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Özet

Abstract

Hematospermi veya hemospermi ejekülatta kan varlığı olarak tanımlanır. Ge-

Hematospermia or hemospermia is defined as the presence of blood in

nellikle, iyi huylu, kendini sınırlayıcı bir durum olduğu düşünülmektedir. Ancak

ejaculate. It is generally thought to be a benign, self-limiting condition. But

nadir dahi olsa testis tümörü veya prostat kanseri gibi bir malignensinin ilk

rarely, may be a first symptom of testicular tumor or prostate cancer. There

semptomu olabilmektedir. Hakkında sınırlı bilgi olması nedeniyle bu hastalara

is currently no evidence-based consensus on the approach and treatment,

yaklaşım ve tedavi konusunda kanıta dayalı görüş birliği henüz yoktur. Bu der-

this patients for of the limited information about it. The purpose of this re-

lemenin amacı literatür eşliğinde hemospermiyi değerlendirmektir.

view is to evaluate the haemospermia with the accompaniment of literature.
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Giriş
Hematospermi ya da hemospermi ejekülatın içinde kan olması anlamına gelmektedir. Genellikle benign karakterde ve kendini sınırlayan bir tablo olmasına rağmen akut olması, ejekülatta kan lekesinin olması hastalarda ciddi anksiyeteye neden olabilmektedir [1]. Kimi zaman hematüri, dizüri, urge, skrotal veya
perineal ağrı gibi yakınmalar da bu tabloya eşlik edebilmektedir
[2]. Hemosperminin insidansı konusunda literatürde yeterli bilgi yoktur. Bunun en önemli nedeni erkeklerin çoğu kez ejekülatlarını gözlemleyememeleridir. Ancak prevalansının 40 yaş öncesinde yüksek olduğu bildirilmektedir [3]. Gerek tanısının güçlüğü gerek ise hakkında sınırlı bilgi olması nedeniyle bu hastalara yaklaşım ve tedavi konusunda kanıta dayalı bir konsensüs
yoktur.
Etiyoloji
Geçmişte hemosperminin uzun süre ejekülasyon olmaması ya
da çok sık aralıklı ejekülasyona sekonder olduğu düşüncesi yaygın iken günümüzde gerek görüntüleme yöntemleri gerek ise laboratuar testleri hemosperminin daha spesifik nedenlerini ortaya koymuştur. Yine de etiyolojide %85 oranında benign nedenler yatmaktadır [4]. Bu nedenle çoğu kez ürologlar öncelikle konservatif yaklaşımları tercih etmektedirler. Ancak böyle bir semptomun izole olmayabileceği altta yatan primer başka patolojiler
olabileceği literatürde vurgulanmıştır. Han ve ark. prostat kanserli olgularda %14 oranında hemospermi gözlendiğini bildirmişlerdir [5]. Yine testis tümörlü olgularda tanı öncesinde hemosperminin ilk semptom olabileceği gösterilmiştir [6-8]. Literatürde hipertansiyon gibi sistemik hastalıklar ve hemospermi
birlikteliği bildirilmiştir [9]. Papoutsoglou ve ark. persistan hematüri ile başvuran hastada sağ seminal vesikül metastazı yapan melanom olgusunu bildirmişlerdir [10]. Yani hemospermi bir
prostat veya testis tümörünün ya da ürogenital sistem dışından
bir tümör metastazının habercisi olabilir. Bununla birlikte seminal vesikül primer adenokarsinomu gibi oldukça nadir görülen
hastalıklarda hemospermi nedeni olarak rapor edilmiştir.[11]
Kırk yaş altındaki olgularda en sık neden ürogenital enfeksiyonlar iken daha yaşlı özellikle tekrarlayan veya başka semptomların eşlik ettiği olgularda olası malignitelerin göz önünde tutulması doğru olacaktır [12].
Tanı
Hemospermi nedeniyle başvuran olgular hematüri veya partnere bağlı kanamaları yanlış yorumlayabileceklerinden değerlendirmede ilk olarak detaylı hikaye alınması oldukça önemlidir. Yalancı hemospermi nedenleri akılda tutulmalı ve hematüriye ya
da cinsel ilişki sırasında partnerin kanamasına bağlı ejekulata renk değişikliği olabileceği unutulmamalıdır. Hastanın yaşı,
semptomun süresi, tekrar edip etmediği, ilave semptomlar ve
olası risk faktörleri sorgulanmalıdır. Özellikle hematosperminin
izole ya da tekrarlayan atakları olup olmadığı önemlidir. Anamnezde diğer önemli bir konu sistemik hastalıklardır ve hipertansiyon, kanama bozuklukları, böbrek ve karaciğer hastalıkları sorgulanmalıdır [1,4,9]. Fizik muayenede mutlaka skrotum muayenesi ile olası testis tümörü veya olası patolojiler değerlendirilmelidir. Rektal değerlendirme prostat patolojileri ile ilgili önemli bilgiler verecektir [3]. Hemospermi en sık nedeni idiyopatik olsada istenecek tetkiklerin amacı nedenini belirlemeye yönelik
