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1. Prostat nedir?

•Prostat alt idrar yollarında, mesanenin (idrar kesesi) alt kısmında, 
uretranın (mesane çıkışında bulunan idrar kanalı) etrafına yerleşmiş 
bir bezdir.  

•Sağlıklı bir prostatın, yaklaşık olarak hacmi 15-20 ml’dir. 

http://uroturk.org.tr/5/halk-icin-bilgiler/1119/iyi-huylu-prostat-buyumesi-bph



2. Prostat bezi ne işe yarar?

• Yalnızca erkeklerde bulunan bir organdır. 

• Semende bulunan sıvının bir kısmını üretir.

• İçeriğinde çinko, prostaglandin, PSA (semen pıhtısını eritir), amilaz , sitrik 
asit,prostat asit fosfataz (PAP), fibrinolizin (semeni akışkan hale getirir)

•  Ejakülasyon (boşalma) sırasında semenin dışarı atılmasına yardımcı olan 
düz kas içerir.



3. ‘’Prostat hastalığına yakalanmak’’ 
ne anlama gelir ?

•Prostat ile ilgili hastalıklar;

1. BPH (Prostatın selim irileşmesi)

2. Prostat Kanseri

3. Prostatit (Prostat iltihabı)



4. Selim prostat irileşmesi ne anlama gelir ?

•Hastalık genellikle 50 yaşından büyük erkeklerde görülmektedir. 

•İyi huylu prostat irileşmesi , her erkekte belli ölçülerde oluşan 
selim bir durumdur. 



5. Selim Prostat irileşmesi tedavi edilmezse 
hayatı nasıl etkiler?

• Hastalık yaşlandıkça kötüleşebilir.

• Tedavisiz kalması durumunda idrar kesesinde hasar ya da 

enfeksiyon görülebilir.

• İdrarda kanamaya sebep olabilir. 

• Selim prostat irileşmesi olan hastalar takip/tedavi 

edilmelidir.

• Akut üriner retansiyon gelişebilir.

• Cerrahi tedavi gerekebilir.  



6. Selim prostat irileşmesi önlenebilir mi?

• Selim prostat irileşmesini önleyecek bilinen bir yöntem 

yoktur.

• Düzenli spor yapmak

• Sebzeden ağırlıklı beslenmek hastalığın önlenmesinde ya da 

semptomların geciktirilmesinde yararlı olabilir. 

• Aktif bir hayat sürmek normal kiloda kalmanızı ve hormon 

seviyelerinizin normal sınırlarda seyretmesini sağlar. 

• Kısacası kalp için iyi gelen tüm yaşam tarzı ve diyet şekillleri 

prostat için de iyi gelecektir. 



7. Ayakta işemek veya sık mastürbasyon 
yapmak bu hastalığa sebep olur mu?

• Hastalığın nasıl oluştuğu net olarak bilinmese de, yaşlanmayla birlikte 
erkeklerde oluşan hormonal değişikliklerle ilişkili olduğu 
düşünülmektedir.

• Ayakta işemek veya sık cinsel ilişki, mastürbasyon gibi faktörler selim 
prostat  irileşmesine yol açmaz.



8. Selim prostat irileşmesinde ne gibi 
şikayetler olur?

• Bu erkeklerin yaklaşık yarısında prostattaki irileşme herhangi bir 
şikayete yol açmaz.

•  Bazı hastalarda prostattaki büyüme idrar yolu tıkanıklığına sebep 
olarak idrar akışını engelleyebilir.

• Hastalık prostat büyümesinin idrar yolunu kapatmasına veya 
sıkmasına bağlı olarak idrar yapma ile ilgili şikayetlerle başlar.



