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Hemodiyaliz hastalarının tedavisinde esas olarak 
iki hedef ön plana çıkmaktadır

Hastaların yaşam sürelerini uzatmak,      
Daha iyi bir yaşam kalitesini sağlamak.Daha iyi bir yaşam kalitesini sağlamak.

Bundan dolayı hastaların yaşam kalitesini 
etkileyen nedenler irdelenmeli ve yaşam 

kalitesini artıracak tedavi yöntemleri üzerine 
yoğunlaşılması gerekmektedir.



Özellikle erkek hastaların %60’sinden fazlası 
erektil disfonksiyon (ED), libido azalması ve 

cinsel ilişki sayısının yetersizliğinden 
şikayetçidirler.

Bu problemler genellikle yaşam kalitesini Bu problemler genellikle yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyecek noktaya kadar gelir ve 

diyaliz tedavisi ile kısmen düzelirler

Rosas, SE, Joffe, M, Franklin, E, et al. Association of decreased quality of life and erectile 
dysfunction in hemodialysis patients. Kidney Int 2003; 64:232.









Renal replasman tedavileri hastaların 
semptomlarını ve yaşam kalitelerini etkileyen bu 

değişiklikleri kısmen düzeltmektedirler.değişiklikleri kısmen düzeltmektedirler.

Parker TFI et al. Kidney Int 1983;23:S42-S49.
Teraoka S et al. Am J Kidney Dis 1995;25;151-164.



İyi fonksiyonlu renal transplantasyon sonrası 
seksüel fonksiyonlarda düzelme meydana 
gelir ancak bazen impotans ve erektil 

disfonksiyon kalıcı olabilir.
gelir ancak bazen impotans ve erektil 

disfonksiyon kalıcı olabilir.

Diemont, WL, Vruggink, PA, Meuleman, EJ, et al. Sexual dysfunction after renal 
replacement therapy. Am J Kidney Dis 2000; 35:845.



Erkek Hemodiyaliz hastaları

Hemodiyaliz hastalarında cinsel 
fonksiyonlardaki bozukluklar çok yaygın bir 

şekilde görülmektedir.şekilde görülmektedir.

Palmer, BF. Sexual dysfunction in men and women with chronic kidney disease and end-
stage kidney disease. Adv Renal Rep Therapy; 2003; 10:48

Finkelstein, FO, Shirani, S, Wuerth, D, Finkelstein, SH. Therapy Insight: sexual 
dysfunction in patients with chronic kidney disease. Nat Clin Pract Nephrol 2007; 

3:200.



Hemodiyaliz hastalarında seksüel 
disfonksiyon esas olarak  organik nedenlere 
bağlı olup “üremik ortam” meydana gelen 

değişikliklerden sorumludur.
Periferik nöropati, otonom disfonksiyon, Periferik nöropati, otonom disfonksiyon, 
periferik vasküler hastalıklar ve kullanılan 

bazı ilaçlar da sorumlu tutulmaktadır.

Palmer, BF. Sexual dysfunction in men and women with chronic kidney disease and end-
stage kidney disease. Adv Renal Rep Therapy; 2003; 10:48



STRES

Psikolojik ve fiziksel stres diyaliz 
hastalarında görülen seksüel disfonksiyon 
üzerinde etkili faktörler arasında yer 

almaktadır.almaktadır.
Bir çalışmada depresif hastalarda cinsel 
fonksiyonlardaki bozukluğun en  belirgin 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Finkelstein, FO, Shirani, S, Wuerth, D, Finkelstein, SH. Therapy Insight: sexual 

dysfunction in patients with chronic kidney disease. Nat Clin Pract Nephrol 2007; 
3:200.



HİPOTALAMIK-PİTUİTAR-TESTİKÜLER 
FONKSİYONLAR

Kronik böbrek hastalığında 
spermatogenezdeki azalma ve testislerde 
meydana gelen hasar genellikle infertilite 

ile sonuçlanır.ile sonuçlanır.
Semen analizlerinde genellikle ejekülat 
miktarında azalma, oligo-azospermi ve 

mobil sperm oranında azalma tespit edilir.

de Vries, CP, Gooren, LJG, Oe, PL. Hemodialysis and testicular function. Int J Androl 
1984; 7:97.



Testosteron

Üremide total ve serbest testosteron 
seviyesi de azalmıştır.

Düşük testosteron seviyesi artmış mortalite Düşük testosteron seviyesi artmış mortalite 
ile birliktedir.

Carrero, JJ, Qureshi, AR, Parini, P, et al. Low serum testosterone increases mortality risk 
among male dialysis patients. J Am Soc Nephrol 2009; 20:613.