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olmalıdır [1]. Labaratuvar incelemelerinde öncelikle enfeksiyon
ve malignite nedenleri ekarte edilmeye çalışılmalıdır. İlk incelemede idrar kültürü, özellikle genç yaş grubunda genitoüriner enfeksiyon nedenleri belirlemek için önemlidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar düşünüldüğünde klamidya, herpes simpleks veya
gonore gibi nedenlere yönelik özel tetkikler istenmelidir. Diğer
enfeksiyon nedenler arasında bilhariazis, sitomegalovirus, genitoüriner tüberküloz ve kist hidatik gibi nadir hastalıklar bildirilmiştir [13,14,15].
İleri tetkik ve değerlendirme konusunda literatürde farklı tespitler bildirilmiştir. Zargooshi ve ark. hemosperminin detaylı değerlendirmesine yönelik gerek radyolojik gerekse laboratuar
testlerinin riskli hastalarda yapılmasını önermişlerdir [16]. Yine
Raviv ve ark. 115 hemospermi hastasının trasrektal ultrason
(TRUS) değerlendirmelerinde çoğunlukla tedavi gerektirmeyecek benign lezyonlar tespit edildiğini bildirmişlerdir [17]. TRUS
değerlendirmeleri güvenli, noninvaziv ve göreceli olarak ucuzdur. TRUS ile % 74,5- % 94,8 oranında anomali tespit edilebilmesine rağmen her zaman kanamanın primer kaynağı gösterilememekte veya tedaviye yönelik avantaj elde edilememektedir [18,19]. Kumar ve ark. prospektif yapılan çalışmalarında hemospermi tespit edilen hastaların detaylı hikayelerinin alınması, rektal muayene yapılması, PSA, idrar kültürü ve seksüel geçişli hastalıklar konusunda değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek sadece anormal tuşe bulgusu olan veya PSA yüksekliği olan
olgularda biyopsi önerilmiştir [20].
Son dönemde transüretral seminal vesiküloskopinin TRUS’dan
daha etkin olduğu özellikle tekrarlayan veya persistant hemospermi olgularında tercih edilebilecek bir tanı aracı olabileceği
bildirilmektedir [21]. Hemospermi olgularının değerlendirmesinde, endorektal magnetik resonans kullanıldığında %60 anormal
bulgu tespit edildiği bildirimiş ve özellikle persistan hemospermi olgularında kullanılması önerilmiştir [22].
Tedavi
Hemospermi değerlendirmesinde esas amaç olası malignite durumlarını ekarte etmektir. Hastaların büyük bir çoğunluğu 40
yaş altındadır ve bunların çoğunluğu idiopatiktir. Özellikle böyle ürkütücü bir semptom ile karşılaşan hastaları ilk olarak konu
hakkında bilgilendirmek ve anksiyetelerini azaltmak doğru olacaktır. İzole, yakınması tekrarlamayan genç olgularda konservatif yaklaşım planlanarak hasta takip edilebilir. Enfeksiyon bulguları olan ancak kültürlerde üremesi olmayan hastalara iki hafta
ampirik antibiyoterapi başlanabilir [1]. Prostata penetrasyonu
yüksek olan kinolon grubu veya trimatoprim sülfametaksazol bu
amaç için uygun ajanlar olacaktır. Prostat biyopsisi gibi iatrojenik nedenlere bağlı hemospermiler yaklaşık 10 ejekülasyon ya
da birkaç hafta içinde spontan düzelmektedir [23,24]. Yine travma sonrasında ısrarlı hemospermide endoskopik değerlendirme
yapılabilir. Böylece üretra veya prostat kaynaklı kanama odaklarına yönelik tanı ve tedavi imkanı sağlanmış olur. Endoskopik değerlendirme distal kanal obstrüksiyonu durumunda kanalın insizyon ile açılmasına olanak sağlar [25,26]. Hipertansiyon,
koagülasyon bozukluğu gibi sistemik hastalıkların olduğu olgularda altta yatan nedene yönelik tedavi planlanmalıdır.
Riskli hasta grubunda, yani kırk yaşın üzerinde, ailesinde prostat kanseri öyküsü olan, tekrarlayan veya ısrarlı hemospermisi olan, hemospermiye hematüri gibi başka semptomların eş-
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lik eden olgularda konservatif yaklaşımdan kaçınılmalı ve ileri
tanı yöntemleri ve nedene yönelik tedaviler kullanılmalıdır [27].
Sonuç
Hemospermi düşük riskli, genç hastalarda çoğunlukla idiopatiktir. Tek sefer olan izole hemospermilerde basit temel değerlendirmeler yeterli iken tekrarlayan veya ısrarlı hemospermilerde ileri değerlendirme yöntemlerini kullanmak gerekir. Özellikle
gençlerde nadir dahi olsa hemosperminin testis tümörü habercisi olabileceği unutulmamalıdır. Yüksek risk faktörü bulunan yaşlı olgularda malignensilere sekonder hemospermi göz ardı edilmemelidir.
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