Depolama belirtileri:

• Gün içinde 2 saatten sık aralıklarla idrar yapma ihtiyacı

• Gece idrar yapmak için uyanma ihtiyacı

• Ani idrar yapma ihtiyacı ve bu ihtiyacın ertelenememesi

Belirtileri



İşeme belirtileri:

• Zayıf akımlı idrar yapma

• Kesik kesik idrar yapma

• Ikınarak idrar yapma

• İdrar yaptıktan sonra dahi idrar kesesinin tam boşalmadığının hissedilmesi

Belirtileri



•Görülme ihtimali 50 yaş üzerinde %50-75, 
70 yaş üzerinde %80 oranlarındadır.

1. Amerika’da 40 yaş üstü yaklaşık 15 milyon erkek, 
2. Avrupa’da  40 yaş üstü yaklaşık 35 milyon erkek
3. Türkiye de 40 yaş üstü yaklaşık 6 milyon erkek

Türk Androloji Derneği Erektil Dsfonksiyon Prevalans Çalışması Ön Sonuçları Ocak 2012
Bechis SK et al J Urol 2014
Cindolo L Eur Urol 2015
Egan KB Urol Clin N Am  2016

9. Selim prostat büyümesi görülme sıklığı 
ne kadardır ?



• Tıbbi özgeçmiş

• Fizik muayene

• İdrar testi

• Kan testi (PSA)

• Üroflowmetri

• Görüntüleme

10.Hastalığın teşhisi nasıl konulur?



Teşhis

•İdrar günlüğü:

• Hastalar bu günlükte ne kadar sıvı aldığını, ne sıklıkta ve ne kadar 
idrar yaptığını not eder. 

• Evinde idrar miktarını ölçekli bir kap ile kolayca ölçebilir.

• Saat kullanarak ne sıklıkta idrara gittiğini, idrarının miktarını 
(mililitre) ve idrar yapmanın ne kadar sürdüğünü (saniye) not eder.



• İdrar yollarının görüntülenmesi

• Mesaneye  ve prostata ultrasonografi (ultrason olarak da bilinir) 
yapılır.

• Doktor veya hemşire, idrar yaptıktan sonra mesanede ne kadar idrar 
kaldığını kontrol etmek için ultrason ile muayene eder.

 

• Bu bilgi belirtilerin Selim prostat irileşmesinin bir komplikasyonu olan 
kronik üriner retansiyon ile ilişkili olup olmadığını anlamada yardımcı 
olur.

• Ultrason prostat hacminin ölçümünde de kullanılabilir. Böylece 
hastalar için en uygun tedavi yöntemini seçmede yardımcı olabilir.



• Ürodinamik değerlendirme

• Ürodinami testi, işeme döngüsü ve mesane kaslarının nasıl çalıştığı hakkında daha fazla 

bilgi sahibi olmak için yapılır.

 

• Test sırasında, mesane ve karın basıncını ölçmek için uretra(idrar kanalı) ve rektuma 

kateterler yerleştirilir. Uretraya konulan kateterden verilen steril su ile mesane yavaşça 

doldurulur. Böylece mesanenin idrar ile doluşu taklit edilir. Mesane  dolduğunda, işeme 

testi yapılır.

• Ürodinamik testler konservatif tedavi ile başarı sağlanamayan hastalarda kullanılır. 

• 80 yaş üzeri ve 50 yaş altı işeme ve depolama bozukluğu olan hastalar

• Qmax >10 olmasına rağmen işeme şikayetleri olan hastalar 

• Pelvis cerrahisi geçiren ya da daha öncesinde işeme şikayetleri sebebiyle ameliyat olan 

hastalar. 

• Nörolojik hastalık hikayesi olan hastalar



Temel olarak 3 kısma ayrılmaktadır.

• İzlem

• İlaçla tedavi

• Cerrahi tedavi

11. Tedavisi mümkün mü? 



•İzlem:

• Hafif şikayetleri olan veya orta derece şikayetleri olup hayat 
kalitesinde bozulma olmayan hastalarda hayat tarzı değişikliği çoğu 
zaman yeterli olmaktadır. 

