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AABBSSTTRRAACCTT
Lumbosacral disc disease and sexual dysfunction are two non-lethal health 
entities that are common and decrease quality of life of patients. With 
interruption of communication between the brain and the penis, erectile 
dysfunction should be expected. However, there are very limited data on the
interaction of lumbosacral disc disease and sexual functioning. The aim of 
this review is to highlight the association between lumbosacral disc disease and
sexual dysfunction and to overview the diagnosis and treatment options for this
subset of patients. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48 Supplement 1: 31-4)
Key words: Lumbosacral disc disease, erectile dysfunction, back pain, radicular
pain, sexual dysfunction

Girifl

Lumbosakral disk hastal›¤› ve cinsel ifllev bozukluklar› top-
lumda s›k görülen ve bireylerin yaflam kalitesini ciddi olarak bo-
zan, ölümcül olmayan iki rahats›zl›kt›r. Erkeklerde ereksiyon
oluflabilmesi için intakt bir nörolojik sistem, sorunsuz çal›flan bir
vasküler sistem ve bu sistemleri dengeleyen iyi bir hormonal
denge ile anatomik ve fizyolojik olarak normal bir penis gerek-
mektedir. Beyin ve penis aras›ndaki iletiflimin bozuldu¤u du-
rumlarda ereksiyon mekanizmas›n›n da bozulmas› beklenen so-
nuçlardan birisidir. Lumbosakral disk hastal›¤› ve cinsel ifllev
bozukluklar› iliflkisi ile ilgili dokümantasyon literatürde son de-
rece azd›r. Bu yaz›n›n amac› bu iki hastal›k aç›s›ndan patofizyo-
lojiyi ortaya koymak, teflhis ve tedavi aflamas›nda yap›lmas› ge-
rekenleri gözden geçirmektir.

Ereksiyonun Nörofizyolojisi

Santral sinir sisteminde (SSS) baz› bölgelerin penil ereksi-
yonda anahtar rol oynad›¤› gösterilmifltir (1). Görsel, iflitsel ve-
ya taktil uyar›lar ilk önce kortikal asosiyasyon alanlar›nda top-
lan›rlar ve amigdala vas›tas› ile hipotalamusta bulunan medial
preoptik alana (MPOA) gelirler. Amigdala’n›n seksüel uyar›lar›
ve ereksiyonu bask›lay›c› etkisi vard›r ve bu bölgenin lezyonla-
r›nda hiperseksüalite görülür. MPOA ereksiyonun santral kon-
trolündeki entegrasyon sahas›d›r ve bu bölgede α-adrenerjik
aktivitenin penil ereksiyon üzerinde bask›lay›c›, dopaminerjik
aktivitenin ise uyar›c› etkisi vard›r. Yine hipotalamus içerisinde
yer alan ve MPOA ile yak›n iliflki içerisindeki paraventriküler
nükleusun ise oksitosin arac›l› mekanizmalar ile proerektil rolü
vard›r. Bu bölgede dopaminerjik agonistler (apomorfin) nitrik
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oksit (NO) üzerinden proerektil aktivite gösterirler. Henüz tam
anlam› ile aç›kl›¤a kavuflmamakla birlikte medulla ve ponstaki
Barrington nükleusunun ereksiyonun regülasyonunda görevi
bulunmaktad›r. Beyin sap› ve bu nükleusta serotonerjik inhibi-
tör yollar bulunmaktad›r. Periakuaduktal gri madde ise, beyin
sap› ile MPOA aras›ndaki nöral ba¤lant›y› sa¤lamaktad›r (2).

Penisin periferik innervasyonu sempatik (T11-L2), parasem-
patik (S2-S4) ve somatik (S2-S4) yollarla olmaktad›r. Genel ola-
rak sempatik sistemin penil ereksiyonu inhibe edici, parasem-
patik ve somatik inervasyonun ereksiyonu stimüle edici etkisi
bulunmaktad›r. Bu nedenle üst seviyedeki spinal kord travmala-
r›n›n androlojik prezentasyonu, alt seviyedekilerden farkl›d›r ve
farkl› tedavi yaklafl›mlar›n› gerektirir. Serotonerjik reseptörlerin
spinal kord düzeyinde inhibitör etkisi bulunmaktad›r. Aksonlar
penise prevertebral (lumbar, splanknik, hipogastrik pleksuslar
ve kavernozal sinirler, kaudalde mezenterik ve pelvik pleksus-
lar) ve medulla spinalisi sakral pleksus düzeyinde terk eden pa-
ravertebral yollarla ulafl›rlar (1). 

