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Asociaţia urologilor americani (AUA) a definit disfuncţia erectilă (DE) ca inabilitatea

obţinerii sau menţinerii unei erecţii cu durată şi rigiditate suficiente pentru realizarea unui act

sexual satisfăcător. Pe plan mondial, se estimează că, circa 150 milioane de bărbaţi suferă de

această afecţiune [1].

Prevalenţa DE este în strânsă corelaţie cu vârsta, crescând de la 5% la bărbaţii de 40 de

ani la circa la 60% la cei de 70 de ani. Sănătatea sexuală reprezintă o componentă importantă a

stării generale de bine, DE fiind frecvent asociată cu depresie, scăderea autostimei, cu

implicaţii directe asupra calităţii vieţii [2].

Studii statistice estimează că mai mult de 90% din bărbaţii cu DE nu s-au prezentat la

medic pentru această afecţiune [1]. Bariera în prezentarea la consultaţie este determinată de

jena pacientului, invazivitatea descurajantă a unor opţiuni terapeutice sau, uneori, chiar

disconfortul medicului în abordarea acestei probleme.
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Disfuncţia erectilă, datorită multitudinii factorilor etiologici, reprezintă o patologie ce

impune, de cele mai multe ori, o abordare multidisciplinară, în care specialistul urolog este cel

chemat să integreze datele clinice şi paraclinice obţinute în cadrul protocolului de evaluare.

Fiziologia erecţiei

Erecţia este un proces complex care impune atât integritatea morfologică a structurilor

implicate, cât şi buna funcţionare a mecanismelor ce o produc. Psihologia pacientului,

mecanismele neurologice implicate în erecţie şi integritatea anatomică a organelor genitale

reprezintă tot atâţia factori ce pot altera funcţia erectilă.

Organul erectil masculin are anexat trei muşchi striaţi perineali, muşchii

ischiocavernoşi (IC) (pereche) şi muşchiul bulbocavernos (BC). Muşchii striaţi au rol în

procesul erectil, rol compresiv, în rigiditatea peniană şi rol senzorial [3]. Deşi rolul erectil al

muşchilor ischiocavernoşi şi bulbocavernos este considerat de mulţi autori accesor, analiza

datelor experimentale, poziţia lor particulară, înconjurând baza corpilor erectili, ca şi

activitatea lor reflexă, demonstrează că muşchii IC şi BC au rol în procesul erectil [3].

Contracţia reflexă a muşchilor IC şi BC este declanşată de stimuli ce pornesc de la nivelul

glandului (modificări de presiune). Glandul şi muşchii striaţi erectili constituie o entitate

anatomo-fiziologică ce funcţionează doar în timpul erecţiei. Modificări de presiune la nivelul

glandului produc contracţia reflexă a muşchilor BC. Acesta determină creşterea presiunii

intraglandulare ce declanşează o nouă contracţie reflexă a muşchilor BC şi IC. Astfel, glandul

şi muşchii BC şi IC realizează o unitate morfofuncţională, cu activitate autoîntreţinută (feed-

back pozitiv) [3].
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Contracţia muşchilor BC şi IC comprimă bulbul spongios şi rădăcinile corpilor

cavernoşi, solidarizând penisul la bazin. Prin comprimarea corpilor erectili scade drenajul

venos (direct şi indirect prin punerea în tensiune a fasciei penisului şi comprimarea pe arcada

peniană) [3].

Contracţia muşchilor BC şi IC facilitează tumescenţa peniană, ajutând la propulsarea

sângelui. La sfârşitul tumescenţei, corpii cavernoşi ating volumul maxim fără rigiditate. În

timpul contracţiei muşchilor striaţi apar presiuni intracavernoase care depăşesc presiunea

arterială, iar datorită scheletului inextensibil, apare rigiditatea. Muşchii striaţi erectili sunt

responsabili de faza suprasistolică a erecţiei [3].