• Sıvı alımının kısıtlanması, kafein ve  alkol alımının azaltılması gibi 
önlemler şikayetlerin gerilemesine yardımcı olmaktadır. 

• Fakat bu hasta grubunun  periyodik olarak doktor kontrolünde olması 
gerekmektedir.

Tedavi



 
12. Nelere dikkat edilirse şikayetler 

azalır ?
•Yaşam tarzı önerileri:
• Günde en az 1 litre sıvı tüketilmeli ve daha fazla sıvı alınması konusunda 

doktora danışılmalı
• Uzun yolculuklar öncesinde veya sırasında sıvı alımı azaltılmalı
• Kahve, çay, alkol ve kafeinli içecekler azaltılmalı
• Gece idrara kalkmayı önlemek için akşamları daha az sıvı tüketilmeli
• Haftada 2 veya 3 kez spor yapılmalı. Hareketsizlik idrar yapmayı 

güçleştirecek ve üriner retansiyona sebep olacaktır
• Dengeli ve çok yönlü beslenmeli, kabızlık  önlenmeli 
• Ani soğuk havaya maruz kalınmasının önlenmeli
• Alt karın bölgesi her zaman kuru ve sıcak tutmaya çalışılmalı. Yüzme 

sonrası kuru kıyafetler bulundurulmalı ve kurulanıp giyinilmeli. 
• Soğuk ve nem idrar yapma ihtiyacını artırır ve üriner enfeksiyona sebep 

olabilir



13. Şikayetleri azaltmak için nasıl idrar 
yapılmalı ?

• Her idrar yapıldığında mesane tam boşaltılmalı. 

• İşeme sonrası mesanenin tam boşalmadığı hissediliyorsa, 5 dakika sonra 
tekrar denenmeli

• İstemsiz idrar kaçırmaya yönelik olarak küçük bir ped kullanılmalı

• Sıkışma hissinden uzaklaşmak için solunum egzersizleri yapılmalı

• Dikkati idrar yapmaktan başka bir yöne kaydırmak için penis veya kasık 
bölgesine basınç uygulanmalı.



14. İdrarı tutmak prostat hastalığını 
olumsuz etkiler mi? 

•Sıkışma hissi olduğu zaman, “bekleme ve tutma” 
konusunda cesaretlendirilmeli. 

•Böylece mesane daha fazla idrar biriktirme konusunda 
antrene olur ve daha az sıklıkta idrar yapılır.



15. Hangi tip ilaçlar mevcut ? 
Prostatı küçülten ilaçlar var mı?

• Bitkisel ilaçlar

• Alfa-blokerler(Esas prostat ilaçları)

• 5 Alfa-redüktaz inhibitörleri ( Prostat küçültücüler)

• Muskarinik reseptör antagonistleri (İşemeyi azaltıcılar)

• Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri (PDE5)(Kanal genişleticiler)

• Bu ilaçların kombinasyonları



Bitkisel ilaçlar olarak kullanılan ajanlar; 

• Kabak çekirdeği (Cucurbita pepo)
• Amerikan bodur palmiye meyvesi (Serenoa repens)
• Domates(Likopen)

• Bu bitkisel ilaçlar anti-inflamatuar, anti-androjenik ve östrojenik etkiler 
göstestererek etkili olur. Özellikle içerdikleri fito-östrojenler hem direk etkileri 
hem de 5-alfa redüktaz enzim inhibisyonu ile Anti-androjenik etki gösteririler.

• Ayrıca sebzeler, domates, havuç, E vitamini, likopen, selenyum, karotenin 
koruyucu özelliği mevcut

• Özellikle selenyum ve domatesin içindeki likopen hücre büyümesini baskılayan 
ve apopitozisi (hücre ölümü) artırıcı etki gösterir. Bu etkilerini hücre çoğalmasını 
artıran bazı maddelerin azalması (BCL-2 ve VEGF) ile gösterir.

