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Abstract

Introduction and objectives: Priapism represents a pathological persistent erection, without any association with
sexual stimulation, which lasts longer than 4 hours. Priapism is an urological emergency,  so the treatment must be
applied as quickly as possible. The therapeutic approach must be done in stages, majority of the cases responding to
medical treatment or different forms of spongiocavernous shunts. There are rare cases of refractory priapism and our
objective is the asessment of saphenocavernous shunt results in the treatment of these cases.  
Materials and methods: Our experience comprises of 5 cases of delayed priapism from 7 to 40 days, refractory to
other methods of treatment, resolved by sapheno-cavernosum shunt. The age of patients was between 21 and 54
years. All the patients reached our Clinic by transfer from other services where there were performed multiple
drainage maneuvers of corpora cavernosa, like aspirations and intracavernous irrigations, injections with alfa
adrenergic sympathomimetic agents and different types of spongiocavernous  shunt, without positive outcome. The
etiology in this cases was intracavernous injection with prostaglandins in one case, leukemia in another and in three
cases the etiology remained unknown (probably drug induced). Doppler echography of the corpora cavernosa
showed no signal on that level, so we established the diagnosis of old venous priapism refractory to treatment. The
surgical intervention consisted of an incision of the albuginea at the base of the left corpus cavernosum followed by
drainage of blood and old clotes. After abundent irrigations of corpora cavernosa with serum we obtained
detumescence of corpora cavernosa and reestablished arterial flow. We isolated the common trunk of left sapheouns
vein and performed a terminolateral anastomosis with the albuginea of the left corpus cavernosum.
Results: The postoperative evolution was favorable with stable penian detumescence and surgical per primam
recovery. Three weeks after surgery the administration of 5 PDE inhibitors combined with sexual stimulation lead to
erection of the proximal 2/3 of the corpora cavernosa and glans penis with acceptable regain of sexual function in
two patients.
Conclusions: The sapheno-cavernosum shunt is an efficient method of solving old priapism cases, refractory to
medical or spongiocavernous shunts. Even in prologed priapism in selected cases this aproach can regain partial
erection and sexual function.
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Priapismul reprezintæ o erecflie persistentæ, patolo-

gicæ, færæ legaturæ cu stimularea sexualæ, pe o perioadæ
mai mare de 4 ore. Termenul de priapism vine din mi-
tologia greaca de la zeul fertilitæflii, Priapus, care este
prezentat ca având un penis disproporflionat în perma-
nentæ stare erectæ. (7). Priapismul trebuie diferenfliat de
erecflia nocturnæ care nu reprezintæ o entitate patolo-
gicæ. Aceastæ afecfliune este o urgenflæ urologicæ, de
aceea tratamentul trebuie instituit cât mai repede po-
sibil. Abordarea terapeuticæ trebuie sæ se facæ în etape,
obiectivele tratamentului fiind suprimarea erecfliei,
calmarea durerii øi prezervarea funcfliei sexuale. (1) 

Priapismul este o afecfliune raræ care se poate aso-
cia cu alte patologii sau care nu poate fi pusæ în relaflie
cu alte afecfliuni.

Afecfliunile hematologice: siclemia, mielomul, leu-
cemia, talasemia, vasculita, embolia grasoasæ, hemo-
dializa, reprezintæ o cauzæ importantæ de priapism. În
rândul pacienflilor pediatrici siclemia reprezintæ cea
mai frecventæ cauzæ de priapism. (1,5)

Injecfliile intracavernoase pentru tratamentul dis-
funcfliei erectile reprezintæ cea mai frecventæ cauzæ de
priapism. Frecvenfla cu care apare priapismul postin-
jectare intracavernoasæ depinde de vârsta pacieflilor øi
de patologia asociatæ, fiind mai mare la pacienflii tineri.
(1,4)

Afecfliunile neurologice cum ar fi infecflii ale siste-
mului nervos central, tumori, intoxicaflii sau compresii
medulare pot fi o cauzæ de apariflie a priapismului.