Rolul senzorial al muşchilor striaţi erectili nu este încă pe deplin elucidat, fiind încă

obiectul a numeroase controverse.

Fibrele musculare netede (FMN) erectile pot fi stimulate sau inhibate prin injectarea

intracavernoasă a diverselor droguri vasoactive [4]. Au un rol motor în cadrul erecţiei, atât pe

componenta vasculară, dar mai ales pe cea tisulară.

Hemodinamica peniană

Erecţia se produce prin parcurgerea mai multor faze: flaciditate  tumescenţă 

rigiditate  detumescenţă.

Mecanismul erecţiei este controlat de musculatura netedă cavernoasă, musculatura

netedă arterială şi arteriolară. În flaciditate, FMN sunt contractate sub controlul tonusului 

adrenergic şi, prin urmare, fluxul sangvin către spaţiile lacunare este redus (3-5 ml/min),

limitat la asigurarea nutriţiei ţesutului respectiv [3].
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Erecţia este un fenomen neurovascular complex, care debutează prin relaxarea FMN şi

a musculaturii netede arteriale şi arteriorale, declanşată de oxidul de azot şi nervii cavernoşi.

Relaxarea FMN conduce la creşterea fluxului sangvin către spaţiul lacunar de la 3-5 ml la 25

ml/min.

În etapa de rigiditate, presiunea intrapeniană atinge 90% din tensiunea arterială

sistolică. Contracţia muşchilor striaţi erectori determină o creştere a presiunii în corpii

cavernoşi, superioară de câteva ori tensiunii arteriale sistemice. După încetarea contracţiei

muşchilor striaţi, se restabileşte circulaţia cu debit redus, ce asigură oxigenarea ţesuturilor

intrapeniene [3]. Rigiditatea intrapeniană poate fi apreciată indirect, prin calcularea indicelui de

rezistivitate cavernos prin ecografie Doppler [5].

Când presiunea intrapeniană devine egală cu cea din timpul tumescenţei, se deschid

venele emisare şi subalbugineale, fluxul venos depăşind fluxul arterial, producându-se

detumescenţa.

Protocolul de diagnostic al disfuncţiei erectile

Protocolul de evaluare a pacienţilor cu DE conţine [6]: anamneza şi completarea

chestionarului SHIM, examen clinic, teste de laborator (glicemie, hemoleucogramă), VSH,

sumar de urină, dozări hormonale (cazuri selecţionate), index penobrahial [7], ecografie simplă

peniană, testiculară, vezicoprostatică [8,9], ecografie Doppler pelvină [10], ecografie Doppler

duplex după erecţie farmacologică [11]. De asemenea, pentru precizarea diagnosticului în

situaţii particulare sau pentru obţinerea unor date suplimentare, necesare stabilirii conduitei

terapeutice, se pot utiliza o serie de procedee diagnostice complexe: ecografie power-angio
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[12], ecografie cu substanţă de contrast, cavernografie [13], cavernometrie [14], angiografie

selectivă [15], gazometrie sânge cavernos [16], electromiografie corp cavernos [17], biopsie

peniană [18,19], testarea tumescenţei peniene nocturne (rigiscanul) [20]. Aceste investigaţii nu

fac parte din rutina evaluării pacientului cu disfuncţie erectilă, atât datorită morbidităţii

secundare datorate gradului crescut de invazivitate, cât şi datorită costului relativ crescut.

Testarea farmacologică a erecţiei

Reprezintă metoda prin care se evaluează răspunsul erectil al unui pacient după

injectarea intracavernoasă a unei substanţe farmacologic active, substanţă ce are capacitatea de

a induce relaxarea FMN cavernoase, a musculaturii netede arteriale şi arteriolare, cu erecţie

consecutivă. Este o manevră indispensabilă examenului Doppler Duplex, cât şi a altor teste mai

invazive, ce nu pot fi realizate în absenţa unei erecţii farmacodinamice (cavernosometrie,

cavernosografie) [14].