Lumbosakral Disk Hastal›¤›

Nörojenik erektil disfonksiyon (ED), nörolojik bir bozuklu¤a
veya disfonksiyona ba¤l› olarak geliflen, penil ereksiyonu sa¤-
lamada ve devam ettirmedeki zorluk olarak tan›mlanabilir. Nö-
rojenik ED tüm hastalar›n %5’ini oluflturmaktad›r. Nörojenik
erektil disfonksiyon nedenleri aras›nda diyabet, multipl skleroz,
Parkinson hastal›¤›, spina bifida, spinal kord yaralanmas› ve
lumbar disk hernisi yer almaktad›r (1).  

Lumbosakral patolojiler aras›nda intervertebral disklerin
herniasyonu veya tümörler gibi kauda ekuina lezyonlar› pelvik
pleksuslara giden parasempatik erektojenik yollar› kesintiye
u¤ratarak ED’a yol açabilir. Lomber disk herniasyonu genel po-
pülasyonda %1 oran›nda görülebilir (3). Lumbosakral hastal›k
tüm olarak bak›ld›¤›nda cinsel ifllev bozukluklar› patolojilerinin
ne kadar›n› oluflturdu¤u konusunda bir görüfl birli¤i bulunma-
maktad›r (4). Braun ve ark. erektil disfonksiyon gelifliminde f›t›k-
laflm›fl disk hastal›¤›n›n %23.2 oran›nda erektil disfonksiyona
yol açt›¤›n› bildirmifllerdir (5). Alonso-Bartolome P ve ark.’lar›-
n›n çal›flmalar›nda; erektil disfonksiyonun lomber disk cerrahisi
sonras› düzeldi¤ini belirtilmifltir (6).  Epidural bir bas›n›n bulgu-
lar› aras›nda barsak ve mesane fonksiyon kayb›, idrar retansi-
yonu, erektil disfonksiyon,  “saddle” anestezi veya ilerleyici dis-
tal bacak hissizli¤i veya güçsüzlü¤ü say›labilir (7).  

Lumbosakral disk hastal›¤›n›n cinsel fonksiyonlar üzerine
etkileri direkt ve indirekt olarak say›labilir. Direkt etkiler, teorik
olarak radikülopatiye neden olan kök bas›s› ayn› zamanda para-
sempatik sinir sistemle regüle olan sinir kaynakl› nitrik oksit
(nerve-mediated NO/ nNO) sal›n›m›n› da bozaca¤›ndan ereksi-
yon mekanizmas› üzerinde olumsuz etki yaparak oluflmaktad›r (1).
Bir di¤er etki ise a¤r›ya ba¤l› indirekt etkidir. A¤r› cinsel hayat-
ta ciddi s›n›rlay›c› bir etki oluflturabilmektedir. Berg ve ark. ta-
raf›ndan yap›lan bir seri çal›flmada lumbosakral disk hastal›¤›
olan hastalar›n %30’unda cinsel aktivitede a¤r›lar›n›n artt›¤›n›,
%34 hastada ise a¤r› nedeni ile cinsel aktivitelerinin k›s›tland›-
¤›n› bildirmifllerdir (8). Bu durumdan anlafl›labilece¤i gibi se-
bep-sonuç iliflkisi tam olarak ortaya konulamamaktad›r. Genel-
likle hem ürologlar hem de disk hernisi ile ilgilenen fizik tedavi,
nöroloji ve beyin cerrahisi uzmanlar›n›n bu iliflkiyi iyi irdeleme-

leri yap›lacak tedavilerin baflar›s›n› ve hastalar›n yaflam kalite-
sini ciddi oranda etkileyebilmektedir. 