Gonadotropinler

Serum LH ve FSH seviyesi genellikle 
yüksektir.

FSH seviyesindeki aşırı yükseklik Post Tx 
cinsel fonksiyonlar için kötü prognoz cinsel fonksiyonlar için kötü prognoz 

işaretidir.
Gonadotropin rezervleri genellikle yeterlidir 

ancak gonadotropinlere cevap yetersizdir.

Schalch, DS, Gonzalez-Barcena, D, Kastin, AJ, et al. Plasma gonadotropins after 
administration of LH-releasing hormone in patients with renal or hepatic failure. J Clin 

Endocrinol Metab 1975; 41:921.



Prolaktin ve Jinekomasti

Metabolik klirensin azalmasından dolayı 
normalin 3-5 katı kadar artmıştır. 

Jinekomasti Hastaların %30’unda görülür.Jinekomasti Hastaların %30’unda görülür.
Genellikle yeni diyalize başlanan hastalarda 

görülür ve zamanla azalmaya eğilimlidir.

Lim, VS, Kathpalia, SC, Henriques, C. Endocrine abnormalities associated with chronic 
renal failure. Med Clin North Am 1978; 62:1341



DEĞERLENDİRME -I

Hastaların yaklaşık %80’ninde cinsel 
fonksiyonlarda bozukluk vardır.

Hastalıktan önce normal cinsel fonksiyonları 
olan hastada nöropati ve periferik vasküler 

nedenler akla gelmelidir.



DEĞERLENDİRME -II

Sekonder seks karakterleri yoksa 
hipogonadizm akla gelmelidir.

Beta bloker ve trisiklik antidepresanlar alıp 
almadığı tespit edilmelidir.



DEĞERLENDİRME-III
Stres ve depresyon varlığı kontrol 

edilmelidir.
Noktürnal penil tümesans testi organik-

psikolojik ayrımında yardımcı olur.psikolojik ayrımında yardımcı olur.
Uykuda ereksiyon yokluğu genellikle organik 

nedenli bozukluklarda görülür.



Nörojenik ve vasküler nedenli olanlar 
sildenafile cevap vermezler.

Turk, S. et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2001 16:1818-1822; 





Relationship between baseline penile blood flow and variation in IIEF after sildenafil treatment

Copyright restrictions may apply.

Turk, S. et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2001 16:1818-1822; doi:10.1093/ndt/16.9.1818



TEDAVİ-I

Diyaliz dozu optimize edilmeli.

ED ye yol açabilecek ilaçlar kesilmeli.ED ye yol açabilecek ilaçlar kesilmeli.

Anemi düzeltilmeli.

Schaefer, RM, Kokot, F, Wernze, H, et al. Improved sexual function in hemodialysis 
patients on recombinant erythropoietin: A possible role for prolactin. Clin Nephrol 

1989; 31:1.

.



Anemi tedavisi
Epo tedavisi sonrası , serum prolaktin 
seviyesi her iki cinste de belirgin olarak 

düştü ,  erkek hastalarda cinsel 
fonksiyonlarda iyileşme ve bayanlarda da 

Effect of recombinant human erythropoietin (r-HuEPO) therapy on plasma FT3, FT4, 
TSH, FSH, LH, free testosterone and prolactin levels in hemodialysis patients.

Yeksan M, Tamer N, Cirit M, Türk S, Akhan G, Akkus I, Erkul I.
Int J Artif Organs. 1992 Oct;15(10):585-9

fonksiyonlarda iyileşme ve bayanlarda da 
mentstrüel siklusta anlamlı düzelme tespit 

edildi. 





Phosphodiesterase inhibitorleri
Sildenafil HD, PD ve Renal Tx  hastalarda 

başarı ile kullanılmıştır.
Psikolojik, vasküler ve nörojenik nedenli ED 

vakalarında birinci basamak tedavide 
kullanılmaktadırlar.kullanılmaktadırlar.

Cevap yoksa diğer yöntemler denenir.
Erectile dysfunction and the effects of sildenafil treatment in patients on haemodialysis 

and continuous ambulatory peritoneal dialysis. Turk, S, Karalezli, G, Tonbul, HZ, et al. 
Nephrol Dial Transplant 2001; 16:1818.

.
Efficacy and safety of sildenafil for treating erectile dysfunction in patients on dialysis.

YeniçerioGlu Y,  Kefi A, Aslan G, Cavdar C, Esen AA, Camsari T, Celebi I
BJU Int. 2002 Sep;90(4):442-5



Changes in IIEF scores after sildenafil treatment in CAPD and haemodialysis patients

Copyright restrictions may apply.

