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Rezumat

Introducere şi Obiective: Ecografia Doppler peniană (EDP) este o metodă non-

invazivă utilă în evaluarea pacienţilor cu disfuncţie erectilă (DE). Scopul acestui studiu a

constat în determinarea valorii rezultatelor obţinute prin EDP în evaluarea eficienţei

tratamentului cu sildenafil.

Material şi Metodă: În perioada martie 2002 - februarie 2006 s-a practicat EDP

la 181 de pacienţi cu DE diagnosticată de 6-12 luni. Nu au fost incluşi în acest lot

pacienţii cu boală Peyronie şi deviaţii peniene, afecţiuni cardiace precum angină

instabilă, hipertensiune malignă sau pacienţi aflaţi în tratament cu nitraţi. Evaluarea prin

EDP a evidenţiat patru categorii etiologice a DE: de cauze psihogene (72 cazuri), prin
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disfuncţie veno-ocluzivă (35 cazuri), de cauza arterială (53 cazuri) şi de cauze mixte (21

cazuri). În funcţie de peak-ul sistolic, cazurile de DE arteriogenă au fost împărţite în

uşoară, moderată şi severă. Pacienţii au primit sildenafil de 50 mg şi au fost reevaluaţi

peste o lună. Dacă tratamentul nu a fost eficient, doza a fost crescută la 100 mg, cazul

fiind reevaluat. În toate cazurile tratamentul cu sildenafil a fost bine tolerat.

Rezultate: Rata de răspuns la pacienţii cu DE psihogenă a fost de 94,4 % (68/72

cazuri). La majoritatea acestor pacienţi s-a asociat psihoterapie. Nu au fost constatate

diferenţe în funcţie de doza administrată. Rata de răspuns la pacienţii cu DE prin

insuficienţă arterială a fost de 71,7 % (38/53 cazuri). Posologia şi gradul DE au fost

importante pentru răspunsul terapeutic: în grupul cu DE severă, doza de 100 mg de

sildenafil a avut o eficienţă cu 45 % mai mare decât cea de 50 mg. Pentru cei cu DE

uşoară sau medie nu s-au înregistrat diferenţe semnificative în funcţie de doză. Rata de

răspuns la pacienţii cu DE prin disfuncţie veno-ocluzivă a fost de 62,8 % (22/35 cazuri).

Sildenafilul de 50 mg a fost eficient la 77 % de pacienţi cu DE uşoară, doza de 100 mg

având o eficienţă sporită în cazurile de DE moderată sau severă (cu 37 %). Rata de

răspuns în grupul cu DE mixtă a fost de 47 %. Perioada medie de urmărire a fost de 21

luni (între două şi 34 luni).

Concluzii: Parametrii măsuraţi prin EDP pot fi prezice eficienţa tratamentului cu

sildenafil în DE. DE severă de cauză vasculară (arterială, veno-ocluzivă sau mixtă) au

fost entităţile patologice cel mai frecvent asociate cu ineficienţa tratamentului cu

sildenafil.

Cuvinte cheie: disfuncţie erectilă, ecografie Doppler peniană, tratament medical



3

Introducere

Erecţia reprezintă un fenomen neurovascular complex produs prin creşterea

fluxului arterial, relaxarea musculaturii netede sinusoidale şi reducerea întoarcerii

venoase. Descifrarea mecanismelor fiziologice ale erecţiei şi dezvoltarea tehnicilor

investigaţionale moderne au determinat în ultima decadă nu numai îmbunătăţirea

metodelor de diagnostic al disfuncţiei erectile, ci şi adoptarea unor atitudini terapeutice

medicamentoase si chirurgicale cu rezultate superioare.

Disfuncţia erectilă este definită ca inabilitatea persistentă, cu durată mai mare de 6

luni, de a obţine şi menţine o erecţie suficientă pentru a permite un act sexual satisfăcător.

[1] Disfuncţia erectilă reprezintă o entitate patologică frecventă, cu o prevalenţă de cel

puţin 52%, disfuncţia moderată sau severă întâlnindu-se predominant la bărbaţii cu vârste

cuprinse între 40 şi 70 de ani.