Tehnica injectării intracavernoase presupune măsuri riguroase de asepsie, utilizarea

unui ac fin (26G); se va practica injectarea în partea laterală a corpului cavernos, perpendicular

pe acesta, imediat subalbugineal. După injectare, se va practica compresie locală (Fig. 1).
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Fig. 1. Tehnica injectării intracavernoase

Cele mai utilizate substanţe sunt: papaverina (20-40 mg), prostaglandina E1 (20 µg) şi

fentolamina (4 g); modern, se indica asocierea celor trei, în scopul limitări efectelor adverse,

prin posibilitatea scăderii dozelor fiecăreia.

O altă metodă, des utilizată în evaluarea capacităţii erectile, combină erecţia

farmacologică cu stimularea sexuală – CIS-test (combined injection and stimulation test), prin

care se reduc mult rezultatele fals negative, apărute la examenul Doppler Duplex, ce urmează

doar injectării intracavernoase a substanţei active.

Iniţial, testarea farmacologică se utiliza la toţi pacienţii cu DE, indiferent de etiologie.

Ulterior, pe măsura acumulării de noi date, de posibilitatea orientării diagnosticului etiologic

pe baza anamnezei şi a unor teste de laborator, de introducerea în 1998 a sildenafilului în

tratamentul DE, indicaţiile acestei metode au diminuat [11]. Astăzi, erecţia farmacodinamică

este indicată la pacienţi la care tratamentul medicamentos nu a fost eficient, pentru selectarea

pacienţilor ce pot beneficia de tratament injecţional sau chirurgical, în boala Peyronie, dar şi

pentru stabilirea potenţei unui individ în testări medico legale.
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Chiar dacă această metodă de diagnostic este minim invazivă, ea poate fi grevată de

complicaţii, dintre care unele pot fi sau pot evolua sever. Aceste complicaţii pot fi sistemice-

lipotimii, tulburări vizuale, transpiraţie, tulburări de ritm cardiac – sau locale: echimoze

cutanate, hematoame, noduli subcutanaţi. Complicaţii redutabile sunt cavernita şi erecţiile

prelungite, care impun o atitudine activă din partea medicului. Priapismul arterial apare

datorită tehnicii defectuase de injectare, cu avansarea profundă a acului în corpul cavernos şi

lezarea arterei cavernoase şi realizarea unei fistule arteriocavernoase. Această formă de

priapism nu necesită tratament, fiind posibilă închiderea spontană a fistulei. O altă complicaţie

redutabilă a injectărilor intracavernoase este reprezentată de priapismul venoocluziv. Această

formă de priapism reprezintă o urgenţă medico-chirugicală, iar rezolvarea cât mai rapidă a

acesteia asigură refacerea integrală a ţesutului erectil.

Imagistica în disfuncţia erectilă

Odată cu dezvoltarea şi perfecţionarea tehnologiilor medicale, protocolul de evaluare al

acestei afecţiuni a cunoscut o permanentă modificare, prin creşterea importanţei şi acurateţii

investigaţiilor imagistice. Dacă ecografia a devenit un examen de rutină în majoritatea

protocoalelor diagnostice, celelalte metode imagistice au utilitate mai limitată, necesitând o

indicaţie precisă. Totuşi, medicul modern, sedus de mirajul imagisticii din ce în ce mai

performante, nu trebuie să acorde mai puţină importanţă anamnezei şi examenului clinic

complet.

Ecografia



8

Examenul ecografic ocupă un loc deosebit de important în armamentariumul urologului

modern. Odată cu apariţia modulelor Doppler color şi puls, s-a extins mult paleta de informaţii

furnizate de examenul ecografic, trecându-se astfel de la stricte aprecieri morfologice la

evaluarea chiar a funcţionalităţii unor organe prin analiza circulaţiei sangvine la acest nivel.

