ön sevişme[12] ve cinsel ilişki sıklığında azalma bil-
dirilmiştir.[9,10] Özellikle gebelik ilerledikçe ve son trimestere 
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yaklaştıkça cinsel istek, sıklık ve tatmin gibi cinsel aktiviteler 
gebelik öncesi dönemlere göre önemli ölçüde azalır.[12–14] 
Sossah’ın yaptığı çalışmada, gebelikte cinsel ilişki sıklığının 
düştüğü ve üçüncü trimesterde hem erkek hem de kadında 
en düşük seviyelere ulaştığı belirtilmiştir.[15]

Bu araştırmada, gebelerin, cinsel yaşam ve cinselliğe kar-
şı tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Elde 
edilen bulguların literatüre katkı sağlaması gebelerin cinsel 
tutumlarının değerlendirilmesinin önemi konusunda yol 
gösterici olması düşünülmektedir.

Araştırma Soruları

1. Gebelerin cinselliğe tutumları nedir?
2. Gebelerin cinsel ilişki sırasında karşılaştıkları semptom-

lar nelerdir?
3. Gebelerin cinsel ilişkiyi güvenli bulmama nedenleri 

nelerdir?

GEREÇ ve YÖNTEMLER

Araştırma Türü

Araştırma kesitsel tiptedir.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Araştırma, 30 Nisan – 30 Mayıs 2022 tarihleri arasın-
da sosyal medya (Instagram, WhatsApp gibi) aracılığıy-
la web tabanlı, çevrimiçi anket kullanılarak yürütüldü. 
Araştırmanın anketi Google formlar uygulaması (Google 
LLC, Mountain View, CA, ABD) kullanılarak yapıldı. 
Anketin bağlantı linki sosyal medyada gebelerle paylaşıldı. 
Anketin ilk sayfasında çalışmanın amacı ve içeriğiyle ilgili 
bilgi ve çalışmaya katılmak istediğine dair onam formu yer 
aldı. Çalışmaya katılmayı onaylayan ve alınma kriterlerini 
sağlayan gebeler çalışmaya alındı. Çevrimiçi anketlerden 
304 geri dönüş sağlandı. Eksik doldurulmuş, yanlış kod-
lanmış veya araştırmaya alınma kriterlerini taşımayan altı 
anket formu değerlendirme dışı bırakıldı. Son olarak çalış-
manın örneklemini toplam 298 gebe oluşturdu.

Araştırmaya Dâhil Edilme Kriterleri

Araştırmaya alınma kriterleri;

• 18 yaş ve üzeri,
• Sağlıklı gebe
Araştırmanın Dışlanma Kriterleri

• Psikolojik sağlık sorunu olan ve buna bağlı psikiyatri 
ilacı kullanan,

• Anket formunu eksik doldurma/tamamlamama

Veri Toplama Araçları

Verilerin toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu ve Gebelikte 
Cinselliğe Karşı Tutum Ölçeği kullanıldı.

Kişisel Bilgi Formu

Form araştırmacılar tarafından konu ile ilgili literatür ta-
raması sonucu oluşturulmuştur. Formda araştırmaya dâhil 
edilen gebelerin tanıtıcı özellikleri (yaş, eğitim düzeyi, ça-
lışma durumu, gelir durumu vb.), obstetrik özellikleri (ge-
belik sayısı, gebelik haftası vb.) ve cinsel yaşamını değerlen-
dirmeyle (cinsel ilişki sıklığı, cinsel istekte değişme, cinsel 
ilişkiden keyif alma vb.) ilgili toplam 17 soru soruldu.[1,16]

Gebelikte Cinselliğe Karşı Tutum Ölçeği

Sezer ve Erener (2021) tarafından geliştirilen ölçek, gebe-
likte cinselliğe karşı tutumu ve eşlerinin gebelikte cinselliğe 
karşı tutumlarını değerlendirmek amacıyla kullanılmak-
tadır. Ölçek, gebelikte cinsel birleşmeye yönelik kaygı (7, 
10, 15, 18, 22, 25, 26, 27, 30), gebelikte cinselliğe yönelik 
inançlar ve değerler (3, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 29) ve 
gebelikte cinselliği onaylama (1, 2, 5, 6, 11, 14, 20, 21, 
23, 24, 28, 31, 32, 33, 34) alt boyutlarından oluşmakta 
olup toplam 34 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte olumlu 
tutum ifade eden maddeler (1, 2, 5, 6, 11, 14, 20, 21, 23, 
24, 28, 31, 32, 33, 34) ve olumsuz tutum ifade eden mad-
deler (3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 
26, 27, 29, 30) olmakla birlikte ters kodlama yapılmıştır. 
Gebelikte cinselliğe karşı tutum ölçeğinden alınabilecek en 
düşük puan 34, en yüksek puan 170’dir. Gebelikte, cin-
sel birleşmeye yönelik kaygı, gebelikte cinselliğe yönelik 
inançlar ve değerler, gebelikte cinselliği onaylama alt bo-
yutundan alınabilecek en düşük puan sırasıyla 9, 10 ve 15 
olup alınabilecek en yüksek puan sırasıyla 45, 50 ve 75’dir. 
GCKTÖ’den alınan toplam puan arttıkça gebelikte cinsel-
liğe karşı tutumların olumlu yönde olduğunu göstermekte-
dir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayıları “Gebelikte Cinsel 
Birleşmeye Yönelik Kaygı” alt boyutu için 0,85, “Gebelikte 
Cinselliğe Yönelik İnançlar ve Değerler” alt boyutu için 
0,86, “Gebelikte Cinselliği Onaylama” alt boyutu için 
0,81 ve ölçeğin tümü için ise 0,90 olarak saptanmıştır.[16] 
Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları; 
ölçeğin tamamı için 0,83, alt boyutları için sırasıyla 0,81, 
0,84, 0,71 bulunmuştur.

Araştırmanın Etik Yönü

Araştırma, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Girişimsel 
Olmayan Klinik Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu tarafın-
dan değerlendirilmiştir (Karar No 2022/3355). Araştırma 
anketinin ilk sayfasında çalışma hakkında bilgi verildi. 
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Daha sonra katılımcılara, çalışmaya katılmayı onaylayıp 
onaylamadığı sorularak bilgilendirilmiş onam alındı.

Verilerin Değerlendirilmesi

Google Formlar aracılığıyla elde edilen veriler, excel prog-
ramına aktarıldıktan sonra IBM Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) 20,0 Statistics Paket Programı ara-
cılığı ile analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler sayı, yüz-
de, ortalama ve standart sapma olarak verildi. Grup karşı-
laştırmalarında kategorik veriler için ki-kare testi, sürekli 
verilerde ikili gruplarda bağımsız gruplarda t testi, ikiden 
çok grup karşılaştırmalarında tek yönlü varyans analizi ve 
Kruskal Wallis testi kullanıldı. Gruplar arası farkın belir-
lenmesine yönelik normal dağılımı sağlayan değişkenlerde 
Tukey testi, normal dağılımı sağlamayan değişkenler ara-
sında Mann-Whitney U testi yapıldı. İstatistiksel anlamlı-
lık p<0,05 olarak belirlendi.

BULGULAR

Araştırmaya katılan gebelerin sosyodemografik özellikle-
rine göre GCKTÖ toplam ve alt boyutlarından aldıkları 
puan ortalamalarının karşılaştırılması Tablo 1’de verilmiş-
tir. Araştırmada, 29 yaş ve altı, üniversite ve üzeri eğitim 
düzeyine sahip, sağlık güvencesi olan, gelir durumu iyi ve 
evlilik süresi 1–5 yıl arasında olan gebelerin GCKTÖ top-
lam ile inançlar ve değerler alt boyutu puan ortalamasının 
daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistik-
sel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05). Evlilik süresi 
11 yıl ve üzeri olanların kaygılarının daha yüksek olduğu, 
kaygı alt boyutu puan ortalamasının daha düşük olduğu ve 
gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
belirlendi (p<0,05). Yirmi dokuz yaş ve altı, sağlık güven-
cesi olan gebelerin onaylama alt boyutunun puan ortala-
masının daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05).

Tablo 1. Gebelerin sosyodemografik özelliklerine göre GCKTÖ toplam ve alt boyutlarından aldıkları toplam puan 
ortalamalarının karşılaştırılması
Değişkenler n (%) Kaygı İnançlar ve Değerler Onaylama GCKTÖ toplam

Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS

Yaş
29 ve altı 187 (62,8) 28,66±6,09 39,12±6,44 39,12±6,44 113,91±14,13

30 ve üzeri 111 (37,2) 27,35±6,24 36,45±6,70 36,45±6,70 109,75±14,02

Test ve p değeri t=1,780 t=3,415 t=3,415 t=2,462

p=0,076 p=0,001 p=0,001 p=0,014

Eğitim Durumu 
Ortaöğretim ve altı 169 (56,7) 27,64±5,88 37,13±6,79 45,49±7,44 110,27±13,82

Üniversite ve üzeri 129 (43,3) 28,86±6,48 39,43±6,27 46,80±6,48 115,10±14,30

Test ve p değeri t=-1,700 t=-2,990 t=-1,597 t=-2,948

p=0,090 p=0,003 p=0,111 p=0,003

Sağlık güvence varlığı
Evet 257 (86,2) 28,41±6,34 38,60±6,58 46,44±7,24 113,46±14,42

Hayır 41 (13,8) 26,65±4,77 35,14±6,45 43,65±5,27 105,46±10,61

Test ve p değeri t=1,699 t=3,135 t=2,363 t=3,407

p=0,090 p=0,002 p=0,019 p=0,001

Gelir durumunuz 
Düşüka 17 (5,7) 25,70±4,52 32,35±5,67 45,05±5,85 103,11±12,33

Ortab 205 (68,8) 28,33±6,22 38,40±6,77 45,99±7,29 112,72±14,11

İyic 76 (25,5) 28,30±6,28 38,69±6,00 46,46±6,70 113,46±14,30

Test ve p değeri KW=4,136 KW=12,646 KW=1,634 KW=8,887

p=0,126 p=0,002, a <b, c p=0,442 p=0,012, a <b, c

Evlilik süresi 
1–5 yıla 176 (59,1) 28,90±6,03 39,17±6,43 46,06±6,81 114,12±13,46

6–10 yılb 54 (18,1) 27,25±6,64 37,50±6,20 47,59±7,98 112,35±15,89

11 ve üzeric 68 (22,8) 27,00±5,95 35,94±7,08 44,83±6,77 107,77±13,88

Test ve p değeri F=3,114 F=6,274 F=2,309 F=5,048

p=0,046 p=0,002, a >c p=0,101 p=0,007, a >c
GCKTÖ: Gebelerde Cinselliğe Karşı Tutum Ölçeği; SS: Standart Sapma; t: Bağımsız gruplarda t testi; KW: Kruskal-Wallis testi. 
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Gebelerin GCKTÖ toplam puan ve alt boyutlarından al-
dıkları puan ortalamalarının dağılımı Tablo 2’de verildi. 
Gebelerin GCKTÖ toplam ve alt boyutlarının toplam 
puan ortalamaları sırasıyla, 112,36±14,21, 28,17±6,17, 
38,13±6,66 ve 46,06±7,06’dır (Tablo 2).

Gebelerin obstetrik özellikleri ve cinsel yaşam özelliklerine 
göre GCKTÖ toplam ve alt boyutlarından aldıkları puan 
ortalamalarının karşılaştırılmaları Tablo 3’te verildi. Cinsel 
ilişki sıklığı azalanların, kaygılarının daha fazla olduğu ve 
kaygı, onaylama alt boyutu ile GCKTÖ toplam puan or-
talamalarının daha düşük olduğu ve gruplar arasındaki far-
kın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05). 
Cinsel isteği azalanların, kaygılarının daha fazla olduğu ve 
kaygı alt boyutu ile GCKTÖ toplam puan ortalamalarının 
daha düşük olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05). Cinsel ilişkiden 
keyif alanların, GCKTÖ toplam, kaygı ile onaylama alt 
boyutu puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve grup-
lar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu be-
lirlendi (p<0,05). Gebelikten kaynaklanan yakınmalardan 
dolayı cinsel ilişkiye giremeyenlerin, gebelik döneminde 
sağlık profesyonellerinden bilgi almak isteyenlerin, kaygı-
larının daha fazla olduğu, kaygı alt boyutu puan ortalama-
larının daha düşük olduğu ve gruplar arasındaki farkın ista-
tistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05). Cinsel 
ilişki sırasında ağrı (disparoni) yaşayanların, inançlar ve 
değerler ile onaylama alt boyutu puan ortalamalarının 
daha düşük olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05). Cinsel ilişkiyi 
güvenli bulmayanların, kaygılarının daha yüksek olduğu, 
kaygı, inançlar ve değerler, onaylama ile GCKTÖ toplam 
puan ortalamalarının daha düşük olduğu ve gruplar ara-
sındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi 
(p<0,05). Cinsel yaşam kalitesi iyi olan, eşin cinsel iste-
ğinde değişiklik olmayanların kaygı, inançlar ve değerler, 
onaylama ile GCKTÖ toplam puan ortalamalarının daha 
yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel ola-
rak anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05) (Tablo 3). “Gebelik 
dönemi” sorusuna göre GCKTÖ toplam, kaygı, inançlar 
ve değerler ve onaylama alt boyutu puan ortalamasının 
benzer olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel ola-
rak anlamlı olmadığı belirlendi (p>0,05) (Tablo 3).

Gebelerin cinselliğe karşı tutumları Şekil 1’de verilmiştir. 
Araştırmada gebelerin %50,7’sinin cinselliğe karşı olumlu 
tutumlarının olduğu belirlendi (Şekil 1).

Gebelerin, gebelikten kaynaklanan yakınmaların cin-
selliğe etkisi Şekil 2’de verilmiştir. Araştırmada gebelerin 
%31,5’inin hiç semptom yaşamadığı, %20,5’inin yakın-
malardan kaynaklı ağrı yaşadığı, %18,8’inin birçok semp-
tomu beraber yaşadığı, %13,8’inin bulantı-kusma yaşadı-
ğı, %4,7’sinin koku hassasiyeti yaşadığı, %3,4’ünün sık 
idrara çıktığı, %3,4’ünün korku yaşadığı, %2,7’sinin kilo 
artışından ve %1,3’ünün idrar kaçırdığı bulundu (Şekil 2).

Gebelerin cinsel ilişkiyi güvenli bulmama nedenleri şekil 
3’de verilmiştir. Araştırmada gebelerin %14,1’inin bebe-
ğe zarar verme endişesi yaşadığı, %8,1’inin gebelikle ilgili 
komplikasyon yaşama endişesi hissettiği, %2,0’ının enfek-
siyon olma endişesi hissettiği, %0,7’sinin eşin zarar verme 
endişesi yaşadığı, %33,6’sının diğer nedenler ve %41,6’sı-
nın da endişelenmediği belirlendi (Şekil 3).

Tablo 2. Gebelerin GCTÖ toplam puan ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının dağılımı
Ölçek alt boyutları Ort ± SS Ölçekten alınan min-max Ölçekten alınabilecek min-max

GCKTÖ toplam 112,36±14,21 62–158 34–170

Kaygı 28,17±6,17 9–45 9–45

İnançlar ve değerler 38,13±6,66 20–50 10–50

Onaylama 46,06±7,06 19–67 15–75

Şekil 1. Gebelerin cinselliğe karşı tutumları.

Şekil 2. Gebelikten kaynaklanan yakınmaların cinselliğe etkisi.
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Tablo 3. Gebelerin obstetrik özellikleri ve cinsel yaşam özelliklerine göre GCKTÖ toplam ve alt boyutları puan ortalamalarının 
karşılaştırılması
Değişkenler n (%) Kaygı İnançlar ve değerler Onaylama GCKTÖ

Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS
Gebelik dönemi
İlk trimester 20 (6,7) 26,55±5,47 38,35±5,57 45,75±7,21 110,65±14,28
İkinci trimester 98 (32,9) 27,89±6,65 37,62±6,80 47,18±6,66 112,70±14,46
Üçüncü trimester 180 (60,4) 28,50±5,96 38,38±6,71 45,48±7,21 112,36±14,21
Test ve p değeri KW=2,320 KW=0,413 KW=5,626 KW=0,833

p=0,314 p=0,813 p=0,060 p=0,659
Gebeliğiniz döneminde cinsel ilişki sıklığınızda değişme oldu mu?
Azaldı 199 (66,8) 27,57±6,13 37,67±6,63 45,33±6,96 110,57±14,12
Değişmedi 99 (33,2) 29,38±6,11 39,05±6,65 47,52±7,05 115,95±13,78
Test ve p değeri t=-2,404 t=-1,686 t=-2,549 t=-3,123

p=0,017 p=0,093 p=0,011 p=0,002
Gebeliğiniz döneminde cinsel isteğinizde değişme oldu mu?
Azaldı 175 (58,7) 27,56±5,81 37,65±6,61 45,49±6,96 110,71±13,46
Değişmedi 123 (41,3) 29,04±6,57 38,80±6,70 46,86±7,14 114,71±14,96
Test ve p değeri t=-2,061 t=-1,467 t=-1,647 t=-2,412

p=0,040 p=0,143 p=0,101 p=0,016
Gebelik döneminde cinsel ilişkiden keyif alıyor musunuz?
Evet 177 (59,4) 29,02±6,55 38,49±7,16 47,40±6,84 114,92±15,21
Hayır 121 (40,6) 27,59±5,84 37,88±6,30 45,14±7,08 110,61±13,25
Test ve p değeri t=-1,975 t=-0,782 t=-2,747 t=-2,595

p=0,049 p=0,435 p=0,006 p=0,010
Gebelikte yaşadığınız yakınmalardan olayı cinsel ilişkiye girmek istemediğiniz oluyor mu?
Evet 208 (69,8) 27,58±5,50 38,32±6,67 45,98±6,74 111,88±13,37
Hayır 90 (30,2) 29,54±7,33 37,67±6,64 46,24±7,77 113,46±16,01
Test ve p değeri t=-2,543 t=0,772 t=-0,295 t=-0,879

p=0,012 p=0,441 p=0,768 p=0,380
Gebelikte cinsel ilişki sırasında ağrınız (disparoni) oluyor mu?
Evet 169 (56,7) 27,60±5,53 37,45±7,30 44,82±7,38 112,06±14,08
Hayır 129 (43,3) 28,92±6,87 39,01±5,62 47,00±6,67 112,75±14,42
Test ve p değeri t=-1,835 t=-2,013 t=2,673 t=-0,417

p=0,068 p=0,045 p=0,008 p=0,677
Gebelik döneminde cinsel ilişkiye girmeyi güvenli buluyor musunuz?
Evet 131 (44,0) 31,00±6,20 40,35±6,39 48,12±6,30 119,48±12,97
Hayır 167 (56,0) 25,95±5,18 36,38±6,36 44,43±7,21 106,78±12,59
Test ve p değeri t=7,645 t=5,325 t=4,632 t=8,527

p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001
Gebelik döneminde cinsel yaşam kalitenizi nasıl değerlendirirsiniz?
İyi 154 (51,7) 29,41±6,30 39,06±6,35 47,17±6,64 115,65±13,66
Kötü 144 (48,3) 27,01±5,83 37,25±6,84 45,01±7,29 109,28±14,07
Test ve p değeri t=-3,419 t=-2,370 t=-2,658 t=-3,963

p=0,001 p=0,018 p=0,008 p<0,001
Gebelik döneminizde eşinizin cinsel isteğinde değişiklik oldu mu?
Azaldı 111 (37,2) 27,01±5,97 36,77±6,28 44,63±7,18 108,42±13,76
Değişmedi 187 (62,8) 28,86±6,20 38,93±6,76 46,90±6,86 114,70±13,99
Test ve p değeri t=-2,514 t=-2,737 t=-2,721 t=-3,770

p=0,012 p=0,007 p=0,007 p<0,001
Gebelik döneminde cinsellikle ilgili sağlık profesyonellerinden bilgi almak ister misiniz? 
Evet 73 (24,6) 27,34±5,03 38,35±6,29 48,17±5,90 113,87±12,33
Hayır 225 (75,4) 28,44±6,48 38,05±6,78 45,37±7,28 111,87±14,76
Test ve p değeri t=-1,327 t=0,332 t=2,988 t=1,045

p=0,029 p=0,598 p=0,102 p=0,338
t: Bağımsız gruplarda t testi.
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Araştırmamızda ayrıca gebelerin %59,4’ünün cinsel ilişki-
den keyif almadığı, kaygılarının daha fazla olduğu ve kaygı 
alt boyutu ile GCKTÖ toplam puan ortalamalarının daha 
düşük olduğu belirlendi (p<0,05) (Tablo 3). Literatürde, 
evlilik veya partner ilişkisinden kaynaklanan memnuniye-
tin, cinsel istekle ilişkili olduğu belirtilmekte olup gebe-
lerin daha yüksek doyuma sahip olduğu, cinsel istekte ve 
koitus sıklığında daha az azalma olduğu[13], ilişkiden mem-
nuniyetsizliğin cinsel işlev bozukluğuna neden olduğu veya 
artırdığı belirtilmiştir.[14–16]

Çalışmamızda, gebelerin %69,8’inin gebelik sırasında 
yaşanan yakınmalar nedeniyle ilişkiye girmek istemediği, 
kaygılarının daha fazla olduğu, kaygı alt boyutu puan orta-
lamalarının daha düşük olduğu belirlendi (p=0,012) (Tablo 
3). Ayrıca çalışmamızda gebelikten kaynaklanan yakınma-
lardan dolayı cinsel ilişki sırasında yaşanılan semptomla-
rın, %20,5’inin yakınmalardan kaynaklı ağrı, %18,8’inin 
birçok semptom varlığı, %13,8’inin bulantı-kusma, 
%4,7’sinin koku hassasiyeti, %3,4’ünün sık idrara çıkma, 
%3,4’ünün korku, %2,7’sinin kilo artışı ve %1,3’ünün 
idrar kaçırma olduğu belirlendi (Şekil 2). İran’da yapılan 
bir çalışmada gebelerin cinsel ilişki sıklığının %81,8 ora-
nında azaldığını ve bunun başlıca nedenlerinin cinsel ilişki 
sırasında ağrı, mide bulantısı ve/veya yorgunluk olduğu 
bulunmuştur.[9] Leite ve ark.’nın yapmış oldukları çalışma-
da, yorgunluk, memelerde hassasiyet ve ağrı, abdomenin 
büyümesi gibi durumların gebelikte cinsel ilişki sıklığını 
azalttığı ve özellikle fiziksel değişimlerin cinsel isteği olum-
suz etkilediği belirtilmiştir.[25] Araştırmamızın bulguları 
literatürle benzerlik göstermekte olup gebelikte yaşanılan 
semptomların, gebelerin sosyal yaşamlarını olumsuz etki-
lediği gibi cinsel yaşamlarını da olumsuz etkileyebildiğini 
söylemek mümkündür.

Araştırmamızda gebelerin %56,7’sinin cinsel ilişki sıra-
sında ağrı (disparoni) yaşadığı belirlenmiş olup inançlar 
ve değerler ile onaylama alt boyutu puan ortalamalarının 
daha düşük olduğu belirlendi (p<0,05) (Tablo 3). Kısa ve 
ark.’nın yapmış oldukları çalışmada, gebelerin %50’sinin 
cinsel birleşme sırasında ağrı yaşadığı belirlenmiş[26] olup 
benzer çalışmalarda da kadınların gebelik öncesine göre 
daha sık disparoni yaşadığı belirtilmiştir.[27,28] Deveer ve 
ark.’nın çalışmalarında ise gebelerin cinsel ilişki sırasında 
iletişim sorunları yaşadıkları ve cinsel ilişkide çok fazla ağrı 
yaşadıkları belirtilmiştir.[29] Araştırmamızın bulguları lite-
ratürle benzerlik göstermekte olup kadınların, gebelik sü-
recinde cinsel ilişki sırasında genellikle disparoni yaşadığını 
söyleyebiliriz.

Araştırmamızda, gebelerin %56’sı cinsel ilişkiye girme-
yi güvenli bulmadığı ve kaygı puan ortalamasının düşük 

Şekil 3. Gebelerin cinsel ilişkiyi güvenli bulmama nedenleri.

TARTIŞMA

Gebelerin cinselliğe bakış açılarının cinsel tutumla ilişkisini 
inceleyen bu çalışmada, gebelerin %50,3’ü olumlu tutum 
sergilerken, %49,3’ünün cinselliğe karşı olumsuz tutum 
sergiledikleri belirlendi (Şekil 1). Abdomenin büyümesi, 
cinsel organlarda değişimin olması, memelerde hassasiye-
tin artması gebelerde cinselliğe yönelik olumsuz tutumlara 
neden olabilmektedir.[17]

Kadınların gebelikte cinsel ilişki sıklığının azalmasında, 
cinsel birleşme sırasında fetüsün veya gebeliğin zarar göre-
ceği endişesi/korkusu, gebelikte cinsel ilişkinin günah ol-
duğuna ve dinî inanç gereği kabul edilmediğine inanılması, 
erken doğuma yol açması, cinsellik için rahat bir pozisyon 
olmaması, beden imajındaki değişiklik ve mitlerden kay-
naklandığı belirtilmiştir.[9,11,12,17–20] Yapılan birçok çalışma-
da, gebelikte cinsel ilişki sıklığının haftada iki veya daha 
az olduğu bildirilmiştir.[17,21,22] Araştırmamızda ise gebele-
rin, %66,8’inin cinsel ilişki sıklığının azaldığı belirlenmiş 
olup kaygılarının daha fazla olduğu ve kaygı, onaylama alt 
boyutu ile GCKTÖ toplam puan ortalamalarının daha 
düşük olduğu belirlendi (p<0,05). Bulgularımız literatür-
le benzerlik göstermekte olup birçok ülkede olduğu gibi 
ülkemizde de cinselliğin hâlâ tabu olması nedeniyle kadın 
yaşamının en önemli dönemlerinden biri olan gebelik sü-
recinde cinsellikle ilgili eksik veya yanlış bilgiler nedeniyle 
kaygı yaşandığı düşünülmektedir.