Au fost descrise în literaturæ cazuri de priapism aso-
ciate cu o serie de tumori maligne cu diverse localizæri:
penis, uretræ, prostatæ, vezicæ urinaræ, rinichi, colon
(10).

Traumatismele peniene øi ale regiunii perineale au
fost implicate atât în geneza priapismului ischemic cât
øi a celui cu flux crescut.

Administrarea unor agenfli farmacologici pentru al-
te afecfliuni asociate au fost puse în relaflie cu apariflia
priapismului: anticoagulante (heparina øi warfarina),
antihipertensive (hidralazina, blocante canale de cal-
ciu, prazosin), medicaflie antidepresivæ øi psihotropæ
(fenotiazina, trazodona, sertralina, fluoxetina), o serie
de hormoni (tamoxifen, testosteron), dar øi administra-
rea intravenoasæ a unor substanfle nutritive cum ar fi
græsimile emulsionate în concentraflie de 20 %. De ase-
menea consumul exagerat de alcool øi administrarea
unor droguri (cocaina) au fost puse în legaturæ cu apa-
riflia priapismului (1,5,10).

Obiectivul lucrærii este sæ prezentæm experinfla

noastræ în tratamentul priapismului vechi refractar la
tratament.

Material øi metodæ
Priapismul este o afecfliune raræ, al cærui prognostic

este în strânsæ legæturæ cu durata de timp scurs de la
debutul simptomatologiei pânæ la iniflierea tratamen-
tului. De cele mai multe ori tratamentul conservator
este eficient, dar existæ øi situaflii când acesta este sol-
dat cu eøec. În aceastæ lucrare væ vom prezenta 5 cazuri
de priapism cu durata între 7-40 zile, refractare la trata-
ment, rezolvate prin shunt safeno-cavernos. Vârsta pa-
cienflilor a fost cuprinsæ între 21 øi 54 ani. Tofli pacienflii
s-au prezentat în Clinica noastræ, în calitate de punct
terminus, prin transfer din alte servicii unde s-au tentat
multiple manevre de drenaj ai corpilor cavernoøi prin
aspiraflie øi lavaj  cu ser fiziologic øi simpatomimetice øi
shunturi spongio-cavernoase distale tip Winter sau El
Ghorab, faræ rezultat favorabil. Etiologia priapismului a
fost injecflia intracavernoasæ cu prostaglandine într-un
caz, leucemia în alt caz, iar în trei cazuri etiologia nu a
putut fi precizatæ. Ecografia Doppler a evidenfliat lipsa
semnalului în toate cazurile øi pune diagnosticul de
priapism vechi refractar la tratament. Intervenflia chi-
rurgicalæ constæ într-o incizie la baza corpului cavernos
stâng cu evacuarea chiagurilor vechi øi a sângelui lacat
din corpii cavernoøi. În trei cazuri s-a evidenfliat prezen-
fla unor zone de fibrozæ în porfliunea distalæ a corpilor
cavernoøi. Dupæ lavajul abundent cu ser fiziologic  se
obfline detumescenfla corpilor cavernoøi øi prezenfla
unui flux sangvin arterial la acest nivel, în toate cazuri-
le. Se practicæ o incizie verticalæ de aproximativ 4 cm la
nivelul coapsei stângi pe zona de proiecflie a venei sa-
fene mari (2 cm sub ligamentul inghinal øi 2 cm medial
de mijlocul acestuia), se  izoleazæ trunchiul comun al
venei safene stângi secflionând între ligaturi toate cola-
teralele astfel încât acesta sæ aibæ o lungime suficient
de mare care sæ-i permitæ sæ ajungæ la nivelul corpului
cavernos stâng. Se creeazæ un traiect subcutanat la ba-
za coapsei prin care este trecut trunchiul safenei care
se anastomozeazæ termino-lateral la corpul cavernos
stâng (6).