Utilizarea ecografiei Doppler în evaluarea impotenţei vasculogene a fost introdusă de Lue în

1984. Combinarea injectării agenţilor vasoactivi ce induc erecţie cu înregistrările ecografice

Doppler duplex a permis aprecierea şi cuantificarea modificărilor dinamice ale vaselor peniene

în diverse faze ale erecţiei [21].

Prin înregistrarea vascularizaţiei unui organ se apreciază starea de sănătate a acestuia,

iar din analiza diverşilor parametri înregistraţi Doppler se evidenţiază posibilele afectări

patologice, dar se poate monitoriza şi evoluţia tratamentului.

Ecografia Doppler duplex combină imaginile ecografice în timp real cu Dopplerul puls,

ce permite înregistrarea velocităţilor sangvine în toate fazele erecţiei. Cu ajutorul modulului

Doppler duplex, pe lângă vizualizarea fluxului sangvin la nivelul vaselor, se poate înregistra şi

viteza sângelui, cu posibilitatea calculării unor indici (de rezistivitate, de pulsatilitate), care pot

identifica cu acurateţe modificările funcţionale apărute la nivelul patternului vascular tisular.

Cu ajutorul modulului „power Doppler” se pot vizualiza vase cu calibru redus, dar nu

există posibilitatea depistării sensului de curgere la nivelul vasului.

Parametrii fundamentali, înregistraţi ecografic, sunt:

• măsurarea variaţiei diametrului arterelor cavernoase;

• înregistrarea fluxului maxim sistolic la nivelul arterelor cavernoase;

• înregistrarea fluxului minim telediastolic la nivelul arterelor cavernoase;
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• calcularea indicelui de rezistivitate;

• aprecierea morfologiei vascularizaţiei peniene.

Prin ecografia clasică se apreciază ecostructura corpilor cavernoşi, a corpului spongios,

a albugineei şi a arterelor cavernoase în stare de flaciditate peniană. Parametrul principal,

înregistrat în stare de flaciditate, e reprezentat de diametrul arterelor cavernoase bilateral (Fig.

2).

Fig. 2. Ecostructura corpilor cavernoşi

După realizarea injectării intracavernoase a substanţei farmacoactive şi masarea locului

de puncţie timp de trei până la cinci minute, se trece la înregistrările Doppler în toate fazele

erecţiei pe o perioadă de 15–30 minute (Fig. 3).
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Fig. 3. Ecostructura corpilor cavernoşi după injectare intracavernoasă

În faza de tumescenţă, se măsoară diametrul arterelor cavernoase bilateral, care trebuie

să crească în mod normal cu mai mult de 75%. Principala sursă de eroare în înregistrarea

parametrilor vasculari e reprezentată de alegerea unghiului între direcţia fluxului sangvin şi

fasciculul de ultrasunete [22]. Unghiul optim de examinare a arterelor cavernoase pentru

înregistrarea velocităţilor este de 45–60°. Velocitatea fluxului este apreciată cel mai bine în

secţiuni longitudinale. La ecografia Doppler puls se evidenţiază velocităţile sangvine diferite la

fiecare fază a erecţiei (Fig. 4-8).

Fig. 4. Faza de latenţă
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Fig. 5. Faza de tumescenţă

Fig. 6. Faza de rigiditate infrasistolică

Fig. 7. Faza de rigiditate supradiastolică

Fig. 8. . Erecţie completă

În faza latentă, are loc contracţia FMN, cu realizarea unei presiuni minime la nivelul

sinusoidelor. Diametrul arterelor cavernoase este maxim, iar înregistrarea fluxurilor sangvine
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înregistrează un "pattern" arterial de rezistenţă scăzută (tip artere viscerale) cu valoare sistolică,

dar şi diastolică maxime. În această fază se recomandă măsurarea diametrului arterelor

cavernoase şi compararea cu starea de flaciditate (Fig. 9).

Fig. 9. Imagine ecografică a arterei cavernoase

În faza de tumescenţă se produce o uşoară scădere a calibrului arterelor cavernoase, cât

şi o diminuare a fluxului diastolic, cu menţinerea fluxului sistolic crescut (Fig. 10).