Tan› Yaklafl›m›

Bu hastalarda standart hasta yaklafl›m›n›n yan›nda nörolo-
jik de¤erlendirme çok önemlidir. Hastalarda mutlaka motor ve
duyusal muayeneler ile derin tendon reflekslerine bak›lmal›d›r.
Motor muayene ile aya¤›n plantar fleksiyonu ve uyluk abdüksi-
yonu (L5-S1), uylu¤un gövdeye karfl› hiperekstansiyonu (S1-S2),
anal sfinkter tonusu (S2-S4), alt ekstremitelerin adale tonusu
de¤erlendirilmelidir. Duyusal muayene ile alt motor nöron lez-
yonlar›nda, psikojenik ereksiyon olup olamayaca¤›, T11-L2 ve
S2-S4 dermatomlar›na yap›lacak iki nokta diskriminasyonu tes-
ti ile ayr›labilir (1). Tendon refleksleri ile (Babinski [santral lez-
yon[, aflil refleksi [majör sakral refleks], kremasterik refleks
(L1), bulbokavernöz refleks lezyon seviyesi hakk›nda fikir edini-
lebilir. Nörojenik ED’un tan›s›, prognozunun tahmini ve tedavi
alternatiflerinin belirlenmesi için baz› özel nörolojik tan› metod-
lar›na gereksinim olabilir. Bunlardan birisi pelvik taban EMG’si-
dir. Bu yöntem, pudendal sinir devaml›l›¤›n› etkileyen hastal›k-
larda faydal›d›r. Lumbar disk hastal›klar›, pelvik anatomik lez-
yonlar, pelvik cerrahi gibi lezyonlar hem somatik pudendal si-
nirlere, hem de otonomik hipogastrik ve pelvik sinirlere zarar
verebilirler ve pelvik taban EMG’si ile teflhis edilebilirler. Di¤er
bir yöntem olan penil biyoteziometri, cildin vibrasyon his efli¤ini
ölçen ucuz ve duyarl› bir testtir. Basit bir kantitatif test olup, da-
ha geliflmifl nörofizyolojik çal›flmalara aday olabilecek hasta
seçiminde ucuz bir tarama testi olarak kullan›labilir. Somato-
sensoriyel uyar›lm›fl potansiyeller (SEP), duyusal reseptörlere
uygulanan eksternal uyar›lar›n, uyar› an›ndan itibaren saçl› de-
ride oluflturdu¤u tepkiyi kaydetme esas›na dayan›r. SEP’in
ED’deki uygulama noktalar› olarak dorsal penil sinir, vezikoüret-
ral bileflke sinirleri ve alt ekstremite sinirleri kullan›lm›flt›r. ED’a
yol açabilecek SSS’i hastal›klar›n›n tan›s›nda kullan›lan perife-
rik ve santral duyu yollar›n› inceleyen objektif bir testtir. Ancak
bu yöntemin klinik muayene yolu ile sa¤lanan bilgiye ek bir ya-
rar getirip getirmeyece¤i tart›flmal›d›r. Bulbokavernöz refleks
ölçümleri (BCR) sakral kordun S2-S4 segmentine ait nöral ref-
leks ark›n›n bütünlü¤ünü gösterir. BCR latensindeki uzama ve-
ya refleksin kayb› nörolojik disfonksiyon bulgusu olarak kabul
edilir. Patolojik bulgu oran›n›n düflük oldu¤u baz› hastal›k grup-
lar›nda testin rutin kullan›m› elefltirilmektedir. Özellikle spinal
kordun alt düzeyinde (kauda ekuina) ve pelvisdeki lezyonlar için
uygundur. Polinöropatili olgularda (diyabet dahil) ve nörojenik
komponentin düflünülmedi¤i olgularda uygulanmas› düflünül-
memelidir. Bir baflka yöntem olan korpus kavernozum EMG’si,
ile penil patolojinin otonomik mi yoksa santral orijinli mi oldu¤u-
nun belirlenebildi¤i öne sürülmüfltür. Bu test yolu ile insandaki
klinik verilere ulaflmak mümkün olsa da, kavernöz düz kaslarda
aktiviteyi etkileyen çeflitli manevralar›n EMG’ye yans›tt›¤› tepki-
ler aç›klanamamaktad›r. Yöntemin esaslar› ve normal de¤erleri
tan›mlan›ncaya kadar klinik kullan›m› önerilmemektedir (1).

