
ΣΤΥΤΙΚΗ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η τουλάχιστον για 6 µήνες 
αδυναµία επίτευξης και/ή 
διατήρησης στύσης, που 
επιτρέπει ικανοποιητική 

σεξουαλική πράξη.

Επίπτωση ως και 52%

17,2% µικρή

25,2% µέτρια

9,0%  πλήρης



∆ΙΑΓΝΩΣΗ

Ιστορικό

Ιατρικό

Ψυχιατρικό

Σεξουαλικό



ΙΣΤΟΡΙΚΟ

� ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

– Πότε ήταν η τελευταία φορά που 
είχατε ικανοποιητική στύση;

– Ήταν η έναρξη του προβλήµατος 
αιφνίδια ή βαθµιαία;

– Πότε είχατε την τελευταία προσπάθεια 
σεξουαλικής επαφής;



ΙΣΤΟΡΙΚΟ
� ΠΟΣΟΤΗΤΑ

– Έχετε πρωινές ή νυκτερινές στύσεις;

– Σε µια κλίµακα από 1 µέχρι 10 πως θα 
βαθµολογούσατε την σκληρότητα αυτών 
των στύσεων;

– Με σεξουαλικό ερεθισµό ξεκινάει στύση;

– Με σεξουαλικό ερεθισµό µπορείτε να 
διατηρήσετε στύση;

– Σε µια κλίµακα από 1 µέχρι 10 πως θα 
βαθµολογούσατε την σκληρότητα των 
στύσεων κατά τη διάρκεια της επαφής;



ΙΣΤΟΡΙΚΟ
� ΠΟΙΟΤΗΤΑ

– Είναι το πρόβληµα της στύσης σχετικό µε 
την σύντροφό σας ή µε κάποια κατάσταση;

– Πρέπει να συγκεντρωθείτε για να 
διατηρήσετε µια στύση;

– Τι ποσοστό των σεξουαλικών επαφών είναι 
ικανοποιητικό για εσάς και τι για την 
σύντροφό σας;

– Έχετε πόνο ή κάµψη στο πέος σας;

– Υπάρχουν σεξουαλικές στάσεις που είναι 
δύσκολες για εσάς;



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

� International Index of Erectile Function IIEF15 
Rosen et al 1997

� Brief Male Sexual Function Inventory (BMSFI) 
O’ Leary et al 1995

� Erectile Dysfunction Inventory for Treatment 
Satisfaction (EDITS)
Althof et al 1999

� IIEF 5



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

� Το ευρύτερα χρησιµοποιούµενο είναι το IIEF
15

� Χρήσιµη τροποποίηση του το IIEF 5 όπου 
προστίθεται και µια ερώτηση για την 
ικανοποίηση από την επαφή, που εµπλέκεται 
και στον ορισµό της ED από το NIH το 1992

� Τα ερωτηµατολόγια είναι χρήσιµα στον έλεγχο 
της αποτελεσµατικότητας της Θεραπείας και όχι 
στη διαφορική διάγνωση της ED





ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

� Ουροποιογεννητικό

� Ενδοκρινικό

� Αγγειακό

� Νευρικό Σύστηµα

� DRE πάντα σε ηλικία > 50 ετών



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΡΟΥΤΙΝΑΣ

� Αιµατολογικός, βιοχηµικός έλεγχος

� Ορµονικός έλεγχος

� PSA σε > 50 ετών

� Γλυκοσυλιωµένη αιµοσφαιρίνη σε 
διαβητικούς

� Έλεγχος για Χρ. προστατίτιδα



ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
Tips & Tricks

� Συνδέεται µε SHBG, άλλες πρωτεΐνες και 2-3% είναι 
αδέσµευτη. Η βιοενεργός είναι η µη συνδεδεµένη µε 
SHBG

� Εκκρίνεται κατ’ επεισόδια υπό την επίδραση της LH µε 
πρωινό peak (4ΑΜ)

� Απαραίτητη η µέτρηση ολικής T, FT, % FT

� Σε άνδρες < 50 ετών µε χαµηλή ολική Τ ή σε > 50 ή 
παχύσαρκους µε χαµηλή FT επαναλαµβάνουµε νωρίς το 
πρωί

