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	 Sertleşme	bozukluğunun	medikal	 tedavisinde	üç	ana	
başlık	öne	çıkmaktadır.
	 a)	Birinci	basamak	tedaviler;	Fosfodiesteraz	5	inhibitör
leri	(PDE5	İnhibitörleri),	apomorfin,	yeni	nesil	PDE5	inhibi
törleri
	 b)	 İkinci	 basamak	 tedaviler;	 Korpus	 kavernosum	 içi	
enjeksiyonlar	ve	üretra	içi	suppozituarlar	
	 c)	Hedef	sistemlere	yönelik	tedaviler.

	 PDE5	İnhibitörlerini	ikiye	ayırarak	incelebiliriz
	 a)	Klasik	PDE5	İnhibitörleri;	Sildenafil,	Vardenafil,	Tadalafil	
	 b)	 Yeni	 nesil	 PDE5	 İnhibitörleri;	 Avanafil,	 Udenafil,	
Lodenafil,	Mirodenafil	

	 PDE5	İnhibitörlerini	yarılanma	sürelerine	göre	yine	iki
ye	ayırabiliriz.
	 a)	Kısa	yarılanma	ömrü	olanlar;	 Sildenafil,	Vardenafil,	
Avanafil,	lLodenafil,	Mirodenafil	
	 b)	Uzun	yarılanma	ömrü	olanlar;	Tadalafil,	Udenafil	

	 PDE5	enzimi	korpus	kavernosum	düz	kaslarında	cGMP	
yi	yıkmaktadır.	PDE5	inhibisyonu	cGMP	yıkımını	engelle
yerek	korpus	kavernosum	kan	akımını	artırmakta,	düz	kas	
gevşemesi	ve	vazodilatasyona	yol	açarak	ereksiyon	sağ
lamaktadır.	 PDE5	 İnhibitörleri	 ereksiyonu	 başlatıcı	 değil
dir.	Ereksiyonu	kolaylaştırmak	amacıyla	cinsel	uyarıya	ihti
yaç	göstermektedir	(1).

Sildenafil

	 1998	yılında	piyasaya	çıkmıştır.	Oral	alımdan	3060	dk	
sonra	etkilidir	ve	bu	etki	12	saate	kadar	uzayabilmektedir.	
Yemekden	 sonra	 etki	 azalmaktadır.	 25,	 50	 ve	 100	 mg	
dozlarda	verilir.	Başlangıç	dozu	50	mg	olup	cevap	ve	yan	
etkilere	göre	doz	ayarlanır.	Her	hasta	grubuna	verilebilir.	
100	mg	kullananlar	da	bir	sonraki	ilişkiyle	ilgili	kuşku	duy

mama	 oranı	 %56,	 50	mg	 dozda	 %39	 bulunmuştur.	 12	
haftalık	doz	cevap	çalışmasında	25,	50	ve	100	mg	dozlar
da	%56,	%77	ve	%84	oranında	ereksiyonda	düzelme	bil
dirilmiştir.	 Diyabet	 vakalarında	 ereksiyon	 kalitesinde	
düzelme	%66,	başarılı	ilişki	%63’dır	(2).

Vardenafil

	 2003	yılında	piyasaya	çıkmıştır.	Oral	alımdan	30	daki
ka	sonra	etkili	olup	bu	etki	ağır	yağlı	yemekle	alındığında	
azalmaktadır	(910	Kcal	ve	bunun	%57’si	yağ	olan).	5,	10	
ve	20	mg’lık	dozları	vardır.	10	mg	ağızda	eriyen	 formu	
ülkemizde	markete	yeni	girmiştir.	Başlangıç	dozu	10	mg	
olup	cevap	ve	yan	etkilere	göre	doz	ayarlanmaktadır.	12	
haftalık	doz	cevap	çalışmasında	5,	10	ve	20	mg	dozlarda	
%66,	%76	ve	%80	ranında	ereksiyonda	düzelme	bildiril
miştir.	Diyabet	olgularında	ereksiyon	kalitesinde	düzelme	
%72,	plaseboda	%13	olarak	bildirilmiştir.