Fig. 10. Artera cavernoasă după injectare intracavernoasă
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În faza de rigiditate, la debut, scade unda diastolică înregistrată Doppler până la

dispariţie, urmată de scăderea foarte marcată a fluxului sistolic prin eco-Doppler înregistrându-

se doar mici fluxuri sistolice (Fig. 11).

Fig. 11. Artere cavernoase la examen Doppler color în secţiune transversală

În faza de detumescenţă, la înregistrarea Doppler apare iniţial fluxul sistolic, apoi cel

diastolic, "pattern-ul" arterial variind în penis ca la iniţierea erecţiei. De asemenea, cresc

diametrele arterei cavernoase (Fig. 12).
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Fig. 12. Vizualizarea fluxului sangvin la nivelul sinusoidelor

Examenul ecografic clasic şi Doppler se realizează cu un transductor cu frecvenţă mare

de emisie a ultrasunetelor, de 10 MHz [17]. Fiziologic, arterele cavernoase trebuie să crească în

diametru cu mai mult de 75%. Velocitatea sistolică în faza de tumescenţă trebuie să fie mai

mare de 30-35 cm/s. Velocitatea telediastolică în faza de rigiditate trebuie să fie mai mică de 5

cm/s iar indicele de rezistivitate în faza de rigiditate trebuie să fie  0,9 (Fig. 13).

Fig. 13. Evidenţierea circulaţiei transseptale la examen Doppler color

Ecografia Doppler duplex poate orienta etiologia disfuncţiei erectile prin analiza

parametrilor înregistraţi.

Disfuncţia erectilă psihogenă este caracterizată de creşterea diametrelor arterelor

cavernoase cu peste 75%, un peak sistolic peste 32cm/sec, viteză telediastolică sub 5 cm/sec şi

un indice de rezistivitate de peste 0,9 (Fig. 14).
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Fig. 14. Disfuncţie erectilă psihogenă

Disfuncţia erectilă arteriogenă este caracterizată de un peak sistolic mai mic de 30

cm/sec, o velocitate telediastolică sub 5 cm/sec, un indice de rezistivitate sub 0,85 şi o creştere

a diametrului arterelor cavernoase cu mai puţin de 50% (Fig. 15).

Fig. 15. Disfuncţie erectilă arteriogenă

Disfuncţia erectilă venogenă este caracterizată de un peak sistolic de peste 30 cm/sec, o

viteză telediastolică de peste 5 cm/sec şi un indice de rezistivitate sub 0,9 (Fig. 16).
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Fig. 16. Disfuncţia erectilă de tip venogen

Disfuncţia erectilă mixtă se caracterizează prin creşterea diametrului arterelor

cavernoase cu mai puţin de 75%, peak sistolic sub 35 cm/sec, viteză telediastolică peste 5

cm/sec şi un indice de rezistivitate sub 0,9 (Fig. 17).

Fig. 17. Disfuncţie erectilă de tip mixt
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Ecografia "power angio" contribuie la completarea protocolului de examinare eco-

Doppler printr-o menţinere semnificativă în anumite cazuri, dar nu se substituie ecografiei

Doppler duplex. Acest modul ecografic asigură o mai bună vizualizare a ramificaţiilor

sinusoide de la nivelul arterelor cavernoase, cu o mai bună apreciere globală a vascularizaţiei

corpului cavernos, cu evidenţierea eventuală a zonelor mai puţin irigate, dar nu oferă informaţii

nici asupra sensului de curgere a sângelui la nivelul vasului şi nu permite nici calcularea

parametrilor fluxului sangvin (peak sistolic, velocitate telediastolică, IR), esenţiali în stabilirea

diagnosticului etiologic al acestei afecţiuni (Fig. 18,19).