Araştırmamızda gebelerin, %58,7’sinin cinsel isteğinde 
azalma olduğu belirlenmiş olup kaygılarının daha fazla ol-
duğu ve kaygı alt boyutu ile GCKTÖ toplam puan orta-
lamalarının daha düşük olduğu belirlendi (p<0,05) (Tablo 
3). Literatürde gebelik döneminde, cinsel istek düzeyleri-
nin gebelik öncesine göre düşük olduğu bildirilmiştir.[23,24] 
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olduğu fakat kaygılarının yüksek olduğu, inançlar ve de-
ğerler, onaylama ile GCKTÖ toplam puan ortalamala-
rının daha düşük olduğu belirlendi (p<0,05) (Tablo 3). 
Gebelerin cinsel ilişkiyi güvenli bulmama nedenlerinin, 
%14,1’inin bebeğe zarar verme, %8,1’inin gebelikle ilgili 
komplikasyon yaşama, %2,0’ının enfeksiyon, %0,7’sinin 
eşin zarar verme korkusu, %33,6’sının diğer nedenlerde 
dolayı endişe yaşadığı belirlendi (Şekil 3). Oche ve ark.’nın 
Nijeryalı gebelerle yapmış oldukları çalışmada, gebelerin 
%87,9’u gebelikte cinsel ilişkiyi sakıncalı görmedikleri ve 
%61,1’inin gebelik sırasında cinsel aktivitede bulundukları 
belirtilmiştir.[30] Tayland’da yapılan bir çalışmada, katılım-
cıların %47’sinin cinselliğin fetüse zarar verebileceği en-
dişesi yaşadıkları belirtilmiştir.[17] Özçopan ve Dilcen’nin 
yapmış oldukları çalışmada, gebelerin %78’inin ve eşleri-
nin %52,5’inin gebelikte cinselliği güvenli bulduğu belir-
tilmiştir.[31] Bulgular literatürle değişkenlik göstermiş olup 
toplumlar arasında ve aynı ülkenin farklı bölgelerinde dahi 
kadının dönemlerine göre (adölesan dönem, gebelik, me-
nopoz vb) cinselliği yaşamakla ilgili farklı bakış açılarının 
olduğunu söyleyebiliriz.

Gebelik döneminde çiftler, cinsel yaşam, cinsel işlev bo-
zuklukları ve cinsel yaşam kalitesi yönüyle birlikte değer-
lendirilmelidir.[32] Çiftlerin, gebelik sırasında cinsel sağ-
lığındaki düşüş, cinsel yaşam kalitesini düşürebilir.[33,34] 
Araştırmamızda, gebelerin %51,7’si cinsel yaşam kalitesi-
nin iyi olduğunu bildirmiş olup, kaygı, inançlar ve değer-
ler, onaylama ile GCKTÖ toplam puan ortalamalarının 
daha yüksek olduğu belirlendi (p<0,05) (Tablo 3). Badri 
ve ark.’nın yapmış oldukları çalışmada, gebelerin %55’inin 
cinsel isteksizlik yaşadığı, %43’ünün ise cinsel memnuni-
yet düzeylerinin düştüğü belirtilmiştir [35]. Kısa ve ark.’nın 
yapmış oldukları çalışmada ise gebelerin cinsel yaşam kali-
teleri ile evlilik uyumları arasında orta düzeyde pozitif bir 
ilişki olduğu bildirilmiştir.[26]

Araştırmamızda gebelikte eşlerin %62,8’inin cinsel iliş-
ki isteğinde azalma olmadığı kaygı, inançlar ve değerler, 
onaylama ile GCKTÖ toplam puan ortalamalarının daha 
yüksek olduğu belirlendi (p<0,05) (Tablo 3). Literatürde, 
Kısa ve ark.’nın yapmış oldukları çalışmada erkeklerin 
%47,7’sinin, Aksoy Derya ve ark.’nın yapmış oldukla-
rı çalışmada katılımcıların %63,9’unun, Nakić Radoš 
ve ark.’nın yapmış oldukları çalışmada katılımcıların 
%60’ının, Tandoğan ve ark.’nın yapmış oldukları çalışma-
da ise erkek katılımcıların %91’inin gebelikte cinsel bir-
likteliğin yaşanabileceğini ifade ettikleri belirtilmiş[26,36,37] 
olup bu bulgular çalışmamızla benzerlik göstermiştir. Fetal 
yaralanma korkusu, erkek cinsel aktivitesi üzerindeki en 
büyük etki olarak görülmektedir.[38,39] Bulgular literatürle 
benzerlik göstermektedir.

Gebelikte cinsel ilişki hakkında yeterli bilginin verilme-
mesi gebelerde endişeyi artırır ve yanlış inançlar oluş-
masına neden olabilir. Gebelik sırasında cinsellikle ilgili 
düşünceler, kültürel köken, dini ve sosyal geleneklerden 
etkilenebilir. Cinsel ilişkilere yönelik farklı tutumlar, özel-
likle gebeliğin olası olumsuz sonuçlarına ilişkin inançlar, 
cinsel aktivitede azalmaya veya farklı cinsel pozisyonların 
tercih edilmesine neden olabilir.[40,41] Cinsellik bazı kül-
türlere göre tabu olarak görülmekte ve çiftler utanç ve 
günah nedeniyle gebelikte cinsellik hakkında sağlık uz-
manlarıyla konuşamamaktadır. Gebelik sırasında cinsel 
danışmanlığın olmaması, fiziksel değişiklikler, risklerle 
ilgili endişeler ve cinsel ilgideki dalgalanmalarla birlikte 
cinsel aktivitede azalmaya neden olan yanlış inançlara yol 
açar.[42] Mevcut araştırmalar gebelikte cinsellikle ilgili pek 
çok olumsuz inanca işaret etmekte ve sağlık profesyonel-
lerinin gebe çiftlere yaşamlarının bu döneminde cinsellik-
le ilgili inanç ve korkularını sormaları ve gereksiz zihin-
sel ve ruhsal sorunları ortadan kaldırmak için onları bu 
konuda eğitmeleri gerektiğini özellikle vurgulamaktadır.
[20] Fernández-Sola ve ark.’nın yapmış oldukları çalışma-
da kadınların, gebelik dönemine yönelik cinsel eğitimleri 
olmadığı için gebelikte cinsellik konusunda yanlış inanç-
lara sahip olduğu, cinselliği tam olarak yaşayamadığı bil-
dirilmiştir.[43] Araştırmamıza katılan gebelerin %24,6’sı 
gebelik döneminde cinsellikle ilgili sağlık profesyonelle-
rinden bilgi almak istediklerini belirtmiş olup bilgi almak 
isteyenlerin kaygılarının daha fazla olduğu, kaygı alt bo-
yutu puan ortalamalarının daha düşük olduğu belirlendi 
(p<0,029). Araştırmamızda katılımcıların %75,4’ü sağlık 
profesyonellerinden bilgi almak istemediğini belirtmiş 
olup yaşadığımız bölgede hâlâ cinselliğin tabu olduğunu, 
sağlık profesyonelleriyle dahi konuşulamadığı, kadının 
cinsellikle ilgili eksik veya yanlış bilgilerinin giderileme-
diğini söylemek mümkündür.

Gebelik döneminde, cinsel yaşam trimesterlere göre fark-
lılık gösterebilir. Yapılan bir çalışmada, ikinci trimesterde 
cinsel ilişki, arzu, uyarılma ve tatmin sıklığında hafif bir 
düşme yaşandığı, üçüncü trimesterde keskin bir şekilde 
düştüğü belirtilmiştir.[44] Yine yapılan bir meta-analiz ça-
lışmasında gebeliğin üçüncü trimesterinde koitus ve cinsel 
istekte hızla azalma olduğu[10] ve yapılan benzer çalışmalar-
da da, gebelerin çoğunun ilk trimesterde cinsel isteklerinde 
önemli bir azalma olduğu, cinsel ilişkide sorun yaşadıkları 
belirtilmiştir.[14,23,24,31] Bilge ve ark.’nın yapmış oldukları 
çalışmada ise, 1. ve 3. trimesterdeki gebelerin cinsel mem-
nuniyet düzeylerinin daha düşük olduğu belirtilmiştir.[45] 
Literatürün aksine, çalışmamızda gebelik trimesterlerinin, 
cinselliğe karşı tutumla ilişkili olmadığı bulundu (p>0,05) 
(Tablo 3).
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Bu çalışmada gebelerin bazı sosyo-demografik özelliklerine 
göre cinsel tutumları değerlendirilmiştir. Eğitim seviye-
si üniversite ve üstü olanların, sağlık güvencesi olanların, 
gelir durumu iyi olanların ve evlilik süresi 1–5 yıl arasın-
da olanların inanç ve değerlerden etkilendiği belirlendi 
(p<0,05) (Tablo 1). Yaşı 29 ve altı olanların ve sağlık gü-
vencesi olanların cinselliği onaylama puan ortalamalarının 
daha yüksek olduğu bulundu (p<0,05) (Tablo 1). Yaşı 29 
ve altı olanların, eğitim durumu üniversite ve üzeri olanla-
rın, sağlık güvencesi olanların, gelir durumu iyi olanların 
ve evlilik süresi 1–5 yıl arasında olanların GCKTÖ puan 
ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlendi (p<0,05) 
(Tablo 1). Yaşı 29 ve altı olanların ve sağlık güvencesi olan-
ların cinselliği daha fazla onayladıkları belirlendi (p<0,05) 
(Tablo 1). Evlilik süresi 11 ve üzeri olanların kaygı puan 
ortalamalarının düşük fakat kaygılarının yüksek olduğu 
bulundu (p<0,05) (Tablo 1). Yapılan çalışmalarda, ikamet 
yeri, evlilik süresi ve gebelik süresi dışındaki tüm sosyo-de-
mografik maddeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki olmadığı belirtilmiştir.[46,47] Yapılan benzer çalışma-
larda yaş, eğitim durumu, meslek durumu ve evlilik süresi 
gibi sosyodemografik özellikler cinsel işlevi etkilemediği 
belirtilirken[11,48] diğer yandan bazı araştırmalarda cinsel 
işlev, istek ve cinsel aktivite sıklığının yaşla birlikte azal-
dığı belirtilmiştir.[12,49] Koyun’un yaptığı çalışmada, Cinsel 
Fonksiyon İndeksi skorlarının gebelik haftası ve gebenin 
çalışma durumunu etkilediği, eğitim düzeyini, yaşı, ailenin 
gelir düzeyini ve sağlık güvencesi varlığını etkilemediği be-
lirtilmiştir.[50]

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırmanın bulgularına göre gebelerin %49,3’ünün 
cinselliğe karşı olumsuz tutumlarının olduğu belirlendi. 
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de cinsellik, kadın-
ların sağlık profesyonelleriyle dahi danışamadığı ve konu-
şamadığı büyük bir sorundur. Yanlış bilgileri düzeltmeye 
ve gebelikte cinsellik hakkındaki olumsuz inançları ortaya 
çıkarmaya ihtiyaç vardır.

Sağlık profesyonelleri tarafından prekonsepsiyonel dö-
nemde, prenatal bakım verilirken ve hatta postpartum 
dönemde kadının cinsel yaşamı sorgulanmalı, yanlış veya 
eksik bildiği konuların açıkça dile getirilmesi sağlanmalı, 
bu konular hakkında eğitim ve danışmanlık verilmelidir. 
Hızla gelişen dünyamızın vazgeçilmez parçası olan sosyal 
medya, dijital ortamlar, mobil uygulamalar vb. platform-
larında kullanılmasıyla gerekli eğitimler, bilgilendirmeler, 
kurslar, danışmanlıklar yapılabilir ve daha fazla farkındalık 
sağlanabilir.
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Erkek Cinsel Sağlığı

Hidrosel ile ilgili youtube videoları hastalar için  
ne kadar kaliteli ve güvenilir?
How quality and reliable are youtube videos about hydrocele for patients?

Berk Yasin Ekenci , Hilmi Sarı

ABSTRACT

OBJECTIVE: In this study, our aim is to evaluate the adequacy, quality 
and reliability of the Turkish video contents found on YouTube about 
hydrocele disease.
MATERIAL and METHODS: In order to find videos about hydrocele 
disease, the term ‘Hydrocele’ was written in the Youtube search section 
on February 14, 2023. Videos in the last five years to make videos up to 
date were included in the study. The first 50 video content determined 
after the exclusion criteria was included in the study. The video quality 
included in the study data is described by ‘Global Quality Scale’ and 
video reliability is defined by modified ‘DISCERN’ scales.
RESULTS: A total of 50 videos related to hydrocele on YouTube were 
analyzed. The total number of views included in the study was 384.290. 
In 48 (96%) of 50 videos, he was a doctor who had information or 
surgery on hydrocele disease. The average ‘Global Quality Scale’ of 
the videos prepared for hydrocele disease was measured as 2.3±1.06 
points. For patients, very useful, full and clear information, ‘Global 
Quality Scale’ score of five videos could not be detected (0%). The 
average score of the modified DISCERN scale was 2.06±0.95. Since 
no video is based on the sources and did not propose additional sources 
of information for patients, the modified DISCERN scale score was 
not found (0%).
CONCLUSION: Health information about health is increasing day by day. 
In today’s age, patient information requests can be met instantly via 
the Internet. Doctors and related associations should be aware of this 
situation in order not to be misinformed and misleaded by patients. 
For this reason, it is important to take the right steps in order to direct 
patients to the right resources via the internet.
Keywords: internet use, scrotal hydrocele, YouTube

ÖZ

AMAÇ: Bu çalışmamızda amacımız hidrosel hastalığı ile ilgili YouTube’da 
bulunan Türkçe video içeriklerinin yeterliliği, kalitesi, güvenilebilirliğini 
değerlendirmektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Hidrosel hastalığı ile ilgili videoları bulabilmek 
adına 14 Şubat 2023 tarihinde YouTube arama bölümüne ‘Hidrosel’ 
terimi yazılarak aratıldı. Videoların güncel olması adına son beş yıl için-
deki videolar çalışmaya dâhil edildi. Dışlama kriterleri sonrası saptanan 
ilk 50 video içeriği çalışmaya dâhil edildi. Çalışma verilerine dâhil edilen 
video kaliteleri ‘Global Quality Scale’ kullanılarak, video güvenirlilikleri 
ise modifiye edilmiş ‘DISCERN’ ölçekleri ile tanımlanmıştır.
BULGULAR: YouTube’da mevcut olan hidrosel ile alakalı toplam 50 video 
analiz edildi. Çalışmaya dahil edilen videoların toplam izlenme sayısı 
384,290’dı. Elli videonun 48 (%96) tanesinde, hidrosel hastalığı ile ilgili 
bilgilendirme veya ameliyat yapan bir doktordu. Hidrosel hastalığı ile 
ilgili hazırlanan videoların ‘Global Quality Scale’ ortalaması 2,3±1,06 
puan olarak ölçüldü. Hastalar için çok kullanışlı, tam ve net bilgi içe-
ren, ‘Global Quality Scale’ puanı beş olan video saptanamadı (%0). 
Videoların modifiye DISCERN ölçeği puan ortalaması ise 2,06±0,95 
idi. Hiçbir video verdiği bilgileri kaynaklara dayandırmadığından ve 
hastalar için ek bilgi kaynakları önermediğinden modifiye DISCERN 
ölçeği puanı beş olan video bulunamamıştır (%0).
SONUÇ: Sağlıkla ilgili bilgiler her geçen gün internet ortamında artmak-
tadır. Günümüz çağında hasta bilgi talepleri internet aracılığı ile anlık 
olarak karşılanabilmektedir. Doktorların ve ilgili derneklerin hastaların 
yanlış bilgilendirilmemesi ve yanlış yönlendirilmemesi adına bu duru-
mun farkında olmaları gerekmektedir. Bu sebeple hastaların internet 
aracılığı ile doğru kaynaklara yönlendirilmesi adına doğru adımlar atıl-
ması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: internet kullanımı, skrotal hidrosel, YouTube
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GİRİŞ

Hidrosel, tunika vajinalisin iki yaprağı (parietal ve visseral 
yapraklar) arasında sıvı toplanması olarak tanımlanmakta-
dır.[1] Çocukluk döneminde ki hidrosellerin çoğu doğum-
dan itibaren mevcut olup konjenital hidrosel olarak tanımla-
nır. Sonradan gelişen hidroseller ise konjenital olmayan veya 
edinilmiş hidrosel olarak tanımlanmaktadır.[2] Konjenital 
hidrosellerin patogenezinde, konjenital olmayanların 
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tersine prosesus vajinalisin açık kalması olarak bilinmekte-
dir. Prosesus vajinalisin eksik obliterasyonu sonucu komini-
kan hidrosel oluşabilmekle birlikte abdominal organlarında 
geçişine izin veren açıklık durumunda klinik olarak inguinal 
herni ile de karşılaşılabilir.[3] Prosesus vajinalis oblitere olma 
zamanı tam olarak bilinmemekle beraber yenidoğanların 
%80–94’ünde, yetişkinlerin %20’sinde bu açıklık devam et-
mektedir. Enfeksiyonlar, testis tümörleri, geçirilmiş varikosel 
ve kasık fıtığı operasyonları, testis torsiyonu, travma gibi bir-
çok neden konjenital olmayan hidrosellerin gelişiminde rol 
oynayabilir.[2] Hidrosel tanısında anamnez ve fizik muayene 
teşhis için yeterli olabilmektedir.[4] Skrotumunun translümi-
nasyonu hidrosel tanısını çoğunlukla koyabilmekle beraber 
sıvı dolu bir bağırsak bölümünün veya bazı prepubertal tes-
tis tümörlerinin de translüminasyona uğrayabileceği mutla-
ka bilinmelidir.[4] Herhangi bir klinik şüphe varlığında skro-
tal doppler ultrasonografi varikosel, torsiyon, testis tümörü 
gibi durumların ayrımında değerlidir. Fakat bu durumlara 
hidroselin eşlik edebileceği mutlaka akılda tutulmalıdır. 
Ultrasonografi intraskrotal lezyonları yaklaşık %100 duyar-
lılık ile saptamaktadır.[4] Genellikle edinilmiş olan yetişkin 
yaşlardaki hidroseller testis fonksiyonunu olumsuz etkileye-
bilse de, bu durum klinik olarak ortaya konamamıştır. Bu 
nedenle sadece semptomatik hidrosellerin tedavi edilmesi 
gerektiği yazarların fikir birliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
[5] Tedavide cerrahi, skleroterapi gibi seçenekler olsa da halen 
tedavileri kıyaslayan randomize kontrollü çalışmalar mev-
cut değildir. Hidrosel cerrahi tedavisinde en çok gözlenen 
komplikasyonlar hematom oluşması ve enfeksiyon olarak 
bildirilmiştir. Hidroselin aspire edilmesi ise halen yetersiz 
tedavi olarak düşünülmektedir.[5] Günümüzde hidrosel ile 
ilgili verilerin çoğu yetişkin hastaları içermektedir. Pediatrik 
hasta popülasyonunundaki hidroseller hakkında halen az sa-
yıda veri mevcuttur.[2]

Doktorlar, hastalara cerrahi işlem, oluşabilecek komp-
likasyonlar gibi birçok konuda bilgi vermelerine rağmen 
hastalar bazen de hastalığı ile ilgili bilgilere internet, sosyal 
medya üzerinden ulaşmaktadırlar.[6] YouTube ve diğer sos-
yal medya organlarındaki bilgiler farklı kişiler ve kaynaklar 
tarafından oluşturulabilmekle beraber, bu bilgiler herhangi 
bir denetimden geçmeden internete yüklenebilmektedir. 
Hastaların, hastalıkları ile ilgili internette eriştikleri bilgiler 
sonucunda sağlık hizmetine dair beklentilerinin etkilendiği 
gözlenmektedir. Günümüzde internet üzerinden ulaşılabi-
len tıbbi veri sayısı sürekli artmaya devam etmektedir. Bu 
bilgi ve verilerin güvenilebilirliği ve yeterliliği bilinmemek-
tedir.[7,8] YouTube videolarının doğruluğu, kalitesi, güve-
nilebilirliği, yeterliliği birçok tıbbi uzmanlık dalında ve 
birçok hastalık için araştırılmıştır.

Bu çalışmamızda amacımız hidrosel hastalığı ile ilgili 
YouTube’da bulunan Türkçe video içeriklerinin yeterliliği, 
kalitesi, güvenilebilirliğini değerlendirmektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER

YouTube videolarına erişim yasal olarak tamamen halka 
açık olduğu için çalışmamıza etik kurul onayı gerekmiyor-
du. Bu sebeple etik kurul onayı alınmamıştır.

Hidrosel hastalığı ile ilgili videoları bulabilmek adına 14 
Şubat 2023 tarihinde YouTube arama bölümüne ‘Hidrosel’ 
terimi yazılarak aratıldı. Videoların güncel olması adına son 
beş yıl içindeki videolar çalışmaya dahil edildi. Ülkemizde 
çoğu hasta ve hekimlerin ana dilinin Türkçe olması, ana 
dili Türkçe olmayan hasta ve hekimlerinde Türkçe dilini 
kullanarak anlaşıyor olması nedeniyle YouTube arama bö-
lümüne Türkçe olarak ‘Hidrosel’ terimi yazılmıştır. Ayrıca 
tarama yapılan cihazda kayıtlı bir geçmiş ve ‘çerez’ içerme-
yen tarama yapılmıştır. Videolar, YouTube filtreler kısmın-
dan alaka düzeyine göre filtrelenmiştir.

Türkçe olmayan, hidrosel hastalığı ile ilgili olmayan, ses 
içermeyen videolar çalışma dışı bırakılmıştır. Ayrıca bir 
dakikadan kısa olması zorunlu olan ve bu sebeple zaman 
kısıtı bulunan ‘shorts’ videolarda çalışma dışı bırakılmıştır. 
‘Shorts’ video olmayan fakat bir dakikadan kısa süreli olan 
video içerikleri, zaman sınırı olmadığından dolayı çalışma-
ya dâhil edilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen videolarda alt 
ve üst zaman sınırı bulunmamaktadır. Kopyalanmış video 
içerikleri, ilk karşımıza çıkan video çalışmaya dâhil olacak 
şekilde tek bir video olarak değerlendirilmiştir. Yukarıdaki 
kriterler dâhilinde arama yapıldıktan sonra saptanan ilk 50 
video içeriği çalışmaya dahil edilmiştir. Benzer çalışmalarda 
toplamda kaç video içeriğinin çalışmaya dâhil edilmesi hu-
susunda herhangi bir eşik değer bulunmamaktadır. Benzer 
çalışmalara bakıldığında 50–100 video dâhil edildiği gö-
rülmüştür.[9,10] Video taraması sonucunda, özellikle 50. 
videodan sonra dışlama kriterlerine dâhil olan video sayısı-
nın artması ve hastaların genellikle 100. videodan sonraki 
videoları izlemiyor olması sebepleri ile çalışma verilerimiz 
50 video içeriği ile oluşturulmuştur.[11]

Çalışmamıza dâhil edilen videolar, hidrosel hastalığının 
tanı, tedavi, takip gibi süreçlerine tamamen hâkim bağım-
sız araştırmacılar tarafından (BYE, HS) değerlendirildi. Bu 
değerlendirilmede, video süreleri, görüntülenme sayıları, 
beğenilme sayıları, yorum sayıları kaydedilmiştir. Video 
içerikleri bilgilendirme videoları ve ameliyat videoları ola-
rak ayrıldı. Ayrıca video içeriklerinde hastalığın gelişimi, 
tanısı, takibi, tedavi süreci gibi bilgilerin olup olmadığı, 
çocukluk dönemi hidrosellerinden bahsedilip bahsedilme-
diği kontrol edildi. Video içeriğinde bilgilendiren/ameli-
yat yapan kişilerin akademisyen olup olmaması, uzmanlık 
alanları (üroloji, radyoloji, çocuk cerrahisi) ve diğer kişiler 
(hasta, pazarlamacı vs.) olarak ayrıldı.
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Çalışma verilerine dâhil edilen video kaliteleri ve güvenilir-
likleri, daha önce birçok internet tabanlı çalışmada kulla-
nılan[9,10,12–14], fakat halen Avrupa Üroloji Derneği (EAU), 
Amerika Üroloji Derneği (AUA) gibi derneklerin klavuz-
larında yer edinemeyen ‘Global Quality Scale’(GQS) ve 
modifiye edilmiş ‘DISCERN’ ölçekleri ile tanımlanmıştır. 
Modifiye edilmiş DISCERN ölçeğinde beş adet evet/hayır 
cevaplarını içeren soru bulunmaktadır. Evet cevaplarının 
bir puan aldığı, hayır cevaplarının sıfır puan aldığı, böyle-
likle en yüksek puanın beş, en düşük puanın sıfır olduğu 
bir ölçektir. Bu skorlama sistemi ile videonun objektifliği, 
güvenirliliği, anlaşılırlığı kaynaklar açısından değerlendiril-
mektedir.[9] GQS ise Bernard ve ark. tarafından oluşturu-
lan bir puanlama sistemidir. Bu puanlama sistemi internet 
kaynaklı elde edilen bilgilerin kalitesini ölçmektedir. En 
yüksek olan beş puan, videonun kalitesinin üst düzeyde 
olduğunu ve net bilgiler içerdiğini, en düşük puan olan bir 
puan ise video kalitesinin oldukça düşük olduğunu ve çoğu 
bilginin eksik olduğunu belirtmektedir.[12]

İstatistiki Analiz

Tüm veriler Windows için SPSS v. 25,0 (IBM Corp. Sürüm 
2018) ile karşılaştırıldı. Sürekli değişkenler ortalama ± stan-
dart sapma ve aralık (minimum-maksimum) olarak, katego-
rik değişkenler ise sayı ve yüzde olarak ifade edildi.

BULGULAR

YouTube’da mevcut olan hidrosel ile alakalı toplam 50 vi-
deo analiz edildi. İlk 50 video arasında yer alan yedi vi-
deo son beş yıl içinde olmadığından, dört video ‘shorts’ 
video olduğundan, üç video Türkçe olmadığından, üç vi-
deo sessiz olduğundan, bir video hidrosel hastalığı ile ilgili 
olmadığından ve bir video da tekrarlanan video olduğun-
dan dolayı toplam 19 video çalışma dışı bırakıldı. Dışlama 
kriterlerini bulundurmayan sıradaki 19 video çalışmaya 
dâhil edildi. Çalışmaya dâhil edilen videoların toplam iz-
lenme sayısı 384,290’dı. Videoların ortalama izlenme sayısı 
7,328±13521, ortalama süresi 174±183 sn, ortalama beğe-
ni sayısı 50 (0–1000) olarak saptandı. Videoların üçü yo-
ruma kapalıydı ve geri kalan 47 videonun ortalama yorum 
sayısı 30 (0–565) olarak gözlendi. Elli videonun 48 (%96) 
tanesinde, hidrosel hastalığı ile ilgili bilgilendirme veya 
ameliyat yapan bir doktordu. Geriye kalan iki videonun bir 
tanesi (%2) hasta tarafından, bir tanesi de (%2) pazarlama-
cı tarafından sunulmaktaydı. Doktorların 38 (%76) tanesi 
akademik ünvana sahipken, 10 (%21) doktorun akademik 
ünvanı yoktu. Bilgilendirme veya ameliyat yapan doktor-
ların branşları ise sırasıyla; 32 (%66) ürolog, 15 (%30) ço-
cuk cerrahı, iki (%4) radyolog olarak gözlendi. Videoların 

44 (%88) tanesi ameliyat görüntüsü içermeyen bilgilen-
dirme amacıyla hazırlanmıştı. Geriye kalan altı (%12) 
video ise tamamen ameliyat görüntüleri ile hazırlanmış-
tı. Videoların içeriklerine bakılacak olursa en sık hidrosel 
hastalığı tedavisinden bahsedilmekteydi (39 video (%78)). 
Daha sonrasında hidrosel tanısı (35 video (%70)), hidrosel 
hastalığının tanımı/oluşma nedeni (28 video (%56), teda-
vi sonrası komplikasyonlar (8 video (%16)), tedavi sonrası 
takip (6 video (%12)) anlatılmaktaydı. Yenidoğan hidro-
sellerinden 30 (%60) video bahsetmekteydi. Videoların se-
kizinde (%16); iletişim numarası, açık adres, özel hastane 
logosu gibi reklam içerikleri saptandı. Doktorlar tarafın-
dan sunulmayan iki (%4) video hidrosel hastalığı ile ilgili 
yanlış bilgiler içeriyordu. Hazırlanan videoların hiçbirinde 
verilen bilgiler bir kaynağa dayandırılmamıştı ve ek bilgiler 
için kaynak önermiyordu (Tablo 1).