Evaluarea disfuncţiei erectile vasculogene prin ecografie şi Doppler pulsatil a fost

introdusă de Lue în 1985 [2], iar progresele înregistrate în tehnologia ultrasunetelor,

dezvoltarea tehnologiei transductorilor, îmbunătăţirea procesării imaginilor şi afişarea lor

în timp real au determinat creşterea acurateţii diagnostice a metodei.

Pe baza unei experienţe semnificative atât în evaluarea ecografică cât şi în

tratamentul medicamentos al disfuncţiei erectile (peste 1.000 de cazuri aflate în evidenţa

clinicii dar a altor şase centre private, unde sunt angrenaţi medici din clinica noastră, am

încercat să sintetizăm valoarea predictivă a examenului Doppler la pacienţii la care a fost

indicat tratamentul DE cu inhibitori de PDE 5.

Material şi metodă
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În perioada martie 2002 - februarie 2006 în Clinica de Urologie a Spitalului

Clinic de Urgenţă "Sfântul Ioan" şi în cele şase centre private au fost urmăriţi 181 de

pacienţi cu disfuncţie erectilă. Au fost incluşi în studiu pacienţi la care simptomatologia a

fost instalată cu 6-12 luni înaintea evaluării. Vârsta pacienţilor fost cuprinsă între 25-75

ani.

Protocolul de investigaţii a inclus:

 anamneza amănunţită, esenţială în identificarea factorilor de risc ai DE

(afecţiuni medicale, proceduri chirurgicale sau fumat).

 examenul fizic care a cuprins evaluări endocrinologice, neurologice şi ale

sistemului vascular.

 teste de laborator care au inclus examenul sumar de urină şi urocultura,

hemoleucogramă, uree, creatinină, profilul lipidic, glicemia şi dozări

hormonale în cazuri selecţionate (testosteron, prolactină).

Nu au fost incluşi în acest lot pacienţii cu boală Peyronie şi deviaţii peniene,

afecţiuni cardiace precum angina instabilă, hipertensiune malignă sau pacienţii aflaţi în

tratament cu nitraţi.

Factorii de risc pentru insuficienţa arterială luaţi în considerare au fost următorii :

fumatul (20 cazuri), diabetul zaharat (30 cazuri), traumatismele pelvine (trei cazuri).

Nu au fost identificate cauze neurogene de disfuncţie erectilă la pacienţii din lotul

studiat.

Examinarea ecografică efectuată înaintea erecţiei farmacodinamice a înregistrat

ecotextura corpilor cavernoşi, a albugineei şi a permis măsurarea diametrul arterelor

cavernoase bilateral.
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Erecţia a fost provocată prin injectarea a 40 mg papaverină cu ac de 26 Gng la

nivelul corpului cavernos. În cazul lipsei erecţiei după injectarea iniţială, aceasta s-a

repetat la zece minute utilizând 20 mg papaverină. După injectare s-a realizat compresia

locală pentru circa 20 secunde în scopul prevenirii extravazării sangvine. Înregistrările

ecografice post-injectare s-au efectuat în fiecare din fazele erecţiei: flaciditate, latenţă,

tumescenţă, rigiditate şi detumescenţă, cu analiza pattern-ului vascular specific fiecărei

faze în funcţie de hemodinamica locală particulară.

Ecografia Doppler a fost utilizată pentru evaluarea velocitaţii fluxului arterial

penian. Valorile medii ale măsurătorilor Doppler pentru fiecare pacient au fost calculate

în funcţie de valorile maxime obţinute în arterele cavernoase dreaptă şi stângă pe întreaga

durată de scanning. Un peak sistolic mai mic de 32 cmc/sec a fost considerat ca limită de

definire a insuficienţei arteriale, iar o velocitate telediastolică mai mare de 5 cmc/sec a

constituit un factor de predictivitate pentru insuficienţă venoasă.

În funcţie de valoarea peak-ului sistolic înregistrat, cazurile cu disfuncţie erectilă

arteriogenă şi mixtă au fost împărţite în astfel:

 disfuncţie uşoară - peak sistolic peste 28-32 cm/s

 disfuncţie medie – peak sistolic cprins între 20 şi 28 cm/s

 disfuncţie severă – peak sistolic sub 20 cm/s

Pacienţii au urmat tratament cu sildenafil de 50 mg şi au fost reevaluaţi după o

lună. Dacă tratamentul nu a fost eficient, doza a fost crescută la 100 mg, cazul fiind

reevaluat.

