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Tansiyon ilacı  
cinsel tansiyonumu da düşürür mü?  



Sadi’cim bu sene HT ve 

böbrek hastalıklarında bir 

konuşma yapmanı  

rica edicem 

Ne demek  

sayın dekanım;  

onur duyarım… 

Ne konuşmacıyım be! 

Her yerden  

beni çağırıyorlar 

Konu tam senlik: 

Cinsel fonksiyon  

bozukluğu 

Be-be-benlik mi? 

gak-guk… 

Prof Dr Şehsuvar Ertürk 



Cinsel fonksiyon konusu neden benlik!.. 



Hipertansiyon 

Kalp damar 

Böbrek Beyin 

Göz 

Hipertansiyon ve hedef organ hasarı 



Kafa  

Böbrek 

Kalp  

damar 

Tansiyonu düşür, hedef organ hasarını önle… 



Sistolik kan basıncı, mmHg 

120 160 180 200 140 

Kan basıncı ve erektil disfonksiyon 

Int J Impot Res.  2007;19:296-302. 
        Int J Hypertens 2012;12:1-12 



HT ve erektil disfonksiyon: olası mekanizma 

Hipertansiyon 

Oksidatif stres Endotel disfonksiyonu 

Erektil disfonksiyon 

 Int J Hypertens 2012;12:1-12 

    doi:10.1155/2012/627278 

Antihipertansif 
ilaçlar 

 

 



Kılavuzların HT tedavisinde önerdiği ilaçlar 

 Diüretikler (DÜ) 

 Beta blokerler (BB) 

 Kalsiyum kanal blokerleri (KKB) 

 ACE-İnhibitörleri (ACE-İ) 

 Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) 



Antihipertansif ilaçlar ve erektil disfonksiyon 

Mühim not: 

Bu konuya yönelik karar verdirici nitelikte  

çalışma yok 

Kanıt olmayan yerde kanaat vardır... 



Diüretikler ve erektil disfonksiyon 

- Tiyazid grubu diüretikler (Hidroklortiyazid, 

Klortalidon vb)   

- Spironolakton 

Üzerinde en fazla görüş birliği olan ilaç grubu 

ED’ye neden olabilirler (%10-20?)...(düşük doz 

dahil) 

Mekanizma: elektrolitler, vb ??? 



Beta blokerler ve erektil disfonksiyon 

Birinci kuşak: propranolol 

ED’ye neden olabileceği kabul ediliyor  

(genel kanı) 

İkinci kuşak: atenolol, metoprolol 

ED yapabilir görüşü biraz daha ağır basıyor 

Alfa 1 aracılı korporal düz kas kontraksiyonu 

Perfüzyon basıncının azalması 

Santral inhibitör etki 

Ereksiyon refleksinin baskılanması 



Grup 1  Grup 2  Grup 3 
(n=32)  (n=32)  (n=32) 
Bir ilaç  Atenolol  ED yapabilir 
     
3 ay sonra  ED görülme oranları 

Plasebo tedavisi sonrası 1’i hariç hepsi düzeliyor 

Beta blokerlerin kötü şöhreti var/hastalar 
etkileniyor...  

Silvestri A et al.  Arch Int Med 2003;1928-32 

%3.1  %15.6  %31.2 p<0.001 



Beta blokerler ve erektil disfonksiyon 

Üçüncü kuşak: karvedilol, nebivolol 

ED’ye neden olmadıkları kabul ediliyor  

(genel kanı) 

ED’yi azaltırlar-önleyebilirler görüşü de var- 

(özellikle nebivolol çalışmaları) 

Karvedilol alfa bloker özelliğiyle 

Nebivolol NO salınımını arttırma özelliğiyle 



Kalsiyum kanal blokerleri ve erektil disfonksiyon 

Dihidropiridinler: -dipinler:  

ED üzerine nötr etkileri olduğu kabul ediliyor  

(genel kanı) 



ACE inhibitörleri ve erektil disfonksiyon 

ED üzerine nötr etkileri oldukları kabul 

ediliyor (genel kanı) 



ARB’ler ve erektil disfonksiyon 

Anjiyotensin II’nin ED gelişiminde önemli rol 

oynadığı ve ARB’lerle AII’nin tam blokajı 

Başka antihipertansiflerle ED gözlenirse ARB’ye 

geçmeyi önerenler bile var 

ED’ye neden olmadıkları kabul ediliyor  

(genel kanı) 

ED’yi azaltırlar-önleyebilirler görüşü de var- 



HT Kılavuzları ne diyor?: 2013 ESC/ESH 

Eskiler: 
DÜ  
1ve2. kuşak  
BB’ler 

Yeniler: 
ARB 
ACEİ  
3. kuşak  
BB’ler 
KKB 



TSKÖ 

Hipertansiflerde ilaçlardan bağımsız olarak ED  

Normotansiflerden daha sık görülüyor 

Ama biz göremiyoruz...  