Tablo 1. Video içerikleri ve analizi
Video Sayısı N=50

Ortalama görüntüleme sayısı 7,328±13521

Toplam görüntüleme sayısı 384,290

Ortalama süre 174±183 sn

Ortalama beğeni sayısı 50 (0–1000)

Ortalama yorum sayısı 30 (0–565)*

Video içeriğinde bilgilendiren/ameliyat yapan

Doktor 48 (%96)

● Akademisyen 38 (%79)

● Akademisyen olmayan 10 (%21)

Doktor Branşları (n=48)

- Ürolog 32 (%66)

- Çocuk Cerrahı 15 (%30)

- Radyolog 2 (%4)

Doktor olmayan 2 (%4)

● Hasta 1 (%2)

● Pazarlamacı 1 (%2)

Video teması

Bilgilendirme videosu 44 (%88)

Ameliyat videosu 6 (%12)

Video içeriği

Hidrosel tanımı / oluşma nedeni 28 (%56)

Hidrosel tanısı 35 (%70)

Hidrosel tedavisi 39 (%78)

Hidrosel tedavisi komplikasyonları 8 (%16)

Hidrosel tedavisi sonrası takip 6 (%12)

Yenidoğan hidroselinden bahsetme 30 (%60)

Reklam içeriği mevcut 8 (%16)

Tamamen yanlış bilgilendirme 2 (%4)

Kaynak gösterme/önerme 0 (%0)
*Üç video yoruma kapalı olduğundan 47 video üzerinden hesaplanmıştır. 
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Hidrosel hastalığı ile ilgili hazırlanan videoların ‘Global 
Quality Score’ (GQS) ortalaması 2,3±1,06 puan olarak öl-
çüldü. Hastalar için hiç kullanışlı olmayan bu sebeple GQS 
puanı bir olan 15 (%30) video, hastalar için sınırlı kullanıma 
sahip GQS puanı iki olan 13 (%26) video, hastalar için kıs-
men yararlı GQS puanı üç olan 14 (%28) video, hastalar için 
kullanışlı fakat bazı başlıkların yer almadığı GQS puanı dört 
olan 8 (%16) video saptandı. Hastalar için çok kullanışlı, tam 
ve net bilgi içeren, GQS puanı beş olan video saptanamadı 
(%0). Videoların modifiye DISCERN ölçeği puan ortalama-
sı ise 2,06±0,95 idi. Hiçbir video verdiği bilgileri kaynaklara 
dayandırmadığından ve hastalar için ek bilgi kaynakları öner-
mediğinden modifiye DISCERN ölçeği puanı beş olan video 
bulunamamıştır (%0). Modifiye DISCERN ölçeği puanı sıfır 
olan bir (%2) video, puanı bir olan 16 (%32) video, puanı iki 
olan 14 (%28) video, puanı üç olan 17 (%34) video, puanı 
dört olan iki (%4) video saptanmıştır (Tablo 2).

Tablo 2. Videoların kalite ve güvenilirlik skorlamaları
Video sayısı N=50

Güvenilirlik değerlendirmesi: 
Modifiye DISCERN ölçeği

2,06±0,95 puan

0 puan 1 (%2)

1 puan 16 (%32)

2 puan 14 (%28)

3 puan 17 (%34)

4 puan 2 (%4)

5 puan 0 (%0)

Kalite değerlendirmesi: Global 
Quality Score (GQS)

2,3±1,06 puan

1 puan 15 (%30)

2 puan 13 (%26)

3 puan 14 (%28)

4 puan 8 (%16)

5 puan 0 (%0)

TARTIŞMA

Avrupa Üroloji Derneği kılavuzları yenidoğanlarda hid-
roselektomi ameliyatının 12 aya kadar spontan düzelme 
eğilimi sebebiyle hidroselektomi operasyonu önermemekle 
birlikte hidrosele eşlik eden testis patolojileri veya kasık fı-
tığı durumlarında erken dönem operasyonların gerekebi-
leceğini belirtmişlerdir.[4] Günümüzde bir yaşından büyük 
çocuklarda hidrosel tedavileri halen tartışma konusu ol-
maya devam etmektedir.[2] Bir yaşından büyük çocuklarda 
daha büyük yaş değerlerine kadar konservatif tedavi öneren 
makaleler olmakla birlikte cerrahi tedavi öneren makaleler-
de mevcuttur.[15,16] Hidrosel cerrahisini ertelemenin mor-
biditeyi artırmadan cerrahi sayısını azaltabileceğini göste-
ren yayınlar mevcuttur.[17]

Görüldüğü üzere hem hastalar hem de doktorlar tarafın-
dan basit bir hastalık gibi düşünülebilen hidrosel hastalı-
ğında bile birçok tartışmalı konu mevcuttur. Her ne kadar 
doktorlar tarafından hastalara cerrahi plan, cerrahi sırası 
gelişebilecek komplikasyonlar, cerrahi sonrası takip gibi 
konularda bilgi verilse de bazı hastalar hastalıkları ile ilgili 
bu gibi bilgilere günümüzde internet üzerinden de ulaşa-
bilmektedir.[6] Yapılan anket çalışmalarında sağlık ile ilgili 
bilgilere ulaşmak için interneti kullanan bireylerin %86’sı 
elde ettiği bilgilerin güvenilir olduğuna inanmakta, %64’ü 
ise bu bilgilerin tedavi ile ilgili verecekleri kararı etkiledi-
ğini belirtmişlerdir.[18] İnternet üzerinden elde edilebilecek 
tıbbi bilgiler her geçen gün katlanarak artmakta ve hasta 
beklentilerini etkilediği açıkça görülmektedir. Ayrıca her-
hangi bir denetim mekanizması olmadığından, bizim ça-
lışmamızda da görülebildiği üzere çok farklı kaynaklar ta-
rafından bu bilgiler internet ortamına sağlanabilmektedir. 
Bu durum internet üzerinden elde edilen tıbbi bilgilerin 
güvenilebilirliğinin, yeterliliğinin,ve kalitesinin sorgulan-
masına yol açmaktadır. Halen bu bilgilerin güvenirliliği 
bilinmemektedir.[9]

Çalışmamızda YouTube üzerinden dışlama kriterlerini 
içermeyen ilk 50 video değerlendirilmiştir. Genel olarak 
Türkçe ve İngilizce literatüre bakıldığında benzer çalış-
malarda ilk 50 video üzerinden değerlendirme yapıldığı 
görülmüştür. Çalışmamızda yer alan videoların ortalama 
GQS’i 2,3±1,06 olarak saptadık. Orta-yüksek kalite (GQS 
3 ve üzeri) olarak değerlendirilebilen video sayısı 22’dir. Bu 
sonuca göre toplam videoların yarısından daha fazlası (28 
video, %56) düşük kalite (GQS 1–2) kategorisine girmek-
tedir. Ayrıca GQS puanı tam olan herhangi bir videoya 
rastlamadık. Videoların modifiye DISCERN ölçeği ortala-
ması ise 2,06±0,95 olarak saptadık. Hiçbir videoda uygun 
kaynaklara atıf yapılmadığını, hiçbir videoda ek kaynak 
gösterilmediğini gözlemledik. Modifiye DISCERN ölçe-
ğine göre tam puan alan herhangi bir video bulamadık. 
Çalışmamız verilerine göre güvenilir olmayan video oranı-
mızı %62 (31 video) olarak saptadık.

Gregory ve ark.’nın sık kullanılan arama motorları üzerin-
den yaptığı internet tabanlı çalışmada ‘hydrocele’ terimi 
kullanılmış, dışlanma kriterleri sonunda 37 web sitesi çalış-
maya alınmıştır. Çalışma sonucunda DISCERN ölçeğine 
göre sadece iki web sitesini minimal eksiklikler ile yüksek 
kalitede olarak değerlendirilmiş, yüksek kaliteli web sitele-
rinin de oldukça az olduğunu vurgulamışlardır.[14] Adem 
ve ark.’nın YouTube’da ‘mikro TESE’ araması ile yaptıkları 
50 videoyu içeren çalışmada da bizim çalışmamız ile ben-
zer güvenilir olmayan video oranı (%60) saptamışlardır.[9] 
Sedat ve ark.’nın YouTube’da böbrek nakli ile ilgili video 
içeriklerini inceledikleri çalışmada modifiye DISCERN 
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ölçeğine göre, videoların %72,6’sının kalitesinin yetersiz 
olduğunu vurgulamışlardır.[13]

Bu veriler ışığında hastaların YouTube üzerinden elde ede-
ceği bilgilerin yeterince güvenilir, kaliteli ve yeterli olmadı-
ğını düşünmekteyiz. Bu durumun değiştirilebilmesi adına, 
ilgili branş hekimleri tarafından standardize edilmiş vide-
olar oluşturulması, ilgili branş derneklerinin sosyal medya 
üzerinden hastaları bilgilendirici, kısa, anlaşılır, tarafsız, 
tartışmalı konuları ele alan, gerekli kaynakları içeren video-
lar oluşturması gerekmektedir. Bu videoların hazırlanması 
ve tanıtılması, hastaların hastalığı ile ilgili doğru bilgileri-
nin artması bunun sonucunda da hastaların gereksiz kaygı 
ve beklentilerini azaltacaktır. Hasta-hekim ilişkisinin doğ-
ru sağlanması, güven probleminin yaşanmaması adına bu 
durum büyük önem arz etmektedir.

Çalışmamızın sınırlamaları olarak YouTube arama moto-
runda sadece ‘hidrosel’ kelimesi aratılmıştır. ‘hidrosel hasta-
lığı’ gibi farklı kelime öbekleri aratıldığında YouTube arama 
motorunun algoritması net olmadığından farklı videolar ile 
karşılaşıbilir. Kullanılan cihazın internet protokol kodu fark-
lı sonuçlar doğurabilir. ‘Global Quality Score’ ve modifiye 
DISCERN ölçeği güvenilebilir skorlama sistemleri olmasına 
rağmen tam onay almış skorlama sistemleri değildir.

Sonuç olarak sağlıkla ilgili bilgiler her geçen gün internet 
ortamında artmaktadır. Günümüz çağında hasta bilgi ta-
lepleri internet aracılığı ile anlık olarak karşılanabilmek-
tedir. Doktorların ve ilgili derneklerin hastaların yanlış 
bilgilendirilmemesi ve yanlış yönlendirilmemesi adına bu 
durumun farkında olmaları gerekmektedir. Bu sebeple has-
taların internet aracılığı ile doğru kaynaklara yönlendiril-
mesi adına doğru adımlar atılması önem arz etmektedir.
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Erkek Cinsel Sağlığı

Prostat kanserinde minimal invaziv cerrahi tedavi 
sonrası erektil disfonksiyonun güncel literatür eşliğinde 
değerlendirilmesi
Evaluation of erectile dysfunction after minimally invasive surgical treatment in 
prostate cancer with current literature

Enis Mert Yorulmaz1 , Yiğit Akın2

GİRİŞ

Prostat kanseri, dünya genelinde yaklaşık 1,4 milyon yeni 
teşhis ile 2020 yılında erkeklerde en sık teşhis edilen ikinci 
kanser türü olmuştur.[1] Prostat kanserinin bu denli sık gö-
rülmesi ve tanı yöntemlerinde ortaya çıkan gelişmeler ne-
ticesinde erken tanı ve tedavi oranları artmıştır. Özellikle 
batı ülkelerinde prostat kanserine mortalite azalmıştır.[2] 
Erken tanı sonucunda uygulanan erken tedavi ile morta-
litenin oldukça azalması günümüzde tedavi sonrası yaşam 
kalitesi sorunlarının daha detaylı irdelenmesine yol aç-
mıştır. Prostat kanseri ameliyatı sonrası görülen en yaygın 
komplikasyon erektil disfonksiyondur.[3,4]

ABSTRACT

Prostate cancer is among the most frequently diagnosed cancers in 
men; Its prevalence is increasing gradually as a result of developing 
diagnostic methods. There are also new treatment methods that follow 
the developing diagnostic methods. The most common complication 
after prostate cancer treatment is erectile dysfunction. With the decrease 
in the age of diagnosis, this complication is more important and is being 
discussed today. In this review, we will present the effect of minimally 
invasive surgical treatments applied in prostate cancer on erectile 
function in the light of current literature.
Keywords: prostate cancer, laparoscopic radical prostatectomy, robot-
assisted radical prostatectomy, erectile dysfunction

ÖZ

Prostat kanseri erkeklerde en sık teşhis edilen kanserler arasında olup; 
gelişen tanı yöntemleri neticesinde prevalansı giderek artmaktadır. 
Gelişen tanı yöntemlerini takip eden yeni tedavi yöntemleri de mev-
cuttur. Prostat kanseri tedavisi sonrası en sık görülen komplikasyon 
erektil disfonksiyondur. Tanı yaşının düşmesi ile bu komplikasyon 
günümüzde daha fazla önem arz etmekte ve irdelenmektedir. Bu 
derlemede sizlere prostat kanserinde uygulanan minimal invaziv cer-
rahi tedavilerin erektil fonksiyona etkisini güncel literatür eşliğinde 
sunacağız.
Anahtar Kelimeler: prostat kanseri, laparoskopik radikal prostatektomi, 
robot yardımlı radikal prostatektomi, erektil disfonksiyon

Günümüzde açık radikal prostatektomiye hem onkolojik 
hemde fonksiyonel sonuçları ile alternatif olarak uygulanan 
laparoskopik (LRP) ve robot yardımlı radikal prostatek-
tomi (RARP) tekniklerinin sonuçlarını inceleyen bir çok 
çalışma mevcuttur. Prostat anatomisinin daha iyi kavran-
masından sonra yeni gelişen cerrahi teknikler neticesinde 
erektil fonksiyonların devamı için nörovasküler demetlerin 
korunması mümkün olmuştur.

Bu çalışmalardan en kapsamlı ve en güncel olanlarından bir 
tanesi Ficarra ve ark. tarafından gerçekleştirilmiştir.[4] Bu 
çalışmada retropubik radikal prostatektomi (RRP), LRP ve 
RARP yöntemleri Medline, Embase ve Web of Science ve-
ritabanlarından erişilen datalar neticeinde sistematik olarak 
karşılaştırılmıştır. Erektil fonksiyonu değerlendirmek için 
Uluslararası Erektil Fonksiyon indeksi (IIEF) gibi valide 
bir anketin yalnızca iki makalede uygulandığı belirtildi.[5,6] 
Hiçbir çalışma erektil fonksiyon açısından RRP ile karşı-
laştırıldığında LRP lehine herhangi bir avantaj göstermedi 
(kanıt düzeyi: 2b). Bu çalışmada yer alan tek bir retrospek-
tif makalede ameliyattan 3 ay sonra erektil fonksiyonların 
düzelmesinde RARP lehine istatistiksel olarak anlamlı ol-
mayan bir sonuç gösterdi (kanıt düzeyi: 4).[6]
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Anastasiadis ve ark., RRP ile LRP sonrası fonksiyonel so-
nuçları değerlendirmek üzere 1998 ile 2001 yılları arasında 
70’i retropubik, 230’u laparoskopik yaklaşımlı olmak üzere 
radikal prostatektomi uygulanan 300 hastayı prospektif ola-
rak incelemiştir.[7] Hastaların tamamı ameliyattan önce ve 
ameliyattan sonra 1, 3, 6 ve 12 ay sonra üriner inkontinans 
ve erektil fonksiyon açısından anketlerle değerlendirilmiştir. 
Sonuçlar erektil fonksiyon için nörovasküler demet durumu 
ve yaşa göre analiz edildi. Çalışmada bir ve iki nörovasküler 
demet korunduktan sonra potens oranı retropubik ve lapa-
roskopik yaklaşımlar için sırasıyla %27 ve %46’dan %44 ve 
%53’e yükseldi (P >0,05). Bilateral nörovasküler demet ko-
ruması olan 60 yaşından genç hastalar için potens oranları 
%72 ve %81 idi (P >0,05). Sonuç olarak her iki yaklaşım 
ele alındığında, ameliyattan 1 yıl sonra kontinans ve erektil 
fonksiyon açısından benzer sonuçlar gösterdi.

Touijer ve ark.’nın yaptığı bir başka çalışmada 2003 ile 
2005 yılları arasında lokalize prostat kanseri nedeni ile ra-
dikal prostatektomi uygulanan 1430 erkek hastanın fonk-
siyonel sonuçları yaşam kalitesi anketleri doldurularak kar-
şılaştırılmıştır[8]; 612’sine laparoskopik, 818’ine retropubik 
açık yöntem uygulanan hastaların erektil fonksiyonlarında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.

Lokalize prostat kanseri nedeni ile RRP uygulanan 100 
hasta ile, RARP uygulanan 200 hastanın histopatolojik 
ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırıldığı tek merkez-
li, prospektif, randomize olmayan karşılaştırmada Tewari 
ve ark. RARP’den sonra RRP’ye göre hastaların daha hız-
lı ereksiyon geri dönüşü sağladığını tespit etmiştir (180’e 
karşılık 440 gün) (p<0,5).[9]

Günümüzde prostat kanserinde minimal invaziv cerrahi se-
çenekleri giderek popülerliğini artırmaktadır. Robot yardım-
lı radikal prostatektomi bu minvalde en çok tercih edilen 
yöntemdir; ancak günümüzde maliyet, erişilebilirlik, sürek-
lilik gibi dezavantajlar neticesinde LRP robotun güçlü bir 
alternatifi haline gelmiştir. Geleneksel kullanımda LRP beş 
veya altı trokar ile uygulanmaktadır. Öte yandan tek port ile 
uygulanan yönteminde ümit verici sonuçlar gösterebileceği 
bildirilmiştir.[10] Günümüzde tek port yöntemin uygulama 
ve erişim zorluğu göz önünde bulundurulduğunda minimal 
invaziv yaklaşımda üç trokar ile laparoskopik radikal prosta-
tektomi gündeme gelmiştir. Literatürde ilk kez Akın ve ark. 
tarafından tanımlanan bu tekniğin fonksiyonel ve onkolojik 
sonuçları bir çalışma ile duyurulmuştur.[11] Çalışmaya 2016 
ile 2019 yılları arasında LRP uygulanan 223 hasta dahil edil-
miştir. Bu hastaların 69’una geleneksel teknik ile, 154’üne 
yalnızca üç trokar ile uygulama yapılmıştır. Hastalara ame-
liyattan önce ve sonra IIEF-5 anketi dolduruldu. Hastanın 
medikal destekli/desteksiz spontan ereksiyonları varsa potent 

olarak kabul edildi. Ameliyat sonrası 6. aydaki veriler ince-
lendiğinde erektil fonksiyonlar açısından her iki grup arasın-
da istatistiksel farklılık tespit edilmemiştir.
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Erkek Cinsel Sağlığı

Açık üretroplasti sonrası seksüel fonksiyon – etkileyen 
faktörler ve önlemler
Sexual function after urethroplasty – affecting factors and precautions

Emre Tokuç , Metin İshak Öztürk

GİRİŞ

Üretra darlığı, prevalans olarak binde 2 ile 6 arasında rast-
lanılmakta ve tüm ürolojik patolojilerin yaklaşık %2’sini 
oluşturmaktadır.[1,2] Görece nadir olarak gözükse de, nüks 
etmeye meyilli bir hastalık olması, doğru tanı ve tedavi 
seçeneklerinin uygulanmasının önemini artırmaktadır. 
Üretroplastinin yüksek başarı oranları ve tekrarlanan en-
doskopik girişimlerin kötü sonuçları nedeniyle son yıllar-
da üretroplasti tekniklerinin artması yönünde bir eğilim 
olmuş ve %98’lere varan başarı oranları ile altın standart 
tedavi seçeneği haline gelmiştir.[3,4] Üretral rekonstrüksiyon 
alanında, başarı kavramı genel olarak ikincil girişimlerden 
kaçınma ve açık ve işlevsel bir üretra olarak tanımlanmış-
tır. Ancak üretral rekonstrüksiyona bağlı herhangi bir cinsel 

ABSTRACT

Success in urethral surgeries is generally evaluated by the patency of the 
urethra and the strength of the urine flow rate. However, from a different 
perspective, sexual complications that may occur after urethroplasty can 
seriously reduce the quality of life of patients and change the perception 
of operative success. It is critical to address these concerns in preoperative 
counseling for patients with urethral stricture and to follow up with 
them postoperatively. In this review, the sexual dysfunctions that may 
be encountered after urethroplasty, the factors affecting them, and the 
precautions that can be taken are mentioned.
Keywords: urethral stricture, sexual function, urethroplasty, erectile 
dysfunction

ÖZ

Üretra cerrahilerinde başarı genelde üretranın açıklığı ve idrar akım hı-
zının kuvveti ile değerlendirilmektedir. Ancak farklı bir perspektiften 
bakıldığında, üretroplasti sonrasında yaşanabilecek seksüel komplikas-
yonlar, hastaların hayat kalitesini ciddi oranda düşürebilir ve yapılan 
cerrahinin başarı algısını değiştirebilir. Üretra darlığı olan hastalara 
preoperatif bilgilendirmede bu konulardan da bahsedilmesi ve posto-
peratif olarak hastaların bu açıdan takip edilmesi önem arz etmektedir. 
Bu derlemede, üretroplasti operasyonu sonrası karşılaşılabilecek seksüel 
disfonksiyonlar, bunları etkileyen faktörler ve alınabilecek önlemlerden 
bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: üretra darlığı, seksüel fonksiyon, üretroplasti, erektil 
disfonksiyon

işlev bozukluğu veya genital komplikasyon, prosedür “başa-
rılı” kabul edilse ve açık bir üretra elde edilse bile, yaşam ka-
litesini ve ameliyat sonrası hasta memnuniyetini etkileyebi-
lir. Bu olasılıklar, ameliyat öncesi hastayla tartışılmalıdır.[5]

Bu derlemenin amacı, açık üretroplasti cerrahisinin erektil 
fonksiyon, ejakülasyon, penis boyutu, penil eğrilik ve geni-
tal duyu dâhil olmak üzere postoperatif seksüel fonksiyon 
üzerindeki etkisini ve alınabilecek önlemleri özetlemektir.

EREKTİL FONKSİYON

Üretroplasti sonrası erektil disfonksiyonun (ED) etiyolo-
jisinin, nörovasküler ve psikolojik dahil olmak üzere çok 
faktörlü olduğu düşünülmektedir. Nöroanatomik olarak 
üretranın interkrural diseksiyonu sırasında özellikle prok-
simal bulbar üretranın saat 1 ve 11 hizalarında kavernozal 
sinirlerin yaralanması nörojenik bir ED’ye sebep olabilmek-
tedir.[6,7] Üretroplasti sırasında üretranın diseksiyonu, künt 
travma veya elektrokoter nedeniyle bu sinirlerin yaralanma-
sına neden olabilir. Bu nedenle birçok cerrah anterior lateral 
proksimal bulbar üretra çevresinde dikkatli olunmasını ve 
bu alanda koterin en aza indirilmesini savunmaktadır.[8,9] 
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Ayrıca, iskiorektal fossada pudendal sinirden köken alan ve 
iskiokavernöz ve bulbospongiöz kasları boyunca ilerleyen 
perineal sinir de bulbospongiöz kası innerve eder, korpus 
spongiosumun innervasyonuna katkıda bulunur ve frenü-
ler bölge de dahil olmak üzere penisin ventral tarafını in-
nerve eden duyu dalları da verir.[10] Ventral diseksiyon ve 
bulbospongiosus kasının ayrılması sırasında bu sinirin ha-
sar görmesi, destekleyici erektil nöral yollara zarar vererek 
erektil fonksiyonu olumsuz etkileyebilir. Bunun yanında, 
üretranın mobilizasyonu ve/veya transeksiyonu esnasında 
bulbar arterlere ve bunun kavernozal/spongiosal dallarına 
gelebilecek her türlü travma, bu bölgenin kanlanmasını bo-
zarak altyapıda vasküler ağırlıklı bir ED sebebi olabilmekte-
dir.[11,12] Son olarak, erkek cinsel organına ve çevresine ya-
pılan operasyon da psikojenik ED’ye neden olabilmektedir. 
Coursey ve ark.’ın benzer yaşlarda sünnet ve üretroplasti ge-
çirmiş hastaları karşılaştıran çalışmasında de novo ED oran-
ları sırasıyla %27,3 ve %30,9 bulunmuştur.[13] Bu rakamlar 
yüksek olsa da, iki ameliyat arasında anlamlı bir fark olma-
ması, tek başına nörovasküler yaralanmayı değil, psikolojik 
faktörlerle de ilgili geçici ED’yi akla getirmektedir.

Yaş, darlığın uzunluğu, darlığın yeri ve uygulanan operas-
yonun tipi gibi faktörlerin üretroplasti sonrası erektil fonk-
siyonları etkilediği öne sürülmüştür.

YAŞ

Anger ve ark., yaş ve ameliyat öncesi ED’nin ameliyat son-
rası cinsel sonucu olumsuz etkileyebileceğini öne sürmüş-
lerdir. Prospektif incelemelerinde, IIEF anketinin erektil 
fonksiyon alanında postoperatif skoru ≤20 olan erkekler 
daha yaşlıydı (ortalama yaş 47’ye karşı 36,8, p=0,17) ve 
daha kötü preoperatif erektil fonksiyon değerlerine sahipti 
(ortalama 20’ye karşı 29, p=0,11) ancak bunlar istatistiksel 
bir anlamlılık göstermemekteydi.[14]

Diğer yazarlar, yaş ile ED oluşumu arasında herhangi bir 
ilişki bulmamışlardır, ancak veriler yaşlı erkeklerin ameliyat 
öncesi IIEF puanlarının daha düşük olduğunu ve IIEF de-
ğerlerinde daha büyük bir düşüşün olduğunu göstermiştir.
[15–17] Ürkmez ve ark., ameliyat öncesi IIEF’in >65 yaşındaki 
hastalarda (17,9) <65 yaşındakilere (21,6) göre daha kötü 
olduğunu ve IIEF’deki düşüşün >65 yaşındaki hastalarda 
(-4,3) <65 yaşındakilere (-0,1) göre daha yüksek olduğunu 
bulmuşlardır.[18] Bir meta-analiz ise, yaş arttıkça her yıl için 
de novo ED oranlarında artış yönünde istatistiksel olarak 
anlamlı olmayan bir eğilim olduğunu öne sürmüştür (OR 
1,12, CI 0,97–1,31).[19] Bu bilgiler ışığında, yaş, doku elas-
tisitesinde ve iyileşme yeteneği azalması ile üretroplasti son-
rası ED için direkt bir faktör ve altta yatan komorbiditelerin 
orantısal olarak artışı ile hazırlayıcı bir faktör olabilir.