Aspect preoperator
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Disecflia completæ øi incizia
corpului cavernos

Lavajul corpului cavernos cu
ser fizilogic

Izolarea venei safene stângi

Prepararea venei safene
pentru anastomozæ

Anastomoza 
safeno-cavernoasæ 

Rezultate
Evoluflia postoperatorie a fost favorabilæ cu detu-

mescenfla penianæ stabilæ øi vindecare chirurgicalæ per
primam. La trei sæptæmâni postoperator pacienflii încep
recuperarea funcfliei sexuale. Administrarea de inhibi-
tori 5PDE cu stimulare sexualæ a dus la intumescenfla
penisului øi glandului cu reluarea unei activitafli sexuale
acceptabile în douæ cazuri.

Aspect final cu penisul în stare
flascæ

Erecflie parflialæ la trei luni
postoperator

Discuflii
Penisul este format din douæ organe erectile, corpul

caveros øi corpul spongios,  formafliuni fibromusculare
areolare, care în timpul erecfliei sunt umplute cu sânge.
Erecflia este reglatæ printr-un mecanism nervos com-
plex, fiind dependentæ de influenflele psihice. Astfel
pentru realizarea erecfliei este obligatorie integritatea
componentei psihice øi a celei funcflional morfologice.
Erecflia este un fenomen neurovascular; impulsurile
nervoase care circulæ prin nervii cavernoøi produc va-
sodilataflia arterelor helicine, destinderea cavernelor
centrale øi creøterea tensiunii în trabecule øi albuginee;
astfel se produce o comprimare a cavernelor periferice
(de la care pleacæ venele) øi se produce concomitent
staza venoasæ, care participæ la menflinerea erecfliei.
Priapismul apare atunci când detumescenfla penianæ
nu se poate realiza. Acest fenomen apare în douæ situa-
flii: fie un aport crescut de sânge arterial la nivelul cor-
pilor cavernoøi (priapism cu flux crescut „high flow” sau
non-ischmic), fie datoritæ scæderii sau disparifliei fluxu-
lui venos care pæræseøte penisul (priapism cu debit scæ-
zut „low flow” sau ischemic). Priapismul cu debit scæzut
este cel mai frecvent în practica medicalæ. (1,7)

În timpul priapismului cu debit scæzut au loc o serie
de modificæri morfopatologice, gravitatea acestora
crescând direct proporflional cu timpul. Cele mai im-
portante consecinfle ale stazei venoase sunt hipoxia cu
acidozæ øi hipercapnee, care odatæ cu trecerea timpului
vor agrava leziunile flesutului erectil. (3)

Priapismul cu debit crescut este datorat unui aport
crescut de sânge arterial la nivelul corpilor cavernoøi ca
urmare a unei fistule între artera cavernoasæ øi flesutul
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erectil din corpii cavernoøi, fistulæ apærutæ cel mai pro-
babil în urma unui traumatism penian sau perineal.
Priapismul non-ischemic este mai bine tolerat, corpii
cavernoøi nu suferæ leziuni ireversibile deoarece hipo-
xia nu se instaleazæ în acest tip de priapism.

Diagnosticul priapismului este unul simplu. Provo-
carea o reprezintæ stabilirea tipului de priapism, deoa-
rece în cazul priapismului veno-ocluziv tratamentul
trebuie instituit cât mai rapid. (3)

Ecografia Doppler color reprezintæ cea  mai impor-
tantæ metodæ imagisticæ, ea ne oferæ informaflii despre
prezenfla fluxului sangvin la nivelul corpilor cavernoøi øi
despre prezenfla sau absenfla  fistulei arterio-lacunare. (1)

În tabelul de mai jos este prezentat diagnosticul di-
ferenflial al celor douæ forme de priapism (AUA, 2003):

Date clinice Priapism Priapism
ischemic non-ischemic

Rigiditate corp cavernos De obicei Rar 
Durere penianæ De obicei Rar 
Modificarea gazelor
sangvine în sângele De obicei Rar
aspirat din
corpii cavernoøi 
Coagulopatii øi Uneori Rar
neoplazii hematologice 
Injectare intra- Uneori Rar
cavernoasæ recentæ 
Tumescenflæ cronicæ Rar De obicei
bine toleratæ
Traumatism penian Rar Uneori 