Evaluarea satisfacţiei sexuale a fost efectuată pe baza chestionarului IIEF 5

(Indexul Internaţional al Funcţiei Erectile).
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Rezultate

În funcţie de rezultatele evaluării Doppler după erecţia provocată farmacologic,

pacienţii au fost clasificaţi, din punct de vedere etiologic astfel:

 disfuncţie psihogenă - 72 cazuri

 disfuncţie veno-ocluzivă - 35 cazuri

 disfuncţie arteriogenă - 53 cazuri

 disfuncţie mixtă - 21 cazuri

După administrarea sildenafilului pacienţii au fost evaluaţi prin scorul IIEF. În

toate cazurile tratamentul cu sildenafil a fost bine tolerat.

Din analiza lotului studiat s-a constatat o creştere medie a scorului IIEF-5 (având

valori între 1 – 25) de la 10.5 la 20 în cazul DE organice, de la 11.2 la 22.1 în cazul DE

mixte şi de la 13.2 la 22.6 în cazul DE psihogene.

După administrarea tratamentului cu sildenafil, cele mai bune rezultate au fost

obţinute în cazul pacienţilor cu disfuncţie erectilă de etiologie psihogenă (Fig. 1) de

94,4% (68/72 cazuri).
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Fig. 1. Disfuncţie erectilă psihogenă

Creşterea medie a scorului IIEF-5 la aceşti pacienţi a fost de la 13,2 la 22,6. La

majoritatea acestor pacienţi a fost utilizată, pe lângă tratamentul medical, şi psihoterapia.

Important de subliniat este faptul că nu au fost constatate diferenţe în funcţie de doza

administrată, aceasta observaţie pledând în favoarea tratamentului specific în cazul

disfuncţiei erectile psihogene.

În funcţie rezultatele ecografiei Doppler, pacienţii cu disfuncţie erectilă

arteriogenă au fost clasificată astfel:

 disfuncţie uşoară – 14 cazuri

 disfuncţie medie – 22de cazuri

 disfuncţie severă – 17 cazuri

La aceşti pacienţi (Fig. 2 şi Fig. 3) rata de succes a tratamentului cu sildenafil a

fost de 71,7 % (38/53 cazuri).
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Fig. 2. Diametrul arterei cavernoase înaintea administrării de sildenafil

Fig. 3. Diametrul arterei cavernoase după administrare de sildenafil

Există diferenţe semnificative ale ratei de succes în funcţie de severitatea

disfuncţiei erectile, aceasta necesitând şi o modificare a posologiei. Astfel, în grupul cu

disfuncţie erectilă severă, doza de 100 mg de sidenafil a avut o eficienţă cu 45 % mai

mare decât cea de 50 mg. În grupul pacienţilor cu disfuncţie erectilă uşoară sau medie s-a

constatat un răspuns pozitiv independent de doză.

Pentru grupul cu disfuncţie erectilă venoocluzivă (fig. 4) s-a obţinut o erecţie

satisfăcătoare în 62,8 % (22/35) din cazuri.
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Fig. 4. Disfuncţie erectilă venogenă cu evidenţierea fugii venoase după administrare de

sildenafil

În funcţie de gradul de severitate a disfuncţiei erectile a fost utilizat sidenafil de

50 mg şi de 100 mg, eficienţa tratamentului fiind constatată la 77% din pacienţii cu

disfuncţie erectilă uşoară (sildenafil 50mg). Pentru cazurile cu disfuncţie moderată şi

severă răspunsul pozitiv a fost întâlnit în 37% cazuri (sildenafil 100mg).

Rata de răspuns în grupul cu disfuncţia erectilă mixtă a fost de 47 %, inferioară

celei obţinute în fiecare din cele două grupuri cu etiologie vasculară distinctă. Pacienţilor

din acest grup li s-a administrat sildenafil de 100mg, evaluarea prin ecografie Doppler cât

şi prin utilizarea chestionarului IIEF sugerând o disfuncţie erectilă severă.