Tadalafil

	 2003	yılında	piyasaya	çıkmıştır.	Etkisi	30	dakika	sonra	
başlamakta,	 pik	 etki	 2.	 saatte	 olmaktadır.	 Etki	 36	 saate	
kadar	uzayabilmekte	ve	yemeklerden	etkilenmemektedir.	
10	ve	20	mg	lık	dozları	vardır.	Cevap	ve	yan	etkilere	göre	
doz	ayarlanmaktadır.	12	hafta	süreyle	10	ve	20	mg	doz
larda	%67	ve	%81	oranında	ereksiyonda	düzelme	bildiril
miştir.	Diyabet	vakalarında	ereksiyon	kalitesinde	düzelme	
%64,	plaseboda	%35	bulunmuştur.	Bir	yıl	süreyle	günde	
5	mg	kullanan	olgularda	 sertleşme	bozukluğu	%86	ora
nında	en	az	bir	kategori	düzelmiş,	kesildikten	1	ay	sonra	
sonra	%46	oranında	düzelme	devam	etmiştir	(3).	FDA	6	
Ekim	2011	tarihinde	günde	5	mg	tadalafilin	BPH	tedavi
sinde	de	kullanımına	onay	vermiştir.
	 PDE5	 İnhibitörlerinin	 yan	 etkilerini	 incelediğimizde;	
sildenafil,	 tadalafil	 ve	 vardenafilde	 baş	 ağrısı	 sırasıyla	
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%12.8,	%14.5,	%16	oranda,	yüz	kızarması	%10.4,	%4.1,	
%12,	 hazımsızlık	 %4.3,	 %12,	 %4.6,	 burun	 tıkanıklığı	
%1.1,	%4.3,	%10,	sersemlik	hali	%1.1,	%2.3	ve	%2	ora
nında	bulunmuştur.	Görme	bozukluğu	sildenafilde	%1.9,	
vardenafilde	%1.5,	sırt	ağrısı	ve	myalji	tadalafil	kullanan
larda	%6.5	oranında	gözlenmiştir.
	 PDE5	İnhibitörleri	başlangıçta	sadece	ilişki	öncesi	kul
lanım	için	onay	almıştır.	FDA	2008	de	Tadalafilin	günlük	
2,5	ve	5	mg’lık	dozlarda	kullanımına	onay	vermiştir.	Gün
lük	 tadalafil	 kullanımı	doğal	 seyirli	 cinsel	 ilişki	 isteyenler	
ve	sık	ilişkide	bulunanlar	için	uygun	bir	seçenektir.	Ayrıca	
endotel	fonksiyonunu	da	düzeltmektedir.

PDE5 Inhibitör güvenliği

	 Kardiyovasküler	 güvenlik	 yönünden	 değerlendirdiği
mizde	PDE5	Inhibitörleri	myokard	einfarktüsü	oranını	artır
mamakta,	 stabil	 anjinada	 egzersiz	 testlerini	 bozmamakta	
ve	hatta	düzeltebilmektedir.	Sildenafil	kalp	kasılmasını,	kar
diyak	outputu	ve	myokardın	oksijen	gereksinimini	değiştir
memektedir.	 Günlük	 ve	 ilişki	 anında	 kullanımın	 benzer	
güvenlik	profili	vardır.	İkinci	Priceton	Konsensus	Panelinde	
(2006)	 PDE5	 İnhibitörleri	 için	 kardiovasküler	 risk	 grupları	
tanımlanmıştır.	Buna	göre	düşük	risk	grubunda	PDE	5	İnhi
bitörleri	 rahatlıkla	 başlanabilmekte,	 yüksek	 risk	 grubunda	
kardiyak	olayın	stabilizasyonuna	kadar	cinsel	aktivite	erte
lenmeli,	 orta	 risk	 grubunda	 ise	 kardiyoloji	 konsultasyonu	
gerekli	 olmaktadır.	 PDE5	 inhibitörler	 ile	 nitratların	 birlikte	
kullanımı	kontrendikedir.	cGMP	birikimi	sonucu	hipotansi
yon	oluşmakta,	hasta	sildenafil	veya	vardenafil	aldıysa	24	
saat,	tadalafil	aldıysa	48	saat	nitrogliserine	ara	verilmelidir.