Görüntüleme

Lomber disk hernisinden flüphelenildi¤inde art›k alt›n stan-
dart görüntüleme yöntemi manyetik rezonans görüntülemedir.
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Disk prolaps›n›n seviyesi, protrüde olma flekli ve derecesi MR
görüntüleme yöntemi ile detayl› olarak elde edilebilir. MR do¤-
rulamas› özellikle disk ameliyat› sonras›nda oluflan üriner sis-
tem flikayetlerinde de çok önemlidir. Bu olgularda erken MR in-
celemesi ve erken müdahale flikayetlerin ortadan kald›r›lmas›n-
da önemli olabilir (9).  Ancak, yeni yay›nlanan bir seride normal
MR bulgusu olan kauda ekuina sendromlu hastalardaki semp-
tomatolojinin de görülebildi¤i ve hatta MRI da negatif bulgusu
olanlarda idrar flikayetlerinin de daha s›k görülebildi¤i konu-
sunda bilgi verilmektedir.

fiikayetlerin ani geliflti¤i durumlarda ilk etapta bilgisayarl›
tomografi de çekilebilmektedir. Ancak sonuçlar›n de¤erlendiril-
mesinin belirli aflamas›nda veya operasyon karar› al›nd›¤›nda
yap›lmas› gereken yine de MR görüntüleme yönteminin kullan›l-
mas› olacakt›r (9).

Tedavi

Lumbosakral hastal›kla beraber olan cinsel ifllev bozuklukla-
r›ndaki tedavi yaklafl›m›n› sebebe yönelik ve semptoma yönelik
olarak iki farkl› bafll›k alt›nda de¤erlendirebiliriz. Sebebe yönelik
tedavide esas olan a¤r› ve kök bas›s›na neden olarak nörolojik
bulgu veren duruma cerrahi müdahale olarak özetleyebiliriz. 

Dekompresyon cerrahisi: Literatürde lumbosakral hastal›¤a
ba¤l› olarak ortaya ç›kan cinsel ifllev bozuklu¤unda tedaviye
yan›t aç›s›ndan farkl› görüfller bulunmas›na ra¤men genel e¤i-
lim iyileflme oldu¤u yönündedir. Bel a¤r›s› nedeni ile cerrahi te-
davi uygulananlar›n seksüel yaflam› konservatif tedavi uygula-
nanlara göre daha iyi geliflme göstermifltir. Bel a¤r›s› azalmas›-
n›n pozitif etkisi görülmüfltür. Bel a¤r›s› nedeni ile yap›lan füz-
yon cerrahisinde sa¤lanan a¤r› ve cinsel fonksiyonlardaki iyi-
leflme, cerrahi müdahale s›ras›nda yap›lan nörolojik hasar ne-
deni ile engellenebilir. Bu nedenle cerrahi uygulama esaslar›-
n›n dikkatli kullan›lmas› gerekir (10).  

Kauda ekuina sendromu gibi ciddi bas› bulgular› ve seksüel
disfonsiyonu olan hastalarda genel cerrahi prensip yeterli de-
kompresyonun yap›lmas› yönündedir. Ahn ve arkadafllar› hemi-
laminektominin yeterli olaca¤›n› bildirmifller ancak Shapiro ye-
terli dekompresyon için laminektominin gerekti¤ini bildirmifller-
dir (11,12). Cerrahi planlamada zaman ve tekni¤in de önemli ol-
du¤u aç›kt›r.  Shapiro, 48 saat içinde yap›lan dekompresyon
cerrahisinde üriner semptomlarda %100, 48 saatten sonraki
cerrahi giriflimde %33 düzelme oran› belirtmifltir (12). 