16. Kabak çekirdeği, domates iyi gelir mi?



• Selim prostat irileşmesi için tek başına önerilebilecek bir 
bitkisel tedavi yoktur. 

• Örneğin Yapılan çalışmalar domatesin içindeki likopenin selim 
prostat irileşmesi ve prostat kanseri konusunda koruyucu 
olduğunu göstermiştir.

• Bu çalışmalarda hastalara günlük 15 mg likopen verilerek 
takip yapılmıştır.

• Ancak taze bir domatesin içinde ancak 1-8 mg likopen 
bulunmaktadır.

• Tüm dünyada bitkisel tedaviler ile ilgili asıl sorun kullanılan 
kapsüller içerisindeki etken madde oranlarının standart 
olmamasıdır. 

• Üreticiler arasında farklılık gösterebilir. 

17. Selim prostat irileşmesinde sadece bitkisel tedavi ve diyet 
değişiklikleri ile iyileşmek mümkün mü?



18. Yaşam tarzımız ve beslenmemizde BPH riskini 
düşürmek için neler yapmalı, nelerden kaçınılmalı? 

İnsulin
IGF
Östrojen/DHT
Sempatik 
tonus

Egzersiz , Sebze ağırlıklı beslenme
Domates (likopen), karoten, havuç, 
Doymamış yağ asitleri, 
Selenyum, Linoleik asit 
E ve D vitamini, 
Bitkisel kaynaklı gıdalar, 
BPH açısından koruyucu özellik taşımaktadır.

İnsulin
IGF
Östrojen/DHT
Sempatik 
tonus

Obezite, 
Artmış total enerji alımı, 
Total protein tüketimi, 
Kırmızı et, yağ, tahıllar, ekmek, 
Kümes hayvanları ve nişasta ile beslenme,
BPH  açısından risk oluşturmaktadır. 



19.Selim Prostat irileşmesi tedaviye rağmen 
kötüleşebilir mi? 

• Tedavi almaya başladıktan sonra bile semptomlar 

kötüleşebilir ve hastalık ilerleyebilir. 

• Bazı hastalarda tedavinin değiştirilmesi gerekebilir.

• Kombine tedavi 

• Cerrahi tedavi 



20. BPH’da Cerrahi Tedavi hangi durumlarda 
uygulanır ?

• İlaç tedavisine rağmen şikayetlerin kötüleşmesi

• Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varlığı

• Tekrarlayan idrardan kan gelme öyküsü

• İdrar torbasında taş oluşması

• Kronik böbrek yetersizliği

• Tekrarlayan ani idrar kesilmesi

• İdrar akım hızının <10ml/sn olması

• Mesanede kalan idrar miktarının artması



•İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri farklı 
hastalıklardır. 

•Bu iki hastalık birbirine dönüşmez fakat  aynı hastada hem 
iyi huylu prostat büyümesi hem de prostat kanseri 
bulunabilir. 

•Bu nedenle iyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda 
prostat kanseri taraması mutlaka yapılmalıdır. 

•Takip prostat muayenesi ve kan testleri ile yapılmaktadır. 

21. Prostat hastalığının ilerleyen evrelerinde 
prostat kanserine dönüşme olasılığı var mı?



 Prostat Kanseri sıklığı nedir?

• Prostat kanseri erkeklerde 
en sık teşhis edilen ikinci 
kanser olup, dünya 
genelinde 2012 yılında 
yaklaşık 1.1 milyon teşhis 
konulmuş ve tüm kanserlerin 
% 15’ini oluşturmuştur.

• Yaşa özgü insidans oranları, 
50-54 yaşları arasında dik bir 
şekilde yükselmekte, 75-79 
yaş grubundaki pik  
yapmaktadır.  En yüksek 
oranlar 90+ yaş grubundadır.