DÜ ve eski jenerasyon BB kullanan hastalarda ED 

daha sık görülüyor 

Bize söylemiyorlar  



1- Sormazsak söylemezler 

• Hocam, Karabaş eskisi gibi havlamıyor 

• Hocam, Kobranın gece görüşü bozuldu 

• Hocam, bu aralar benim kuğunun boynu bükük 

• Hocam, 3-5 aydır hanıma diklenemez oldum 

2- Belki de söylüyorlar ama biz anlamıyoruz!. 



-Bitti… 



HT ve erektil disfonksiyon (ED) 

Farklı ırk ve coğrafyalarda yapılan çalışmaların 
ortak sonucu 

Urology 2004;64:1196–1201, 2004. 

Journal of Andrology 2006;27:469–477 

Int J Impotence Res 2009;21:116–121 

Hipertansiflerde ED görülme sıklığı  
oldukça yüksek (%15-67….) 





Clin Drug Invest 2005 



Prospektif Survey 

Losartan alan hastalarda sexuel fonksiyonda 

düzelme gözleniyor  



Sexual function, satisfaction, and association of  
erectile dysfunction with cardiovascular disease and risk factors  
in cardiovascular high-risk patients:  
Substudy of the ONTARGET/TRANSCEND trial 

• 1357 hasta ED açısından inceleniyor 

• Prevalans %50.7 

In multivariate analysis, diabetes mellitus (P < .00001), 
stroke (P = .00026), pelvic surgery (P = .025), and age of 
>65 years (P < .00001) correlated with the degree of ED. No 
significant associations were observed for current treatment 
with angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin I 
antagonists, diuretics, beta-blockers, or calcium-channel 
blockers. 

Am Heart J 2007;154:94-101. 
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Hipertansif hastalarınızla  cinsel fonksiyonları hakkında 
konuşuyor musunuz? 
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Erektil disfonksiyon olanlarda HT sıklığı  
artıyor mu? 

Erektil disfonksiyonu olanlarda HT 



Dünya genelinde Üroloji kliniklerinde  
ED tanısı konulanlarda HT sıklığı 

ED hastalarında HT prevalansı (WED-HT) 



Raporlanan sorunlar  
-tansiyon ölçümünde problem yaşanıyor  
-hastalar tansiyonlarının ölçülmesini istemiyor 
-ölçüm sonuçlarında tutarsızlık var 

Ürologların yürüttüğü çalışmada aksaklıklar çıkıyor 

 
Lutfen tansiyon aletini hastaların KOLUNA  
takınız. 

Sayın araştırmacı 

............. 



Erektil disfonksiyon olanlarda  
HT sıklığı  
anlamlı derecede  
yüksek 

Erektil Disfonksiyon-HT Çalışmaları: sonuç 

Bizler erektil disfonksiyonu sorgulamalıyız 

Ürologlar da ED hastalarında tansiyon ölçmeli 

Sonuç 

Hipertansiyon 

Endotel disfonksiyonu 

Erektil disfonksiyon 



Grup 1  Grup 2  Grup 3 
(n=32)  (n=32)  (n=32) 
Bir ilaç  Atenolol  ED yapabilir 
     

3 ay sonra  ED görülme oranları 
%3.1  %15.6  %31.2 

Plasebo tedavisi sonrası 1’i hariç hepsi düzeliyor 



central and peripheral (genital) effects 
as it increases the latency to ex copula 
ejaculation, the latency to initial erection 
and reduces the number of erectile 
reflexes. 





18+ 



Bir şekilde birilerine soruyorlar!.. 

Sayın Dümen, 
Tansiyon hastasıyım benim dümene  
su kaçtı. Bir türlü eskisi gibi olmuyor……….  

Ablacım, 
Köşenizi ilgiyle takip ediyorum. Bir gün benim de yazacağım hiç 

aklıma gelmezdi.Kocam tansiyon            hastası olduktan 
sonra bana her yanaştığında    bişey yaparsak 
adamcağız kalp krizi geçirip    ölecekmiş gibi bir 
korku yaşıyorum ve yalandan   başım ağrıyo diyorum. 
Ne dersiniz aceba bende frijit   başlangıcı mı var? 



Koroner arter hastaları cinsel yaşamlarını 
nasıl düzenliyor? 