Odatæ stabilit diagnosticul de priapism tratamentul
trebuie instituit cât mai repede posibil mai ales în cazul
priapismului veno-ocluziv. Acesta trebuie sæ se facæ în
etape, sæ fie cât mai puflin invaziv, obiectivele trata-
mentului fiind suprimarea erecfliei, calmarea durerii øi
prezervarea erecfliei. Cel mai important factor de prog-
nostic în evoluflia priapismului este reprezentat de du-
rata priapismului, astfel cele mai bune rezultate se ob-
flin dacæ se intervine în primele 12-16 ore. (3) 

Tratamentul poate fi conservator/medicametos sau
chirugical.

Tratamentul conservator constæ în puncflia evacua-
torie a corpilor cavernoøi, lavajul acestora øi adminis-
trarea de simpatomimetice (fenilefrina). Dacæ aceastæ
formæ de tratament nu este eficientæ se trece la pasul
urmætor øi anume tratamentul chirurgical.

Acesta constæ  în realizarea unor forme de drenaj ai
corpilor cavernoøi. Iniflial se practicæ drenajul în capætul
distal ai corpilor cavernoøi (drenajul venos al glandului
penian øi a porfliunii distale a corpilor cavernoøi se face

prin vena dorsalæ profundæ  în plexul venos preprosta-
tic) (4):
ç Shuntul caverno-glandular Winter constæ în realiza-

rea unei comunicæri între corpii cavernoøi øi glandul
penian cu ajutorul unui ac gros.

ç Shuntul caverno-glandular El-Gorab sau Ebbehodj
constæ în realizarea unei comunicæri mai largi, prin
chirurgie deschisæ între corpii cavernoøi øi glandul
penian.

ç Shuntul caverno-spongios Quackels constæ în reali-
zarea unei comunicæri, cât mai proximal posibil, în-
tre corpii cavernoøi øi corpul spongios (drenajul ve-
nos al corpului spongios se face prin venele circum-
flexe, uretrale si bulbare, iar drenajul porfliunii proxi-
male a corpilor cavernoøi se face prin venele caver-
noasæ øi cruralæ). (4)

ç Shuntul caverno-safen Grayhack constæ în realizarea
unei comunicæri între corpul cavernos øi circulaflia
sistemicæ prin intermediul venei safene. Acest shunt
este mai dificil de realizat øi cu posibile complicaflii
grave (embolie pulmonaræ).(8)

ç Shuntul safeno-cavernos reprezintæ unica soluflie ræ-
masæ în cazul în care toate celelalte metode de trata-
ment au eøuat. (9)
În cazul priapismului vechi refractar la tratament

principala complicaflie este reprezentatæ de transforma-
rea fibroasæ a flesutului erectil øi disfuncflia erectilæ con-
secutivæ. În cazul pacienflilor cu aceastæ patologie se
poate opta pentru protezare penianæ cu scopul de a le
oferi o viatæ sexualæ activæ. (3)

Aøa cum am menflionat tratamentul priapismului
are drept obiective principale detumescenfla penianæ
øi prezervarea funcfliei sexuale. În cazul nostru, la tofli
pacienflii s-a atins primul obiectiv fiind externafli cu pe-
nisul în stare de flaciditate. Principala problemæ a aces-
tor pacienfli a fost cea legatæ de erecflie, datæ fiind pe-
rioada lungæ de timp de la debutul priapismului pânæ
în momentul shuntului. Cu toate acestea în douæ cazuri
s-a reuøit prezervarea unei erecflii satisfæcætoare, fibro-
za flesutului cavernos fiind limitatæ, în contradicflie cu
datele din literaturæ.

Existæ situaflii deosebite, de exemplu în cazul paci-
enflilor oncologici care se prezintæ cu priapism vechi
datorat unor determinari secundare la nivelul corpilor
cavernoøi, când astfel de cazuri se consideræ deasupra
resurselor terapeutice.