Evaluarea tratamentului s-a făcut pe o perioadă medie de 21 luni (între două şi 34

luni).

Discuţii
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Disfuncţia erectilă este o afecţiune cu etiologie multiplă, de aceea este necesar ca

evaluarea diagnostică să cuprindă metode adecvate de investigaţie clinice şi paraclinice.

Fiziopatologia disfuncţiei erectile include cauze vasculare, neurogene, hormonale,

anatomice, medicamentoase sau psihogene.

Efectul Doppler reprezintă o proprietate a ultrasunetelor care permite detectarea

ecourilor ce provin de la structuri aflate în mişcare, în particular reprezentate de fluxul

sangvin. Acest principiu fizic a fost descris de Doppler în 1842.

Ecografia Doppler color şi cea power Doppler au permis atât evidenţierea vaselor

de mici dimensiuni cât şi evaluarea fluxului sangvin la nivelul acestora.

Ecografia Doppler este o metodă de diagnostic eficientă şi relativ uşor accesibilă

în evaluarea disfuncţiei erectile. Ecografia Doppler duplex după erecţia farmacodinamică

reprezintă un element esenţial din cadrul protocolului de evaluare al pacienţilor cu

disfuncţie erectilă, atât ca valoare diagnostică cât şi ca implicaţie terapeutică

(autoinjectări intracavernoase).

Evaluarea ecografică a funcţiei erectile se efectuează prin determinarea

următorilor parametri: diametrul arterei cavernoase, velocitatea peak-ului sistolic, gradul

de dilataţie arterială sau timpul de accelerare. [3, 4].

Peak-ul sistolic este considerat parametrul cel mai fidel în evaluarea funcţiei

erectile. Există studii în acest sens [5] care au concluzionat că o velocitate a peak-ului

sistolic de 30cmc/sec poate distinge corect pacienţii cu artere cavernoase normale de cei

cu insuficienţă arterială severă, dar nu se poate stabili o delimitare între pacienţii cu

insuficienţă arterială uşoară/moderată de cei cu vascularizaţie normală [6, 7, 8].
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Modificarea undei diastolice aduce informaţii importante asupra funcţiei erectile,

fluxul diastolic reprezentând un indicator al statusului mecanismului venoacluziv de la

nivelul penisului. De asemenea, s-a observat o modificare distinctă a undei diastolice ce

este dependentă temporal. Aceasta sugerează că progresia fluxului diastolic de la 0 la

nivelul maxim este un indicator la funcţiei sinusoidale venoase normale, necesitănd

explorări dinamice Doppler pentru corelaţii. O valoare mai mare de 5 cmc/sec a

volumului teledistolic a fost utilizată în definirea incompetenţei de cauză venoasă.

Criteriile ecografiei Doppler sugestive pentru definirea etiologiei disfunctiei

erectile sunt:

A. Insuficienţa arterială (peak-ul sistolic mai mic de 32 cmc/sec)

B. Disfuncţia ocluzivă venoasă:

- peak-ul sistolic mai mare de 32 cmc/sec

- volumul telediastolic mai mare de 5cmc/sec

- indexul de rezistivitate mai mic de 0,9

C. Mixtă arterială şi venoasă:

- peak-ul sistolic între 25-32cmc/sec

- indice de rezistivitate mai mic de 0,9 [9]

Sensibilitatea redusă a ecografiei Doppler color pentru semnale “low-flow”

constituie o limită în utilizarea acesteia la pacienţii cu disfuncţie erectilă. Ecografia

Power Doppler permite o mai bună vizualizare a microcirculaţiei. O altă metodă de

diagnostic specifică pentru sistemul vascular implicat în fiziopatologia erecţiei o

constitue Ecografia Power Angio (fig 5) ce combină avantajele oferite de vizualizarea în

dinamică a fluxului sanguin cu „gold standard”-ul reprezentat de arteriografia de la

nivelul arterei ruşinoase interne. [10, 11, 12]
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Fig. 5. Eco Power Angio în secţiune longitudinală după administrare de sildenafil