Alfa bloker ve diğer ilaçlarla etkileşim

	 Alfa	bloker	alımı	sonrasında	4	saat	içinde	50	veya	100	
mg	sildenafil	alınmamalıdır	ancak	25	mg	için	bir	kısıtlama	
yoktur.	ABD’de	vardenafil	ve	alfa	blokerlerin	birlikte	kullanı
mı	kontrendikedir.	Vardenafil	ile	tamsulosinin	birlikte	kulla
nımı	ciddi	hipotansiyona	yol	açmamakta,	tadalafilin	0,4	mg	
tamsulosin	dışında	alfa	blokerlerle	kullanımı	kontrendikedir.	
Ketokonazol,	itrakonazole,	eritromisin,	klaritromisin	ve	HIV	
proteaz	 inhibitörleri	 (ritonavir)	kan	PDE5	Inhibitör	düzeyini	
artırmakta	olup	PDE5	Inhibitörleri	düşük	dozda	kullanılmalı
dır.	 Rifampin,	 phenobarbitol,	 phenytoin	 ve	 karbamezapin	
PDE5	Inhibitör	yıkımını	artırdığı	için	PDE5	Inhibitörleri	yük

sek	dozda	kullanılmalıdır.	Ayrıca	ciddi	böbrek	ve	karaciğer	
bozukluklarında	doz	kısıtlaması	gerekmektedir.

Olgu bazında PDE5 Inhibitörlerin kullanımı

	 Diyabet	olgularında	ED	prevalansı	üç	kat	daha	fazladır.	
HbA1c	anlamında	diabet	kontrolü	ED	prevalansını	azalt
maktadır.	Günlük	5	mg	tadalafil	kullanımı	diyabetli	olgu
larda	 etkili	 olup	 kesildikten	 sonra	 bu	 etki	 12	 ay	 devam	
edebilmektedir	(4,5).	
	 Hipertansiyon	 tedavisi	 alan	 olgularda	 ED	 prevalansı	
%25’dir.	PDE5	inhibitorleriyle	birlikte	antihipertansif	alın
ması	 (angiotensinkonverting	 enzim	 inhibitörleri,	 kalsi
yum	 kanal	 blokerleri,	 betablokerler,	 diüretikler)	 kan	
basıncında	bir	miktar	düşmeye	yol	açabilir,	 fakat	bu	etki	
minör	düzeydedir.	
	 Obezite	 ve	 metabolik	 sendromda	 ED	 dolaşımdaki	
düşük	 androjen	 düzeyiyle	 ilgili	 olup	 PDE5	 İnhibitörleri	
etkili	olmaktadır.
	 Dislipidemide	lipid	düşürücü	tedavi	ereksiyonu	da	düzel
ticidir.	Statin	tedavisi	ereksiyonu	ve	PDE5	Inhibitör	etkinliğini	
artırmaktadır.	Sildenafile	cevap	alınamayan	hiperkolesterole
mik	vakalarda	sildenafile	günde	40	mg	atorvastatin	eklenme
siyle	ereksiyon	kalitesinde	düzelme	bildirilmiştir	(6).	
	 Hipogonadizmde	 PDE5	 inhibitörleri	 etkili	 değildir.	
Testosteron	 ve	 PDE5	 İnhibitörü	 kombinasyonunda	 etki	
%33’den	%90’a	yükselmektedir.
	 BPH	 de	 PDE5	 Inhibitörleri;	 hem	 alt	 üriner	 sistem	
semptomlarını	 hem	 de	 sertleşme	 bozukluğunu	 düzelt
mektedir.	FDA	6	Ekim	2011	tarihinde	günde	5	mg	tada
lafilin	 BPH	 ve	 ED	 birlikteliğinde	 tek	 başına	 kullanımına	
onay	vermiştir.
	 Sinir	 koruyucu	 radikal	 prostatektomi	 sonrası	 geçici	
kavernöz	sinir	hasarı;	peniste	hipoksi,	düz	kas	apoptozisi,	
fibrozis	 ve	 venooklusiv	 disfonksiyona	 yol	 açmaktadır.	
Günlük	 5	 mg	 tadalafil	 ile	 erken	 penil	 rehabilitasyonun	
sonuçları	netleşmemiştir.
	 Depresyonda	PDE5	İnhibitörü	kullanımı	ED	ve	depres
yon	semptomlarında	düzelme	sağlamaktadır.