• Stabil angina 

• Miyokard infarktüsü 

• Baypas ameliyatı 

• Perkütan girişim 
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eskisi gibi eskisinden az terk

Froelicher E. Heart Lung 2001;23:423-434 
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Cinsel ilişki 

“Çamaşır yıkamak” 

Terminoloji değişikliği… 



Çamaşır yıkamanın yaşam süresine 
etkisi: sağlıklı insanlarda longitudinal çalışmalar: 

• Palmore EB. Gerontologist 1982;22:513-8 

• Persson G. Acta Psychiatr Scand 1981;64:244-53  

• Davey SG, et al. BMJ 1997;315:1641-4 

Ayda <=1 Haftada >=2 



Çamaşır yıkama, kalp krizi ve ani ölüm 

• Normal populasyonda tüm MI’ların 

%1’inde çamaşır yıkamak tetikleyici faktör   

• Ani ölümlerin %0.6’sı (34/5559) çamaşır  
yıkarken 



1. Ani ölüm/MI’ı tetikleme korkusu 

• Angina 

• Nefes darlığı 

• Anksiyete 

• İsteksizlik 

• Libido kaybı 

• Empotans 

MI sonrası neden çamaşır yıkamıyorlar? 
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Çamaşır yıkamanın KVS’ye etkileri? 

Çalışma    n       Kalp hızı 

Ortalama 

• Sistolik kan basıncı: 150-180 (40-100 artış) 

• Metabolik eşdeğer: 2-5.4 MET 



• 2 kat merdiveni durmadan çıkmak 

O kadar da zararlı görünmüyor… 

• Hafif orta şiddette bir günlük aktiviteye eşit 

• 10 dk düz yolda yürüdükten sonra, 22 basamaklı 
bir merdiveni (117 cm) 10 saniyede çıkmak. 

Bunlar ortalama değerler. 

%15 kadar hastada daha yüksek kalp hızı, KB, 

MET değerleri gelişiyor 



Princeton çamaşır yıkama kılavuzu! 

Düşük risk 

• Asemptomatik 

• Class I angina 

• Kontrollü HT 

• <3 risk faktörü 

• Class I KKY 

• Komplikasyonsuz 

  MI(>6-8 hft) 

• Class II angina 

• >=3 risk faktörü 

• Class II KKY 

• MI >2-<6 hft 

• SVO 

• Periferik arter hst 

• UAP, refrakter AP 

• Kontrolsüz HT 

• Class III-IV KKY 

• MI, SVO <2 hft 

• Ciddi vent aritmi 

 

Orta risk Yüksek risk 

Çamaşır  
Yıkamak
Serbest 
 

 

Önce 
Stabil 
Hale 
Getir 

 

Önce 
İleri 
Kardiyak 
İnceleme 

 
Recommendations of the Princeton Consensus Panel. Am J Cardiol 2000;86:62F-8F 



%51 

%32 %53 

%100 

İskemi yok 

Sessiz iskemi 

Semptomatik 
iskemi 

Çamaşır yıkarken 

İskemi yok Sessiz iskemi Semptomatik 

Drory Y et al. Am J Cardiol 1995;75:835-7 

Efor testi iyi bir prediktör. 

%17 



Efor testi sonucunda 

• Aşırı nefes darlığı ve bitkinlik olmadan 

• Angina olmadan 

• ST depresyonu olmadan 

• Ciddi aritmi olmadan 

≥5 MET iş yüküne ulaşabiliyorsan,  

Rahatlıkla çamaşır yıkayabilirsin 



İstiyorum ama yıkayamıyorum! 

• Olay sonrası (MI, baypas) ilk 3 ay geçici 
erektil disfonksiyon normaldir. 

• KAH’da erektil disfonksiyon sık gözlenir  

• İlaçların etkisi (DÜ, BB, diğer)  

• Üroloji konsültasyonu 



Doktor Viagra önerdi!... 

• Sildenafil  1998 

• Vardenafil  2003 

• Tadalafil   2003 



PDE5 inhibitörleri ve KVS 

• Hafif vazodilatasyon (arter-ven) 

• SKB: 5-10 mmHg, DKB: 1-7 mmHg  
  düşürüyor 

• Kalp hızına belirgin etkisi yok 

• Koroner arter hastalarında iskemi ve aritmi 
gelişimine olumsuz etkisi yok 

• Nitratlarla birlikte ciddi hipotansiyon  



Kullanabilir miyim?!... 

Mutlak kontrendikasyon 

• Birlikte nitrat kullanımı 

Zararlı olması muhtemel durumlar 

• Aktif koroner iskemi 

• KKY+hipotansiyon veya hipovolemi  

• Çoklu antihipertansif kullanımı 

• Yarı ömrünü uzatacak ilaçların kullanımı 

ACC/AHA Expert Consensus Document, 1999 

• Alfa bloker sonrası 4 saat içinde 50-100 mg alma 

• Efor testi 5-6 MET 

• Alfa bloker (Vardenafil, Tadalafil) 



Viagra + angina! 