Cerrahi yaklafl›m teknikleri de cinsel ifllev bozukluklar›n›n te-
davisi veya cerrahi sonras›nda ortaya ç›kmas› aç›s›ndan önem-
lidir. (10).  Hagg ve ark., bir çal›flmalar›nda anterior ve posterior
yaklafl›mlar›n cinsel ifllevler üzerine etkileri karfl›laflt›r›lm›fl ve
anterior  yaklafl›m yap›ld›¤›nda lomber füzyon yap›l›rken veya
protez yerlefltirilmesi s›ras›nda oluflabilecek sinir hasar›n›n, cin-
sel ifllevlerin düzelmemesine neden olabilece¤ini ortaya koy-
mufltur. Anterior yaklafl›m protez uygulanacak vakalar için daha
tercih edildi¤inden bu tip cerrahilerde cinsel ifllev bozuklu¤u ko-
nusunda hasta bilgilendirilmesi yap›lmas› da gereklidir (10).

Berg ve ark.’lar›n›n yapt›¤› çal›flmada; bel a¤r›s› yak›nmas›-
lomber disk hastal›¤› tan›s› ile cerrahi uygulanan hastalarda;
azalan bel a¤r›s› ile seksüel yaflam kalitesinin artt›¤› ortaya kon-
mufltur (8). Yine baflka bir çal›flmada, radikülopati ile birlikte

olan hafif erektil disfonksiyon lomber disk cerrahisinden sonra
düzelmektedir. Orta düzeydeki erektil disfonksiyon sinir yara-
lanmas› veya di¤er faktörlerle iliflkili olabilmekte, di¤er faktörle-
re ba¤l› olarak bunlarda disk cerrahisi sonras› düzelebilmekte-
dir (4).  Buna karfl›n Do¤an ve arkadafllar›, kauda ekuina sen-
dromuna neden olan lomber disk hernisi vaka serisinde 1 olgu-
sunda seksüel disfonksiyon bildirmifllerdir. Ancak bu hastada
ameliyat sonras› flikayetinde düzelme olmam›flt›r (13). Yine de
tüm bu çal›flmalar, erektil fonksiyonun cerrahi öncesi de¤erlen-
dirilmesinin önemi ortaya konmufltur. Ancak bu konuda daha
çok detayl› çal›flmalara gereksinim oldu¤u da aç›kt›r.

PDE5 ‹nhibitörleri
PDE 5-inhibitörlerinin lumbosakral hastal›ktaki rolü halen

tart›flmal›d›r. Spinal kord yaralanmas› olan hastalarda yap›lan
bir çal›flmada alt motor nöron hasar› olanlarda sildenafilin etki-
sinin plasebodan daha iyi olmad›¤› bildirilmifltir (14). Buna karfl›
Guilliano ve ark. yapt›klar› bir çal›flmada sildenafile yan›t %80
iyileflme fleklinde olmufltur (15). Burada hasta seçimleri ve spi-
nal kord bas›s›n›n ne derecede oldu¤u gibi faktörler etkili olabi-
lirken hastan›n var olan erektil disfonksiyonunun fliddeti ve sü-
resi de etkili olabilmektedir. PDE5 inhibitörlerinin etkili olabilme-
si için en az›ndan sakral (S2-S4) veya torakolomber (T10-L2)
spinal segmentlerin korunmas› gerekti¤i bildirilmifltir (16). 

Günümüzdeki farkl› PDE5 inhibitörleri ile spinal kord hasta-
lar›nda yap›lan çal›flmalarda ilaç etkileri aç›s›ndan sildenafil ve
vardenafilin benzer sonuçlar verdi¤i tadalafil kullan›m›nda ise
hastalardaki memnuniyetin ve spontanitenin daha iyi oldu¤u
bildirilmektedir (17). 

Bu veriler eflli¤inde, PDE5 inhibitörlerinden hangi hastalar›n
fayda görece¤i konusunda bir gösterge olmad›¤›ndan ilk basa-
mak tedavi olarak hastalara bu ajanlar›n önerilmesi mant›kl› bir
yaklafl›md›r. Oral tedaviler dekompresyon cerrahisi öncesinde
ve sonras›nda da ereksiyon kabiliyetinin daha erken geri kaza-
n›lmas› aç›s›ndan da fayda verebilmektedir.