PDE5 Inhibitör seçimini etkileyen faktörler

	 Yaş;	65	yaşın	üzerindeki	erkekler	uzun	etkili	PDE5	Inhi
bitörlerini	 tercih	 ederler	 ve	 genellikle	 sabah	 uyandıktan	
sonra	ilişkide	bulunurlar.	Yemek	ve	alkol	sonrası	ilişkilerde	
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yine	 uzun	 etkili	 PDE5	 Inhibitörleri	 tercih	 edilmektedir.	
Kadınların	çoğu	eşlerinin	doğallık	yönünden	tadalafil	kul
lanmasını	 tercih	etmekte,	sık	 ilişkide	bulunanlar	da	uzun	
etkili	tercih	etmektedir.	Hastanın	beklentileri	ve	deneyim
leri,	ilaca	bağlı	yan	etkiler,	ED	tedavisinde	daha	önce	kul
landığı	ilaçlar,	ilişki	sıklığı,	aldığı	diğer	ilaçlar	ve	kardiyak	
hastalıklar	seçimde	etkilidir	(4).

PDE5 Inhibitör seçiminde etkili olmayan faktörler

	 Obezite,	metabolik	sendrom,	hipertansiyon,	ejakülas
yon	bozuklukları,	ED	süresi,	yaşam	tarzı,	sigara	ve	uyuştu
rucu	 kullanımı,	 ED	 etyolojisi	 (prostat	 hastalıkları,	 spinal	
kord	travması,	diyabet,	endokrin	bozukluklar,	depresyon)	
seçimde	etkili	olmamaktadır	(4).

PDE5 Inhibitörlerine cevapsızlık nedenleri

	 a)	Yeterli	cinsel	uyarı	olmaması	
	 b)	Doz	yetersizliği
	 c)	Bekleme	süresine	uymama
	 d)	Hipogonadizm	varlığı.	Varsa	tedavi	edilmeli.	Diya
bet,	hipertansiyon	hiperlipidemi	kontrolü
	 e)	Etkisiz	diyebilmek	için	ilaç	en	az	6	kez	alınmalıdır
	 f)	Yan	etkilere	bağlı	PDE5	İnhibitörlerini	bırakma	oranı	
%3.8,	yetersiz	cevaba	bağlı	bırakma	oranı	%6.3’dir.	
	 g)	PDE5	Inhibitörünü	değiştirmek	%1417	oranında	etkilidir.

Yeni nesil PDE5 İnhibitörleri

	 a)	Avanafil	→	Absorpsiyonu	hızlı	 (35	dakikanın	altın
da),	yarılanma	ömrü	1,5	saatin	altındadır.	En	sık	görülen	
yan	etkisi	başağrısıdır.	Nitrat	kullanan	hastalar	için	uygun	
bir	PDE5	Inhibitörü	olup	50,	100	ve	200	mg	dozları	vardır
	 b)	Lodenafil	→	Çok	kısa	bir	yarılanma	ömrü	(30	daki
ka)	ve	çok	kısa	atılma	süresi	(2,4	saat)	vardır.	20,	40	ve	80	
mg	dozları	vardır.	Yan	etki	süresi	kısadır.
	 c)	Mirodenafil	→	Korede	MVix	adıyla	100	mg’lık	tab
leti	 2007’den	 beri	 kullanımdadır.	 Yarılanma	 ömrü	 2,5	
saattir.	 PDE5	 Inhibitörlerinin	 dezavantajları	 olarak	gözle
nen	başağrısı,	 yüzde	kızarıklık,	nazal	 konjesyon	gibi	yan	
etkileri	hafifletmek	amacıyla	geliştirilmiştir.
	 d)	Udenafil→2005	yılında	kullanıma	girdi.	100	ve	200	
mg	tablet	formları	var.	Ülkemizde	100	mg’lık	tableti	mar
kete	yeni	girmiştir.	ABD’de	henüz	satılmamaktadır.	Hızlı	

absorpsiyon	(0,81,3saat)	ve	uzun	bir	yarılanma	ömrüne	
(12	saat)	sahiptir.	Tüm	ED	lerde	başarı	oranı	%75’in	üze
rindedir.	Diyabetik	hastalarda	da	etkilidir.	Gıdalarla	etkile
şimi	yoktur.	Günlük	25,	50	ve	75	mg	dozlarda	kullanımı	
da	var.	Nitratla	kullanımı	kontrendikedir,	α	bloker	alımın
dan	4	saat	sonra	kullanılabilmektedir	(7).