Fig. 18. Arteră cavernoasă la examen power-angio în secţiune longitudinală
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Fig. 19. Examen Doppler power-angio al arterelor cavernoase – secţiune oblică

Cavernografia

Considerată, o lungă perioadă, gold-standardul evaluării disfuncţiei erectile prin

afectarea mecanismului venoocluziv, importanţa cavernosografiei a scăzut odată cu

introducerea examenului Doppler. Datorită invazivităţii crescute şi a potenţialului septic,

această metodă este indicată doar la pacienţii cu disfuncţie venogenă severă, unde poate

identifica zona de fugă venoasă, permiţând ligatura selectivă a acestor vase. [23] (Fig. 20).

Fig. 20. Cavernografie – aspect normal
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Cavernosografia necesită, ca prim timp, realizarea unei erecţii farmacodinamice; apoi,

la nivelul corpului cavernos, se inseră o branulă prin care substanţa de contrast radiologic este

instilată la acest nivel. Datorită puncţiei corpului cavernos erect, cu albugineea mult destinsă,

există risc de producere a hematoamelor peniene. De asemenea, datorită complicaţiilor septice

redutabile, această manevră trebuie executată în condiţii riguroase de asepsie.

Cavernosografia poate diagnostica disfuncţia erectilă venogenă, dar nu permite

diagnosticul diferenţial între celelalte tipuri de disfuncţie erectilă, în care mecanismul

venoocluziv este competent (Fig. 21).

Fig. 21. Boală Peyronie cu disfuncţie erectilă venogenă; se evidenţiază fuga venoasă şi

deformarea dorsală a penisului

Arteriografia selectivă

Arteriografia selectivă este considerată de unii autori "gold standard"-ul în diagnosticul

DE arteriogene, după cum cavernografia şi cavernometria reprezintă acelaşi lucru în

diagnosticul DE prin afectarea mecanismului venooclusiv.
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Datorită invazivităţii relativ crescute a acestei investigaţii, această tehnică este

recomandată în protocolul de examinare a pacienţilor cu DE arteriogenă severă, cu peak

sistolic  20 cm/s la nivelul arterei cavernoase. Acest examen trebuie realizat în serviciul

specializat în angiografii.

Invazivitatea crescută a acestei investigaţii, cât şi rata crescută a rezultatelor fals

pozitive, datorată spasmelor arteriale, indică această metodă doar ca investigaţie la pacienţii ce

vor beneficia de operaţie de reconstrucţie vasculară arterială. Modificările morfologice decelate

sunt dificil de corelat cu cele funcţionale hemodinamice [24].

Explorarea este indicată numai la pacienţii ce pot beneficia de intervenţii chirurgicale

reconstructive arteriale [25]. Această recomandare este susţinută de studiul lui Gall [26], care a

demonstrat, pe un număr semnificativ de pacienţi, că rezultatele arteriografice se corelează în

peste 90% din cazuri cu modificările decelate prin ecografie Doppler.

Arteriografia devine o investigaţie esenţială în cazul leziunilor traumatice perineale sau

peniene, ce pot induce priapism de cauză arterială, când, pe lângă evindenţierea exactă a breşei

vasculare, poate căpăta şi valenţe terapeutice prin posibilitatea embolizării supraselective la

nivel lezional (Fig. 22, 23).
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Fig. 22. Stenoză la nivelul originii arterei cavernoase stângi

Fig. 23. Leziune traumatică a arterei cavernoase la originea sa

Scintigrafia peniană

Scintigrafia peniană este o investigaţie rar utilizată în practica curentă, ce constă

în generarea computerizată a unei falograme, prin injectarea de Tc99m după realizarea erecţiei

farmacodinamice. Este o metodă cu invazivitate redusă, reproductibilă, ce poate diagnostica
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disfuncţia erectilă vasculogenică. [27]. Rezultatele acestei metode sunt superpozabile pe datele

obţinute prin ecografie Doppler, limitându-se astfel indicaţiile acestei metode (Fig. 24, 25, 26).

