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Giriş
Erektil disfonksiyon (ED) tatmin edici cinsel birliktelik için ereksiyonun tam sağlanamaması yada devam ettirilememesi olarak tanımlanmaktadır (1). Yapılan prevalans çalışmalarında ABD’de 40-70 yaş arası erkeklerde ED görülme oranı %52 olarak
saptanırken, Türk Androloji Derneğinin yaptığı çalışmada ise Türkiye ED prevalansı
%33 olarak bildirilmiştir (2, 3). ED patofizyolojisinin net olarak anlaşılmasından sonra tedavide önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Farmakoterapideki gelişmeler özellikle
etkinliği ve tolere edilebilir olması nedeniyle fosfodiesteraz inhibitörlerinin (PDE 5-I)
en yaygın tedavi yöntemi olarak kullanıma girmesini sağlamıştır.
Ancak bu ilaçların bazı hastalarda kontrendike olması, tedaviyi bırakma nedeni olabilecek yan etkilerin görülebilmesi ve bu tedavi yönteminin küratif olmaması
nedeniyle alternatif tedavi yöntemleri gündeme gelmektedir (4).Ayrıca geleneksel
olarak Uzak Doğu ve Asya ülkelerinde geçmişten gelen kültürel nedenlerle bitkisel
kökenli ilaçlara ilgi oldukça yüksektir. Fitoterapi/ alternatif yada tamamlayıcı tıp
olarak bilinen bu tedavi yöntemlerinin kullanımı modern tıp alanında da oldukça
yaygınlaşmıştır. Yapılan çalışmalarda Avrupa kıtasında insanların yaklaşık %20 sinin
düzenli olarak alternatif tedavi yöntemlerinden faydalandığı gösterilmiştir. Fitoterapi ile ilgili endüstrinin 2023 yılında 111 milyar $’lık bir hacme ulaşacağı tahmin
edilmektedir. Bu amaçla son yıllarda yoğun olarak araştırma konusu olmaktadır (5).
Dünya Sağlık Örgütünün fitoterapi kullanımı ile ilgili yayınladığı raporda ise bitkisel ilaçların dünya ilaç pazarının %20 sini oluşturduğu, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşayan insanların yaklaşık yarısının alternatif – tamamlayıcı tedavi
yöntemlerininden birini kullandığı ve bunlardan en sık kullanılanın bitkisel ilaçlar
oluğunu bildirmiştir (6).
Literatürde ED tedavisinde kullanılan Tribulus terrestis, Ginseng, Ginkgo biloba ,
Epimedium yaprak ekstresi, Lepimedium meyenii gibi bir çok fitoterapi ajanı tanımlanmıştır. Bu bitkisel ekstreler için etki mekanizma olarak bir çok yolak tanımlanmıştır. Bunlar arasında en sık nitrik oksit sentaz (NOS)-NO siklik guanozin monofosfat
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?$‘’çoban
H<?$21/,1,1+1
;,121; ?$S?$>'
9/$;,121;Tribulus
Türkiye’de
daha
çok
dikeni”
yada
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ajanlardan IL-6, IL-10 ve TNF-alfa ekspresyonlarını kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalttığı gösterilmiştir(9, 10).
Diğer bitkisel tedaviler gibi Tribulus terrestis (TT) uzun yıllardır afrodizyak etkisi
nedeni ile kullanılan bir alternatif tedavi yöntemidir. Daha çok Akdeniz çevresi, subtropikal bölgeler ve çöl iklimi olan yerlerde kullanımı yaygındır. Afrodizyak etkisinin
yanında üriner sistem enfeksiyonları ve enflemasyonda da kullanıldığı bildirilmiştir(11). Etki mekanizması net olarak bilinmemekle beraber bazı hayvan deneylerinde testosteron seviyesini arttırarak erektil kapasitesiyi artırdığı gösterilmiştir (12).
Ayrıca diğer bir çalışmada TT tedavisi ile steroidal saponinlerin vücuttaki DHEA (steroid hormon) düzeyini arttırarak testosteron seviyesinde artış sağladığı gösterilmiştir(13).
Tyagi RM. ve ark yaptığı sıçanlar üzerinde yaptığı çalışmada günlük 5mg/kg,
10mg/kg ve 15 mg/kg TT tedavisi ile normal testosteron (10mg/kg sc) tedavisinin
kontrol grubuna göre serum testosteron düzeyleri arasında ki ilişki karşılaştırılmıştır.
Çalışma sonucunda TT ile tüm dozlarda kontrol grubuna göre serum testosteron düzeylerinde anlamlı artış sağlanırken, bu artış normal testosteron replasmanı yapılan
gruba göre daha düşük seviyelerde kaldığı gösterilmiştir. Ayrıca sıçanlarda seksüel
davranışlarda anlamlı artış sağlandığı özellikle ilişki sıklığı ve ejakulasyon süresinin
arttığı, post ejakulasyon latent süresinin kısaldığı gösterilmiştir(14).
Yakın zamanda Kam SC ve ark TT’in tavşan korpuz kavernozum üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Toplam 40 tavşan 1 ay boyunca TT ile tedavi edilmiş olup,
tedavisi sonrası ICP ve kavernozal dokuda cAMP ve cGMP seviyeleri kontrol grubu
ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda TT alan grupta ICP istatistiksel anlamlı olarak
yükseldiği, cAMP ve cGMP ekspresyonlarında da artış sağlandığı gösterilmiştir(15).
Sansalone S ve ark yaptığı toplam 200 hastanın iki gruba ayrıldığı prospektif randomize plasebo kontrollü çalışmada tedavi grubuna 300 mgAlga Ecklonia bicyclis,
450 mg Tribulus terrestris, ve 250 mg Glucosamine Oligosaccharide karışımından
oluşan tek tablet ile 3 ay boyunca takip edilmiş. Hastalar penil doppler usg ve IIEF-15
ile değerlendirilmiştir. Tedavi alan grupta IIEF-15 subgrup analizine EF domain dışında tüm skorlarda (Genel memnuniyet p<0.05, Orgazm p<0.05, istek p<0.05, cinsel
ilişki mennuniyeti p<0.05, Erektil fonksiyon p>0.05) kontrol grubuna göre istatiksel
artış sağladığı gösterilmiştir. Doppler USG de hafif ve orta derece arterial yetersizlik
olan hastalarda IIEF-15 anlamlı artış sağlanırken, normal ve ağır arterial yetersizlik
olan hastalarda ise anlamlı fark saptanmamıştır. Tedavi sonunda her iki grupta testosteron seviyeleri arasında fark olmadığı da gösterilmiştir(16).
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TT tarihsel olarak erkek infertilitesi tedavisinden de kullanılmıştır. TT anti-oksidan
etkisinden dolayı erkek üreme sistemi üzerinde etkisi olabileceği bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili yakın zamanda (2019) yayınlanan toplam 7 çalışmanın dahil
edildiği sistematik derlemede idiyopatik erkek infertilitesi tedavisinde kullanılan TT ile
sperm sayı, hareketlilik ve morfolojide anlamlı düzelme sağladığı gösterilmiştir(17).

Sonuç
Alternatif – tamamlayıcı tıp alanında kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olan
TT’in etki mekanizması ayrıntılı olarak ortaya konmasa da, klinik kullanımda etkili
olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. ED tedavisinde kullanması ile ilgili olarak
yapılan hayvan deneyleri ve klinik çalışmalarda etkili olduğu gösterilmiş olup psikojenik yada hafif-orta ED olgularında kullanılabileceği önerilmektedir.
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