Studiile hemodinamice pot evidenţia anomaliile vasculare care determină apariţia

disfuncţiei erectile prin afectarea mecanismului complex ce include creşterea fluxului

arterial corporeal, relaxarea musculaturii netede corporeale şi funcţia veno-ocluzivă

adecvată. Testul de farmaco-erecţie şi ecografia peniană duplex Doppler reprezintă

explorările neinvazive de primă intenţie în studiul fluxului arterial şi al mecanismului

veno-ocluziv penian. [5]

În studiul nostru clasificarea pe baza rezultatelor ecografiei Doppler a disfuncţiei

erectile a permis evalurea răspunsului la administrarea inhibitorilor de fosfodiesterază 5.

Astfel, la pacienţii cu disfuncţie erectilă pshihogenă, datele obiective obţinute în

urma examenului Doppler al arterei cavernoase pre- şi postadministrare de sildenafil (fig.

6) au demonstrat integritatea morfofuncţională a sistemului vascular penian şi răspunsul

adecvat la acţiunea inhibitorie asupra fosfodiesterazei 5. [13]
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Fig. 6. Eco Doppler - artere cavernoase după administrarea de sildenafil

Rata de succes a tratamentului cu sildenafil a fost de 94,4%, cu o creştere medie a

scorului IIEF-5 de la 13,2 la 22,6. O particularitate a disfuncţiei erectile de cauză

psihogenă o reprezintă necesitatea abordului interdisciplinar urolog-psihiatru.

Ecografia Doppler este un instrument extrem de valoros în diagnosticul

disfuncţiei erectile de etiologie vasculară. Studiile clinice ce se bazează pe utilizarea fie a

injectării intracavernoase de agenţi vasoactivi, fie prin administrarea inhibitorilor de

fosfodiesterază 5 confirmă răspunsul pozitiv prin evidenţierea creşterii fluxului sanguin

la nivelul corpilor cavernoşi, consecutiv creşterii în diametru a arterelor cavernoase.

Astfel, în studiul nostru, rata de succes a tratamentului cu sildenafil la pacienţii cu

disfuncţie erectilă arteriogenă a fost de 71,7%. La pacienţii cu disfuncţie erectilă severă,

doza de 100 mg de sidenafil a avut o eficienţă cu 45 % mai mare decât cea de 50 mg. În

grupul pacienţilor cu disfuncţie erectilă uşoară sau medie răspunsul la tratament a fost

independent de doză.
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În cazul disfuncţia erectile venoocluzive s-a constat o rată globală de succes de

62,8 %, variind între 77% la cei cu disfuncţie uşoară şi 37% la cei disfuncţie gravă.

Disfuncţia erectilă mixtă a avut cea mai redusă rată de succes (47%).

Avantajul utilizării inhibitorilor de 5-fosfodiesterază în disfuncţia erectilă uşoară

este dat de caracterul neinvaziv al explorării funcţionale putând constitui o alternativă

injectării intracavernoase cu agenţi farmacodinamici.

Evaluarea satisfacţiei sexuale efectuată pe baza chestionarului IIEF (Indexul

Internaţional al Funcţiei Erectile) permite o investigare complexă a componentelor

esenţiale ale activităţii sexuale: erecţie, orgasm, dorinţă şi satisfacţie. [14, 15]

Concluzii

Parametrii măsuraţi prin ecografie Doppler pot prezice eficienţa tratamentului cu

sidenafil în disfuncţia erectilă. Disfuncţia erectilă severă de cauză vasculară (arterială,

veno-ocluzivă sau mixtă) au reprezentat entităţile patologice cel mai frecvent asociate cu

ineficienţa tratamentului cu sildenafil, datele obiective fiind obţinute în urma ecografie

Doppler prin urmărirea peak-ului sistolic şi a volumului teledistolic. Evaluarea scorului

pacienţilor prin utilizarea chestionarului IIEF s-a corelat cu rezultatele obţinute la

ecografie Doppler.

Avantajele oferite de ecografie Doppler date de costul relativ redus al investigaţiei

şi caracterul neinvaziv al acesteia permit o abordare conservatoare în cadrul protocolului

de investigaţii al disfuncţiei erectile, reprezentând totodată un element important în

algoritmul de diagnostic.
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