� Η τιµή της LH ∆ τον πρωτοπαθή από τον δευτεροπαθή 
υπογοναδισµό

� Μόνο οι ασθενείς µε χαµηλή Τ παίρνουν υποκατάσταση



ΦΑΡΜΑΚΑ
i. Αναστέλλουν την παραγωγή Τ

– Σπιρονολακτόνη. Χηµειοθεραπευτικά, 
κετοκοναζόλη, µετρονιδαζόλη, 
φλουταµίδη, σιµετιδίνη, κυπροτερόνη

ii. Αναστέλλουν τον GnRH
– Προγεστερόνη, οιστρογόνα, Gnrh

ανάλογα, αύξηση προλακτίνης, 
(προλακτίνωµα, φάρµακα, 
υποθυρεοειδισµός, νεφρική ανεπάρκεια), 
φαινοθειαζίνες, ΤΑΦ, ρεσερπίνη, οπιοειδή, 
κοκαΐνη, κλονιδίνη.



ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗ 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

� Πρωτοπαθής ED

� Νέοι µε ιστορικό πυελικού ή 
περινεϊκού τραύµατος που πιθανώς 
θα χειρουργηθούν

� Μετά από αίτηµα του ασθενούς

� Για ιατρονοµικούς λόγους 

E EAU Guidelines Eur Urol Jan 2002



ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΣΤΥΣΕΙΣ

� 80% των NPT συµβαίνουν κατά τον REM

� 3 – 5 / νύκτα διάρκειας 30 – 60min η µία. Ο 
χρόνος διάρκειας µειώνεται µε την ηλικία

� Ιστορικά ελέγχονται µε τα γραµµατόσηµα και το 
Snap – Gauge

� Σε ειδικά εργαστήρια µετρούνται ο αριθµός, η 
διάρκεια, η µέγιστη σκληρότητα, η αύξηση της 
διαµέτρου της περιφέρειας στη βάση του πέους και 
στην κορυφή του, ταυτόχρονα µε 
εγκεφαλογράφηµα, οφθαλµογράφηµα, 
µυογράφηµα, ρινική ροή αέρα και κορεσµό Ο2 για 
να επιβεβαιώνεται ο REM και να ελέγχεται πιθανή 
υποξία στον ύπνο (sleep apnea)



Snap gauge



Rigiscan Plus



RIGISCAN

� No standards

� 4 – 5 NPTs / νύχτα µε µια µέση διάρκεια > 
30min, αύξηση d βάσης > 3cm και κορυφής 
>2cm και µέγιστη σκληρότητα 70% στη βάση 
και κορυφή
Cilurzo et al 1992

� Έλεγχος > 2νύχτα µε τουλάχιστον 1 επεισόδιο 
στύσης µε σκληρότητα > 60% στην κορυφή 
του πέους διάρκειας >10min 
EAU Guidelines Jan 2002



Rigiscan Plus 
Trace Graph



RIGISCAN
Tips & Tricks

� ∆δ οργανικής από ψυχολογική ED

� Φυσιολογικό NPTR µε αποτυχία στύσης σε επαφή 
σε νευρολογικούς PTs

� Κατάθλιψη + sleep apnea µειώνουν τις NPTs µε 
καλή σεξουαλική στύση

� Ενίοτε κφ NPTR σε σύνδροµο πυελικής διαφυγής

� Το NPTR test έχει καλή προγνωστική αξία σε 
φυσιολογικό αλλά όχι παθολογικό αγγειακό 
µηχανισµό  
Sattur et al 1996

� Το κάπνισµα και οι αγγειακές παθήσεις είναι 
καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες ED από το 
παθολογικό NPTR
McMaxon et al 1999



ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ NPTR
(Heaton & Morales 1997)

1. Υποψία για διαταραχή ύπνου

2. Μη ανταπόκριση στη θεραπεία

3. Απροσδιόριστη αιτία

4. Προγραµµατισµός χειρουργείου

5. Μελέτες µε φάρµακα

6. Νοµικές υποθέσεις



ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
CIS Test
• 10 – 20 mg αλπροσταδίλη � στύση, που δεν 

κάµπτεται και που εµφανίζεται µετά 10min και 
διαρκεί > 30µιν � θετικό test � φυσιολογικός 
αρτηριακός και φλεβοαποκλειστικός µηχανισµός

• Μπορεί να συνδυαστεί µε οπτικοακουστικό 
ερέθισµα αν σε 15min δεν γίνει στύση

• 20% ψευδώς θετικό για αρτηριακή ανεπάρκεια, 
αλλά ποτέ για φλεβική διαφυγή

• Απαιτεί ηρεµία και κατάλληλο χώρο για αποφυγή 
ψευδώς αρνητικού



DUPPLEX TRIPLEX
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

• Η καλύτερη µέθοδος ελέγχου των αγγείων γιατί 
είναι µη επεµβατική και γίνεται µετά τη στύση