Turk, S. et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2001 16:1818-1822; doi:10.1093/ndt/16.9.1818



KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE SİLDENAFİL VE
VARDENAFİL’İN EREKTİL DİSFONKSİYON, 

VE YAŞAM KALİTESİ
ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Turk, S. et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2010 BASKIDA 



Sildenafil ve benzerleri kimlere 
verilemez

Nitrat alanlar,
Anginası olanlar,
Anatomik olarak penil bozukluğu olanlar.
70 yaş üstü hastalar,70 yaş üstü hastalar,
Anemik hastalar,
Stroke veya MI geçirenler,
Siroz olanlar,
Diabetikler.
Grossman, EB, Swan, SK, Muirhead, GJ, et al. The pharmacokinetics and hemodynamics of 

sildenafil citrate in male hemodialysis patients. Kidney Int 2004; 66:367.



SİLDENAFİL

Diyalizle atılamaz,

Diyaliz arası günlerde kullanılmalıdır,Diyaliz arası günlerde kullanılmalıdır,

Nitratla birlikte kullanımı kontrendikedir.
Mohamed, EA, MacDowall, P, Coward, RA. Timing of sildenafil therapy in dialysis patients-

lessons following an episode of hypotension [letter]. Nephrol Dial Transplant 2000; 
15:926.



Psikoterapi ve Psikoaktif ilaçlar

• Normal noktürnal penil tümesansı olan 
hastalarda önemlidir.

• Gerekli olduğunda psikolojik destek • Gerekli olduğunda psikolojik destek 
verilmelidir.

Treatment with antidepressive drugs improved quality of life in chronic hemodialysis 
patients. Clin Nephrol. 2006 Feb;65(2):113-8.

Turk S, Atalay H, Altintepe L, Güney I, Okudan N, Tonbul HZ, Gökbel H, Kücür R, Yeksan 
M, Yildiz A.



Dopamin agonistleri

Bromocriptin, cabergoline ve lisuride 
hiperprolaktinomeik hastalarda 

kullanılabilir ancak sonuçlar tartışmalı.kullanılabilir ancak sonuçlar tartışmalı.

Bommer, J, Ritz, E, Del Pozo, E, et al. Improved sexual function in male hemodialysis 
patients on bromocriptine. Lancet 1979; 2:496.



Testosteron
Diğer tip gonadal yetersizliklerde 
testosteron faydalı olmuştur ancak 
üremiklerde sonuçlar tartışmalıdır.

Hormon seviyesi yükselmesine rağmen Hormon seviyesi yükselmesine rağmen 
impotans ve libido üzerine olumlu etkisi 

olmamıştır.
van Coevorden, A, Stolear, JC, Dhaene, M, et al. Effect of chronic oral testosterone 

undecanoate administration on the pituitary-testicular axes of hemodialyzed male 
patients. Clin Nephrol 1986; 26:48.

Singh, AB, Norris, K, Modi, N, et al. Pharmacokinetics of a transdermal testosterone 
system in men with end stage renal disease receiving maintenance hemodialysis and 

healthy hypogonadal men. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86:2437.



Vakum tümesans cihazı

Hormonal yapısı normal olan ve özellikle 
sildenafile cevap vermeyen ED li hastalarda 

kullanılmıştır ve başarı oranı%70 
civarındadır.

kullanılmıştır ve başarı oranı%70 
civarındadır.

Lawrence, IG, Price, DE, Howlett, TA, et al. Correcting impotence in the male dialysis 
patient: Experience with testosterone replacement and vacuum tumescence therapy. 

Am J Kidney Dis 1998; 31:313.



Alprostadil, papaverine, 
phentolamine

Alprostadil İntrauretral veya korpus 
kavernosuma enjekte edilerek kavernosuma enjekte edilerek 

uygulanabilir.
Üremik hastalarda papaverine,  phentolamine 

kullanımı ile ilgili bilgi yoktur.

Shenfeld, O, Hannani, J, Shallhav, A, et al. Papaverine-phentolamine and prostaglandin E1 
versus papaverine-phentolamine alone for intracorporeal injection therapy: A clinical 

double blind study. J Urol 1995; 154:1017.



Çinko
Üremik hastalarda yaydın olarak görülen  
çinko eksikliğinin gonadal disfonksiyona yol 

açabileceği öne sürülmüştür.
Uygun HD hastalarında çinko replasmanının 

testosteron seviyesini ve sperm sayısını testosteron seviyesini ve sperm sayısını 
artırtdığı, FSH ve LH seviyesini azalttığı 
ve sonuç olarak Libido ve ilişki sayısında 

artışa yol açtığı tespit edilmiştir.