‹ntrakavernozal Ajan Enjeksiyonlar›
‹ntrakavernozal olarak uygulanan vazoaktif ajanlar direkt

ereksiyon mekanizmas›n› ifllettiklerinde komplet sinir kesisi
olan spinal kord travmalar›nda bile oldukça etkili bir yöntem
olarak kullan›lmaktad›r.  Hastalara veya partnerlerine ö¤retile-
rek kolay bir flekilde uygulanabilen bu tedavi yöntemi ile birey-
ler üst merkezlerden uyar› gelmemesi durumunda bile normal
bir ereksiyon elde edebilmekte ve normal cinsel hayat›n› sürdü-
rebilmektedir (18). 

‹ntrakavernozal ajan enjeksiyonu uygulanan hastalarda dik-
kat edilmesi gereken en önemli nokta priapizm riskinden hasta-
lar› korumakt›r. Bunu gerçeklefltirmek ise ilk olarak do¤ru dozaj
tayini ile ilaç uygulanmas›na ve hastalar›n iyi bilinçlendirilmesi-
ne ba¤l›d›r. Doz ayarlanmas›nda hastaya uygulanan dozun
maksimum 30 dk.’l›k bir ereksiyon sa¤layacak flekilde titre edil-
mesi önemlidir. Uzam›fl ereksiyonlarda hastalar›n neler yapma-
s› gerekti¤i konusunda bilgilendirilmeleri de ileride oluflabile-
cek bir korpus kavernozum hasar›n› engelleyerek hastan›n ta-
mamen ereksiyon sa¤layamamas›n› önler. Doz uygulamas› son-
ras›nda hastalar taraf›ndan yap›lmas› gereken ilk durum cinsel
uyar›dan uzak durulmas›, buzlu su uygulamas› olacakt›r. Bunla-
ra ra¤men ereksiyon devam ediyor ise hastan›n acil olarak bir
üroloji merkezine baflvurmas› gerekmektedir. 
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Penil Protezler
Konservatif tedavilere veya ilaç tedavilerine ra¤men flika-

yetleri geçmeyen hastalarda dekompresyon cerrahisi de uygu-
lansa penil doku seviyesinde bir fibroz geliflti¤inden penil pro-
tez uygulamalar› etkin bir flekilde kullan›labilmektedir. Dekom-
presyon tedavisi uygulanan hastalardan ileri derecede erektil
disfonksiyonu olanlardaki geri dönüfl oran› yüz güldürücü de¤il-
dir (4). Bu durumda hastalar›n normal cinsel hayatlar›na dön-
meleri ve yaflam kalitelerini artt›rmak konusunda en baflar›l› te-
davi seçene¤i penis protezidir. Penis protezleri fliflirilebilir ve
bükülebilir olmak üzere 2 flekilde bulunmaktad›r. Protez seçimi
kifliye özel yap›lmal›d›r. Bunun için hastalar›n ellerini kullanabil-
me özellikleri, enfeksiyona yatk›nl›klar›, yafllar› ve beklentileri
gibi birçok farkl› de¤iflkenin göz önüne al›nmas› gerekmektedir.
Günümüzde protez uygulamalar›ndan sonra hasta memnuniyet
oranlar› %80’lerin üzerindedir. 

Sonuç

Lumbosakral disk hastal›¤› ve cinsel ifllev bozukluklar› ara-
s›nda ciddi bir iliflki görülmektedir. Ancak bu iliflkiyi gerçek an-
lamda ortaya koyan yay›n say›s› s›n›rl›d›r. Bu nedenle yaklafl›m
ve tedavi seçenekleri konusunda da bilgi yeterli de¤ildir. Eksik
kalan bilgi ve hasta takibinin ana sebebi ürologlar›n lumbosak-
ral disk hastal›¤› ile ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olmamalar›
ve sorgulamamalar›, buna karfl› nöroloji, fizik tedavi ve beyin
cerrahisi branfl›nda çal›flanlar›n da cinsel sorunlar› sorgulama-
mas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu konunun daha iyi anlafl›labil-
mesi ve gerekli algoritmalar›n oluflturulmas› aç›s›ndan daha de-
tayl›, multidisipliner çal›flmalara ihtiyaç vard›r. 
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