• 10mg αλπροσταδίλη + ηρεµία + αυτοερεθισµός και 
5 - 10min µετά, µετρήσεις:

α) Συστολική ταχύτητα PSV (cm/sec)

β) Τελοδιαστολική αρτηριακή ταχύτητα EDV 
(cm/sec)

γ) ∆είκτης αγγειακής αντίστασης: 
RI=PSV – EDV/PSV

δ) Άλλες παράµετροι (χρόνος συστολικής ανόδου, 
επιτάχυνση σηραγγωδών αρτηριών)

ε) Αυξήσεις στη διάµετρο των σηραγγωδών 
αρτηριών





DUPPLEX TRIPLEX
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

Φυσιολογικές τιµές αρτηριακής 
επάρκειας

1) PSV > 30cm/sec
EAU Guidelines JAN 2002

2) Αύξηση d σηραγγωδών αρτηριών στη 
βάση του πέους > 1mm στη φάση της 
πρώιµης στύσης. Αύξηση < 0,7mm �

αρτηριακή ανεπάρκεια

3) Προβλήµατα υποεκτίµησης όταν 
υπάρχουν παραλλαγές των 
σηραγγωδών





DUPPLEX TRIPLEX 
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

Φλεβοαποκλειστικός µηχανισµός – Φλεβική διαφυγή

• ∆υσλειτουργία του προκαλεί ED παρά την καλή 
αρτηριακή ροή

• Φυσιολογικά στη µέγιστη σκληρότητα το EDV � 0 
ή/και αρνητικοποιείται λόγω πίεσης των 
σηραγγωδών αρτηριών από την ενδοσηραγγώδη 
πίεση (80-105mmHg)

• Υποψία Φ∆ όταν PSV>30cm/sec και το 
EDV>5cm/sec σε συνδυασµό µε παροδική 
σκληρότητα

• RI<0,8 – 0,75 � Φ∆ Φυσιολογικά RI>0,9
EAU Guidelines  



ΣΗΡΑΓΓΟΜΕΤΡΙΑ

• Έγχυση φυσιολογικού ορού µε ειδική αντλία η 
και µε τη βαρύτητα (160cm Η2Ο) και µέτρηση 
µε άλλο βελονοειδές ηλεκτρόδιο των 
ενδοσηραγγωδών πιέσεων. Συνήθως είναι 
εξάρτηµα ουροδυναµικού µηχανήµατος

• Μπορεί να συνδυαστεί µε ICI � λιγότερα 
ψευδώς αρνητικά

• Αδυναµία εξίσωσης της ενδοσηραγγώδους 
πίεσης µε τη µέση συστολική αρτηριακή πίεση 
ή ταχεία και απότοµη πτώση της µετά διακοπή 
της έγχυσης επιβεβαιώνει Φ∆ 



ΣΗΡΑΓΓΟΜΕΤΡΙΑ

• Ροή ∆ιατήρησης MFR (ml/min). Η ροή που 
χρειάζεται για να διατηρεί ενδοσηραγγώδη 
πίεση 150mmHg (υπερφυσιολογική) µετά ICI

• ΦΤ:< 3-5ml/min µε µείωση πίεσης από 
150�45mmHg σε 30sec όταν διακοπεί η ροή 

• >80% ψευδώς θετικά µε την πρώτη ICI λόγω 
µη χάλασης του λείου µυϊκού ιστού των 
σηραγγωδών από συµπαθητικοτονία λόγω 
άγχους του ασθενούς

• Απαραίτητες οι επαναλήψεις και οι µετρήσεις 
παραµέτρων όπως η MFR



ΣΗΡΑΓΓΟΓΡΑΦΙΑ

• Έγχυση σκιαστικού µέσα στα 
σηραγγώδη µετά ICI

• Φ∆ µπορεί να σηµειωθεί προς τη 
βάλανο, το σπογγιώδες σώµα της 
ουρήθρας, επιπολής και εν τω 
βάθει ραχιαίες φλέβες του πέους