Apomorfin sublingual 

	 Santral	etkili	dopamin	agonisti	olup	2	ve	3	mg	dozlar
da	dilaltı	formunda	kullanılmaktadır.	ABD	haricinde	birçok	
ülkede	mevcuttur.	Etki	oranı	%	2850	arasındadır.	Süratli	
emilimden	 dolayı	 ereksiyonların	%70’i	 20	 dakika	 içinde	
olmaktadır.	 Yan	 etkileri	%7	 oranında	 görülen	 bulantı	 ve	
kusmadır.	 Nitrat	 ve	 antihipertansif	 kullanımı	 apomorfin	
için	kontrendikasyon	oluşturmamaktadır.	Etkinliği	çok	faz
la	bulunmamış,	kullanımı	hafif	ve	orta	dereceli	ED’li	olgu
lar,	 psikojenik	 ED	 ve	 PDE5	 Inhibitörlerinin	 kontrendike	
olduğu	durumlar	ile	sınırlı	kalmıştır.

İkinci basamak tedaviler

 1) Korpus kavernosum içi vazoaktif ajan enjeksiyo-
nu→ Alprostadil	 (CaverjectTM,	 Edex/ViridalTM)	 onaylan
mış	ilk	ve	tek	tedavidir.	IC	monoterapi	olarak	540	μg	doz
da	kullanılır.	Ereksiyon	515	dk	sonra	oluşmaktadır.	Komp
likasyonları;	ağrı,	uzamış	ereksiyon,	priapizm	ve	fibrozistir.	
Sistemik	yan	etkisi	orta	dereceli	hipotansiyondur.	Kontren
dikasyonları	ise	alprostadil	hipersensitivitesi,	priapizm	riski	
ve	kanama	bozukluklarıdır.	Etkinliği	%70’dir.	İlacı	bırakma	
oranı	%4168	olup	çoğu	ilk	23	ayda	olmaktadır.

 2) Üretra içi ajan enjeksiyonu →	Alprostadil	üretral	
tablet	 (MUSET).	Alprostadil	 (1251000	μg)	üretral	 tablet	
ED	 tedavisi	 için	 ruhsatlandırılmıştır.	 Ereksiyon	 %3065	
oranında	 sağlanmaktadır.	 Penise	 vazokonstriktör	 bant	
konulması	etkinliğini	artırmaktadır.	Yan	etkileri	 lokal	ağrı	
(%35),	baş	dönmesi	(%10),	üretral	kanama	(%5)	ve	üriner	
enfeksiyondur	 (%0,2).	Penil	 fibrozis	ve	priapizm	nadirdir	
(%1).	Etkinliği	intrakavernöz	tedaviye	göre	daha	düşüktür.

Hedef sistemlere yönelik tedaviler

	 1)	Vazorelaksasyon	sistemlerine	yönelik	tedaviler
	 2)	Vazokonstriksiyon	sistemlerine	yönelik	tedaviler
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	 3)	Ereksiyonun	santral	kontrolüne	yönelik	tedaviler	
	 4)	Diğer	tedaviler