Mahajan, SK, Abbasi, AA, Prasad, AS, et al. Effect of oral zinc therapy on gonadal 
function in hemodialysis patients. A double-blind study. Ann Intern Med 1982; 97:357.



Renal Transplantasyon

Tx sonrası testosteron seviyesinde ve sperm 
sayısında artış görülür.

Renal Tx sonrası problemlerin devam ettiğini Renal Tx sonrası problemlerin devam ettiğini 
ileri süren yayınlarda vardır.

Diemont, WL, Vruggink, PA, Meuleman, EJ, et al. Sexual dysfunction after renal 
replacement therapy. Am J Kidney Dis 2000; 35:845.

Ozdemir C Eryilmaz M Yurtman F, Karaman T.. Sexual functioning after renal 
transplantation.Transplant Proc. 2007 Jun;39(5):1451-4



Bayan hemodiyaliz hastaları
Menstrüasyonda düzensizlik
Amenore, menoraji, metroraji
Anovulatuar siklus,İnfertilite

Seksüel fonksiyon bozuklukları(Libido Seksüel fonksiyon bozuklukları(Libido 
azalması ve orgazm eksikliği)

Gebelik çok nadiren görülür, miada ulaşma 
nadirdir.

Palmer, BF. Sexual dysfunction in uremia. J Am Soc Nephrol 1999; 10:1381.



Sexüel disfonksiyon bayan hastalarda yaşam 
kaltesinde düşmeye ve depresyona yol 

açmaktadıraçmaktadır

Female sexual dysfunction in peritoneal dialysis and hemodialysis patients.
Ren Fail. 2009;31(5):360-4.

Yazici R, Altintepe L, Guney I, Yeksan M, Atalay H, Turk S, Tonbul HZ, Selcuk NY



Hemodiyaliz ve Pd hastalarının büyük bir 
kısmında seksüel disfonksiyon tespit edildi.

Bu hastalarda depresyon daha fazla ve yaşam 
kalitesi daha düşük bulundu.

Female sexual dysfunction in peritoneal dialysis and hemodialysis patients.Ren Female sexual dysfunction in peritoneal dialysis and hemodialysis patients.Ren 
Fail.2009;31(5):360-4.

Yazici R, Altintepe L, Guney I, Yeksan M, Atalay H, Turk S, Tonbul HZ, Selcuk NY.

Sexual function in women receiving maintenance dialysis.
Hemodial Int. 2009 Sep 16.

Seethala S, Hess R, Bossola M, Unruh ML, Weisbord SD.



Hormonal bozukluklar-I

Anovulatuar siklus kuraldır
Preovulatuar LH ve estradiol  seviyesindeki 

artış  yetersizdir.artış  yetersizdir.
Bu nedenle üremik hastalarda progestasyonel 

değişiklikler oluşmaz.

Finkelstein, FO, Shirani, S, Wuerth, D, Finkelstein, SH. Therapy Insight: sexual 
dysfunction in patients with chronic kidney disease. Nat Clin Pract Nephrol 2007; 

3:200.



Hormonal bozukluklar-II

Prolaktin seviyesi artmıştır
Galoktore görülür

Hiperprolaktinemi hypothalamic-pituitary Hiperprolaktinemi hypothalamic-pituitary 
fonksiyonları baskılar

Gomez, F, de la Cueva, R, Wauters, JP, et al. Endocrine abnormalities in patients 
undergoing long-term hemodialysis. The role of prolactin. Am J Med 1980; 68:522.



TEDAVİ-I

Diyaliz dozu maksimize edilmeli
Olumsuz etki yapan ilaçlar kesilmeli

Anemi düzeltilmeliAnemi düzeltilmeli



Oligomenore ve amenore

5 to 10 mg of medroxyprogesterone acetate
(provera)10 gün süre ile verildiğnde normale 

benzer mens elde edilir.benzer mens elde edilir.
Bu tedavi kronik endometrial hiperplaziyi  
önler ve endometrial kanser oluşumu da 

önlenebilir
Matuszkiewicz-Rowinska, J, Skorzewska, K, Radowicki, S, et al. The benefits of hormone 

replacement therapy in pre-menopausal women with oestrogen deficiency on 
haemodialysis. Nephrol Dial Transplant 1999; 14:1238.

Hochstetler, L, Flanigan, M, Lim, V. Abnormal endocrine testing in a hemodialysis patient. J 
Am Soc Nephrol 1994; 4:1754.