Fig. 24. Curbă de aspect normal după injectare intracavernoasă de papaverină

Fig. 25. Curbă de tip venogen la un pacient cu disfuncţie erectilă

Fig. 26. Curbă de tip arteriogen la un pacient cu disfuncţie erectilă
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Concluzii

Examenele imagistice ocupă un loc deosebit de important în armamentariumul

urologului modern. Evaluarea corectă a unui pacient cu disfuncţie erectilă nu poate fi

concepută fără a apela la imagistica modernă.

O serie întreagă de investigaţii imagistice, ce promiteau a deveni rapid „gold-standard”

la momentul apariţiei lor – arteriografia, cavernosografia şi cavernosometria – au fost

devansate în cadrul protocolului de evaluare a disfuncţiei erectile de către ecografie. Prin

introducerea modulelor Doppler color, power angio, eco 3D şi a substanţelor de contrast

ecografic, această metodă imagistică a întrecut în sensibilitate alte metode imagistice mai

invazive, ca de exemplu arteriografia şi cavernosografia, limitând indicaţiile acestora din urmă.

Un examen ecografic de calitate ţine şi de competenţa ecografistului, care trebuie să

îmbine cunoştiinţele medicale cu reale aptitudini tehnice. Noţiuni de fizică a ultrasunetelor, dar

şi stăpânirea altor elemente tehnice sunt factori esenţiali în realizarea şi interpretarea

competentă a examenului ecografic.

În cadrul examenului Doppler penian, erecţia farmacologică joacă un rol esenţial în

evaluarea parametrilor vasculari la acest nivel în toate fazele erecţiei. Ecografia duplex

Doppler permite înregistrarea unor parametrii foarte importanţi în diagnosticul etiologic al

disfuncţiei erectile: flux sistolic maxim, velocitate telediastolică, indice de rezistivitate. Aceşti

parametrii sunt utili în selectarea pacienţilor care pot beneficia de investigaţii cu grad ridicat de

invazivitate – arteriografie supraselectivă, cavernosografie, cavernometrie.

Ecografia Doppler cu erecţie farmacodinamică poate stabili indicaţia de terapie

injecţională, stabilind totodată şi dozele minime de agent farmacoactiv necesare pentru

obţinerea unei erecţii complete. Complicaţiile injecţiilor intracavernoase sunt rare, în condiţiile
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unui protocol respectat cu rigurozitate, dar pot fi redutabile – erecţii prelungite, hematoame

peniene, cavernite. Tot ecografia Doppler este cea care poate face diagnoticul diferenţial între

formele arterială şi venooclusivă ale priapismului, stabilind astfel caracterul de urgenţă

chirurgicală sau indicaţia de tratament conservator al pacientului cu aceasta simptomatologie.

Continua perfecţionare tehnică va conduce la îmbunătăţirea sensibilităţii ecografelor, cu

creşterea calităţii şi complexităţii imaginilor obţinute. Odată cu aceasta va creşte semnificativ

ponderea informaţiilor care pot aprecia funcţia organului studiat, fără a neglija însă şi

îmbunătăţirea raportului calitate/preţ.

În protocolul actual de investigaţie a pacientului cu disfuncţie erectilă, o serie de

explorări paraclinice nu îşi mai au locul, fie datorită gradului ridicat de invazivitate, fie datorită

ratei crescute de rezultate fals pozitive sau fals negative. Astfel, cavernosografia, arteriografia

sau scintigrafia peniană au fost înlocuite de ecografia Doppler pentru majoritatea indicaţiilor.

Urologul modern are misiunea, uneori foarte dificilă, de a alege, din multitudinea

metodelor imagistice ce îi sunt oferite, pe acelea care să ofere maximum de informaţii, cu

minimum de invazivitate. Această abilitate nu poate fi dobândită decât prin cunoaşterea

amănunţită a imagisticii moderne, dar şi prin integrarea acestor informaţii în contextul clinic

particular al fiecărui pacient.
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