	 I)	Vazorelaksasyon	sistemlerine	yönelik	tedaviler

	 a)	NO/cGMP	sistemine	yönelik	tedaviler→	NO	Sente
taz	aktivitesini	artıran	ilaçlar;
	 Larginin;	 korpus	 kavernozum	 düz	 kas	 gevşemesini	
artırmaktadır.
	 Lcitrulline;	vücutta	Larginin’e	dönüşerek	etki	etmek
tedir.	Larginin’in	yan	etkileri	azalmaktadır	(8).
	 Arginaz	 inhibitörleri;	 arginaz,	 Larginini	 üre	 ve	
Lornitine	dönüştüren	bir	enzimdir,	korpus	kavernozumda	
bulunmaktadır.	 İnhibisyonu	 korpus	 kavernozum	 nitrik	
oksit	(NO)	bağımlı	düz	kas	gevşemesini	artırmaktadır(9).
	 BH4;	nitrikoksit	 sentetaz(NOS)	 aktif	 hale	gelmek	 için	
koenzim	ve	BH4	gibi	kofaktörlere	ihtiyaç	göstermektedir.	
BH4	yetmezliği	NO	oluşumunu	azaltır.	Tek	doz	BH4	penis	
sertliğini	artırmaktadır.
	 Nicotinamid	adenin	dinucleotide	fosfat	(NADPH)	NOS	
kofaktörüdür.
	 İmpaza;	 NO	 oluşumunu	 ve	 korpus	 kavernozumdaki	
cGMPyi	artırmaktadır.	PDE5	 Inhibitörlerine	göre	daha	az	
etkilidir,	en	önemli	yan	etkisi	başağrısıdır.	
	 Antioksidan	 AC3056;	 Oksidatif	 stress	 NO	 düzeyini	
azaltmaktadır.	 Antioksidan	 AC3056,	 diyabetiklerde	 NO	
bağımlı	 korpus	 kavernozum	 cevabını	 ve	 PDE5	 cevabını	
artırmaktadır	(10).
	 b)	Vazorelaksasyon	sistemlerine	yönelik	diğer	tedaviler
	 Histamin	 reseptörleri;	 Histamin	 peniste	 sinirsel	 yolla	
ereksiyon	 sağlayan	 bir	 nörotransmitterdir.	 H2	 reseptör	
antagonistleri	bunu	bloke	ederek	ED	yapmaktadır.
	 Peptid	nörotransmitterler;	Vasoaktif	intestinal	polipep
tid	(VIP)	ve	calcitonin	generelated	peptid	(CGRP),	adenil	
siklaz(AC)/cAMP	 sistemi	 aktivasyonuyla	 korpus	 gevşe
mesi	sağlamaktadır.
	 Prostaglandin	reseptörleri	

	 II)	Vazokonstriksiyon	sistemlerine	yönelik	tedaviler

	 a)	Rhokinazlar;	ED	da	Rhokinaz	aktivitesi	artmaktadır.	
Rhokinaz	 inhibitörleri	 ED	 tedavisinde	 bir	 alternatiftir.	 Y	
27632,	HA1077,	SAR	407899	gibi	Rhokinaz	inhibitörleri	
ED	 da	 penis	 sertlik	 süresini	 artırmaktadır.	 Yan	 etkiyle	
başağrısı	ve	hipotansiyona	neden	olmaktadır	(11).

	 Statinler;	RhoA/Rhokinaz	düzeyini	azaltarak	etki	eder.	
Atorvastatin	seksuel	fonksiyon	ve	sildenafile	cevabı	artır
maktadır.	 Sinir	 koruyucu	 radikal	 prostatektomi	 sonrası	
statin	kullanımı	6.	ayda	%	6	olan	sildenafil	cevabını	%55’e	
yükseltmektedir	(12).
	 Adrenerjik	reseptör	blokaj;	Bu	grupta	yeralan	trazodo
ne α	adrenerjik	reseptör	antagonist	etkili	bir	serotonerjik	
antidepresandır.	
	 Beta	adrenoreseptör	stimulasyonu;	damar	gevşemesi	
sağlamaktadır.	 β	 3	 adrenoceptor	 aktivasyonu	 korpus	
kavernosumda	 cGMP	bağımlı	 gevşeme	oluşturur,	 ayrıca	
RhoA	sistemini	inhibe	etmektedir.	Bu	gruba	örnek	olarak	
ısoxsuprine’i	sayabiliriz.
	 b)	Vazokonstriksiyon	sistemlerine	yönelik	diğer	teda
viler
	 Angiotensin	reseptör	blokürleri;	Angiotensin	II,	Angi
otensin	I	den	Angiotensin	konverting	enzim	(ACE)	vasıta
sıyla	oluşmakta	ve	korpus	kavernozumda	da	salgılanmak
tadır.	Angiotensin	II,	AT1	reseptörlerini	uyararak	korpural	
dokuda	kontraksiyon	oluşturmaktadır.	ACE	inhibitörleri	ve	
angiotensin	reseptör	blokürleri	ED	tedavisinde	kullanılabi
lir,	losartan,	ırbesartan,	valsartan	gibi	(13).	