DARLIK UZUNLUĞU

Darlığın uzunluğu, spongiofibrozis miktarı ve çevredeki 
nörovasküler doku hasarı dâhil olmak üzere hastalığın de-
recesinin bir belirteci olabilir. Darlık uzunluğu ayrıca cer-
rahi karar vermeyi, hangi tekniğin kullanılacağını ve diseke 
edilmesi gereken üretranın uzunluğunu da etkiler.[20] Bu 
nedenle, daha uzun onarımlarda ED riskinin arttığı var-
sayılabilir. Coursey ve ark. ED’lerinin kötüleştiğini bildi-
ren hastalarda, ED’lerinde değişiklik bildirmeyenlere veya 
iyileşme olanlara kıyasla daha uzun ortalama darlıklarının 
(6,8 cm’e karşı 4,4 cm) olduğunu bulmuşlardır.[13] Ürkmez 
ve ark., daha uzun darlıkları olan hastalarda (4–7 cm’ye 
karşı 1–3 cm) daha yüksek ameliyat öncesi ED oranları 
bulmuştur; bununla birlikte, ameliyat sonrası, iki kolda da 
ED riskinin artışı arasında anlamlı fark bulunamamıştır.
[18] Bir meta-analiz de dâhil olmak üzere diğer çalışmalar, 
darlık uzunluğu ve artmış postoperatif ED riski arasında 
bir ilişki bulamamıştır.[14,17,19]

DARLIK YERİ

Çoğu çalışma, üretroplasti sonrası ED oranlarında penil ve 
bulber rekonstrüksiyon arasında bir fark gözlemlememiş-
tir.[17,18,21] Bununla birlikte bir çalışmada, ameliyat öncesi 
normal erektil fonksiyonu olan erkeklerin alt analizinde, 
bulber üretroplastinin, penil üretroplastiye göre üretrop-
lasti sonrası ED gelişme riski daha yüksek bulunmuştur 
(%76’ya karşı %38, p=0,05).[22] Bu çalışmadaki önemli bir 
ayrıntı da iki gruptaki tüm hastalarda erektil fonksiyonun 
median altı ay içerisinde eski seviyelerine dönmesidir. Bu 
artmış risk, penil üretral cerrahi ile karşılaştırıldığında bul-
bar üretroplasti diseksiyonunun kavernozal sinirlere yakın-
lığına bağlı olabilir.

Posterior üretral darlıklar yaygın olarak pelvik kırık yara-
lanmaları ile ilişkilidir, ancak pelvik kırıklı hastalarda sade-
ce %2–10’unda eşlik eden üretral yaralanmalar tespit edi-
lebilir.[7] Pelvik kırığı olan tüm hastalarda ED’nin %5–20 
olduğu tahmin edilirken, üretra yaralanması eşliği olanlar-
da ED oranı %18–72 arasında değişmektedir.[7,23] Pubik 
diyastaz ve prostatik yer değiştirme ED için risk faktörleri 
olarak bulunmuştur. Koraitim ve ark. pubik kemik diyas-
tazı olan hastalarda ED gelişme riskinin 16 kat arttığını 
göstermiştir.[24] Ek olarak, darlık uzunluğunun veya defekt 
uzunluğunun artmasının bir risk faktörü olduğu bulun-
muştur. Defekt uzunluğu <2 cm ila >2 cm olan hastalar 
karşılaştırıldığında, işlem öncesi ED oranı sırasıyla %20
’ye karşı %64 bulunmuştur[25]. ED’nin etiyolojisi, pelviste 
yoğun skar oluşumu ile doğrudan nörovasküler yaralanma 
ve nöropraksi ile sonuçlanan travma gücüne bağlanabilir. 
Penil dupleks ultrasonografi kullanılarak, posterior üretra 
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hasarından sonra hastalarda ED’nin nedenlerinin arteriyel 
(%76), arteriyovenöz (%8) ve saf nörojenik (%16) olduğu 
gösterilmiştir. Hastaların %40’ında aynı zamanda sinir ve 
damar hasarı da olabilmektedir.[24]

Üretranın posterior kesimine yapılan rekonstrüksiyonları 
içeren çalışmalar değerlendirildiğinde, El-Assmy ve ark., 
posterior üretroplastiden sonra de novo ED olmadığını 
bildirmiştir, ancak bu hastalarının sadece %82’sinin ame-
liyattan önce ED’si zaten mevcut olduğunun altını çizmek 
gerekmektedir.[23] Dhabuwala ve ark.’nın çalışmasında pos-
terior üretroplasti sonrası de novo ED’si olan hasta olma-
mıştır ve ameliyat öncesi ED’si olan hastaların %22’si pos-
toperatif erektil fonksiyonda iyileşme bildirmiştir.[26] Bir 
meta-analiz, pelvik kırık travmasına bağlı %34’lük bir ED 
riskine ek olarak, posterior üretroplasti ile ilişkili olarak ge-
nel olarak %3’lük bir de novo ED riski öngörmüştür.[27]

OPERASYON TİPİ

Anterior üretroplasti, darlığın uzunluğu, yeri ve cerrahın 
tercihine göre değişen tekniklerle yapılabilir. Eksizyon ve 
primer anastomoz (EPA), üretral mobilizasyonu, striktü-
rün eksizyonunu ve proksimalden distale doğru sağlıklı 
üretranın çevresel anastomozunu içerir. Augmentasyon 
üretroplastisi (AU) ise, ventral, dorsal veya üretranın her 
iki tarafına da yerleştirilen onarım için bir greft (genellikle 
oral mukoza) veya deri flebi gerektirir. Bazı vakalar iki tek-
niğin kombinasyonunu da gerektirebilmektedir. Eksizyon 
ve primer anastomoz ile daha yüksek ED oranlarına ilişkin 
şüphelere dayanarak, birçok çalışma üretroplasti tipinin 
erektil fonksiyon üzerindeki etkisini değerlendirmiştir.

Eksizyon ve primer anastomoz, kısa üretral darlıklar için 
çoğu rekonstrüktif ürolog için birincil tercih olsa da, ek-
sizyon yapılmayan üretroplastilere kıyasla ED riskinin art-
tığına dair endişeler vardır.[16,21] Bu endişe, gerilimsiz bir 
anastomoz için üretranın tam mobilizasyonun yanı sıra 
korpus spongiosum’un tam olarak kesilmesi ve bunun so-
nucunda vasküler antegrad kan akışının azalmasına bağlı-
dır.[11] Morey ve ark. hem kısa hem de uzun EPA’ları içeren 
bir seride %30’luk bir ED oranı bildirmiştir ve bunların 
%13’ünde kalıcı ED olduğunu vurgulamıştır.[28] Barbagli 
ve ark., hastaların %13’ünde glans dolgunluğunda deği-
şiklik ve %18’inde azalmış glans hissi bildirmiştir.[29] Son 
zamanlarda, non-transecting anastomotik üretroplastilerin 
popülerliği artmaktadır. Bu teknikte spongiofibrozis, kor-
pus spongiozum tam kalınlıkta kesilmeden eksize edilir, 
korpus spongiozum boyunca kan akışının korunması sağ-
lanır ve gereksiz cerrahi travma önlenir. İkisini karşılaştıran 
randomize kontrollü çalışma bulunmamakla birlikte, pros-
pektif çok merkezli bir çalışma, standart bir EPA’ya sahip 

olanlarda %14,3’e kıyasla, non-transecting anastomozdan 
sonra ED oranının %4,3 olduğunu göstermiştir ve bunu 
diğer çalışmalar da desteklemiştir.[16,30] Genel olarak, stan-
dart bir EPA sırasında korpus spongiosum’un iki katmanlı 
bir şekilde kapatılmasının üretranın vasküler pleksusunu 
koruyarak ED riskini en aza indirdiği kabul görmektedir.

Bir greft ya da flep kullanılarak yapılan augmentasyon 
üretroplastilerindeise, hem transeksiyonun olmaması hem 
de üretranın daha az mobilizasyon gereksinimi olabilmesi, 
nöral travmayı ve kavernozal/spongiöz perforan kapiller-
lerin zarar görmesini minimalize eder. Palminteri ve ark., 
ventral onlay greft üretroplastilerinden sonra hiçbir has-
tada ED gelişmediğini savunmuşlardır. Hatta bu hastala-
rın %35’inde erektil fonksiyonlarında iyileşme olduğunu 
iddia etmektedir. Yazarlar, üretral transeksiyon ve dorsal 
mobilizasyon olmadan ventral onlay’in en düşük ED ris-
kini oluşturduğunu öne sürmektedir. Ayrıca bu çalışmada 
hastaların %4’ü ereksiyon sırasında soğuk penis başı bil-
dirmiştir ancak hiçbir hastada penis başı dolgunluğunda 
azalma olmamıştır.[31] İki tekniği karşılaştıran çalışmalara 
örnek vermek gerekirse, Furr ve ark. dorsal bukkal muko-
za graft üretroplastisi ile EPA’yı karşılaştırmıştır. Gruplar 
arasında ameliyat sonrası IIEF5 skoru anlamlı farklılık gös-
termemekteydi.[32] Meta-analizlerde ise veriler çelişkilidir. 
Feng ve ark., EPA’ya (%36) kıyasla bulber greft üretroplasti 
(%16) sonrasında ED insidansının daha düşük olduğunu 
bulmuşlardır (p=0,04). Bu çalışmanın altgrup analizlerine 
bakıldığında sadece iki çalışmayı ve toplam 1729 hastadan 
52’sini içermektedir.[8] Blaschko ve ark. tarafından yapılan 
ayrı bir meta-analizde tekniğe dayalı olarak üretroplasti 
sonrası erektil fonksiyonda fark tespit edilememiştir ancak 
bu makale, alt grup analizinde hangi çalışmaların veya has-
taların kullanıldığını açıklamamıştır.[19]

Özetle, erektil fonksiyon açısından anastomoz teknikleri-
nin greftleme tekniklerinden daha fazla etkileyip etkileme-
diği konusunda fikir birliği yoktur. Non-transecting tek-
nikler, EPA’ya göre vasküler alana daha hassas yaklaşıyor 
gibi gözükse de erektil fonksiyona katkıları tutarlı biçimde 
kanıtlanamamıştır. Transecting ve non-transecting teknik-
lerini karşılaştıran devam eden prospektif, çok merkezli, 
randomize, eşdeğerlik çalışması mevcuttur.[33] Bu çalışma, 
erektil fonksiyon da dâhil olmak üzere bu tekniklerin hem 
cerrahi hem de fonksiyonel sonuçları hakkında kanıt sağ-
layacak ve bulber arterin korunmasının önemine ışık tut-
maya çalışacaktır.

EJAKÜLATUVAR FONKSİYON

Spermin üretradan dışarı atılmasına iskiokavernöz ve 
bulbospongiöz kaslarının koordineli kasılmaları yardımcı 
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olur. Mevcut olan üretral obstrüksiyon da ejakülasyon iş-
levinin bozulmasına sebep olabilir. Ama aynı zamanda, 
kasların veya onu innerve eden perineal sinir dallarının 
hasar görmesi, üretroplasti sonrası ejakülatuvar kuvvetle-
rin azalmasına neden olabilir.[29] Erickson ve ark.’na göre 
hastaların %25’i preoperatif zayıf ejakülatuvar fonksiyon 
bildirmiştir.[34] Çalışmaların çoğu, üretral lümenin ona-
rımından sonra ejakülasyon fonksiyonunun düzeldiğini 
bildirmiştir. Ancak bununla birlikte, bazı hastalarda eja-
külatuvar fonksiyon değişmemiş veya kötüleşmiştir. Bu, 
bulber üretroplasti sırasında bulbospongiöz kasın (BSM) 
bölünmesi veya perineal sinir hasarı ile açıklanabilir. 
BSM’nin semen emisyonunda ve muhtemelen idrarın 
dışarı atılmasında da önemli bir rolü olduğu ve idrarın 
bulbusta tutulmasını önlediği bilinmektedir. Perineal si-
nir, santral tendonun diseksiyonu sırasında, iskiorektal 
fossadan çıkarken veya BSM orta hattı boyunca tamamen 
bölündüğünde hasar görebilir ve hem hassasiyet eksik-
liklerine hem de muhtemelen ejakülatuvar bozuklukla-
ra neden olabilir. Barbagli ve ark.’nın yaptığı çalışmada 
BSM koruyucu bulber üretroplasti tekniğini tanıtmıştır 
ve 12 hastalık serisinde hiçbir hastada semen emisyonun-
da azalma ve post-miksiyonel damlama görülmemiştir.
[35] Boşalma disfonksiyonu, ventral greft tekniklerinden 
sonra divertikül oluşumu ile de ilişkili olabilir. Dubey 
ve ark., deri flebi veya serbest greft ile onarılan bir dizi 
üretral darlık sunmuşlardır. Ventral flep/greft onlay üret-
roplastisi olan hastalar, dorsal onlay (%5; p=0,03) ile 
karşılaştırıldığında daha yüksek ejakülatuvar disfonksi-
yon (%20) insidansı bildirmişlerdir. Takip sırasında vent-
ral onlay üretroplastilerin %26’sında ve dorsal onlay’in 
%3’ünde flep divertikülü tespit etmişlerdir. (p=0,01).
[36] Ejakülatuvar fonksiyonun EPA veya AU’ya göre kar-
şılaştırmasını içeren çalışmalarda ise anlamlı farklılık 
saptanmamaktadır.[37] Özetle, hastalar üretroplastiden 
önce üretral lümen obstrüksiyonuna sekonder ejaküla-
tuvar disfonksiyonla karşımıza gelebilmektedir. Üretral 
onarımlar çoğu durumda ejakülatuvar işlevi iyileştirir, 
ancak hastaların %0–20’sinde kötüleşebilir. Bu riski en 
aza indirebilmek için Palminteri ve ark’larının önerdiği şu 
manevralar uygulanabilir; bulbospongiöz kasın orta hat-
tan dikkatli disseksiyonu, daha laterale konumlanan sinir 
dallarının zarar görmemesi, santral tendonun korunması, 
greftin korpus spongiosum ile iyice kaplanması ve bul-
bospongiöz kasın yeniden yapılandırılması.[31]

PENİL KISALIK / KURVATÜR

Penil uzunluk kaybı ve penil eğrilik, üretral rekonstrük-
siyon sonrası potansiyel komplikasyonlardır ve derecele-
rine bağlı olarak cinsel yaşamı ciddi şekilde bozabilir ve 

hastanın üretroplasti sonuçlarından memnuniyetsizliğine 
neden olabilir. Tipik olarak, anastomoz prosedürleri, pe-
nil üretrada uygulanan EPA’nın eğrilik ve penil kısalmaya 
neden olacağı endişesi nedeniyle bulber ve posterior üret-
ra ile sınırlandırılmıştır [38,39] ancak bu, son zamanlarda 
seçilmiş hastalarda penil EPA’nın iyi sonuçlarıyla tartışılır 
hale gelmiştir.[40] Bulbar üretroplastilerde, kurvatür riski-
ni azaltmak için distal mobilizasyon penoskrotal bileşkeye 
kadar yapılmalıdır. Çeşitli çalışmalar belli oranlarda penil 
kısalık ve eğrilik bildirmişlerdir ancak hiçbir çalışma yük-
sek dereceli eğrilikten söz etmemiştir. Uzun panüretral 
darlık onarımı, daha yüksek penil kısalma ve eğrilik riski 
anlamına gelebilir. Kulkarni ve ark. üretranın aşırı mobi-
lizasyonunu veya eksizyonunu en aza indirmeye çalışan, 
tek taraflı üretral diseksiyon, penil invajinasyon ve dorsal 
bukkal mukozal greft onlay içeren bir teknik öne sür-
müştür.[41] Gevşek greft tespitine izin vermek için işlem 
sırasında penisin gergin tutulması zorunludur. Dikkat 
edilmesi gereken püf noktası, özellikle penil bölgeyi et-
kileyen darlıklarda ve darlık uzunluğu arttığında EPA’dan 
AU tekniklerine kaymanın penil deformasyondan hastayı 
koruyacağı yönündedir.

PENİS DUYUSU AZALMASI – KAYBI / SOĞUK 
GLANS HİSSİ

Hastalar, üretroplasti sonrası eksik glans şişkinliği ve ge-
nital bölge hissiyatı değişikliklerinden bahsedebilir. Soğuk 
penis başı genelde primer anostomoz amacıyla korpus spon-
giosum’un kesilmesine bağlıdır, bu da zayıf distal kan akı-
şına ve dolayısıyla glans şişkinliğinin bozulmasına neden 
olabilir. Bulbar üretral diseksiyon sırasında perineal sinir 
dallarının yaralanması genital his bozukluklarını tetikleye-
bilir. Bulber darlık için EPA’dan sonra değerlendirilen bir 
hasta kohortunda, Barbagli ve ark. %1,6’sının ereksiyon 
sırasında penis başının soğumasından, %11,6’sının zayıf 
penis başı şişmesinden şikâyet ettiğini bildirmiştir. Ayrıca 
%18,3’ü penis başının veya distal penis şaftının hassasiye-
tinde azalma tanımlamıştır. Ancak hastaların sadece %1,6’sı 
ameliyat sonuçlarından memnun olmadığını bildirmiştir.
[29] Re-do üretroplastilerden sonra glans dolgunluğu ve pe-
nil his değişiklikleri daha sık gözlenmektedir.[42] Özetle, so-
ğuk glans üretroplasti sonrası hastaların %0–5’i tarafından 
tanımlanır. Azalmış glans tümesansı oldukça değişkendir, 
greftleme serilerinde %0 ila %60 ve anastomoz serilerinde 
%10 ila %16 arasında değişmektedir. Hastaların %10 ila 
%50’sinde genital değişmiş hassasiyet bildirilmiştir. Ancak, 
asıl önemli olan, bu değişikliklerin hastanın cinsel yaşamı-
nı ve üretroplastiden memnuniyetini nasıl etkilediğidir, ge-
nelde hastalar, bu tür bozukluklar ortaya çıksa bile tatmin 
edici bir cinsel yaşam sürdürdükleri belirtmiştir.
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SONUÇ

Cinsel sağlık, üretral rekonstrüksiyon geçiren hastalar için 
önemli bir konudur. Seksüel fonksiyonun bozulması, üret-
rada problem olmasa bile postoperatif memnuniyetsizliğe 
neden olabilir. Penil üretra müdahaleleri, uzun panüretral 
üretroplastiler ve revizyon ameliyatları daha büyük riskler 
oluşturmaktadır. Üretra cerrahisinde karşılaşılabilecek sek-
süel komplikasyonları en aza indirmenin yolu cerrahi ve 
anatomik tecrübeden ve bu riskleri bilmekten geçmektedir. 
Doğrulanmış değerlendirme formları kullanılarak yapıla-
cak değerlendirmeler hasta bilgilendirmesi ve takibi açısın-
dan da üst düzey önem taşımaktadır.
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Kadın Cinsel Sağlığı

Engelli kadınlarda üreme sağlığını etkileyen etmenler, 
üreme sağlığı sorunları ve hemşirenin rolü
Factors affecting reproductive health in women with disabilities, reproductive 
health problems and the role of the nurse

Esra Güler1 , Nülüfer Erbil2

ABSTRACT

Approximately15% of the world’s population lives with a physical, 
sensory, intellectual or mental disability, and 80% of these disabled 
individuals are in low– and middle-income countries. Women with 
disabilities are the group with the greatest difficulty in accessing and 
using information and services related to their sexual and reproductive 
health rights, which are the right of everyone around the world. The 
vast majority of women with disabilities do not have a say in sexual and 
reproductive health, they are accepted as genderless, they are evaluated 
as if they do not have reproductive rights, and they face obstacles. 
Factors such as people’s perceptions of disability, inaccessible health 
care facilities and equipment, discrimination, transportation barriers 
to accessing facilities, economic inadequacy, negative treatment from 
staff, unequal allocation of time and money within the household for 
their care prevent women from seeking, using and accessing health care. 
The barriers faced by women with disabilities in accessing reproductive 
health services can be grouped as national barriers related to the health 
system and individual barriers related to psychological, behavioral, 
social, physical, economic and education. Attention is drawn to 
issues such as education and care in reproductive health problems of 
disabled women, menstrual cycle and hygiene behaviors, sexual life, 
gynecological examination, family planning, parenting and fertility, 
sexually contagious infections. Among the health personnel, nurses are 
at a key point in solving the reproductive health problems of women 
with disabilities. For this reason, while giving care to disabled women, 
they should provide ethical and holistic care within the needs of disabled 
people, away from prejudice. In this review, it is aimed to guide in which 
areas women with disabilities have problems, the factors affecting them, 
and the nursing approaches developed for these problems.
Keywords: sexual health, disabilities, disabled woman, nurse, 
reproductive health

ÖZ

Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i fiziksel, duyusal, entelektüel veya zi-
hinsel bir engel ile yaşamaktadır ve bu engelli bireylerin %80’i düşük 
ve orta gelirli ülkelerde bulunmaktadır. Engelli kadınlar, dünya çapında 
herkesin hakkı olan cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarıyla ilgili bilgi-
ye ve hizmetlere erişme ve bunları kullanma konusunda en fazla zorluk 
yaşayan gruptur. Engelli kadınların büyük çoğunluğu cinsel ve üreme 
sağlığı hususunda söz sahibi olamamakta, cinsiyetsiz olarak kabul edil-
mekte ve üreme hakları yokmuş gibi değerlendirilmekte ve engellerle 
karşılaşmaktadır. İnsanların engelliliğe ilişkin algıları erişilemeyen sağlık 
hizmetleri tesisleri ve ekipmanları, ayrımcılık, tesislere erişimde ulaşım 
engelleri, ekonomik yetersizlik, personelden olumsuz muamele görme, 
bakımları için hane içinde eşit olmayan zaman ve para tahsisi gibi unsur-
lar kadının sağlık hizmetini aramasını, kullanımını ve erişimini engeller. 
Engelli kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişiminde karşılaştıkları 
engeller sağlık sistemiyle ilgili ulusal engeller ile psikolojik, davranışsal, 
toplumsal, fiziksel, ekonomik ve eğitimle ilgili bireysel engeller olarak 
gruplandırılabilir. Engelli kadınların üreme sağlığı sorunlarında eğitim 
alma ve bakıma yönelik sorunlar, menstrual siklus ve hijyen davranış-
ları, cinsel yaşam, jinekolojik muayene, aile planlaması, ebeveynlik ve 
doğurganlık, cinsel yolla bulaşıcı enfeksiyonlar gibi konulara dikkat 
çekilmektedir. Sağlık personelleri arasında hemşireler engelli kadınların 
üreme sağlığı sorunlarının çözümünde anahtar bir noktadadırlar. Bunun 
için engelli kadınlara bakım verirken önyargıdan uzak, engelli bireylerin 
ihtiyaçları dâhilinde etik ve holistik bakım verilmelidir. Bu derlemede, 
engelli kadınların hangi alanlarda sorun yaşadığını, bunları etkileyen 
faktörleri ve bu sorunlara yönelik geliştirilen hemşirelik yaklaşımlarına 
rehber oluşturmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: cinsel sağlık, engeller, engelli kadın, hemşire, üreme 
sağlığı

GİRİŞ

Engellilik, “sağlık sorunu olan bireyler arasındaki olumsuz 
tutumlar, erişilemeyen ulaşım ve kamu binaları ve sınırlı 
sosyal destek gibi kişisel ve çevresel faktörlerle etkileşim” 
olarak tanımlanmaktadır.[1] Dünya nüfusunun yaklaşık 
yüzde 15’i[2–4] yani dünya çapında bir milyar insanın en-
gelli olduğu tahmin edilmektedir.[2,4,5]

Engelli kadınlar cinsiyetleri ve engelleri sebebiyle şiddete 
karşı savunmasız oldukları için psikolojik, fiziksel, cinsel 
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şiddete maruz kalabilmekte[1] ve üreme ve cinsel sağlığa 
ilişkin sorunlar yaşayabilmektedir.[6] Engelli kadınların 
büyük çoğunluğu cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CS/ÜS) 
hususunda söz sahibi olamamakta, cinsiyetsiz olarak kabul 
edilmekte ve üreme hakları yokmuş gibi değerlendirilmek-
tedir.[7] Cinsel sağlık, bireylerin rızaya dayalı ilişkilerde cin-
selliklerini özgürce ifade etme, evlilik ve aile kurma gibi 
faaliyetlere katılma, cinsel konular hakkında ayrıntılı bilgi 
edinme ve mümkün olan en yüksek standartta cinsel sağlık 
hizmetine erişme haklarına dayanmaktadır.[8]

Engelliler, sekse ilgi duymayan, aseksüel olduklarına[5,9–11] 
veya cinsel aktiviteye katılamayan ve cinsel dürtülerini 
kontrol edemeyen kişiler şeklinde tanımlanmaktadır.[10] 
Ayrıca engelli kadınların hayatı cinsel sağlık ve üreme sağ-
lığı (CSÜS) gereksinimlerine sahip olma olasılığı düşük 
olarak nitelendirilen söylemler tarafından önemli ölçüde 
şekillendirilmekte[6] ve engellilerin cinselliği ve cinsel sağlı-
ğının geleneksel olarak ihmal edildiği de ileri sürülmekte-
dir.[5,9,11] Bu kavram yanılgıları ve mitler, engellilerin gerçek 
cinsel ilişkilerini ve uygulamalarını gizlemekte ve engellile-
rin cinsel hayatının ve evlilik hayatının olamayacağı fikrini 
pekiştirmekte; insan üremesinin ve zevkinin ayrılmaz bir 
parçası olan normal cinsel yaşamdan kasıtlı veya kasıtsız 
olarak dışlanmasına sebep olabilmektedir.[10]

Engelli kadınlar, üreme sağlığına ilişkin, eğitim ve bakım 
alma, jinekolojik muayene, cinsel yolla bulaşıcı hastalık-
lar[3], menstrual siklus ve hijyen davranışları, cinsel yaşam, 
aile planlaması, ebeveynlik ve doğurganlık[7] gibi sorunların 
yanı sıra engelli bireylere yönelik sağlık hizmetleri alanın-
daki altyapı sorunları nedeniyle üreme sağlığı hizmetlerine 
erişimde eşitsizlikler yaşamaktadır.[3,7] Etiyopya’da engelli-
lerin aile planlaması yöntemlerine ilişkin bilgi, tutum ve 
uygulamaları oldukça düşük bulunmuştur.[12] Sırbistan’da 
zihinsel engellilerin cinsel davranışlarının konu alındığı 
çalışmada, kadınların hamilelik, doğum kontrolü ve cin-
sel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi seviyelerinin 
çok düşük olduğu belirtilmiştir.[13] Türkiye’de görme en-
gelli bireylerin cinsel sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesinin 
amaçlandığı çalışmada, engelli bireylerin %91,42’sinin 
cinsel sağlık eğitimi almadığı, %82,86’sının cinsel sağlık 
bilgilerinin yetersiz olduğu, %62,86’sının cinsel sağlık ile 
ilgili bilgi kaynağının internetten olduğu belirtilmiştir.[14]

Dean ve ark.[6] CSÜS hizmetlerinden haberdar olan kadın-
ların hiçbirinin CSÜS ile ilgili koruyucu hizmetleri gerekli 
görmediğini bulmuştur. Engelliliğin, engelli ergen kızların 
engelli olmayanlara göre cinselliği daha erken deneyimlen-
mesine sebep olduğunu gösteren çalışmalarla beraber[5] en-
gelliliğin cinsel deneyimi geciktirdiğini gösteren çalışmalar 
da vardır.[10,15]

Bu derlemede, engelli kadınların CSÜS’lerini etkileyen 
faktörleri ve engelli kadınların en sık karşılaştıkları üreme 
sağlığı sorunlarını tanımlamak, konuya ilişkin farkındalık 
oluşturmak ve problemlere yönelik geliştirilen hemşirelik 
yaklaşımlarına rehber oluşturmak amaçlandı.

ENGELLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI 
ETKİLEYEN ENGELLER

Herhangi bir insan için optimal cinsel sağlığın elde edilme-
si, eğitim hakkı kadar, ayrımcılık yapmama, mahremiyet, 
bilgi ve sağlık hizmetlerine erişim, şiddet ve zorlamadan 
uzak olma gibi temel insan haklarının gerçekleştirilmesine 
bağlıdır.[8] İnsanların engelliliğe ilişkin algıları[10], erişile-
meyen sağlık hizmetleri tesisleri ve ekipmanları, klişeler ve 
ayrımcılık, erişilemeyen aile planlaması klinikleri, tesislere 
erişimde ulaşım engelleri, ekonomik yetersizlik, personel-
den olumsuz muamele görme, bakımları için hane içinde 
eşit olmayan zaman ve para tahsisi, sınırlı sağlık hizmeti 
kapsamı ve engellilikle ilgili eğitim veya duyarlılık ve/veya 
kadını cinsel sağlık ve üreme sağlığı bakımına ihtiyacı olan 
bir kişi olarak tanımama gibi unsurlar kadının sağlık hiz-
metini aramasını, kullanımını ve erişimini engeller.[6,16] 
Engelli kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişiminde 
karşılaştıkları engeller sağlık sistemiyle ilgili ulusal engeller 
ile psikolojik, davranışsal, toplumsal, fiziksel, ekonomik ve 
eğitimle ilgili bireysel engeller olarak gruplandırılabilir.[3,17] 
Engelli kadınların haklarını tanımalarının ve kendi cinsel-
liklerini kontrol etme becerilerinin, cinsiyete dayalı ayrım-
cılık nedeniyle kısıtlandığı[6] ve engellilerin çoğunluğunun 
cinsel sağlığı ve cinsel yaşamları hakkında pek çok şeyin 
bilinmediği bulunmuştur.[8] Perinatal bakım ortamları, 
fiziksel engeli bulunan insanların hareket kısıtlamalarına 
uymayan muayene masaları, işitme engelli kadınlar için 
tercüman eksikliği, zihinsel ve gelişimsel engelli kadınlarla 
kullanılan karmaşık tıbbi terminoloji gibi bakım sunumu 
ve çevresel faktörler engellilerin optimal bakıma ulaşmala-
rını engeller.[18]

Kültürel Engeller

Kültürel ve sosyal inançlar, zihinsel engelli ergenlerin 
cinselliğini sınırlayan ve cinsel arzularının olmadığı yö-
nündedir.[8] Bu yanlış algılamalar ve inançlar, engellilerin 
cinselliği ve cinsel yaşamları hakkında farkındalık eksik-
liğinin yanı sıra engelliliğin yetersiz anlaşılmasından da 
kaynaklanmaktadır.[3] Mitler ve tabular engelli insanlarda 
doğuştan gelen kırılganlıkların artmasına ve sağlık hizmet-
lerine erişim güçlüklerine sebep olarak, cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlarla (CYBE) karşılaşma riskini artırarak CSÜS 
üzerinde etki gösterebilir.[19] Ganle ve ark.[3] olumsuz 
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sosyo-kültürel/dini inançlar ve uygulamaların engelli ka-
dınların sağlık hizmetlerine ulaşımını olumsuz etkilediğini 
saptamıştır. Devkota ve ark.[20] pek çok engelli kadınların, 
bazı ailelerin, sağlık hizmeti sunucularının ve toplum üye-
lerinin direnişiyle ve desteksizliğiyle karşılaşacaklarını bil-
seler veya korksalar da, çocuk istediğini, hamile kalmaya 
karar verdiğini ve doğum öncesi sağlık bakımı ve doğum 
için destek aradığını saptamıştır.

Fiziksel Engeller

Fiziksel engeller, engelli kişilerin kendilerine uygun olarak 
yapılmayan kurum ve şehir planlamalarından dolayı sos-
yal hayata ve sağlık hizmetlerine ulaşmada zorlanması ya 
da ulaşamamasıdır. Apartman girişleri, otoparklar, parklar, 
kaldırımlar, toplu taşıma ve rampalar, bu engellerden bazı-
larıdır.[21] Ganle ve ark.[3] engellilere uygun olmayan fiziksel 
sağlık altyapısının engellilerin sağlık hizmetlerine ulaşımı-
nı olumsuz etkilediğini bulmuştur. Çalışmalar engellilere 
uygun olmayan çevresel faktörlerin[22], erişilemeyen mu-
ayene masalarının[9,22], engellilere aşina olmayan hastane 
personelinin ve engellilerin cinsel açıdan aktif olmadığına 
dair varsayımların engellilerin sağlık hizmetine erişimlerini 
olumsuz etkilediğini göstermektedir.[9]

Psikolojik Engeller

Engelli kadınlar daha fazla istismara açık ve daha kırılgan 
kişilerdir. Bunlar diğer kadınlara göre daha fazla psikolojik 
desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu tür desteğin göz ardı edilme-
si engelli kadının kendisine olan sevgisini zedeleyebilir ve 
ilave sağlık sorunlarına neden olabilir.[17–21] Sınırlı cinsel 
deneyimler, dil güçlükleri, iletişim sorunları, korku, utanç, 
düşük özgüven ve zayıf müzakere becerileri ile birlikte cin-
sellik hakkında bilgi eksikliği, engelli kadın ve erkeklerin 
güvenli olmayan durumlara maruz kalmasını artırabilir.[23] 

Böylece engellilerde psikososyal alan da etkilenmelerle be-
raber kaygı ve depresyon prevalansı genel popülasyona göre 
daha yükseğe çıkmaktadır.[1]

Gray ve ark.[9] engelli kadınların jinekolojik muayene ge-
rektiren durumlarda, pratikte yanlarında giyinme veya so-
yunma konusunda yardımcı olacak bir aile üyesine ihtiyaç 
duymalarının, gizlilik ve mahremiyet istekleriyle çatışma 
yarattığını bulmuştur. Başka bir çalışmada, engelli kadınla-
rın birçok kez kendilerini suçlu ve yük hissettikleri ve ha-
yatın her alanında cesaretlerinin kırıldığı bulunmuştur.[24]

Ekonomik Engeller

Engellilik ve yoksulluk iki yönlü bir şekilde ilişkilidir. 
Bir yandan, sağlık hizmetlerine, eğitime, istihdama ve 
sosyal katılıma daha düşük erişim düzeyleri göz önüne 

alındığında, engelli kişilerin yoksullaşma riski daha yük-
sektir. Öte yandan, yoksul bireylerin koruyucu sağlık hiz-
metlerine erişememeleri, yetersiz beslenmeleri ve daha risk-
li yaşam koşulları nedeniyle engelli olma olasılıkları daha 
yüksektir.[25] Engellilerin %80’inin düşük ve orta gelirli 
ülkelerde yaşadığı tahmin edilmektedir.[4] Ekonomik du-
rumdan kaynaklı açığa çıkan bu sosyal eşitsizlikten dolayı 
engelli kadınlar sağlık hizmetlerine ulaşımda sorun yaşa-
yabilir.[6]

Pinilla-Roncancio ve ark.[25] Hindistan, Guatemala ve 
Kamerun’da engelli kişilerin engelli olmayan kişilere kıyas-
la daha yüksek düzeyde çok boyutlu yoksullukla karşı kar-
şıya olduğunu, engelli kadınların engelli erkeklere oranla 
daha fazla yoksul olduklarını bulmuştur. Birleşik Krallık’ta 
yapılan bir araştırmada, engelli olmayanlar için yoksulluk 
oranının %17,9, engelliler için yoksulluk oranının %23,1 
olduğu, fakat engelli olmakla ilgili ekstra harcamalar dikka-
te alındığında, engelliler için yoksulluk oranının % 47,4’e 
yükseldiği belirlenmiştir.[26] Devkota ve ark.[20] engelli ka-
dınların ekonomik olarak bir yük gibi algıladığını, tedavi, 
rehabilitasyon veya diğer temel bakım ihtiyaçları dahil ol-
mak üzere ihtiyaçlarına çok az veya hiç öncelik verilmeden 
ailelerde ayrımcılık yapıldığını bulmuştur.

Eğitim Engelleri

Eğitim, sıklıkla sosyal ve ekonomik güçlendirmeyi sağla-
yan ve bireylerin CSÜS hizmetlerinden yararlanmalarına 
olumlu katkıda bulunan kilit bir faktördür. Eğitim yal-
nızca sağlığı doğrudan iyileştirmekle kalmaz, aynı zaman-
da iş ve ekonomik koşullar, sosyal-psikolojik kaynaklar 
ve sağlıklı yaşam tarzı yoluyla dolaylı olarak da gelişir.[27] 
Engelli bireyler, engelli olmayan bireylere göre genel ola-
rak daha kötü sağlık, daha düşük eğitim başarıları, daha 
az ekonomik fırsatlar ve daha yüksek yoksulluk oranları-
na sahiptir.[3]

Ganle ve ark.[3] engelliler arasında düşük okuryazarlığın 
sağlık hizmetlerine ulaşımı olumsuz etkilediğini bulmuş-
tur. Mosher ve ark.[16] engelli kadınların diğer kadınlara 
göre sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeylerinin düşük 
eğitim seviyesi, düşük gelir ve çalışma durumu gibi fak-
törlerden olumsuz etkilendiğini saptamıştır. Du ve ark.[27] 
yüksek eğitim seviyesinin engellilerin doğum öncesi bakım, 
doğum bakımı, doğum sonrası bakım, aile planlaması ve 
CSÜS hizmetlerinden yararlanmalarını istatistiksel olarak 
önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Matin ve ark.[23] 
cinsellik eğitiminin olmamasının, zihinsel engelli kadınlar 
için ciddi bir endişe ve cinsel sağlık için risk faktörü oluş-
turduğunu bulmuştur.



43Güler ve Erbil  n  Engelli kadınlarda üreme sağlığını etkileyen etmenler, üreme sağlığı sorunları ve hemşirenin rolü

Sağlık Personelini Davranışı ve Sağlık Kuruluşu 
Engelleri

Sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engeller, sağlık ve 
sosyal hizmeti sunucularının tutumsal önyargılarını ve 
klinik ortamlardaki fiziksel engelleri içerir.[3] Engelli birey-
lere ihtiyaçları dâhilinde tıbbi ekipman yeterince sağlana-
mamaktadır. Sağlık personelinin engellileri dinlememesi, 
saygılı davranmaması, yeterince zaman ayırmaması, tedavi 
kararlarına dahil etmemesi veya tedavileri uygun şekilde 
açıklamaması gibi faktörler de sağlık hizmetinden yarar-
lanmayı azaltır.[28]

Gray ve ark.[9] sağlık hizmeti sunucularının sıklıkla sereb-
ral palsili kadınların cinsel olarak aktif olmadığını var-
saydıklarını ve bu nedenle seks hakkında bilgiye ihtiyaç 
duymadıklarını düşündüklerini saptamıştır. Du ve ark.[27] 
engellilerin sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından kötü mu-
ameleye maruz kaldıklarını ve bununda onları gelecekteki 
CSÜS hizmetlerini aramaktan vazgeçirdiğini bulmuştur. 
Başka bir çalışmada, düşük ve orta gelirli ülkelerde, engelli 
kişilerin karşılaştığı genel sağlık hizmetleri önündeki en-
geller arasında bilgi eksikliği, sınırlı hareketlilik, damga-
lanma, olumsuz ve kötü personel tutumu yer almaktadır.
[29] Yapılan çalışmalarda olumlu sağlık personeli davranışın 
engelli kadınlarda hasta/sağlayıcı ilişkilerini güçlendirdiği 
bulunmuştur. Engelli kadınların devlete ait tesislerde kötü 
muamele görme korkusunu öne sürerek, devlet tesisleri 
yerine özel tesisleri tercih ettiğini saptayan çalışmalar da 
vardır.[6,22]

Toplumsal Statü, Davranışlar ve Aile İçinde 
Karşılaşılan Engeller

Engelli nüfusun çocuk sahibi olamayacakları, hatta cinsel 
eylemde bulunamayacakları inancıyla cinselliği ile ilgili 
damgalamaların 21. yüzyılda da devam ettiği görülmek-
tedir. Engelli bireyler genellikle ailede reddedilme veya 
aşırı koruma duygularını, özerklik için ortez ve protezleri 
edinmede güçlükleri, eğitim ve mesleki niteliklere çok az 
yatırım yapılması, sağlık hizmetlerinde fiziksel ve tutumsal 
engellerin yanı sıra cinsellik ve annelik gibi bir çok alanda 
toplumsal kaynaklı eksikliklere bağlı olarak sorun yaşarlar.
[19] Bu nedenle, engelli kişilerin eğitime, istihdama, evlili-
ğe erişimleri veya siyasi ve sosyal etkinliklere katılmalarına 
izin verilme olasılıkları daha düşüktür.[20]

Engellilerin CSÜS hizmetlerine ve bilgilerine erişmesini 
sağlayacak topluluk veya aile destek ağlarının olmaması-
nı ve cinsiyet eşitsizliğinin sağlık hizmetlerine ulaşımında 
olumsuz etki olduğu bulunmuştur.[3] Başka bir çalışmada 
engelli kadınların çoğu, evlilikle ilgili karar verme sürecini 
kısıtlı ve büyük ölçüde ebeveynleri veya vasileri tarafından 

kontrol edildiği belirtilmiştir. Ev içi fiziksel, duygusal ve 
sözlü taciz yaşadıklarını, CSÜS ve haklara ulaşmada zor-
luklar yaşandığı bildirilmiştir.[6]

Engellilik Türüne Bağlı Engeller

Engellilere yönelik tutumlar engellilik türüne göre farklılık 
gösterir, daha görünür engelleri olanlar genellikle daha faz-
la ayrımcılık ve dışlanmayla karşı karşıya kalır.[20] Fiziksel 
engelli kadınlar tıbbi muayenehanelere, muayene masala-
rına ve teşhis ekipmanına erişimi azaltan engellerle müca-
dele eder.[22] Yapılan çalışmalarda fiziksel engelli kadınların 
ihtiyaçları ve tercihleriyle ilgili olumsuz engellilik kalıp 
yargıları, yanlış algılamalar, bakıma erişimde ve bakımın 
kalitesinde sorun yaşadığını göstermekle beraber[22], fizik-
sel engelli kadınların, engelli olmayanlara benzer şekilde 
doğum öncesi bakıma ulaştığını da göstermektedir.[30]

Zihinsel engelli ergenler, normal insanların yanı sıra ikin-
cil cinsel özellikler ve cinsel istekler gibi farklı değişiklikler 
yaşarlar. Bununla birlikte, bu değişiklikler, düşük zekâ sevi-
yesi nedeniyle onları daha fazla soruna ve zorluğa maruz bı-
rakabilir. Uygunsuz davranışları anlamaları, kötü niyetli ve 
normal cinsel ilişkileri ayırt edememeleri, pazarlık ilişkileri 
kurmadaki sorunları ve cinsel istismarları bildirmedeki ek-
siklikleri cinsel hassasiyetlerine örnek olarak verilebilir. Bu 
cinsel tacizleri istenmeyen gebelikler, CYBE, İnsan İmmün 
Yetmezlik Virüsü/ Edinilmiş İmmün Yetmezlik Sendromu 
(HIV/AIDS) izleyebilir.[31] Menstruasyon yönetimi ve ha-
mileliği önleme amacıyla doğum kontrol hapı alınması da 
dahil olmak üzere cinsel sağlık hizmetlerine erişimde bir-
den fazla engelle karşılaşabilirler.[16]

Yapılan çalışmalarda, zihinsel engelli ergenlerde röntgen-
cilik, mastürbasyon, cinsel arzularını toplum içinde ifşa 
etme, başkalarıyla ve hatta yakınlarıyla cinsel ilişkiye girme 
arzusunu ifade etme[31], cinsel saldırganlık gibi sorunlar gö-
rülmektedir.[23] Temple ve ark.[32] şiddete maruz kalma se-
viyeleri tüm engel türlerinde yüksek olmasına rağmen, risk 
özellikle zihinsel engelliler için daha şiddetli bulmuştur.

ENGELLİ KADINLARIN EN SIK 
KARŞILAŞTIKLARI ÜREME SAĞLIĞI 
SORUNLARI

Üreme hakları ve sağlığı insan haklarının ana bir faktörü ve 
insan refahında belirleyici bir unsur olarak kabul edilmek-
tedir.[21] Bu çalışmada engelli kadınların üreme sağlığı so-
runları eğitim alma ve bakıma yönelik sorunlar, menstrual 
siklus ve hijyen davranışları, cinsel yaşam, jinekolojik mu-
ayene, aile planlaması, ebeveynlik ve doğurganlık, CYBE 
başlıkları altında incelendi.
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Engelli Kadınlarda Eğitim Alma ve Bakıma Yönelik 
Sorunlar

Birey, aile ve topluma sağlıklı hayat alışkanlıklarının ka-
zandırılmasında, sağlığı geliştirme, sürdürme ve korumada 
eğitim önemli bir unsurdur. Kişiye uyumlu olacak biçim-
de, kendi kendine bakımını yapabilmesi için etkin bir eği-
tim programı planlanması ve uygulanması önem taşımak-
tadır.[33]

Sağlık profesyonelleri, özellikle jinekolojik ve obstetrik so-
runlarla ilgili sağlık eğitiminde engelli kadınların bakımını 
planlama ve sağlama konusunda bilgi ve deneyime sahip 
olmayabilir.[30,33] Örneğin doğum öncesi bakıma yönelik 
bilgiler görme engelli kadınlar için uygunsuz ve yetersiz bir 
şekilde verilebilir.[30] Görme yetersizliği olanlara yönelik 
Braille alfabesiyle yazılı bilgilendirme sistemi eksik kalmak-
ta ve mevcut kaynakların gören insanlara yönelik olması-
na bağlı bu durum daha da hassaslaşmaktadır.[33] Görme 
Engelli Kadınlara Verilen Planlı Üreme Sağlığı Eğitiminin 
Bilgi Düzeyi ve Memnuniyet Üzerine Etkisinin incelendiği 
çalışmada kadınların %50’sinin daha önce üreme sağlığına 
yönelik sorunlar yaşadığını, en fazla yaşanılan sorunun en-
feksiyon (%33,3) olduğu, Human Papilloma Virüslü has-
tanın eğitimden önce hastalığına karşı bir endişe yaşadığını 
ama eğitimin stres düzeyini azalttığı saptanmıştır.[33]

İşitme engelli kadınlarda engelleri sebebiyle sınırlı do-
ğum öncesi ziyaretlere ve annelik bilgisine sahip olabilir.
[30] Engelli bireylerle çalışan sağlık personelinin tutum ve 
davranışları engellilerin CS/ÜS hakkında eğitim almasını 
engeller.[34] Devkota ve ark.[34] sağlık personelinin yalnız-
ca %6,6’sı bir tür engellilikle ilgili eğitim aldığını, engelli 
insanlara bakma konusunda bilgi eksikliği ve ayrıca engel-
lilerin ihtiyaçlarını ve haklarını anlama konusunda yetersiz 
olduğunu saptamıştır. Çalışmanın devamında, engelli ka-
dınların bazılarının sağlık personelleriyle olumlu deneyim 
yaşadığını bildirmiştir. Malouf ve ark.[30] İngiltere’de, zi-
hinsel sağlık veya öğrenme güçlüğü olan kadınların doğum 
sonrası dönemde beş veya daha fazla ev ziyareti alma veya 
bir klinikte ebe görme olasılığını önemli ölçüde daha yük-
sek bulmuştur. Başka bir çalışmada kadınların %73,3’ünün 
daha önce üreme sağlığı konusunda eğitim almadığını, 
%46,7’sinin üreme sağlığı konusundaki bilgilerini yetersiz 
olarak değerlendirdiğini saptamıştır.[33]

Engelli Kadınlarda Menstruel Siklus ve Hijyen 
Davranışları

Menstruasyon, engeli olsun olmasın tüm kadınların hayat-
larının yaklaşık 30–40 senelik döneminde yaşanan durum-
dur. Menstruasyon döneminde yapılan hatalı uygulamalar, 
kadın sağlığını ciddi şekilde etkilemektedir. Bu nedenle 

menstruasyon döneminin sağlıklı yönetimi kadın sağlığı 
açısından oldukça önemlidi.[7] Menstrual ürünleri kullan-
manın zorluğu[22] ve satın alınabilirliği, birçok ülkede, özel-
likle düşük sosyo-ekonomik gruplardaki insanlar için bir 
sorundur ve üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkiye neden 
olabilir.[11] Thapa ve Sivakami[35] engelli ergenlerin kendi 
menstruasyonlarının yönetiminde çok önemli bir rol oyna-
madığını ve bu durumunda üreme sağlığına ulaşmada engel 
oluşturduğunu saptamıştır.

Engellilerin adet görürken farklı engel türlerine sahip kişi-
lere göre değişen çeşitli ayrımcılığa maruz kalmaları muh-
temeldir. Erişilemeyen tuvaletler, ayakta duramayan veya 
göremeyen engellilerin, pedlerini veya bezlerini değiştir-
mek için sık sık emeklemeleri veya kirli tuvalet koltuk-
larına oturmaları anlamına gelir. Görme bozukluğu olan 
kişiler adetlerinin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini an-
layamayabilirler. Görme engelli kadınların genital hijyen 
konusundaki bilgi eksikliklerinin olduğu saptanmıştır.[33] 
Bununla beraber işitme, iletişim veya zihinsel bozukluğu 
olan kişiler de, acı çektiklerinde veya desteğe ihtiyaç duy-
duklarında daha az iletişim kurabilirler.[11]

Kalpakjian ve ark.[22] engelli kadınların menstrual dönemde 
ped yerleştirilmesi işleminde diğer kişisel bakım durumla-
rında yardıma ihtiyaç duymanın aksine, bu dönemde daha 
mahrem ve özel bir mesele olarak hissetmiştir. Özellikle el/
kol fonksiyonu kısıtlı olanlar için başkalarının yardımıyla 
bile, pedin yanlış yerleştirilmesi yaygın olarak görülmüş 
ve bununda giysilere menstrual kanın sızmasına sebep ol-
duğu saptanmıştır. Thapa ve Sivakami[35] zihinsel engelli 
kişilerin adet ürününü başkalarının önünde değiştirmeye 
çalıştığını, regl ürününü giymeyi reddettiğini, bunun da 
bakıcı tarafından strese ve engelli kişiyle sürekli çatışmaya 
yol açtığını bulmuştur.

Engelli Kadılarda Cinsel Yaşam

Engelli kadınlar için cinsel işlev ve cinsel tatmin, bozulmuş 
fiziksel hareketlilik ve işlevsel kısıtlamalardan, spastisite ve 
bağırsak/mesane inkontinansı gibi ikincil koşullardan ve 
depresyon ve düşük cinsel öz saygı gibi psikososyal sorun-
lardan etkilenen karmaşık sorunlardır.[22] Engelli kadınlar-
da görülen cinsel işlev bozuklukları en sık cinsel istek azlığı, 
uyarılma ve lubrikasyon yetersizliği ile orgazmda yaşanan 
zorluktur.[17] Engelli bireyler toplumun, sistemin ve sağlık 
personelinin duyarlı olmayan tutumu nedeniyle cinsel ih-
tiyaçlarını baskılamakta, bu durumu içselleştirmekte ve ye-
terince cinsel bakım alamamaktadır.[7] Kalpakjian ve ark.
[22] engelli bireylerin tıbbi kaygıları ve engelliliklerini yönet-
menin yaşamlarında bir öncelik hali oluşturması sebebiyle 
cinselliklerine olan ilginin azaldığı ve cinsel ilişki esnasında 
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uygun pozisyonun bulunamamasıyla ilgili sorun yaşadığını 
tespit etmiştir. Matin ve ark.[23] zihinsel engelli kadınlarda 
cinsel sağlık sorunlarının nitel araştırmalarını inceleyen siste-
matik çalışmasında, engelli kadınların engellikleri sebebiyle 
toplumun aseksüel olarak tutunduğu bakış açısı yüzünden 
cinselliklerini sakladıklarını ve ailelerinin istenmeyen gebe-
likler konusunda endişe yaşadığını bulmuştur.

Engelli kadınların engelleri sebebiyle birinci basamak sağ-
lık hizmetlerinde CS/ÜS haklarına yönelik bakım alama-
ması engelli kadınların kırılgan profillerini artırmakta ve 
alınan bakımın kalitesini azaltmaktadır.[19] Gray ve ark.[9] 
engelli kadınların cinsellik ve üreme sağlığıyla ilgili sağlık 
hizmeti sağlayıcılarından bilgi ve bakım alamadıklarını, 
aile, arkadaşlar, okul ve internet dahil olmak üzere diğer 
kaynaklardan bilgi aradıklarını bulmuştur. Matin ve ark.
[23] zihinsel engelli kadınlarda zihinsel engelliğin cinsel bilgi 
eksikliğine bağlı sağlıklı bir cinsel ilişki yaşamaları için ana 
engel olduğunu bulmuştur.

Engelli Kadınlarda Jinekolojik Muayene

Yapılan muayene ve kontroller ile hastalıklar erken dönem-
de belirlenip tedavi süresi ve maaliyeti azaltılabilir. Bunun 
için her kadının düzenli jinekolojik muayene ve iyi bir 
hizmet alma hakkı vardır. Ancak yetersizliği olan kadınlar 
tarama ve muayenelerini yaptırmakta ve hizmete ulaşmak-
ta zorluklarla karşılaşabilmektedirler.[33] Muayene masa-
larının özellikleri yetersiz bir fizik muayenenin olmasına 
sebep olmaktadır.[17,21] Sağlık profesyonelleri arasındaki ile-
tişimsizlik, muayeneye yeterli zaman ayrılmaması, yetersiz 
bir fizik muayeneye sağlık hizmetlerinde hizmet kalitesini 
düşürebilir.[21] Spastisitesi olan kadınlar için muayeneler, 
özellikle kendilerini konumlandırmaya çalışırken veya ba-
caklarını açık tutmaya yardımcı olurken, onları utandıra-
cak şekilde zor olabilir.[22] Yaşayan tüm bu sonuçlar engelli 
kadınlar için rahatsız edici ve güvensiz bir deneyim olabil-
mektedir.[17,21]

Yaşar ve ark.[36] görme engelli kadınların çoğunun, jine-
kolojik muayeneye gitmediklerini ve Pap smear testi yap-
tırmadıkları görmüş, nedeninin ise çoğunlukla utanma, 
rahatsız edici bulma ve bilgi eksikliği olduğu saptanmış-
tır. Kalpakjian ve ark.[22] kadının muayeneye refakatçi ile 
gelmesi ve kendini açıklayamaması kadınların kendilerini 
psikolojik anlamda yetersiz hissetmesine sebep olduğunu 
saptamıştır. Ayrıca pelvik muayenelerde büyük ölçüde, 
muayene masasına çıkmadaki zorluklara ve sıklıkla de-
ğişen anatomi veya yüksek kas tonusu nedeniyle ağrı ve 
düşme korkusunun kadında endişe kaynağı oluşturduğu-
nu saptamıştır. Başka bir çalışmada kadınların çoğunluk-
la bilgi eksikliğinden kaynaklı, tarama testlerini düzenli 

yaptırmadığı, kendi kendine meme muayenesi (KKMM) 
ve KKMM muayenelerini düzenli uygulamadığı belirlen-
miştir.[33]

Engelli Kadınlarda Aile Planlaması

Engelli kişilerin cinselliği ve cinsel sağlığı geleneksel ola-
rak değersizleştirildiğinden, göz ardı edildiğinden veya 
sosyal olarak damgalandığından, bu nüfustaki kadınların 
aile planlaması hizmetlerini kullanmaları beklenmeyebilir, 
çok daha az hamileliği veya hamileliği önlemeyi düşünme, 
uygun doğum kontrolü seçenekleri hakkında danışman-
lık alma gibi durumlar söz konusu olabilir.[16] Genellikle 
sosyal olarak izole ve istismar edilen engelli kadınların bu 
durumu aile planlaması (AP) hizmetlerine erişimde düşük 
öncelikli olmasına sebep olabilir.[7]

Yimer ve Modiba[10] cinsel olarak aktif engelli kadınların ne-
redeyse yarısının, modern doğum kontrol yöntemlerini kul-
landığını, ancak anketin yapıldığı tarihteki doğum kontrol 
prevalansının %31,1 olduğunu bulmuştur. Katılımcıların 
%51’inin implant kullandığını ve modern doğum kontrol 
yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi düzeyinin %32,5 oldu-
ğu tespit edilmiştir. AP ile ilgili bilgileri %76’sının arkadaşla-
rından, geri kalan kısmının ise sağlık çalışanları, televizyon/
radyo ve cinsel partnerlerinden aldığı saptanmıştır. Başka 
bir çalışma ise engelli kadınlar, engelli olmayan kadınlara 
kıyasla AP hizmetlerinden daha az yararlandıkları saptan-
mıştır.[16] Engelli kadınların, %96,7’sinin aile planlaması 
yöntemlerini bildiğini, en çok oral kontraseptif (%90,0) ve 
rahim içi araç (%83,3) yöntemlerinin bilindiğini gösteren 
çalışmalarla beraber[33], engelleri nedeniyle rahim içi araçlar 
veya oral kontraseptiflere ulaşmada sorun yaşadığını belir-
ten çalışmalar da mevcuttur.[22]

Engelli Kadınlarda Ebeveynlik ve Doğurganlık

Hamile kalma arzusunu ifade eden engelli kadınlar, kaliteli 
sağlık hizmetlerine sınırlı erişim ve aile üyelerinden, sağlık 
hizmeti sağlayıcılarından ve akranlarından gelen cesaret kı-
rıcı tepkiler dahil olmak üzere üreme sağlığına yönelik sayı-
sız engelle karşılaşabilir.[28] Eğitim ve istihdamın önündeki 
engeller ve yüksek yoksulluk, istismar, kronik hastalık ve 
akıl hastalığı oranları da dahil olmak üzere çeşitli sağlık ve 
sosyal eşitsizlikler engelli kadınları etkiler. Bunların tümü 
olumsuz perinatal sonuçlar için risk faktörleridir. Bununla 
birlikte, engelli kadınlar, fiziksel olarak erişilemeyen bakım 
ortamları ve onların benzersiz ihtiyaçlarını dikkate almayan 
bakım yaklaşımları dahil olmak üzere, obstetrik bakımın 
önündeki engellerle karşılaşmaya devam etmektedir.[18]

Engellilik durumu engelli kadınların cinsel ve üreme hak-
larının, saygılı bakım hakkı ve doğurganlığı kontrol etme 
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hakkı da dahil olmak üzere reddedilmesine neden olur.
[6] Engellilerin engelli olmayan kişilere göre evlenme veya 
çocuk sahibi olma olasılıklarının daha düşük olduğu var-
sayılmaktadır.[3] Doğum öncesi bakım gereksinimlerinin 
doğurganlık çağındaki kadınlarda genellikle yeterince kar-
şılanmadığı bilinmekle birlikte, engelli kadınların genellik-
le engelli olmayanlara göre daha az gebelik öncesi bakım 
almaktadır.[28]

Engelli kadınlarda istenmeyen gebelik ve kürtajların artma-
sı AP kullanım oranıyla alakalıdır.[10] Yimer ve Mobida[10] 
engelli kadınlarda istenmeyen gebelik prevalansını %67 ve 
kürtaj oranını ise %44 bulmuştur. Yapılan başka çalışmada 
engelli olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında, engelli ka-
dınların infertilite oranları daha yüksek ve sağlık persone-
lini ziyaret etme olasılığı da daha düşük bulunmuştur.[28] 
Engelli kadınlar, cinsellikleri ve ebeveynlik yapma yetenek-
leri konusunda ayrımcı tutumlarla karşı karşıya da kalırlar.
[2] Kalpakjian ve ark.[22] engelli kadınların ve onlara hizmet 
sunan sağlık personelinin gebelik ve doğuma yönelik bilgi 
eksikliğinin gebede stres kaynağı oluşturduğunu, kadının 
gebelik ve anneliğe yönelik isteğinin sağlık personeli ile fi-
kir ayrılığına sebep olduğunu saptamıştır.

Engelli Kadınlarda Cinsel Yolla Bulaşıcı Hastalıklar

Engelli kadınlar cinsel istismar, uyumsuzluk, kötü cinsel 
performans, istenmeyen gebelikler, CYBE, HIV ve AIDS 
gibi durumları yaşayabilir[31] CYBE’lerin önlenmesi ve teda-
visinin AP’na dahil edilen uygulamalar olmasına rağmen, bu 
tür enfeksiyonlara sahip kişilerin sağlık hizmetlerine erişimi 
minimum seviyededir. Bu bağlamda, engelli olmak günlük 
aktivitelere katılım ve performans üzerinde dezavantajlar ve 
kısıtlamalar, bağımsızlığı, özerkliği ve yaşam kalitesini boz-
duğundan, engelli kişiler sağlık risklerine karşı en savunma-
sız gruplar arasındadır.[19] Bu grup HIV önleme, teşhis ve 
tedavi programları dâhil olmak üzere CS/ÜS programları-
nın planlanması ve uygulanmasında sıklıkla ihmal edilirler.
[2] Engelli insanların Sahra altı Afrika gibi HIV ve AIDS’in 
yüksek olduğu ülkelerde, HIV tedavisine veya önleyici ba-
kıma erişimde sıklıkla ek engellerle karşılaştıkları bilinir.[8] 
Etiyopya’da engelli kadınların %18,7’si olağandışı veya tuhaf 
kokulu vajinal akıntı, olağandışı vajinal kanama, alt karın 
ağrısı, gövdede, ellerde veya ayaklarda kızarıklık gibi CYBE 
semptomlarından en az birinden şikâyet ettikleri tespit edil-
miştir. Görme engelli kadınlar arasında kaşıntı, ülser ve di-
züri gibi CYBE semptomlarından en az birinin deneyimi 
(%25,3) işitme engelli kadınlara (%12,2) kıyasla neredeyse 
iki kat daha fazla bulunmuştur.[10] Matin ve ark.[23] ise engelli 
kadınların, istenmeyen gebelik veya CYBE gibi seksin olum-
suz sonuçlarından korktuklarını görmüştür.

De Beaudrap ve ark.[37] cinsel şiddet ve seks işçiliği, en-
gelli katılımcılar arasında artan HIV enfeksiyonu riski ile 

güçlü bir şekilde ilişkilendirmiştir. Engellilik durumu ile 
HIV’e maruz kalma arasında tutarlı ve güçlü ilişkiler bul-
muştur. Başka bir çalışmada, HIV pozitif olan engelli an-
nelerde çocuk ölüm oranı göstergelerinde HIV negatif olan 
engelli annelere göre yaklaşık iki kat daha yüksek oranlar 
saptanmıştır.[2] França ve ark.[19] Brezilya’da her iki cinsi-
yetteki görme engelliler ile yaptığı çalışmada koitus esna-
sında daha çok erkek kondomunun kullanıldığını ve en sık 
Trichomonas vaginalis (%52,4) enfeksiyonunun görüldü-
ğünü saptamıştır.

ENGELLİ KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI VE 
HEMŞİRELİK ROLÜ

Sağlık personelleri arasında hemşireler engelli kadınların 
üreme sağlığı sorunlarının çözümünde anahtar bir noktada 
olabilirler. Bu bağlamda, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konu-
sundaki bilgilerini yeniden inşa etmeyi ve CYBE vakalarını 
önlemeyi/azaltmayı amaçlayan sağlık eğitimi eylemlerini 
planlamak ve yürütmek hemşirelik profesyonelinin sorum-
luluğundadır.[19] Hemşireler, engelli kişilere önyargılardan 
ve negatif davranışlardan uzak, engelli kadınların kendile-
rine güven duymasını sağlayacak, cinselliği rahat ifade et-
mesini sağlayacak ortamlar oluşturmalıdır.[7,17] Hemşireler 
doğum ve jinekoloji kliniklerinin fiziksel şartlarının engelli 
kişilere uygun olarak düzenlemesinde yardımcı olmalı ve 
engelli kişilerin cinsel hayatlarının göz ardı edilmemesi ve 
toplumun bu konuda bilinçli olması için eğitimler verme-
lidir.[9] Ayrıca hemşireler, engelli kişilere engellerine yönelik 
kişisel hizmetler sağlayacak etik ve holistik bakım vermeli-
dir. Engelli kişilere evde bakım hizmetlerinin iyileştirilme-
sinde hemşireler rol alarak, engelli kadınların üreme sağlığı 
üzerine ileri araştırmalar yapmalıdır.[7,17]

SONUÇLAR

Engelli kadının toplumda var oluşu ve hayata kazandırıl-
ması önem arz eden konulardan biridir. Engelli kadınların 
CS/ÜS konusunda optimal seviyede sağlık hizmeti alması-
na engel olan birçok faktörün olduğunu ve bu faktörlerin 
kadının sağlık seviyesini olumsuz anlamda etkilediği bulun-
muştur. Sağlık profesyonelleri engelli kadınlara holistik bir 
yaklaşımda bulunmak için özel eğitimler almalıdır. Aldığı 
eğitim kapsamında kırılgan bir profile sahip engelli kadın-
ların engel türüne göre ihtiyaçlarını ve refah bir sağlık hiz-
meti almadaki engellerini belirleyip, sorunları çözmek için 
engelli kadınlara hizmet ve eğitim vermelidir. Bunun için 
kadının kendini ifade etmesi sağlanarak sorunların tespiti 
ve çözümüyle toplumda kendine yer edinen engelli kadın-
lar toplumda aktif olarak yer alabilecek ve iç dünyalarında 
mutlu insanlar olarak hayatlarını sürdürebileceklerdir.
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COVID-19 pandemisi ve COVID-19 aşısının menstrüel 
siklusa etkisi
Effect of COVID-19 pandemic and COVID-19 vaccine on menstrual cycle

Fatma Yıldırım1 , Hüsne Yücesoy2 , Nuriye Büyükkayacı Duman1

ABSTRACT

Menstrual cycle irregularities include changes in menstrual cycle 
frequency, regularity, duration or intensity, as well as breakthrough 
bleeding. The global prevalence of irregular menstrual cycle ranges from 
5% to 34% during reproductive years, and related problems constitute 
one of the most common reasons for referral to a gynecologist. It has 
been stated that during the Covid-19 pandemic and after the covid-19 
vaccines, menstrual irregularities increased and the number of pads 
decreased in women. If these changes are related to the vaccine, it is 
thought that it may be a result of the immune response to the vaccine 
rather than a specific vaccine component. While reported changes in 
menstrual cycle after vaccination are short-lived, robust research on this 
potential adverse reaction remains critical to the overall success of the 
vaccination program. While Covid-19 affects social life, women cause 
hormonal imbalances, especially during the sexually active period. 
As a result, menstrual cycle irregularities may result in a decrease in 
the number of pads used and result in a decrease in the number of 
population that will threaten future generations. The aim of this study 
was to investigate the effects of mRNA vaccine and adenovirus vectored 
vaccines developed as Covid-19 pandemic and Covid-19 vaccine 
between December 2019–2022, the beginning of the pandemic process, 
on hormonal disorders and menstrual cycle irregularities. Resources 
were accessed from the literatures PUBmed, Web of Science, Google 
Academic using the keywords “Covid-19 pandemic, Covid-19 vaccine, 
menstruation, menstrual cycle irregularity” and 14400 references were 
identified. The number of retrospective studies and case reports were 
excluded, and the number decreased to 30, and 20 of the appropriate 
scientific publications were included in the study by scanning the rest.
Keywords: Covid-19 pandemic, Covid-19 vaccine, menstruation, 
menstrüel cycle irregularity

ÖZ

Menstrüel siklus düzensizlikleri, menstrüel siklustaki sıklık, düzenlilik, 
süre veya yoğunluk açısından değişiklikleri ve ayrıca ara kanamayı içerir. 
Düzensiz menstrüel siklusun küresel prevalansı üreme yıllarında %5 ile 
%34 arasında değişmekte ve bununla ilgili sorunlar jinekoloğa en sık 
başvuru nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Covid-19 pandemi süre-
cinde ve covid-19 aşılarından sonra kadınlarda menstrüel düzensizlikle-
rin arttığı ve ped sayılarının azaldığı belirtilmiştir. Eğer bu değişikliklerin 
aşı ile ilgili bir bağlantısı varsa, bunun belirli bir aşı bileşeninden ziyade 
aşıya karşı bağışıklık tepkisinin bir sonucu olabileceği düşünülmekte-
dir. Aşılamadan sonra menstrüel siklusta bildirilen değişiklikler kısa 
ömürlü olsa da, bu olası advers reaksiyona ilişkin sağlam araştırmalar, 
aşılama programının genel başarısı için kritik olmaya devam etmektedir. 
Covid-19 sosyal hayatı etkilerken kadınlar özellikle cinsel aktif dönemde 
hormonal dengesizliklere yol açmaktadır. Bunun sonucunda da mens-
trüel siklus düzensizlikleri, kullanılan ped sayısının azalması ile sonuç-
lanmasına ve gelecek kuşakları tehdit edecek nüfus sayısında düşmelere 
neden olacak sonuçlara yol açabilir. Bu çalışmanın amacı pandemi süre-
cinin başlangıcı olan Aralık 2019–2022 yılları arasında Covid-19 pan-
demisi ve Covid-19 aşısı olarak geliştirilen mRNA aşısı ve adenovirüs 
vektörlü aşılarının hormonal bozukluklara ve menstrüel siklus düzen-
sizliklerine etkilisinin araştırılması amaçlanmıştır. Literatürler PUBmed, 
Web of Science, Google Akademik’ten “Covid-19 pandemisi, Covid-19 
aşısı, menstruasyon, menstrüel siklus düzensizliği” anahtar kelimele-
ri kullanılarak kaynaklara ulaşılmış ve 14400 kaynak tanımlanmıştır. 
Retrospektif olan çalışmalar ve olgu sunumu olan çalışmalar dışlanarak 
sayı 30’a düşmüş, geriye kalanlar taranarak uygun olan bilimsel yayınlar-
dan 20 sayı çalışmaya dahil edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, Covid-19 aşısı, menstruasyon, 
menstrüel siklus düzensizliği

GİRİŞ

Düzenli menstrüel siklus, normal olarak işleyen hipota-
lamik-hipofiz-gonadal ekseninin bir göstergesi olmakla 
birlikte, kadın sağlığı ve refahının hayati bir işaretidir.[1] 
Menstrüel siklus düzensizlikleri, menstrüel siklustaki sık-
lık, düzenlilik, süre veya yoğunluk açısından değişiklikle-
ri ve ayrıca ara kanamayı içerir.[2] Menstrüel düzensizliği 
olan kadınların daha sonraki yaşamlarında kardiyovaskü-
ler hastalık, diyabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği, 
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infertilite, erken menopoz, meme ve over kanseri gelişme 
riski artmıştır.[3,4] Düzensiz menstrüel siklusun küresel pre-
valansı üreme yıllarında %5 ile %34 arasında değişmekte 
[5] ve bununla ilgili sorunlar jinekoloğa en sık başvuru ne-
denlerinden birini oluşturmaktadır.[5,6] Menstrüel kalıplar, 
yapısal varlıklar, koagülopati, ovulasyon disfonksiyonu, ilaç 
kullanımı ve değiştirilebilir faktörler (ani kilo kaybı, aşırı 
egzersiz, obezite, sigara içme, psikolojik problemler) dahil 
olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenebilir.[7,8] Menstrüel 
düzensizlikler sadece gelecekteki kronik sağlık sorunları ile 
ilgili değildir, aynı zamanda yaşam kalitesini ve iş verimlili-
ğini olumsuz etkiler ve sağlık sistemlerine mali yük getirir.[9]

Stresli dönemlerin ve psikolojik sıkıntıların kadınla-
rın menstrüel sağlığını etkileyebileceği bilinmektedir.[10] 
Stresin hipotalamik hipofiz gonadal eksen üzerinde in-
hibitör etkisi vardır. Stres, hipotalamustan gonodotropin 
salgılatıcı hormon salınımını engeller ve glukokortikoidler, 
over tarafından luteinize edici hormon salınımını ve östro-
jen ve progesteron üretimini engeller.[11] Stres, overde nore-
pinefrin salınımına neden olan hipotalamik sempatik sinir 
yollarının aktivasyonu yoluyla hipotalamik hipofiz gonadal 
eksenini düzenler.[12]

İnsanlar açısından oldukça stres yaratan, şiddetli akut solu-
num sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2)’nin[13,14] ne-
den olduğu Covid-19 pandemisi, Dünya Sağlık Örgütüne 
göre Şubat 2021 itibariyle dünya çapında 106 milyondan 
fazla enfekte insana ve 2,3 milyon ölüme neden olduğu,[15] 
Nisan 2020’nin sonlarında, Birleşik Krallık; ruh sağlığının 
Covid-19 pandemisi öncesine göre kötüleştiği,[16] Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yapılan başka bir araştırmada ise, 
yetişkinler arasında 2018 yılına kıyasla psikolojik sorunla-
rın arttığını bildirmişlerdir.[17] Çalışmaların ortak vurgusu 
artan psikolojik stresin kadınlarda menstrüel düzensizlikle-
re yol açtığıdır.[18–20]

Bu derlemede; Covid-19 pandemisinin ve Covid-19 aşıla-
rının yarattığı genel stresin menstrüel siklus üzerine etkisi-
ni araştırmayı amaçladık.

COVID-19 ENFEKSİYONUNUN MENSTRÜEL 
SİKLUSA ETKİSİ

Düzenli menstrüel siklus, normal olarak işleyen hipotala-
mik-hipofiz-gonadal ekseninin bir göstergesidir ve kadın 
sağlığı ve refahının hayati bir işaretidir.[1] Örneğin oligo-
menore ya da amenore; doğurganlığın azalmasına neden 
olurken;[21] metroraji; erken ölüm riski ile ilişkilidir;[1] hi-
permenore; şiddetli aneminin bir nedeni iken[22]; dismeno-
re; kusma, yorgunluk ve baş dönmesi gibi daha hafif semp-
tomlara neden olmaktadır, premenstrüel sendrom ise ruh 

sağlığını ve yaşam kalitesini etkileyerek[24], kadın refahını 
ve iş verimliliği üzerine olumsuz yansımaları olmaktadır.[23]

Doğurgan kadınlar arasında düzensiz menstrüel dönemler-
den yakınan hastaların verilerinin paylaşıldığı bir çalışmada 
%28,7,[20] bir diğer çalışmada benzer şekilde %27,6 olarak 
bildirilirken[25], Aolymat’ın (2021) çalışmasında sokağa çık-
ma yasağı sırasında menstrüel düzensizliklerin %10,5’e ol-
duğu belirtilmiştir.[26] Bu oranın diğer çalışmalarda belirtilen 
oranlardan düşük olması hem Covid-19 pandemisinin yeni 
olması, hem de sokağa çıkma yasağından dolayı Covid-19 
enfeksiyonu ile karşılaşan kişi sayısının ve Covid-19 aşısının 
henüz olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

Pandemi öncesinde düzenli menstruasyon olan 18–45 yaş 
arası kadınlarla yapılan bir çalışmada, mesntrüal dönemde 
kullandıkları ped sayısının ve döngü uzunluğunun azal-
dığı, kaygı puanlarının arttığı bildirilmiştir.[19] Yine aynı 
çalışmada, kaygı ve stres düzeyindeki artışın menstrüel 
döngünün özelliklerini etkileyecek kadar yüksek olduğu 
vurgulanmıştır.[19]

Li ve ark.[18] yaptıkları son çalışmasında; bazı kadınlarda 
Covid-19 pandemi sürecinde hormon konsantrasyon de-
ğişiklikleri ile birlikte menstruasyonda geçici anormal de-
ğişiklikler görüldüğü bildirilmiştir. Bruinvels ve ark.[27] ise; 
kadınların yarısından fazlası menstrüel döngü uzunluğunda 
değişiklikler ve üçte birinden fazlasında ise kanama düze-
ninde değişiklik olduğunu vurgulamışlardır. Menstrüel sik-
lus üzerine olumsuz etkileri olan pandemi sürecinin, insan 
ruh sağlığı üzerinde psikosomatik değişikliklere kadar varan 
olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum 
ise Covid-19 pandemisi ile ilgili psikolojik stresin menstrüel 
döngüyü etkileyebileceğini düşündürmektedir.[18,19] Pirkis ve 
arkadaşları (2021) Covid-19 pandemi sürecinde insan psiko-
lojisini etkileyen yaşam şekli değişiklerinin suisid ile sonuçla-
nacak kadar ileri noktalara taşıyabildiğini bildirmişlerdir.[28]

Covid-19 pandemisinden önce, düzenli menstruasyon 
olan 1,9 milyar kişiden tahminen 500 milyonunun mens-
trüel sağlığına kavuşamadığı bildirilmiştir.[29] Menstrüel 
sağlığın sağlanması, menstruasyon olan tüm kadınların 
eşitliği, hakları ve saygınlığı için esastır. Bununla beraber, 
menstrüel sağlık hâlâ herkes tarafından bir öncelik olarak 
görülmemektedir. Covid-19 pandemisi ile düzensiz mens-
trüel siklusların görülmesi riskiyle karşı karşıyayız.[30]

COVID-19 AŞILARININ MENSTRÜEL 
SİKLUSA ETKİLERİ

Hem mRNA hem de adenovirüs vektörlü Covid-19 aşıla-
rından sonra menstrüel değişiklikler rapor edilmiştir. Eğer 
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bu değişikliklerin aşı ile ilgili bir bağlantısı varsa, bunun 
belirli bir aşı bileşeninden ziyade aşıya karşı bağışıklık tep-
kisinin bir sonucu olabileceği düşünülmektedir.[31] İnsan 
papilloma virüsüne (HPV) karşı aşılama da menstrual de-
ğişiklikler ile ilişkilendirilmiştir.[32] Menstrüel siklus, viral 
enfeksiyon da dahil olmak üzere çeşitli uyaranlara yanıt 
olarak bağışıklık aktivasyonundan etkilenebilmektedir. 
Düzenli menstruasyon olan kadınlar üzerinde yapılan 
bir çalışmada, SARS-CoV-2 ile enfekte olanların yakla-
şık dörtte biri mesntrüel düzensizlik yaşamıştır.[18] Nadia 
Muhaidat ve arkadaşları SARS-CoV-2 ve Covid-19 aşısı ile 
ilgili yaptıkları bir çalışmada hem aşının hem de virüsün 
menstrüel siklus üzerine benzer olumsuz etkilere neden 
olduğunu, farklı aşılar arasında benzer sonuçlar alındığını 
bildirmişlerdir.[33]

Bağışıklık uyarımını menstrüel değişikliklerle ilişkilen-
diren biyolojik olarak makul mekanizmalar arasında, 
menstrüel siklusu [34] yönlendiren hormonlar üzerindeki 
immünolojik etkiler veya bu dokunun döngüsel oluşu-
munda ve parçalanmasında rol oynayan endometrium-
daki bağışıklık hücrelerinin aracılık ettiği etkiler yer alır.
[35] Covid-19 aşıları ile menstrüel değişiklikler arasındaki 
olası bir ilişkiyi araştıran araştırmalar da mekanizmanın 
anlaşılmasına yardımcı olabilir.[36] Bunun yanında hem 
aşılanan kişi sayısına hem de genel olarak menstrüel 
bozuklukların yaygınlığına göre rapor sayısının düşük 
olması nedeniyle menstruasyon dönemlerindeki değişik-
likler ile Covid-19 aşıları arasında bir ilişki olmadığı be-
lirtilmiştir.[31] Ülkemizde yapılan bir başka çalışmada ise 
Covid-19 aşısından sonra, aşıdan öncesine göre menstrüel 
düzensizlik oranının arttığı bildirilmiştir.[37] Demir ve ar-
kadaşlarının yaptıkları bir çalışmada (2021) ise Covid-19 
pandemisi ile birlikte artan anksiyete skorları kadınların 
menstrüel semptomları artarken, adet süreleri ve kullanı-
lan ped sayısı azalmıştır.[38]

Aşılamadan sonra menstrüel siklusta bildirilen değişiklik-
ler kısa ömürlü olsa da, bu olası advers reaksiyona ilişkin 
sağlam araştırmalar, aşılama programının genel başarısı 
için kritik olmaya devam etmektedir. Genç kadınlar ara-
sındaki aşı tereddütü, büyük ölçüde Covid-19 aşılarının 
gelecekteki gebelik şanslarına zarar verebileceğine dair 
yanlış iddialardan kaynaklanmaktadır.[39] Aşılamadan 
sonra menstrüel değişiklik raporlarını kapsamlı bir şekil-
de araştırmamak, bu korkuları körükleyebilir. Aşılama ve 
menstrüel değişiklikler arasındaki bağlantı doğrulanırsa, 
bu bilgi insanların potansiyel olarak değiştirilmiş döngü-
ler için plan yapmasına izin verecektir. Açık ve güvenilir 
bilgi, gebeliğe ulaşmak veya gebeliği önlemek için mens-
trüel döngülerini tahmin etmeye güvenenler için de özel-
likle önemlidir.[36]

SONUÇ

COVİD-19 pandemisi beraberinde getirdiği psikolojik 
stres ile kadınların menstrüel döngülerinde bazı değişiklik-
ler meydana getirmiştir. Bu menstrüel düzensizlikler; ped 
sayısında azalma, menstrüel siklus aralığının uzaması, dön-
gü uzunluğunun azalması, kanama düzeninde değişim ola-
rak bildirilmiştir. Yaşanan menstrüel düzensizlikler genel 
olarak kaygı ve stres ile ilişkilendirilmiştir. Bunun yanında 
Covid-19 aşılanmalarından sonra meydana gelen menstrü-
el düzensizlikler menstrüel siklusu yönlendiren hormonlar 
üzerindeki immünolojik etkiler veya bu dokunun döngü-
sel oluşumunda ve parçalanmasında rol oynayan endo-
metriumdaki bağışıklık hücrelerinin aracılık ettiği etki ile 
ilişkilendirilmektedir. Covid-19 aşıları ile menstrüel deği-
şiklikler arasındaki olası bir ilişkiyi araştıran çalışmalar me-
kanizmanın anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Hakem Değerlendirmesi
Dış bağımsız

Çıkar Çatışması
Yazarlar çıkar ilişkisi olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansal Destek
Herhangi bir mali destek alınmamıştır.

Peer-review
Externally peer-reviewed.

Conflict of Interest
No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure
No financial disclosure was received.

KAYNAKLAR
 1. Wang Y-X, Arvizu M, Rich-Edwards JW, Stuart JJ, Manson JE, 

Missmer SA, et al. Menstrual cycle regularity and length across the 
reproductive lifespan and risk of premature mortality: prospective 
cohort study. BMJ. 2020;371:m3464. [CrossRef ] 

 2. Fraser IS, Critchley HO, Broder M, Munro MG. The FIGO 
recommendations on terminologies and definitions for normal and 
abnormal uterine bleeding. Semin Reprod Med. 2011;29:383–90. 
[CrossRef ] 

 3. Nillni YI, Wesselink AK, Hatch EE, Mikkelsen EM, Gradus JL, 
Rothman KJ, Wise LA. Mental health, psychotropic medication 
use, and menstrual cycle characteristics. Clin Epidemiol. 
2018;10:1073–82. [CrossRef ] 

 4. Cirillo PM, Wang ET, Cedars MI, Chen LM, Cohn BA. Irregular 
menses predicts ovarian cancer: prospective evidence from the child 
health and development studies. Int J Cancer. 2016;139:1009–17. 
[CrossRef ] 

 5. Kwak Y, Kim Y, Baek KA. Prevalence of irregular menstruation 
according to socioeconomic status: A population-based nationwide 
cross-sectional study. PloS One. 2019;14:e0214071. [CrossRef ] 

 6. Ansong E, Arhin SK, Cai Y, Xu X, Wu X. Menstrual characteristics, 
disorders and associated risk factors among female international 
students in Zhejiang Province, China: A cross-sectional survey. 
BMC Womens Health. 2019;19:35. [CrossRef ] 

 7. Munro MG, Critchley HO, Broder MS, Fraser IS; FIGO Working 
Group on Menstrual Disorders. FIGO classification system (PALM-
COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women 
of reproductive age. Int J Gynaecol Obstet. 2011;113:3–13. [CrossRef] 

https://doi.org/10.1136/bmj.m3464
https://doi.org/10.1055/s-0031-1287662
https://doi.org/10.2147/CLEP.S152131
https://doi.org/10.1002/ijc.30144
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214071
https://doi.org/10.1186/s12905-019-0730-5
https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2010.11.011


52 Androl Bul 2023;25:49-52

 8. Jung E-K, Kim S-W, Ock S-M, Jung K-I, Song C-H. Prevalence 
and related factors of irregular menstrual cycles in Korean women: 
the 5th Korean National Health and Nutrition Examination Survey 
(KNHANES-V, 2010-2012). J Psychosom Obstet Gynaecol. 
2018;39:196–202. [CrossRef ] 

 9. Schoep ME, Nieboer TE, van der Zanden M, Braat DD, Nap 
AW. The impact of menstrual symptoms on everyday life: a survey 
among 42, 879 women. Am J Obstet Gynecol. 2019;220:569. 
[CrossRef ] 

 10. Phelan N, Behan LA, Owens L. The impact of the COVID-19 
pandemic on women’s reproductive health. Front Endocrinol 
(Lausanne). 2021;12:642755. [CrossRef ] 

 11. Toufexis D, Rivarola MA, Lara H, Viau V. Stress and the 
reproductive axis. J Neuroendocrinol. 2014;26:573–86. [CrossRef ] 

 12. Mayerhofer A, Dissen GA, Costa ME, Ojeda SR. A role for 
neurotransmitters in early follicular development: induction of 
functional follicle-stimulating hormone receptors in newly formed 
follicles of the rat ovary. Endocrinology. 1997;138:3320–9. 
[CrossRef ] 

 13. Chan JF-W, Yuan S, Kok K-H, To KK-W, Chu H, Yang J, et al. 
A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel 
coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a 
family cluster. Lancet. 2020;395:514–23. [CrossRef ] 

 14. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. 
Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 
novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive 
study. Lancet. 2020;395:507–13. [CrossRef ] 

 15. World Health Organization (WHO). Coronavirus Disease 
(COVID-19) Dashboard; 2020. https://covid19.who.int

 16. Pierce M, Hope H, Ford T, Hatch S, Hotopf M, John A, et al. 
Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a 
longitudinal probability sample survey of the UK population. 
Lancet Psychiatry. 2020;7:883–92. [CrossRef ] 

 17. McGinty EE, Presskreischer R, Han H, Barry CL. Psychological 
distress and loneliness reported by US adults in 2018 and April 
2020. JAMA. 2020;324:93–4. [CrossRef ] 

 18. Li K, Chen G, Hou H, Liao Q, Chen J, Bai H, et al. Analysis of 
sex hormones and menstruation in COVID-19 women of child-
bearing age. Reprod Biomed Online. 2021;42:260–7. [CrossRef ] 

 19. Demir O, Sal H, Comba C. Triangle of COVID, anxiety and 
menstrual cycle. J Obstet Gynaecol. 2021;41:1257–61. [CrossRef ] 

 20. Takmaz T, Gundogmus I, Okten SB, Gunduz A. The impact 
of COVID‐19‐related mental health issues on menstrual cycle 
characteristics of female healthcare providers. J Obstet Gynaecol 
Res. 2021;47:3241–9. [CrossRef ] 

 21. Shufelt C, Torbati T, Dutra E. Hypothalamic amenorrhea and the 
long-term health consequences. Semin Reprod Med. 2017;35:256–
62. [CrossRef ] 

 22. Nelson AL, Ritchie JJ. Severe anemia from heavy menstrual 
bleeding requires heightened attention. Am J Obstet Gynecol. 
2015;213:97.e1–6. [CrossRef ] 

 23. Banikarim C, Chacko MR, Kelder SH. Prevalence and ımpact 
of dysmenorrhea on Hispanic female adolescents. Arch Pediatr 
Adolesc Med. 2000;154:1226–9. [CrossRef ] 

 24. Dennerstein L, Lehert P, Heinemann K. Epidemiology of 
premenstrual symptoms and disorders. Menopause Int. 
2012;18:48–51. [CrossRef ] 

 25. Yuksel B, Ozgor F. Effect of the COVID-19 pandemic on female 
sexual behavior. Int J Gynaecol Obstet. 2020;150:98–102. 
[CrossRef ] 

 26. Aolymat I. A cross-sectional study of the impact of COVID-19 
on domestic violence, menstruation, genital tract health, and 
contraception use among women in Jordan. Am J Trop Med Hyg. 
2021;104:519–25. [CrossRef ] 

 27. Bruinvels G, Goldsmith E, Blagrove R, Martin D, Shaw L, Piasecki 
J. How lifestyle changes within the COVID-19 global pandemic 
have affected the pattern and symptoms of the menstrual cycle. 
medRxiv. 2021. [CrossRef ] 

 28. Pirkis J, John A, Shin S, DelPozo-Banos M, Arya V, Analuisa-
Aguilar P, et al. Suicide trends in the early months of the COVID-19 
pandemic: an interrupted time-series analysis of preliminary data 
from 21 countries. Lancet Psychiatry. 2021;8:579–88. [CrossRef ] 

 29. World Bank. Menstrual hygiene management enables women 
and girls to reach their full potential. Feature story: May 25, 
2018. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/05/25/
menstrual-hygiene-management

 30. Babbar K, Martin J, Ruiz J, Parray AA, Sommer M. Menstrual 
health is a public health and human rights issue. Lancet Public 
Health. 2022;7:e10–1. [CrossRef ] 

 31. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Research 
and analysis. Coronavirus vaccine-weekly summary of yellow 
card reporting. Updated 3 February 2023. https://www.gov.
uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-
adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-
reporting#annex-1-vaccine-analysis-print

 32. Suzuki S, Hosono A. No association between HPV vaccine and 
reported post-vaccination symptoms in Japanese young women: 
Results of the Nagoya study. Papillomavirus Res. 2018;5:96–103. 
[CrossRef ] 

 33. Muhaidat N, Alshrouf MA, Azzam MI, Karam AM, Al-Nazer 
MW, Al-Ani A. Menstrual symptoms after COVID-19 vaccine: a 
cross-sectional investiga tion in the MENA region. Int J Womens 
Health. 2022;14:395–404. [CrossRef ] 

 34. Karagiannis A, Harsoulis F. Gonadal dysfunction in systemic 
diseases. Eur J Endocrinol. 2005;152:501–13. [CrossRef ] 

 35. Monin L, Ushakov DS, Arnesen H, Bah N, Jandke A, Muñoz-
Ruiz M, et al. γδ T cells compose a developmentally regulated 
intrauterine population and protect against vaginal candidiasis. 
Mucosal Immunol. 2020;13:969–81. [CrossRef ] 

 36. Male V. Effect of COVID-19 vaccination on menstrual periods in 
a retrospectively recruited cohort. medRxiv. 2021. [CrossRef ] 

 37. Kinik E, Özcan H. COVID-19 aşı sonrası görülen menstrual 
semptomların değerlendirilmesi. 2. Mediterranean Scientific 
Research and Innovation Congress. 2022;809–13. https://www.
researchgate.net/publication/362697241_COVID-19_ASI_
SONRASI_GORULEN_MENSTRUAL_SEMPTOMLARIN_
DEGERLENDIRILMESI

 38. Demir O, Sal H, Comba C. Triangle of COVID, anxiety and 
menstrual cycle. J Obstet Gynaecol. 2021;41:1257–61. [CrossRef ] 

 39. Speed B. Young women are the unlikely new face of covid-19 
vaccine resistance. i News; 2021. https://inews.co.uk/news/
health/coronavirus-latest-experts-debunk-vaccine-fertility-myths-
women-819783

https://doi.org/10.1080/0167482X.2017.1321631
https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.02.048
https://doi.org/10.3389/fendo.2021.642755
https://doi.org/10.1111/jne.12179
https://doi.org/10.1210/endo.138.8.5335
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30154-9
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30211-7
https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30308-4
https://doi.org/10.1001/jama.2020.9740
https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2020.09.020
https://doi.org/10.1080/01443615.2021.1907562
https://doi.org/10.1111/jog.14900
https://doi.org/10.1055/s-0037-1603581
https://doi.org/10.1016/j.ajog.2015.04.023
https://doi.org/10.1001/archpedi.154.12.1226
https://doi.org/10.1258/mi.2012.012013
https://doi.org/10.1002/ijgo.13193
https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-1269
https://doi.org/10.1101/2021.02.01.21250919
https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00091-2
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00212-7
https://doi.org/10.1016/j.pvr.2018.02.002
https://doi.org/10.2147/IJWH.S352167
https://doi.org/10.1530/eje.1.01886
https://doi.org/10.1038/s41385-020-0305-7
https://doi.org/10.1101/2021.11.15.21266317
https://doi.org/10.1080/01443615.2021.1907562


53

DERLEME | REVIEW

©2023 Androloji Bülteni

Androl Bul 2023;25:53−58 
https://doi.org/10.24898/tandro.2023.32704

53

1İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Andro Expertise Erkek Sağlığı ve Estetiği Kliniği, İstanbul, Türkiye

Yazışma Adresi/ Correspondence: 
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Başağa
Ataköy 7.8.9.10. Kısım Çobançeşme E-5 Yan Yol 18/179 Bakırköy/İstanbul - Türkiye
Tel:  +90 507 295 93 11
E-mail:  yasarbasaga@gmail.com

Geliş/ Received:  15.02.2023
Kabul/ Accepted:  27.02.2023

Erkek Cinsel Sağlığı

Penis büyütme tedavisinde güncel yaklaşımlar
Current approaches to penis enlargement treatment

Yaşar Başağa1 , Zülfü Sertkaya2

GİRİŞ

Penis boyutunun erkekler tarafından önemsenmesinin 
milyonlarca yıl önce dişi primatların cinsel birleşme yaşa-
yacağı eş seçimi sırasında birbirlerine rakip erkek primat-
ların penis morfolojisinin bir tercih etkeni olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir.[1] Erkeklerin %66’sı sahip 
olduğu penis boyutunu ortalama olarak tanımlasa da sade-
ce %55’i bu durumdan memnun olmakta ve %45’i daha 
büyük bir penise sahip olmak istemektedir. Aynı çalışmaya 
göre, kadınların %85’i partnerlerinin penis boyutundan 
memnun olduğunu belirtmektedir.[2] Penis boyutunun kü-
çük olduğu kaygısını yaşayan erkeklerin genellikle normal 
penis boyutuna sahip olduğu bilinmektedir.[3] Erkeklerin 
büyük bir kısmı ortalama penis boyutunun 15 cm’den bü-
yük olduğuna inanmaktadır, ancak bu ölçümlerin çoğu er-
keklerin tam olarak tarafsız olamadıkları ve kendi ölçüm-
lerini raporladığı çalışmalardan gelmektedir. Ölçümleri 

ABSTRACT

Penis size is shaped by genetics, nutrition, hormones, and environmental 
factors. As an element of interaction between couples involving many 
factors, it has been the subject of discussion from the past to the present and 
has been closely associated with sexual satisfaction. Having a larger penis 
has been associated with a better sex life, affecting men’s self-confidence. 
Various treatment methods have been developed in the field of penis 
enlargement due to these approaches which can affect the perception of 
not only men but also women and some medical conditions. Invasive and 
non-invasive techniques are summarized in this review.
Keywords: invasive techniques, non-invasive techniques, penis 
enlargement, penis size

ÖZ

Penis boyutu, genetik, beslenme, hormonlar ve çevresel faktörlerle şe-
killenmektedir. Çiftler arasında birçok etkeni içeren etkileşimin bir öğe-
si olarak geçmişten günümüze kadar tartışma konusu olmuş ve cinsel 
tatmin ile yakından ilişkilendirilmiştir. Büyük bir penise sahip olmak 
daha iyi bir cinsel yaşam ile bağdaştırılarak erkeklerin özgüven seviyesini 
etkilemiştir. Sadece erkeklerin değil aynı zamanda kadınların da algısını 
etkileyebilen bu yaklaşımlar ve bir takım tıbbi durumlar nedeniyle penis 
büyütme alanında çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bu derlemede 
invazif ve invazif olmayan teknikler özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: invazif teknikler, invazif olmayan teknikler, penis 
boyutu, penis büyütme

araştırmacıların yaptığı güncel çalışmalara göre ereksiyon 
halindeki ortalama penis boyutu 13 cm civarındadır.[4] 
Hastaların hayat kalitelerini sürdürebilmeleri için psikiyat-
rik ve fizyolojik değerlendirme, detaylı tıbbi geçmiş, penis 
boyutunun da ölçüldüğü fizik muayene, biyokimyasal ve 
hormonal analiz ile ultrason muayenesini içeren operas-
yon öncesi danışmanlık verilmelidir.[5] Bu derlemede penis 
büyütme yaklaşımları invazif ve invazif olmayan teknikler 
olarak iki grupta incelenmiştir.

İNVAZİF OLMAYAN TEDAVİLER

Vakum Cihazı

Vakum cihazı negatif basınç oluşturan bir emme pompa-
sı yardımıyla dolaşımdan korpus kavernozaya kan akışını 
geçici olarak artıran mekanik bir cihazdır. Korpus kaverno-
zaya arteriyel kan akışının artması oksijenasyonun daha iyi 
olmasına ve büyüme faktörleri ile apoptozun düzenlenme-
sine neden olabilse de vakum terapisinin gerçekten fayda 
sağladığına dair yeterli kanıt bulunmamaktadır.[5]

Traksiyon Cihazı

Penil traksiyon cihazları, penise devamlı mekanik kuvvet 
ve transdüksiyon uygulayarak gen ekspresyonunu, hücre 
çoğalmasını ve hücre dışı matriksi düzenleyen, apoptozu 
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baskılayan etkiler göstermektedir.[5,6] Bu konuda da sınırlı 
veri bulunsa da cerrahi dışı tekniklerin tercih edildiği du-
rumlarda veya cerrahi yaklaşımlara ek olarak traksiyon ci-
hazları rol almaktadır.[7]

Testosteron Tedavisi

Gerçek mikropenis vakalarında tedavinin amacı özgüve-
ni ve vücut algısını artıran fonksiyonel penis boyutunun 
sağlanmasıdır. Çocuklarda gerçek mikropenis tedavisinde 
ilk basamak en az invazif olan tekniklerin seçilmesidir ve 
dışarıdan testosteron verilmesi bu yaklaşımlardan biridir. 
Çocukluk çağında dışarıdan testosteron uygulaması, yetiş-
kinlikte nihai penis uzunluğundaki artışı tehlikeye sokma-
maktadır. Prostat kanseri olan yetişkin erkeklerde androjen 
kesici tedaviler sonucunda penis boyutunda küçülme göz-
lense de hipogonadal fonksiyon bozukluğu yoksa testos-
teron kullanımı fayda sağlamamaktadır. Bu konuda daha 
ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.[7]

İNVAZİV TEDAVİLER

Penis Büyütme Cerrahisi, uzunluk algısını değiştiren tek-
nikler ve penis boyutunu artıran teknikler olmak üzere iki 
başlıkta incelenecektir.

Uzunluk Algısını Değiştiren Teknikler

Lipoplasti

Uzunluk algısını değiştiren teknikler genellikle spesifik bir 
klinik tablonun eşlik ettiği veya etmediği yalancı mikrope-
nis olarak nitelendirilebilen edinilmiş gömülü penis gibi 
durumların yönetiminde kullanılmaktadır.[5] Gömülü pe-
nis, normal boyutlara sahip penisin deri, deri altı dokusu 
ve/veya prepubik alandaki yağ dokusu ile örtülmesi sonucu 
küçük görünmesidir. Görünür ve fonksiyonel kısmın kü-
çülmesi nedeniyle ortaya çıkan kozmetik ve hijyenik du-
rum ile bozulmuş idrar yapma ve seksüel fonksiyona bağlı 
olarak memnuniyetsizliğe yol açmaktadır.[8] Prepubik yağ 
yastığı eksizyonu, hem gevşek hem de ereksiyon durumun-
daki penis gövdesinin ek bir bölümünü ortaya çıkaracak-
tır. Gerçek penis uzunluğu değişmeden kalsa da ereksiyon 
durumunda penisin görünen kısmı artacaktır ve cinsel 
aktivite üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilmektedir. 
Hastaların penis boyutlarına ilişkin farklı bir algıya sahip 
olmalarının nedenlerinden biri, penislerini yukarıdan gör-
meleridir. Penisi kısmen örten suprapubik ve abdominal 
yağın çok olması durumunda bu algı değişikliği abartılı se-
viyede olabilmektedir.[9] Suprapubik yağ aldırma titizlikle 
yapıldığında komplikasyonsuz uygulanabilen oldukça gü-
venli ve başarılı bir işlemdir. Fiziksel ve estetik kaygıların 
ortadan kalkması ile özgüveni artırabilmektedir.[10]

Deri rekonstrüksiyon plastisi

V-Y Plasti: Bu prosedür peno-pubik açıya yapılan bir gi-
rişimdir ve aynı zamanda penoskrotal cilt düzeltme için 
bir alternatif olarak kullanılmıştır. İlk kesi ters bir “V” 
olup, daha sonra “Y” olarak kapatılarak dorsal cildi uzatır 
ve lateral cildi mediale getirir. İdeal ters çevrilmiş “V”nin 
60°’lik bir açıda olması gerektiği bildirilmiştir, çünkü 
daha büyük bir açı elde edilen uzunluk miktarını sınır-
layabilirken, daha sığ bir açı fleplerin vaskülarizasyonunu 
tehlikeye atabilir. Majör komplikasyonlar, rezeksiyon sı-
rasında flep vaskülarizasyonunun bozulmasına bağlı ola-
rak yara ayrılması, enfeksiyon ve/veya dorsal flep kaybı 
olabilir.[5] Günümüzde penis suspansuar ligamanın, V-Y 
plasti ile kullanıldığı yöntem, penisi büyütmek için en 
yaygın şekilde kullanılmaktadır. Dezavantajları ise yüksek 
skar deformasyonu olasılığı, penil retraksiyon oluşumu, 
yetersiz kozmetik etki ve sonuç olarak düşük hasta mem-
nuniyetidir.[11]

Z Plasti: Bu teknik, V-Y plastiye alternatif olarak tercih 
edilebilmektedir.[9] Skrotal bölgede 60° açı ile yapılan bir 
Z plasti penis gövdesinde %75’lik bir görünüş artışı yara-
tabilir. Tekniğin olumsuz yanı tekrarlanmasının kolay ol-
maması ve kan dolaşımını olumsuz etkileyebilecek şekilde 
penis etrafında sıkışmaya neden olabilme riskidir.[5]

Flep Rekonstrüksiyonu: Bu teknik esas olarak epispadiasa 
sekonder konjenital mikropenisi olan hastalarda kullanıl-
maktadır. Bu hastalarda dorsal deri, suspansuar ligamanın 
rezeksiyonundan sonra korpora kavernozanın salınmasını 
karşılamaya yetmeyebilir.[7]

Ventral Falloplasti: Bu teknik kullanılarak penoskrotal ağ 
kesilir. İnsizyon, penil şaftın ventral yüzeyine paralel ola-
rak gerçek penoskrotal bileşkeye doğru uzanır ve anterior 
skrotum boyunca kıvrılır. Penoskrotal bileşkede baklava 
şeklinde bir kısım bırakarak kama benzeri bir deri parçası 
kesilir. Daha sonra kesi, penil şaft boyunca emilebilir, ke-
sintili dikişler kullanılarak kapatılır.[12]

Skrotal Redüksiyon: Skrotomegali gibi rahatsız edici du-
rumu olanlar için uygulanabilen bir tekniktir. Bu hastalar 
genital organlarının görünümünden memnun olmadıkla-
rını ifade edebilir ve genellikle yürürken, bol giysiler kul-
lanırken, spor yaparken ve cinsel ilişki sırasında rahatsızlık 
hissedebilirler. Aşırı skrotal cildi çıkarmak için orta ve üst 
skrotumda yatay bir eksizyon yapılır.[5]

Suspansuar ligaman kesi tekniği

Penil uzatma için yaygın olarak uygulanan bir teknik de 
V-Y ilerletme flebi ile birlikte suspansuar ligaman kesisi-
dir.[13] Suspansuar ligaman ile simfizis pubisin ayrılması, 
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korpus kavernozanın ileri hareket etmesine ve penisin 
vücut dışı uzantısının en uzun seviyeye çıkmasına olanak 
verir.[14] Bu tekniğin olumsuz yönleri, nörovasküler demet-
lerin rezeksiyonuna bağlı olarak penisin denervasyonu ve/
veya devaskülarizasyonu, cinsel ilişki sırasında penil şaftın 
destek ve stabilite eksikliği ile cinsel ilişki sırasında penet-
rasyonda ikincil zorluk gibi çeşitli riskler ve komplikasyon-
lardır. Paradoksal komplikasyon ise, rezeke edilen ligaman 
fleplerinin yeniden yapışmasına bağlı olarak penisin kısal-
masıdır.[5] Genellikle cerrahi ile aynı gün taburculuk müm-
kün olabilmektedir.[15]

Penis Boyutunu Artıran Teknikler

Penis Gövdesini Uzatan Teknikler

Vasküler greft (Penil disassembly)

Bu teknik, tam penil serbestleştirme sonrası glans başı 
ile korpus kavernoza arasında oluşturulan boşluğa oto-
log vasküler greft implantasyonunu içermektedir. Daha 
sonra nörovasküler demet retraksiyonunu veya penis eğ-
riliğini önlemek için bir vakum cihazı kullanılmaktadır. 
Ortalama gerilmemiş penis uzunluğu ve ereksiyon halin-
deki uzunluk artışları yaklaşık 3 cm olabilmektedir.[15] Bu 
teknik hem sarkık hem de ereksiyon durumunda gerçek 
penis uzatma açısından etkileyici sonuçlar göstermiştir. 
Bu tekniğin ana sınırlamaları, glans iskemisi ile nörovas-
küler demet hasarı riski ve özellikle greftlerin zamanla 
yeniden emilme eğiliminde olduğu göz önünde bulun-
durulduğunda bu prosedürün uzun vadeli sonuçlarına 
ilişkin veri eksikliğidir. Belirtilen nedenlerden dolayı, bu 
zaman alıcı ve teknik olarak zorlayıcı yaklaşım deneysel 
olarak görülmeli ve bu nedenle günümüzde hastalara 
önerilmemelidir.[9]

Kaydırma (sliding) tekniği

Kaydırma tekniğinde, kombine bir penoskrotal ve sub-
koronal insizyon yapılır, penil şaft görünür hale getirilir. 
Nörovasküler demet disseke edilir ve bilateral olarak ser-
best bırakılır. Penis kısmi olarak serbestleştirilir ve üretra 
korpus kavernozadan salınır. Longitudinal insizyonlar iki 
taraflı olarak tunica albuginea’da yapılır. İki kesiğin uçlarını 
birleştirmek için iki yarım daire şeklinde enine kesi yapılır. 
Proksimal kesi dorsal olarak yapılır. Bu teknik 2016 yılın-
da değiştirilmiştir. Modifiye edilmiş proksimal insizyon 
ventral olarak, distal insizyon ise dorsal olarak yapılmıştır. 
Korpus tamamen kesildiğinden, hafif traksiyon uzunlama-
sına insizyonlar boyunca kaymaya izin verir. Maksimum 
uzunluk nörovasküler demet ile sınırlıdır. Genel olarak, 
hastaların %95’i penis uzunluklarından memnun kal-
mıştır. Ortalama fonksiyonel uzunluk artışı 3,2 cm’dir.
[12,16] Çeşitli teknik modifikasyonlar tarif edilmiştir ve 

günümüzde kaydırmalı uzatma tekniği esas olarak Peyronie 
hastalığı olan hastalarda korporal penis uzunluğunu artır-
mak için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, ilişkili cerrahi 
risklerle birlikte zorlu bir teknik olduğu için, gerçek mik-
ro penisi olan ve altta yatan patolojisi olmayan hastalarda 
daha az invazif teknikler tercih edilebilir.[5]

Total falloplasti

Daha önce tarif edilen tekniklerin penis uzunluğu üzerin-
deki etkisi, mikropenisi olan çoğu hasta için genital imajı 
ve cinsel yaşam kalitesini iyileştirmek için yeterli değil-
dir. Mikrocerrahi alanındaki gelişmelerle birlikte duyu 
sinirlerini de içeren serbest flepler mikropenisin cerrahi 
tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Total falloplasti, 
ayakta idrar yapmaya yardımcı olan, kabul edilebilir bir 
estetik boyut ve duyuya sahip bir üretra ile bir neofallus 
oluşturulmasını ve ardından cinsel ilişki için yeterli sert-
liği sağlamak için penil protez implantasyonunu içeren 
iki aşamalı bir prosedürdür. Radyal arter ön kol serbest 
flep falloplastisi ilk olarak 1984’te tanımlanmıştır ve hâlâ 
dünya çapında penil rekonstrüksiyon için standart tek-
nik olarak kabul edilmektedir.[5] Şiddetli prepusyal ödemi 
önlemek için tüm hastalarda sünnet önerilir. Bu teknik 
sarkık durumda penis kalınlığında sağlamaz ve bu ne-
denle yetersiz sarkık görünümden endişe duyan erkeklere 
önerilmemelidir.[6]

Penis Kalınlığını Artıran Teknikler

Enjeksiyon tedavileri

Silikon Enjeksiyonu: Sıvı enjekte edilebilir silikonun 
kozmetik büyütme için kullanımı 1940’larda Japonya, 
Almanya ve İsviçre’de başlamıştır ve 1960’larda Amerika 
Birleşik Devletleri’nde popüler hale gelmiştir. Büyük ha-
cimli sıvı enjekte edilebilir silikonun ilk uygulamaları, 
silikonun yer değiştirmesi gibi olumsuz sonuçlara neden 
olmuş ve 1976’da FDA tarafından kullanımı askıya alın-
mıştır. Silikon enjeksiyonu, çok çekirdekli dev hücrelerin 
infiltrasyonu, fibroblastik kolajen birikimi ve çevrede-
ki kılcal damarların tıkanması ile sonuçlanabilmektedir. 
İnflamasyon, apse oluşumu, silikon migrasyonu, ödem 
gibi komplikasyonlar da bildirilmiştir. Bu kozmetik ve 
fonksiyonel komplikasyonları olan bazı hastalarda rezeksi-
yon ve rekonstrüksiyon gerekmiştir. İleri vakalarda, silikon 
embolisi, silikon pnömonisi ve çoklu organ yetmezliği gibi 
sonuçlar da bildirilmiştir. Küçük silikon damlacıklarının 
uygulanmasını içeren mikro damlacık tekniği, büyük ha-
cimli sıvı enjekte edilebilir silikon enjeksiyonuyla ilişkili 
potansiyel morbiditeyi azaltmak için geliştirilmiştir. Mikro 
damlacık tekniğinde uzun vadeli takip ve araştırmaya ihti-
yaç bulunmaktadır.[6] Bu maddelerin kolay ulaşılabilirliği, 
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düşük maliyeti, anında kozmetik etkisi ve nispeten ağrısız 
uygulanması, kozmetik büyütme yaptırmak isteyen kişiler 
için tercih edilen malzemeler olmasında büyük etkendir.[17]

Yağ Enjeksiyonu: Otolog yağ enjeksiyonu, vücuttan yağın 
alınması (liposuction), hazırlanması ve deri altına enjeksi-
yonu esasına dayanır. Kazanılan kalınlığı korumak için yeni 
bir enjeksiyon yaygın bir ihtiyaç gibi görünmektedir. Ağrı, 
titreşim duyarlılığında değişiklik, artık yağ nodüllerinin olu-
şumu, cilt deformiteleri ve yara izleri dahil olmak üzere bazı 
komplikasyonlar görülebilmektedir. Otolog yağ kullanımı 
halen deneysel bir yöntemdir, olası komplikasyonlar ve elde 
edilen kalınlığın korunması için yeni enjeksiyonların gerek-
liliği konusunda hastalar bilgilendirilmelidir.[5] Hafif astı-
mı olan 30 yaşında bir erkek, otolog yağ transferi ile penis 
uzatma ve kalınlaştırma prosedürü için İsveç’in Stockholm 
kentindeki özel bir plastik cerrahi kliniğinde yağ embolisi 
nedeniyle hayatını kaybetmiştir.[18] Kendilerine mineral yağ 
enjekte eden 680 hastayı kapsayan retrospektif bir çalışma-
da, hastaların %80’den fazlasında ağrı ve şişlik, %12,8’inde 
ise ülserasyon görülmüştür. Hastaların %75’i lezyon bölge-
sinin radikal eksizyonu ve deri greftini içeren cerrahi müda-
haleye ihtiyaç duymuştur.[19]

Yumuşak Doku Doldurucuları Enjeksiyonu: Hyaluronik 
asit (HA), güvenilir ve FDA onayına sahip, uzun ömürlü, 
emilebilir glikozaminoglikan bir dermal dolgu maddesidir. 
Polimetil Metakrilat (PMMA), kalıcılığı nedeniyle bazı 
popülasyonlarda tercihen daha sık kullanılan emilmeyen 
bir yumuşak doku dolgusudur. PMMA’nın mikroküreleri 
granülasyon dokusu içine yerleşir, kolajen ve vasküler doku 
tarafından kaplanır.[6] Hyaluronik asit, pro-enflamatuvar 
protein sentezini ve oksidatif stres aktivitesini azaltması 
nedeniyle oftalmoloji, plastik cerrahi, ortopedi ve üroloji 
gibi alanlarda geniş kullanım yeri bulmaktadır. Fizyolojik 
olarak, hyaluronat molekülü oldukça polar ve suda çözü-
nür haldedir. Bağ dokusunda HA, önemli sayıda su mo-
lekülünün depolanmasına izin veren spesifik sterik yapısı 
nedeniyle hidrasyon, şişkinlik, plastisite ve viskoziteyi ko-
rur. Ayrıca, HA olumlu biyomekanik özelliklere sahiptir, 
bu nedenle bir anti-şok molekülü ve etkili bir yağlayıcı 
gibi davranarak hücrelerin fiziksel stresle hasar görmesini 
önler. Bu özellikler, hipoalerjenik özellikleriyle birlikte, 
HA’yı yumuşak doku hacmini artırmak ve dolgu madde-
si olarak kullanmak için ideal aday yapar. Hyaluronik asit 
enjekte edildikten sonra kademeli olarak metabolize edilir 
ve daha sonra tedavi edilen yüzeye ve kullanılan HA tipi-
ne bağlı olarak değişen zaman dilimlerinde yeniden emi-
lir. Peyroni Hastalığı’nın akut fazında tedaviye katkı sağ-
lamaktadır. İntra-vajinal ejekülasyon süresini uzattığı için 
prematür ejekülasyon vakalarında da kullanılabilmektedir.
[20] Enjekte edilebilir hyaluronik asit (HA) bazlı jellerin, 

önemli komplikasyonlar olmaksızın penis kalınlığını etki-
li bir şekilde artırdığı görülmektedir.[21] 65 hastada enjek-
siyondan 24 hafta sonra yapılan ölçümlerde HA enjekte 
edilen grupta ortalama penis kalınlık artışı 2,1 cm olurken, 
PMMA enjekte edilen grupta 1,6 cm olmuştur. Her iki 
grupta da enjeksiyondan dört hafta sonra penil görüntü, 
12 hafta sonra ise cinsel ilişki memnuniyeti anlamlı olarak 
artmıştır. Hastalarda ciddi yan etki görülmemiştir. Bu ko-
nuda daha uzun dönemli çalışmalara ihtiyaç vardır.[22]

Greft teknikleri

Penil greft teknikleri, genellikle otolog doku veya domuz ile 
sığırdan elde edilen ksenogreftlerle yapılabilir. Otolog doku, 
greftin canlı kalması için önemli olan damarları içeren der-
mis ve tedavi edilen dokuya kalınlık veren deri altı yağdan 
oluşur; ksenogreftler ise laboratuvarda modifiye edilmiş ase-
lüler bir dermal matristen oluşur. Günümüzde, mükemmel 
stabilite, bozunma ve gerilme gücü sağlayan biyouyumluluk 
ve kimyasal-fiziksel özellikler ile karakterize aselüler dermal 
matriks greftleri esas olarak bu teknik için kullanılmaktadır. 
İmplantasyon, albugineal veya perikavernosal cerrahi olmak 
üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir. Albugineal greftleme, sa-
fenöz yama greftleri veya alloplastik materyaller kullanılarak 
kavernöz gövdenin kalınlaştırılması, perikavernozal greftle-
me, korpus kavernoza çevresindeki deri altı genişletme işle-
midir.[5] Yetişkin gömülü penis vakalarında, kısmi kalınlıkta 
deri greftleri, ciddi preoperatif patoloji ve hasta komorbidi-
tesi durumlarında bile mükemmel başarılı greft alma oran-
ları ile ilişkilidir.[23] Greft kullanımın ortadan kaldırmak için 
yeni teknikler de geliştirilmiştir. Tunika genişletme prosedü-
rünün (TEP) amacı, tunika albuginea üzerinde silindirleri 
korpus kavernozanın içine hapsetmek için doku genişlemesi 
ve direnci arasında optimal bir oran ile çok kademeli geo-
metrik küçük kesikler uygulayarak greft kullanılmayan bir 
prosedür geliştirmektir. Tunika genişletme prosedürü, cer-
rahlara penisi disseke edilmiş nörovasküler demetin sınırına 
kadar büyütmek için bir çözüm sağlayan bir prosedürdür. 
Aralarında 287 Peyronie Hastalığı’na sahip vakanın da oldu-
ğu 416 hastada uygulanan TEP prosedürünün, penil kurva-
türden bağımsız olarak penil boyut küçülme problemlerini 
çözmek için güvenli ve etkili olduğu gösterilmiştir. Tunika 
yapısal direncini koruyarak korpus içindeki silindirleri tutar, 
şişkinlikleri ve çentikleri önler, doku rejenerasyonunu kolay-
laştırır ve aksiyal sertliği artırır.[24]

Biyoçözünür malzemeler (Doku Mühendisliği)

Biyoçözünür malzemeler, hücre yapışmasını ve çoğalmasını 
desteklemekten yeni bir doku ve kan dolaşımı ağı oluşumu-
na kadar işlevleri bulunan biyouyumlu ve biyolojik olarak 
emilebilir malzemeden yapılmış üç boyutlu ve gözenekli 
desteklerdir. Hücreler önce doğal biyolojik ortamlarından 
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izole edilir, sonra kültüre alınır ve büyümelerini doğrudan 
ve dolaylı olarak teşvik edebilen bir protein matrisinden 
oluşan yapılara ekilir. Son olarak, hücreler tarafından üre-
tilen ekstraselüler matriks için boşluk bırakarak bozuna-
cakları dokuya yerleştirilir. Ciddi komplikasyonlar ortaya 
çıkmadan yüksek memnuniyet sağlansa da diğer penis ka-
lınlaştırma teknikleri ile karşılaştırmalı çalışmaların olma-
ması ve deneyimli cerrahların gerekliliği bu tekniğin yaygın 
kullanımını kısıtlamaktadır.[5]

Derialtı penis implantları

Deri altı silikon penis implantı olan Penuma cihazı penil şaft 
sırtının dörtte üçünü sarmaktadır. Suprapubik bir kesiden 
subdermal olarak sokulur ve proksimal uç hastanın kasık 
kemiğinin altında serbestçe yüzer halde kalacak şekilde pol-
yester ağ ile glansa yapıştırılır. Penuma ile yüksek bir hasta 
memnuniyet seviyesi yakalansa da uygun hasta seçimi ve 
uzun dönem takip dikkat edilmesi gereken noktalardır.[5,6]

SONUÇ

Penis büyütme teknikleri uygulanmadan önce dikkatli ve 
detaylı bir anamnez alınmalı, hastaların gerçek ihtiyaçla-
rı belirlenmeli, psikolojik veya psikiyatrik değerlendir-
me yapılmalı ve fizik muayene ile hastalarda mikropenis 
veya normal penis boyutu olup olmadığı belirlenmelidir. 
Normal penis boyutuna sahip hastalarda Penil Dismorfik 
Bozukluğu, Küçük Penis Sendromu veya Küçük Penis 
Anksiyetesi gibi durumlar olabileceği akılda tutulmalıdır. 
Penis büyütme tekniklerine ihtiyacı olan hastalarda invazif 
olmayan, invazif veya her ikisinin kombinasyonunu içeren 
yaklaşımlar uygulanabilmektedir. Tedavi yaklaşımının seçi-
minde başarı oranları, hastanın uyumu, komplikasyon risk-
leri ve uzun vadeli sonuçlar göz önünde bulundurulmalıdır.
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Erkek Cinsel Sağlığı

Komplet üretra rüptürüyle birlikte olan penil fraktür
Penile fracture with complete urethral rupture

Osman Çağatay Çiftçi , Ercan Ogreden , Doğan Sabri Tok , Mehmet Karadayı , Ural Oğuz ,  
Erhan Demirelli

GİRİŞ

Penil fraktür, erekte penisin zorlanarak bükülüp kıvrılmasıy-
la korpus kavernozumun rüptüre olması sonucu gelişen ve 
acil cerrahi gerektiren bir travmadır. Penil fraktürün en sık 
nedeni cinsel ilişki esnasında gelişen travma olduğu bildiril-
mektedir.[1] Klasik bulguları; peniste çıtırtı sesi, ani başlayan 
ağrı, penil detümesans, peniste şişlik, ekimoz ve deviasyo-
nun ortaya çıkmasıdır. Penil fraktür olgularının %10’dan azı 

ABSTRACT

OBJECTIVES: Penile fracture is a trauma that develops as a result of the 
rupture of the corpus cavernosum by forcing the erect penis to bend 
and twist and requires emergency surgery. Urethral trauma accompanies 
penile fracture in 1–40% of cases. In this study, we aimed to present a 
case of penile fracture with complete urethral rupture.
CASE REPORT: A 51-year-old male patient presented to the emergency 
service with the complaints of sudden loss of erection, bruising and pain in 
the penile shaft after a cracking sound during coitus. Physical examination 
revealed limited ecchymosis and swelling in the penile shaft and 
hemorrhage in the external urethral meatus. Urethrography was performed 
on the patient due to urethrography. On urethrography, it was observed 
that there was contrast extravasation from the middle urethra. The patient 
was operated in the early period. In the midpenile region, it was observed 
that there were ruptures of approximately 1 cm in both corpus cavernosum 
and complete rupture in the urethra. Cavernosal ruptures and urethral 
rupture were repaired. At the postoperative 6th month follow-up, the 
patient had no erectile dysfunction and voiding symptoms.
CONCLUSIONS: The “crackling sound” heard during coitus, severe 
pain and penile detumescence are typical clinical findings of penile 
fracture. If there are symptoms of bleeding in the meatus, hematuria 
and difficulty in voiding, urethral trauma should be considered. In these 
patients, urethral repair is also required during the operation.
Keywords: penile fracture, urethral rupture, urethrorrhagia

ÖZ

AMAÇ: Penil fraktür, erekte penisin zorlanarak bükülüp kıvrılmasıyla 
korpus kavernozumun rüptüre olması sonucu gelişen ve acil cerrahi 
gerektiren bir travmadır. Olguların %1–40’ında penil fraktüre üretral 
travma da eşlik eder. Bu çalışmada komplet üretra rüptürüyle birlikte 
olan penil fraktür olgusını sunmayı amaçladık.
OLGU SUNUMU: 51 yaşında erkek hasta koitus esnasında kırılma sesi 
sonrası ani gelişen ani ereksiyon kaybı, penis şaftında morarma ve ağrı 
şikâyeti ile acil servise başvurdu. Fizik muayenede penis şaftında sınırlı 
ekimoz, şişlik ve eksternal üretral meada hemoraji görüldü. Üretroraji 
olmasından dolayı hastaya üretrografi çekildi. Üretrografide orta üret-
radan kontrast ekstravazasyonu olduğu izlendi. Hasta erken dönemde 
opere edildi. Midpenil bölgede her iki korpus kavernozumda yaklaşık 
1’er cm boyutunda rüptür ile birlikte üretrada da komplet rüptür oldu-
ğu görüldü. Kavernozal rüptürler ve uretral rüptür onarıldı. Postop 6. ay 
kontrolünde hastanın erektil disfonksiyon ve işeme ile ilgili semptomu 
yoktu.
SONUÇ: Koitus sırasında duyulan “çıtırtı sesi”, şiddetli ağrı ve penil de-
tümesans penil fraktürün tipik klinik bulgulardır. Meada kanama, he-
matüri ve işemede zorlanma semptomları da varsa beraberinde üretral 
travma akla getirilmelidir. Bu hastalarda operasyon esnasında üretral 
onarım yapılması da gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: penil fraktür, üretral rüptür, üretroraji

bilateraldir ve bu olgulara %5,6–9 oranında üretral travma 
da eşlik eder.[2] Üretral yaralanma durumunda meada kan, 
hematüri ve idrar retansiyonu yaşanabilir.[3] Üretral rüptür-
den şüphelenilen durumlarda retrograd üretrografi çekilebi-
lir. Ameliyat esnasında kavernozal hasar bölgesinde üretranın 
isüalize edilememesi ya da direkt üretral hasarın gösterilmesi 
de üretral travmayı destekler.[4] Penil fraktür ve üretra ya-
ralanması, erektil fonksiyonları korumak ve normal işeme 
fonksiyonunu geri kazanmak amacıyla cerrahi ile tedavi uy-
gulanmalıdır.[5,6] Bu çalışmada komplet üretra rüptürüyle 
birlikte olan penil fraktür olgusunu sunmayı amaçladık.

OLGU SUNUMU

Elli bir yaşında erkek hasta koitus esnasında kırılma sesi son-
rası ani gelişen ani ereksiyon kaybı, penis şaftında morar-
ma ve ağrı şikâyeti ile acil servise başvurdu. Özgeçmişinde 
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özellik yoktu. Fizik muayenede penis şaftında sınırlı ekimoz, 
şişlik ve eksternal üretral meada hemoraji görüldü (Şekil 1). 
Midpenil bölgede ventral yüzde fraktür hattı palpe edildi. 
Üretroraji olmasından dolayı hastaya üretrografi çekildi. 
Üretrografide orta üretradan kontrast ekstravazasyonu oldu-
ğu izlendi (Şekil 2). Hasta başvuru sonrası 4. saatte operas-
yona alındı. Sirkumsizyon hattından insizyon yapıldı. Penis 
radixe kadar deglove edildi. Midpenil bölgede her iki korpus 
kavernozumda yaklaşık 1’er cm boyutunda rüptür ile birlik-
te üretrada da komplet rüptür olduğu görüldü. Bu aşamada 
hastaya 16 F foley sonda takıldı (Şekil 3). Daha sonra ka-
vernozal laserasyonlar 4/0 vicryl ile sütürize edildi. Takiben 
foley sonda klavuzluğunda üretra uç-uca anastomoz edildi. 
(Şekil 4) Kanama kontrolünü takiben tabakalar anatomik 
planda kapatıldı. Koban ile uygun kompresif pansuman ya-
pılan hasta postop 3. gün taburcu edildi. Postop 1. ay ise fo-
ley kateter çekildi. Postop 6. ay kontrolünde IEFF skoru 21 
idi. Hastanın işeme ile ilgili semptomu yoktu. Üroflowmetri 
testinde Qmax 34 ml/s olarak ölçüldü.

Şekil 1. Fizik muayenede penis şaftında sınırlı ekimoz, şişlik ve eksternal üret-
ral meada hemoraji.

Şekil 2. Kavernozal ve üretral onarım sonrası.

Şekil 3. Kavernozal ve üretral rüptür bölgeleri.

Şekil 4. Üretrografide üretral ekstravazasyon görüntüsü.

TARTIŞMA

Penil ereksiyon sırasında korpus kavernozumlara kan dol-
ması sonucunda tunika albuginea, iki mm’den 0,5–0,25 
mm ye kadar incelmektedir. Tunica albuginea’daki bu 
incelme penisi travmatik yaralanmaya daha elverişli hale 
getirir.[7] Penil fraktürün etiyolojisinde %33–60 oranında 
cinsel ilişki esnasındaki travmalar sebep olurken, özellik-
le Ortadoğu ülkelerinde detümesansı sağlamak için erekte 
penisin bükülmesi (Taghaadan Manevrası) temel neden 
olarak karşımıza çıkmaktadır.[1] Etiyolojideki diğer neden-
lerden bazıları nokturnal ereksiyon sırasındaki ani hareket-
ler, yataktan düşme ve mastürbasyon olarak gösterilebilir. 
Non-koital, düşük enerjili travmaya bağlı yaralanmalarda 
üretral tutulum insidansı düşüktür. Ana nedenin penil ma-
nipülasyon olduğu Doğu Avrupa ülkeleri, Asya ve Afrika’da 
penil fraktürlü hastalarda üretral travma insidansı sadece 
%3 olarak bildirilmiştir. Mastürbasyon esnasında gelişen 
penil fraktürlere üretral yaralanma eşlik etme oranı %1,6 
olarak bildirilmiştir.[8,9] Öte yandan, cinsel ilişkinin penil 
fraktürün ana nedeni olduğu Batı ülkelerinde insidans 
%38’e ulaşmıştır[10].
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Penil fraktürün tanısında anamnez ve fizik muayene çok 
önem arzeder. Peniste çıtırtı sesi, ani başlayan ağrı, erek-
siyon halinin anında kaybolması, peniste şişlik, ekimoz ve 
deviasyonun ortaya çıkması penil fraktürün klasik bulgu-
larındandır. McEleny ve ark.’ları ise penisin bu görünümü 
“patlıcan deformitesi “ (eggplant deformity) veya “patlıcan 
belirtisi” (aubergine sign) olarak tanımlamıştır.[11] Ek ola-
rak eksternal meada kan, üretroraji, makroskopik hematüri 
gibi bulgularda üretra yaralanmasının eşlik ettiği fraktür-
lerde görülebilir. Bizim olgumuzun da fizik muayenesi ve 
anamnezinde klasik bulgularımıza ek eksternal meada ka-
nama ve üretroraji saptandı.

Şüpheli olgularda kavernozografi, renkli Doppler ultraso-
nografi, manyetik rezonans görüntüleme, anjiyografi, yine 
üretral travma şüphesi olan olgularda üretrografi tetkikleri 
yapılabilir. Pandyan ve arkadaşlarının 2006 yılında 26 se-
rilik penil fraktür çalışmasın da sadece iki olguda ultraso-
nografi uygulanmış ve tanısal bir değerinin bulunmadığı 
görülmüştür.[12]

Spongiofibrozis veya darlık hastalığı gibi üretrayı daha sert 
hale getiren hastalık varlığı üretrayı yaralanmaya karşı daha 
fazla savunmasız hale getirir.[13] Bizim olgumuzda da ekster-
nal meada kan görüldüğü için retrogradüretragrafi çekildi. 
Kontrast maddenin üretradan ekstravaze olduğu izlendi. 
Ayrıca Kamdar ve ark., eşlik eden üretral yaralanma olasılığı-
nı değerlendirmek için fleksibl sistoskopinin cerrahi onarım-
la aynı zamanda kullanımını tanımladı. Tedaviyi geciktirme-
den üretranın doğrudan görüntülenmesine sağladı. Ancak 
tüm merkezlerde fleksibl sistoskop olmaması bu tetkiğin 
kullanımını azaltan bir durumdur.[14] Renkli Doppler ult-
rason yaralanma bölgesinin intraoperatif bulgularla %100 
korelasyonu olmasına rağmen üretra rüptürünü gözden 
kaçırabilir.[15] MRG, %100 duyarlılık ve %77,8 özgüllük 
oranıyla intraoperatif tunika rüptürü bulguları ile yüksek 
oranda ilişkiliyken üretral lezyonlar için %60 duyarlılık ve 
%78,3 özgüllük ile daha düşük doğruluğu vardır.[16]

Penil fraktürde standart tedavi şekli acil cerrahi uygulan-
masıdır. Penil fraktür tedavisinde erken cerrahi onarım, 
konservatif tedavi ile karşılaştırıldığında düşük morbidite-
si, iyi fonksiyonel sonuçları ve hastanede kısa kalış süresi 
nedeniyle önemli avantajlara sahiptir ve tedavide önerilen 
yöntemdir.[17] Konservatif şekilde tedavi edilen hastaların 
uzun dönem takiplerinde kronik penil ağrı, penil kurvatur, 
arterovenöz fistül, erektil disfonksiyon gelişme ihtimalinin 
%10–53 arasında olduğu saptanmıştır.[11] Muentener’in 
cerrahi ve konservatif yöntemi karşılaştıran bir çalışmasın-
da iyi sonuçlar açısından cerrahi grubunda %92, konser-
vatif grupta %59’luk başarı elde edilmiştir.[18] Olgumuzda 
acil cerrahi onarım uygulandı.

Bilateral korpus rüptürü varlığında potansiyel bir üretral 
yaralanmadan şüphelenilmelidir. Çünkü bilateral korpus 
rüptüründe tek taraflı fraktürlere kıyasla daha yüksek ola-
sılıkla üretral yaralanma vardır.[6] Eksprolasyon sırasında 
üretrada rüptür görülmesi halinde üretral onarım yapılma-
sı gerekmektedir. Olgumuzda üretrada da komplet rüptür 
olduğu görüldü ve 16 F foley sonda kılavuzluğunda üretra 
ucu uca anastomoz edildi.

Bizim olgumuzda 6. ay kontrolünde işeme semptomu ol-
madığı ve üroflowmetri testinde Qmax 34 ml/s olarak öl-
çüldü. İEFF skorunun 21 olduğu erektil disfonskiyonun 
olmadığı görüldü. Penil deformitesi yoktu.

SONUÇ

Koitus sırasında duyulan “çıtırtı sesi”, şiddetli ağrı ve pe-
nil detümesans penil fraktürün tipik klinik bulgulardır. 
Ödem, hematom ve penil deformite de eşlik edebilir. 
Meada kanama, hematüri ve işemede zorlanma semptom-
ları da varsa beraberinde üretral travma akla getirilmelidir. 
Bu hastalarda operasyon esnasında üretral onarım yapılma-
sı da gerekmektedir.
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