 
E

AU 2019

Yaş Aralığı Prostat Kanseri Görülme sıklığı
(%)

30-40 8.5

40-50 15

50-60 28

60-70 32

70-79 42

>79 59



22. Babada veya kardeşte prostat kanseri 
varlığında prostat kanseri olma ihtimali nedir ?

• Prostat kanserinin içinde %9 u ailesel prostat kanseridir.

• 65 yaşın üstünde yüksek riskli prostat kanseri görülme ihtimali 
normal populasyonda %1.4 iken ailesel prostat kanserinde  %11.4

• Hastada;
• Birinci derece bir yakında görülmesi ihtimali 1.8 kat,
• Baba ve kardeşte görülmesi 5.51 kat,
• İki kardeşte görülmesi ise 7. 71 kat artırmaktadır.



Prostat Kanseri Tarama

• Prostat kanserlerinin çoğu genellikle kandaki prostat-spesifik 
antijen (PSA) düzeyinin kontrol edilmesi için yapılan kan tahlilini 
takiben saptanır. 

• Aile öyküsü olan erkekler de 40 yaş üstü, risk faktörü olmayan 
erkeklerde 50 yaş üstü PSA bakılması önerilmektedir.

• 40 yaşında PSA> 1 ng / mL ve 60 yaşında > 2 ng / mL olan 
erkeklerde ilerleyen dekatlarda yayılma riski ve prostat kanserine 
bağlı ölüm riski de artırmaktadır. 

 
 EAU 2019



Prostat kanseri taramasında prostat 
muayenesi zorunlu mudur?

• Prostat muayenesi zorunludur.
• Prostat kanserli hastaların %4.5’inde PSA değeri yükselmese bile 
sadece muayene ile farkedilebilen tümör mevcuttur. 

• Prostat muayenesi ile boyutu 4 mm ye yakın tümörler farkedilebilir.
• Prostat kanseri sonrası nüksler

• Tümör çapı 1.7cm üstü olan hastalarda %20
• Tümör çapı 1.7 cm altı olan hastalarda %5 olduğu 

düşünüldüğünde prostat muayenesinin önemi anlaşılmaktadır.
 
 EAU 2019



23. Selim prostat büyümesi ile sertleşme 
problemi ilişkisi var mı?

• ED görülme sıklığı,
- Dünya: % 52 (>40 yaş)
- Türkiye: % 33 (>40 yaş)
- AÜSS(+) ED: %65.3
- AÜSS(-) ED: %13.6

• AÜSS görülme sıklığı
- Dünya: Orta veya şiddetli AÜSS: %16.3 (>40 yaş)
- Türkiye: Orta ve şiddetli AÜSS: %24.9 (>40 yaş)
- ED(+) AÜSS: %72.2
- ED(+) AÜSS: %37.7

EAU Guidelines on Male Sexual Dysfunction – 2019
Nicolosi et al Int J Impot Res 2003 
Korneyev et al Int J Impot Res 2016 



2019         nüfus:                   5.099.000 – ED (%34)
                   5.900.000 – AUSS (40%)

2025 hedef nüfus:              5.639.000 – ED
     6.600.000 - AUSS

EAU Guidelines on Male Sexual Dysfunction – 2017
Türk Androloji Derneği Erektil Disfonksiyon Prevalans Çalışması Ön 
Sonuçları Ocak 2012



Ereksiyon nasıl gerçekleşir?

•Sinüsoidal gevşeme

•Arteryal dilatasyon

•Venöz konstriksiyon

•Somatik aktivasyonu

•Parasempatik aktivasyon

•Sempatik inhibisyon



24. Selim prostat büyümesi ve sertleşme 
problemi birlikteliğinin risk faktörleri nelerdir ?

Alt üriner sistem semptomları ve sertleşme problemi ortak risk faktörleri

1. Seftel, et al. Eur Urol. 2011. 2. Gacci M, et al. Eur Urol. 2011;60(4):809-825. 

Sedentary 
lifestyle

Hypertension

High fasting 
plasma glucose

Androgen 
deficiency

Smoking

Older age

Metabolic 
syndrome

Depression

Obesity



25. Prostat ilaçları cinselliği etkiler mi?

• Yapılan çalışmalar bazı prostat ilaçlarının ( dutasterid, finasterid) 
cinselliğe olumsuz etki yapabileceğini (cinsel istek kaybı ve sertleşme 
problemi) göstermiştir. 