• Οι φλεβικές απολινώσεις έχουν 
πτωχά µακροπρόθεσµα 
αποτελέσµατα





Θεραπεία της στυτικής 
δυσλειτουργίας



Πεϊκές προθέσεις
� Προθέσεις ενός 

τµήµατος 
(ηµιάκαµπτες), δύο και 
τριών τµηµάτων 
(εύκαµπτες,inflatable)

� Τοποθετείται εύκολα 
χειρουργικά µε 
επισκληρίδιο 
αναισθησία και µε 
πεοοσχεϊκή τοµή, όπoυ 
µπορεί να συνδυασθεί 
µε τη τοποθέτηση 
τεχνητού σφιγκτήρα 
για τη θεραπεία της 
συνυπάρχουσας 
ακράτειας (RP)



Επιλογή ασθενών για 
τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης

� ∆ιάγνωση-εκτίµηση της Σ∆

� Αναστολείς της 5 φωσφοδιεστεράσης

Μέση αποτελεσµατικότητα 70%

Σε NNSRP <10%. Περιορισµοί χρήσης

� Ενδοσηραγγώδεις ενέσεις 
αλπροσταδίλης ή triamix (παπαβερίνη, 
φαιντολαµίνη, αλπροσταδίλη 3:2:0,5)

Υψηλά ποσοστά απόσυρσης 10%-65%

� Συσκευή κενού: ∆εν προτιµάται



Επιλογή ασθενών για 
τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης

� Νέοι ή σχετικά νέοι ασθενείς µε σοβαρή 
οργανική Σ∆ και αποτυχία ή αντένδειξη 
των PD 5 αναστολέων, χωρίς προοπτικές 
ανάκαµψης

� NNSRP: ICI µε triamix για 1 έτος    
προσπάθεια µετάβασης σε PD 5 
αναστολείς (8 προσπάθειες)    πρόθεση

� Η παρατεταµένη χρήση ICI δηµιουργεί 
ίνωση σηραγγωδών   δυσχέρεια 
τοποθέτησης πρόθεσης και προβλήµατα 
στους ασθενείς    διακοπή



Τεχνική Τοποθέτησης



Πλεονεκτήµατα πεϊκών 
προθέσεων

� Αυθόρµητη, σκληρή 
στύση

� ∆ιόρθωση κάµψης πέους

� Αποφυγή παρενεργειών 
φαρµακοθεραπείας

� ∆ιάρκεια στύσης

� Μη αντιληπτή από τη 
σύντροφο

� Φυσιολογική ηδονή και 
εκσπερµάτιση

� Ασφαλής

� Μόνιµο υλικό



Μειονεκτήµατα πεϊκών προθέσεων
� Κόστος

� Κίνδυνος µόλυνσης 
προσθετικού υλικού 
1%-3%

� Μηχανική βλάβη

� Πλήρης ανικανότητα 
σε περίπτωση 
αφαίρεσης

� Βράχυνση πέους

� Απουσία διόγκωσης 
βαλάνου

� Καλύπτεται από τις 
ασφάλειες ως 
εµφύτευµα

� Κανόνες ασηψίας, 
υλικό µε επικάλυψη 
αντιβιοτικού 
στρώµατος

� Εύκολη 
αντικατάσταση 
τµήµατος ή 
ολόκληρου του 
υλικού, εγγύηση εφ 
όρου ζωής

� Χορήγηση 
σιλδεναφίλης-
βαλανοπλαστική

V
S





Επιπλοκές πεϊκών προθέσεων

� Λοίµωξη 1%-3%  /  10%-18% σε επανεγχείρηση
Πρόληψη

Πλύσιµο, εισαγωγή αυθηµερόν, ξύρισµα στο χειρουργείο, 

αποφυγή συνωστισµού, αντιβιοτικά, δεκάλεπτο βάψιµο, 

εκπλύσεις του τραύµατος, µετεγχειρητική αντιβίωση, Inhibizone

Θεραπεία

Αφαίρεση του υλικού και άµεση αντικατάσταση µετά από

εκπλύσεις ή ασφαλέστερα επανατοποθέτηση µετά τρίµηνο

� Μηχανική δυσλειτουργία
Αντικατάσταση

� Κακώσεις οργάνων 
Έντερο, σπερµατικός τόνος, ουροδόχος κύστη



∆ιάρκεια ζωής των πεϊκών 
προθέσεων

75%



Τι προτιµούν οι ασθενείς

Rajpurkar A, Dhabuwala C. J Urol. 2003; 170



H ζωή παύει, όταν πάψουµε να ζούµε

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