• 24 saat nitrogliserin kontrendike  

• Tadalafilde süre minimum 48 saat  

• BB, KKB, morfin vs ne varsa kullan  

Viagra+nitrogliserin+hipotansiyon 

• Trendelenburg pozisyonu  

• İV hidrasyon • alfa agonistler  

• İntraaortik balon pompası  



• Ön yıkamalı programları tercih et 

• Yemeklerden ve alkol alımından sonra  
  yıkanacaksa 2-3 saat bekle 

Çamaşır yıkama talimatı (1) 

• Kendini sağlama almak için (sıkıcı da olsa!)    
  çamaşırı eşinle yıka.  



Çamaşır yıkama sırasında ölenlerin: 

- Çoğu erkek 

- Çoğu otel odasında 

- Çoğu eşini aldatırken 

- Kendinden küçük partner 

- Yemek ve alkol sonrası 



• Asla makinaya kapasitesinin üzerinde  
çamaşır koyma; kapasiteni arttırmak için 
egzersiz yap 

• İlk bir kaç ay mümkün olduğu kadar altta 
kal;sonra yine eskisi gibi yıkarsın 

Çamaşır yıkama talimatı (2) 

• Tercihen sabah kalkınca veya 1-2 saatlik 
şekerleme sonrası yıka 



• Yıkama sırasında ağrın olursa; 

3. Ağrı kendiliğinden geçse bile ilk fırsatta 
doktoruna kontrole git. 

Çamaşır yıkama talimatı (3) 

2. Sildenafil v.b almışsan sakın dil altı  
alma, acil servise git ve durumu anlat 

1. Kurutmaya geçmeden işlemi bırak 



Çamaşır yıkayabilir miyim? 

>=4 kat merdiven 

2-3 kat merdiven 

<2 kat merdiven 

istediğinle 

sadece eşinle 

elde yıkanacak! 



-Bitti- 



Kalp hızı  104-131 
SKB   150-180 
METs   2/5-6 

KAH bulunanlarda çamaşır 
Yıkamanın kardiyovasküler yükü 

%10-15 vakada daha üst değerlere 
Ulaşılıyor. Bu nedenle herkeste 2 kat merdiven 
İyi bir konsept olmayabilir. Ancak fiziksel olarak 
Sedanter olmayan biriyseniz ve eşinizle çam yık 
İseniz büyük olasılıkla sorun yok.  



Çamaşır yıkarken nelere dikkat etmeli (1) 

• İki kat hadiseasi herkeste tutmaz. Orgasm 

Sırasında METs değişik Olabilir  

(2.0-5.4 mets bulmus) 

• kan basıncı sist 40-100, diast 20-55 yükseliyor. 

•NYHA class I-II olan herkes veya efor testinde  

5-6 met koşan herkes cinsel ilişkiye dönebilir. 



• viagra kullanımında sorun yok. Alfa blokerle only 25 mg veya 4 saat arayla al. 

Nitratla kontrendike.  

İkili-üçlü antiHT alanda bile ciddi bir sorun yok 

Aktif iskemi varsa 

KKY varsa ve hipotansiyon varsa sorun çıkabilir. 

Viagra yarılanma ömrü 4 saat. 6x4 saat nitro yok. Aldıysa ve hipotansiyob geliştiyse, 

Trendelenburg, hidrasyon, alfa agonist en son İABP. 

Angina olursa beta bloker, KKB vs. Trombolitik vsYe engel durum yok.. 

 

IV 40 mg viagra sonrası kan basıncında 10 diyastolik 7 mmHg düşme.  

Kalp hızında değişiklik yok. (IV 40 mg’ın plasma düzeyi oral tek 100 mg’dan 3 kat fazla. 

MI öncesi sex hayatı referans alınarak cinsel yaşam 
Düzenlenmeli. Azsa az sıksa sık, yoksa yok. 



Hekim olarak yapmamız gereken: 

• Hastanın sormasını beklemeden 
gelecekteki cinsel yaşamı hakkında  
onu bilgilendirmek  

• Konuşarak  

• Yazılı olarak (broşür v.b)  



Mevcut durumun tespitinden sonra biz  
hastanın soramadıklarını önce sizlerle 
Kendi aramızda konuşacağız ve onları 
Nasıl yönlendirmemizin uygun olacağını 
Birlikte değerlendireceğiz. Ancak bu arada 
ci 