Chiar dacæ datele din literaturæ cu privire la prog-
nosticul sexual al pacienflilor cu priapism vechi nu sunt
încurajatoare, experienfla noastræ aratæ cæ în cazuri
selecflionate, prin practicarea shuntului safeno-caver-
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funcflie sexualæ acceptabilæ.

Concluzii
Shuntul safeno-cavernos este o metodæ eficientæ

de rezolvare a cazurilor de priapism vechi la care meto-
dele de trament medicamentos sau diferite forme de
shunt spongio-cavernos au eøuat. Chiar øi în cazurile de
priapism prelungit, în cazuri selecflionate, prin aceastæ
metodæ se poate recupera parflial erecflia øi funcflia
sexualæ.
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Rezumat

Introducere øi obiective: Priapismul reprezintæ o erecflie persistentæ, patologicæ, færæ legaturæ cu stimularea sexualæ,
pe o perioadæ mai mare de 4 ore.  Aceastæ afecfliune este o urgenflæ urologicæ, obiectivele tratamentului fiind supri-
marea erecfliei, calmarea durerii øi prezervarea funcfliei sexuale. Tratamentul trebuie instituit cât mai rapid posibil
pentru evitarea sindromului de compartiment închis cu ischemie øi distrucflia flesutului erectil øi se face dupæ un algo-
ritm bine stabilit. Majoritatea cazurilor se pot rezolva prin tratament medicamentos sau diferite forme de shunt spon-
gio-cavernos. Existæ cazuri rare refractare la aceste forme de tratament pentru care trebuie gæsite soluflii terapeutice.
Obiectivul lucrærii este sæ prezentæm experinfla noastræ în tratamentul priapismului vechi refractar la tratament.
Material øi metodæ: Experienfla noastræ cuprinde 5 cazuri de priapism vechi, între 7-40 zile, refractare la alte metode
de tratament. Vârsta pacienflilor a fost cuprinsæ între 21 øi 54 ani. Tofli pacienflii   s-au prezentat prin transfer din alte
servicii unde s-au tentat multiple manevre de drenaj ai corpilor cavernoøi prin aspiraflie øi lavaj  cu ser fiziologic øi
simpatomimetice øi shunt distal tip Winter, færæ rezultat favorabil. Etiologia priapismului a fost injecflia intracavernoa-
sæ cu prostaglandine într-un caz, leucemia în alt caz, iar în 3 cazuri etiologia nu a putut fi precizatæ. Ecografia Doppler
a evidenfliat lipsa semnalului în toate cazurile øi pune diagnosticul de priapism vechi refractar la tratament. Interventa
chirurgicalæ constæ într-o incizie la baza corpului cavernos stâng cu evacuarea chiagurilor vechi øi a sângelui lacat din
corpii cavernoøi. Dupæ lavajul abundent cu ser fiziologic se obfline detumescenfla corpilor cavernoøi øi prezenfla unui
flux sangvin arterial la acest nivel, în toate cazurile. Se izoleaza trunchiul comul al venei safene stângi, care este secflio-
nat øi anastomozat termino-lateral la corpul cavernos stâng.
Rezultate: Evoluflia postoperatorie a fost favorabilæ cu detumescenfla peniana stabilæ øi vindecare chirurgicalæ per
primam. La 3 saptamâni postoperator pacienflii încep recuperarea funcfliei sexuale. Administrarea de inhibitori 5PDE
cu stimulare sexualæ a dus la intumescenfla penisului øi glandului cu reluarea unei activitafli sexuale acceptabile în
douæ cazuri.
Concluzii: Shuntul safeno-cavernos este o metodæ eficientæ de rezolvare a cazurilor de priapism vechi la care meto-
dele clasice minim invazive au eøuat. Chiar øi în cazurile de priapism prelungit, prin aceastæ metodæ se poate recupera
parflial erecflia øi funcflia sexualæ.

Cuvinte cheie: priapism, shunt safeno-cavernos, trunchi comun de venæ safenæ