• 5a redüktaz inhibitörleri %5 oranında sertleşme bozukluğuna, %10 
oranında cinsel isteksizliğe sebep olabilir. 

• Yaygın olarak kullanılan alfa-blokerler (Esas prostat ilaçları) de boşalma 
problemlerini (boşalamama, idrar torbasına boşalma) artırabilir. Ancak 
bu yan etki yaş grubu olarak genelde çocuk isteğii olmayan hasta 
grubunda önem arz etmeyebilir. 

• Prostata spesifik alfa-blokerlerde boşalamama %10 (tamsulosin) ile %22 
(silodosin) oranında görülürken

• Prostata spesifik olmayan alfa-blokerlerde (doksazosin-Terazosin) bu oran 
yaklaşık %3 olarak bildirilmiştir. 



26. Prostat ilaçlarının sertleşme problemine 
etkisi var mıdır?

• Yapılan çalışmalar prostat hastalığının şikayeti arttıkça sertleşme 
probleminin ciddiyetinin arttığını göstermiştir.

•  Prostat ilaçlarının sertleşme problemine iyi gelmesi konusu 
tartışmalıdır. 

• Prostat ilaçlarında kullanılan etken maddeler penis düz kaslarının 
devşemesini ve sertleşmeyi kolaylaştırabilir. 

• Penise gelen kan akımı basıncını düşürerek ise sertleşme 
problemine sebep olabilir. 

• Yapılan çalışmalar da bu teoriyi desteklemektedir. Bu ilaçların 
sertleşme problemlerine sebep olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

EAU 2019 Guideline



27. Prostat büyümesi ve sertleşme problemini 
birlikte iyileştiren ilaç mevcut mu?

• Tadalafil etken maddeli ilaçların günlük kullanımı iki şikayeti birlikte 
iyileştirmede anlamlı olarak etkindir.

• Prostat semptom skorlamasında ort.2 puan ; sertleşme problemi 
skorlamasında ort.5 puan iyileşme 

• Maksimum akış hızında ort. 1.2 ml/sn iyileşme sağlar

Roehrborn C, et al. J Urol. 2014;191(4):1045-1050
Wang Y, et al. Low Urin Tract Symptoms. 2018;10(1):84-92



28. Prostat cerrahileri cinsel problemlere 
sebep olur mu?

•  Selim prostat büyümesi nedeniyle yapılan kapalı prostat ameliyatı 
(TUR-P) sonrası geriye boşalma 65.4%  ve sertleşme problemi (ED) 
6.5% oranında görülür.

• Prostat kanseri sonrası yapılan radikal prostatektomi 
ameliyatlarında ise %25-75 oranında sertleşme problemi; meni 
kanalı ve kesesi alındığı için %100 boşalamama problemi görülür.

EAU 2019 Guideline



29. Prostat kanseri ameliyatlarından sonra 
sertleşme problemleri nasıl tedavi edilir?

• Prostat ameliyatları sonrası görülen sertleşme probleminde ağızdan 
alınan ilaçlar (Tadalafil, Sildenafil) ilk sırada kullanılır. Başarı oranları % 65 
dir.

• İkinci basamak tedavi yöntemleri ise vakum cihazı ve penis içine ilaç 
enjeksiyonu (iğne) yoluyla sertleşmenin sağlanmasıdır. Başarı oranları 
%44-68 dir.

• Diğer tedavilerden fayda görmeyen veya istemeyen hastalarda ise 
üçünücü basamak tedavi yöntemi penis protezi operasyonlarıdır. Başarı 
%92-100 arasındadır.

EAU 2019 Guideline