	 III)	Ereksiyonun	santral	kontroluna	yönelik	tedaviler	

	 Melanokortin	 reseptörleri(MCR);	 Melanotan(MT	 II)	 α 
melanosit	 stimulan	hormonun	sentetik	analoğudur.	Der
matolojik	 hastalarda	 kullanımı	 esnasında	 yan	 etki	 olarak	
her	 hastada	 ereksiyon	 sağlaması	 üzerine	 keşfedilmiştir.	
MT	 II,	 PT141,subkütan	 intranazal	 verilince	 psikojenik	 ve	
organik	ED	yi	engelleyerek	ereksiyon	sağlamaktadır	(14).
	 Oksitosin,	 Dopamin	 reseptör	 agonistleri,	 Glutamate	
resept.
	 Beş	hidroksitriptamin	reseptörleri;	5HT	ereksiyon	üze
rine	 inhibitör	 etkili	 fakat	 5HT1c	 ve	 5HT2c	 reseptörleri	
ereksiyonu	kolaylaştırıcı	etkilidir.	Trazodone	selektif	5HT2c	
reseptör	agonistidir.

	 IV)	Diğer	hedeflere	yönelik	tedaviler

	 Cannabinoid	ve	vanilloid	reseptörler
	 Conneksinler	
	 Growth	faktörler
	 Gen	tedavisi,	doku	mühendisliği
	 Düşük	 doz	 ESWL	 tedavisinin	 korpus	 kavernozumda	
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neovaskülarizasyon	 sağladığı,	 arteriyel	 ED’da	 ereksiyon	
süresini	ve	sertliği	artırdığı,	endotel	fonksiyonunu	düzelt
tiği	yönünde	yayınlar	vardır	(15).

	 Son	olarak	Avrupa	Üroloji	Kılavuzu	 (2011)	 sertleşme	
bozukluğu	tedavisinde	şu	önerilerde	bulunmaktadır	(16).

	 1)	 Sigarayı	 bırakma,	 ideal	 kiloyu	 koruma,	 düzenli	
egzersiz	gibi	yaşam	tarzı	değişikliklerine	ve	risk	faktörleri
nin	 iyileştirilmesine	 sertleşme	 bozukluğu	 tedavisinden	
önce	veya	aynı	anda	başlanılmalıdır	(KD	1b,	ÖD	A)
	 2)	Tedavi	edilebilir	neden	belli	ise	önce	neden	tedavi	
edilmelidir	(KD	1b,	ÖD	B)
	 3)	 Radikal	 prostatektomi	 sonrası	 sertleşme	 sağlayıcı	
tedavilere	hemen	başlanılmalıdır	(KD	1b,	ÖD	A)
	 4)	Birinci	basamak	tedavi	PDE5	İnhibitörleridir	(KD	1a,	
ÖD	A)

	 5)	Günlük	PDE5	İnhibitör	uygulaması	sertleşme	fonksi
yonunu	düzeltebilir	(KD	1b,	ÖD	A)
	 6)	 PDE5	 İnhibitör	 cevapsızlığında	 en	 önemli	 sebep	
yetersiz	ve	yanlış	reçetelenme	ve	hastanın	bilgi	eksikliği
dir	(KD	3,	ÖD	B)
	 7)	Hipogonadizme	bağlı	PDE5	İnhibitör	cevapsızlığın
da	testosteron	replasmanı	etkinliği	artırmaktadır	 (KD	1b,	
ÖD	B)
	 8)	Apomorfin	hafif	ve	orta	dereceli	ED,	psikojenik	ED	
ve	PDE5	İnhibitör	kullanımının	kontrendike	olduğu	durum
larda	kullanılabilir	(KD	1b,	ÖD	B)
	 9)	Stabil	ilişkilerde	vakum	konstriksiyon	cihazı	kullanı
labilir	(KD	4,	ÖD	C)
	 10)	 Korpus	 kavernozum	 içi	 enjeksiyon	 2.basamak	
tedavidir	(KD	1b,	ÖD	B)
	 11)	Penil	protez	 implantasyonu	3.	basamak	tedavidir	
(KD	4,	ÖD	C)
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