Metroraji

5 to 10 mg of medroxyprogesterone acetate
düzenli verilirse metroraji düzelebilir 
ancak bu tür hastalarda uzun sürmesi 
durumunda histerektomi gerekebilir
ancak bu tür hastalarda uzun sürmesi 
durumunda histerektomi gerekebilir

Rice, GG. Hypermenorrhea in the young hemodialysis patient. Am J Obstet Gynecol 1973; 
116:539.



Gebelik ve çocuk sahibi olma
Düzenli menstrüasyonu olan hastalar gebelik 

açısından gerekli önlemler alınarak takip 
edilmelidir.

Gebelik nadiren görülür.Gebelik nadiren görülür.
Hastaların%0.3-1,5 u her yıl gebe kalabilir
Doğum %40-%50 sinde gerçekleşebilir. 
Hou, SH. Frequency and outcome of pregnancy in women on dialysis. Am J Kidney Dis 

1994; 23:60.



Gebe kalan hastalar günlük diyalize alınmalı, 
ilaçlar gözden geçirilmelidir.

Bun seviyesi 50mg/dl’nin altında tutulmalıdır.
EPO dozu artıtılmalı ve Hb seviyesi 11-EPO dozu artıtılmalı ve Hb seviyesi 11-

12gr/dl arasında tutulmalı, 10 gr/dl’in altına 
düşmesine izin verilmemelidir.



• Metabolik asidoz ve hipokalsemiden 
kaçınılmalıdır.

• Diyaliz hipotansiyonu engellenmeli ve 
diyaliz esnasında zaman zaman fetal kalp 

hızı izlenmelidir.
• Maternal hemodinamik instabilite • Maternal hemodinamik instabilite 

düşüklere ve erken doğumlara yol açabilir.

Giatras, I, Levy, DP, Malone, FD, et al. Pregnancy during dialysis: Case report and 
management guidelines. Nephrol Dial Transplant 1998; 13:3266.



Haftalık kilo artışı 300-500 gram arası 
olmalıdır

Hipervolemi ile gebeliğe bağlı kilo artışı 
günlük muayenelerle ayırt edilmelidir.

Hipertansiyon riski artmıştır.Hipertansiyon riski artmıştır.
Prematür doğum riski yüksektir.

Ortalama gebelik süresi 30,5 haftadır.

Okundaye, I, Abrinko, P, Hou, S. Registry of pregnancy in dialysis patients. Am J Kidney 
Dis 1998; 31:766.



Gebe takip prensipleri

Obstetrisyen ve nefrolog tarafından ortak 
takip edilmelidir.

Üçüncü trimestire kadar iki haftada bir 
sonra haftalık takibe alınmalıdır.sonra haftalık takibe alınmalıdır.

Asemptomatik bakteriüri taramaları düzenli 
yapılmalı,



Rezidüeli varsa aylık takip edilmeli, 
Preeklampsi yönünden dikkatli olunmalı,

Bebek kalp hızı ve büyümesi yakından takip 
edilmeli,edilmeli,

Hipertansiyon gelişirse uygun şekilde tedavi 
edilmeli,



Post Transplant gebelikler çok daha 
başarılıdır.

Renal Tx düşünen annelere Post Tx gebelik Renal Tx düşünen annelere Post Tx gebelik 
önerilmelidir.

Diemont, WL, Vruggink, PA, Meuleman, EJ, et al. Sexual dysfunction after renal 
replacement therapy. Am J Kidney Dis 2000; 35:845.



Libido azalmasında tedavi
Amenoresi olan hastalarda düşük estradiol 
seviyesi sebebi ile vajinal atrofi ve kuruluk 

vardır.
Bu durum cinsel lişki esnasında rahatsızlığa Bu durum cinsel lişki esnasında rahatsızlığa 

yol açar,
Lokal östrojen preperatları(premarin vaginal 

krem) ve nemlendiriciler faydalı olablir.



Düşük doz testosteron verilebilir ancak 
toksisite riski vardır.

Bromocriptine özellikle hiperprolaktinemik Bromocriptine özellikle hiperprolaktinemik 
galaktoreli hastalarda verilebilir

Estradiol seviyesi düşük olan hastalarda 
estradiol desteği verilebilir





Yaşamın vazgeçilmezlerinden olan düzenli ve 
sorunsuz  bir cinsel hayat yaşamak 
hemodiyaliz hastalarının da hakkıdır.

Lütfen hastalarımızın bu sorunlarını  ihmal Lütfen hastalarımızın bu sorunlarını  ihmal 
etmeyelim.



SABRINIZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLERTEŞEKKÜRLER


