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კონგრესის მუშაობაში მონაწილეობა  მიიღო 450-ზე მეტი 

დელეგატმა და  
და მრავალმა საერთაშორისო სექსოლოგიურმა 

ორგანიზაციამ. 

 მათ შორის: 

• სექსუალური ჯანმრთელობის მსოფლიო ასოციაციამ; 

• მსოფლიო ფსიქიატრიულმა საზოგადოებამ; 

• სამედიცინო სექსოლოგიის ევროპულმა საზოგადოებამ; 

• სექსოლოგიისა და სექსუალური განათლების ლათინურამერიკულმა 
საზოგადოებამ; 

• ბეჰევიორული და კოგნიტური თერაპიის ევროპულმა საზოგადოებამ; 

• სექსოლოგიური მეცნიერების იტალიურმა საზოგადოებამ; 

• სამედიცინო სექსოლოგიის საერთაშორისო აკადემიამ; 

• ესპანეთის სამედიცინო სექსოლოგიისა და რეპროდუქტოლოგიის 
ასოციაციამ; 

• ესპანეთის მეან-გინეკოლოგთა საზოგადოებამ; 

• ესპანეთის შვილოსნობის საზოგადოებამ; 

• ალმერიის უნივერსიტეტმა 
 



კონგრესის სამეცნიერო თემატიკა 

 მოიცავდა  სექსოლოგიის  მრავალ  სფეროებს .  მათ შორის ისეთებს 

                    როგორებიცაა: 

• მამაკაცის სექსუალური დისფუნქციები; 

• ქალის სექსუალური დისფუნქციები; 

• ფუნდამენტური კვლევები სექსოლოგიაში; 

• სექსუალობის კულტუროლოგიური ასპექტები; 

• გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებული დისფორიები; 

• გენდერული ფაქტორები და სექსუალობა; 

• სექსუალური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია; 

• პარტნიორული წყვილი და სექსუალობა; 

• ახალი მიდგომები ფსიქოსექსუალურ თერაპიაში; 

• სექსუალურად გადამდები ინფექციები; 

• სექსუალური ქირურგია; 

• სექსუალობის თეორია, სექსუალური განათლება და სოციალური მეცნიერებები; 

• ქრონიკული დაავადებები, ასაკი და სექსუალობა; 

• შაქრიანი დიაბეტი და სექსუალობა; 

• სექსთერაპიის სხვადასხვა მოდელები; 

• ფსიქოლოგიური მეთოდები სექსუალური პრობლემების კომპლექსური მკურნალობის 
პროცესში; 

• სექსუალობა და უშვილობა. 
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More studies are needed to 
assess the effect of 

Transurethral Resection of 
Prostate on erectile function 
among patients with Benign 

Prostate Hyperplasia. 
Kassabian VS. Sexual function in patients treated for benign 
prostatic hyperplasia,  Lancet. 2003 Jan 4;361(9351):60-2 

 



 

THE PURPOSE OF THE STUDY 

To evaluate impact of Transurethral 
Resection of Prostate on Erectile 

Function and other different 
parameters of sexual function pre- 

and postoperatively in patients with 
Benign Prostate Hyperplasia  and 

make comparison with the control 
group.  



DATA AND METHODOLOGY 
• 24 patients with Benign Prostate Hyperplasia  (BPH) as 

well as 12 healthy men as a control group were 
evaluated for assessing sexual function; 

• Age of patients was approximately the same in both 
groups;  

• Transurethral Resection of Prostate  was performed on 
all 24 patients with BPH; 

•  Sexual function was assessed in all 36 men based on 
the International Index of erectile Function - IIEF-15 
assessment questionnaire (Georgian version of IIEF) 
that utilizes 15 questions which assess  5  parameters:  
erectile function – EF (score 1-30); orgasmic function – 
OF (score 0-10); sexual desire – SD (score 2-10); 
intercourse satisfaction – IS (score 0-15) and overall 
satisfaction – OS (score 2-10) (7).   



IIEF and I-PSS characteristics of all 24 patients with BPH 
prior to and 12 months after TURP 

 
 Domain               Prior to TURP  (n=-24)       After TURP  (n=24)    P value  

 
 

 

Erectile function 
 
Orgasmic function 
 
Sexual desire 
 
Intercourse 
satisfaction 
 
Overall satisfaction 
 
I-PSS 
  
  

21,4+/-2,0 
 
5,7+/-0,2 
 
3,9+/-0,2 
 
6,8+/-0,5 
 
 
5,0+/-0,4 
 
23,2+-1,2 

15,3+/-2,5 
 
2,6+/-0,3 
 
4,4+/-0,3 
 
6,0+/-1,0 
 
 
5,2+/-0,7 
 
4,9+-0,9 
  

>0,05 
        
 <0,01 
 
>0,05 
 
>0,05 
 
 
>0,05 
        
 <0.01 
  
  



 
 

The mean score in orgasmic 
function after Transurethral 
Resection of Prostate (TURP) 

was statistically significantly less 
than prior to the surgery as 

after TURP among 24 patients 
with Benign Prostate 

Hyperplasia 14 cases (58,3%) of 
retrograde ejaculation was 

noted.  



IIEF characteristics of all the 24 patients with BPH 
after TURP in comparison to control group 

                      Domain               Patients with BPH (n=-24)       Control group (n=12)    P value 

 

 
  
Erectile function 
 
Orgasmic function 
 
Sexual desire 
 
Intercourse 
satisfaction 
 
Overall satisfaction 
  

  
15,1+/-2,7 
 
2,9+/-0,6 
 
4,6+/-0,4 
 
6,3+/-1,1 
 
 
5,1+/-0,6 

  

  
24,1+/-2,2 
 
6,1+-0,9 
 
5,6+/-0,5 
 
7,2+/-1,0 
 
 
5,6+/-0,8 
  

  
>0,05 
 
<0,001 
            
<0,05 
 
>0,05 
 
 
>0,05 



 
 

At first sight we could not indicate statistically 
significant negative impact of TURP on the erectile 

function. However: 
• 10 patients (41,7%) among the 24 men with BPH 

experienced some degree of Erectile Dysfunction 
postoperatively and the mean score of erectile 
function after TURP among the above-
mentioned patients was statistically significantly 
(P<0,05) less than prior to the surgery; 

• Those 10 patients (in contrast to other 14) from 
time to time had not significant but still some 
erectile difficulties preoperatively. 

 



 
 

IT IS INTERESTING THAT: 
  

• Nearly two-thirds of the patients with ED after TURP 
believed that ejaculatory dysfunction was completely or 
partially equal to ED; (Larson TR.  Current treatment options for benign 
prostatic hyperplasia and their impact on sexual function   Urology 61:692-8, 2003) 

• Patients who would have ED following prostate surgery 
often had a higher level of anxiety, and those without 
extensive preoperative counseling, including 
information on sexual function, were significantly more 
likely to complain of ED after TURP ( Zohar J, Meiraz D,m Maoz B et al 
Factors influencing sexual activity after prostatectomy : a prospective study. J Urol, 116:332, 
1976); 

• According to the above-mentioned literary  sources and 
based on the result of our study  we can suppose that 
there is a big risk of transformation of ejaculatory 
dysfunction after TURP to ED in patients with BPH 
especially in cases where some degrees of ED were 
observed preoperatively.  

 
 



WHAT CAN WE CONCLUDE? 

Erectile Dysfunction attributable to 
Transurethral Resection of Prostate 

in patients with Benign Prostate 
Hyperplasia who to some degree 

had erectile difficulties 
preoperatively could be associated 

with severity of ejaculatory 
dysfunction after the surgery..  

 



 
WHAT COULD BE OUR RECOMENDATIONS? 

 
 

 

1. Despite the fact that Transurethral Resection of 
Prostate is not directly responsible for Erectile 
Dysfunction in men with Benign Prostate Hyperplasia 
who, to certain degree had some erectile difficulties 
preoperatively, might be considered as a risk group for 
Erectile Dysfunction after the surgery;  

 

2. Erectile Dysfunction after Transurethral Resection of 
Prostate among  patients with Benign Prostate 
Hyperplasia probably can be alleviated by careful 
preoperative sexual counseling concerning 

postoperative ejaculatory and erectile dysfunction. 



 
 
 
 
THE QUESTION: 
IS TRANSURETHRAL RESECTION OF 
PROSTATE AMONG PATIENTS WITH BENIGN 
PROSTATE HYPERPLASIA RISK FACTOR FOR 
ERECTILE DYSFUNCTION? 
 

 
 
 

The answer: 

Definitely yes! even among those men 
whose erectile difficulties 
preoperatively were insignificant.  

 



 
 
 
 

Thank you for 
attention! 


