
Προστάτης και σεξουαλική 
δυσλειτουργία 

Μωυσίδης Κυριάκος  
Λέκτορας ουρολογίας Α.Π.Θ. 

Νοσ. Παπαγεωργίου β΄Ουρολογική 
κλινική του Α.Π.Θ 

21/5/2014  Ελληνική Oυρολογική Eταιρία. 





Πολύπλοκη δομή και λειτουργία 



BPH 
Pca 
prostatitis 

ED 

Δύο δρόμοι που 
διασταυρώνονται..στο μέλλον. 





Κ.Υ.Π. και ΣΔ συχνότερες όσο… περνάν 
τα χρόνια 

• Η συχνότητα  εμφάνισης 
της Κ.Υ.Π έχει άμεση σχέση 
με την ηλικία. 

• Eur Urol. 2006 Dec; 50(6):1306-14;  

• Το  25-50% των ανδρών με 
ΚΥΠ θα εμφανίσουν LUTS. 

• H συχνότητα των LUTS/BPH 
σκαρφαλώνει από 15/1000 
άνδρες στην ηλικία 40-50 
στο 38/1000 στις ηλικίες 75-
79. 

• Αλλιώς , υπάρχει στο 15-60% 
σε άνδρες > 40 ετών. 

• Urology. 2008;72:318–21. 



Στυτική δυσλειτουργία και ηλικία 

• Σε άνδρες < 40 ετών η συχνότητα 
είναι 2 -9 %. 

• Σε άνδρες >80 ετών 18-86%. 
• Int J Impot Res. 2002 Dec; 14(6):422-

32. 

• Συνολικά η στυτική 
δυσλειτουργία έχει επίπτωση 
19,2% στον γενικό πληθυσμό. 

• Int J Impot Res. 2000;12:305–11 
• Από μία συχνότητα στο 2% σε 

στην ηλικιακή ομάδα των 30-40 
σκαρφαλώνει στο 53 % στην 
ηλικιακή ομάδα 70-80 ετών. 

• Epik study. BJU Int. 2003;92:719–
25 



Κάποια από τις δύο νόσους επηρεάζει 
περισσότερο τον άνδρα. 

• Η στυτική δυσλειτουργία 
και η Κ.Υ.Π. έχουν άμεση 
επίδραση στην 
σεξουαλική λειτουργία. 
• Eur Urol Suppl. 2003;2:13–20. 

• Ο επηρεασμός της 
σεξουαλικής λειτουργίας 
είναι περισσότερο 
σημαντικός γιατί 
επηρεάζει το ζευγάρι. 

•  J Sex Med. 2008;5:583–94.  

 



Επίδραση των LUTS/BPH στην στυτική 
λειτουργία 

• Το 28,8% αναφέρει 
μείωση της 
ικανοποίησης από την 
σεξουαλική πράξη. 

• Το 24,8% αναφέρει  ή 
ανύπαρκτες 
σεξουαλικές πράξεις. 

• Eur Urol. 2002;41:240–5. 



Δύσκολη η συνειδητοποίηση της ταυτόχρονης 
νόσου BPH&ED από τους γιατρούς 

• Σε 100 ασθενείς με 
LUTS/BPH  ρώτησαν για 
ED  σε < 10%. 

• Παρόλο που το 91% 
ζήτησαν θεραπεία για την 
ED. 

• Έδωσαν θεραπεία σε 
λιγότερο από 20%. 

• Ενημερώνονται οι 
ασθενείς για την σχέση 
ED & BPH? 
• J Sex Med. 2007;4:1713–25. 

 



Παράλληλη διάγνωση 

• Από μεγάλες 
επιδημιολογικές μελέτες 
φαίνεται πώς ED & 
LUTS/BPH συνδέονται 
μεταξύ τους , ανεξάρτητα 
από συνοδά νοσήματα και 
γήρας. 

• Σε κάθε ασθενή με την μία 
διάγνωση πρέπει να 
ψάχνεται και η άλλη. 

• Ολοκληρωμένοι 
διαγνωστικοί αλγόριθμοι 

• BJU Int. 2009;103(Suppl. 3):42–7. 



Τι γίνεται όταν η BPH … βαραίνει 

• Η βαρύτητα των 
συμπτωμάτων BPH έχει 
ανάλογη σχέση με την 
εμφάνιση ED. 

• Στην μελέτη  φάνηκε πως 
η μετακόμιση από  
moderate σε severe LUTS 
είχε μία αρνητική 
επίδραση σε σχέση με 
την γήρανση κατά 10ετία. 
• Rosen R. alEur Urol. 2003 Dec; 

44(6):637-49. 



Παθοφυσιολογικός μηχανισμός 

Ηλικία 
Σακχαρώδης 

διαβήτης 
υπέρταση 

Ελάτtωση παραγωγής  
NOS /NO 

Στην ουροδόχο κύστη & 
Προστάτη αδένα 

Επηρεασμός 
λειτουργίας 

Νεύρων & ενδοθηλίου. 

Μεταβολή τόνου λ.μ. 
ινών 

Αυξημένος στον 
προστάτη. 

Υπερδραστήρια κύστη 

Αρτηριακή ανεπ. 
Υποξία 
Ιστικές 

αλλοιώσεις 

ED &BPH Int J Clin Pract. Jul 2013; 67(7): 606–618.  



Παθοφυσιολογικός μηχανισμός 

Υπερδραστηριότητα 
Του αυτόνομου 

νευρικού 

Αύξηση 
συμπαθη

τικού 
τόνου 

Ενίσχυση  
Ανδρογονικού 

υποδοχέα 

Αρτηριακή ανεπ. 
Υποξία 
Ιστικές 

αλλοιώσεις 

Μεταβολή τόνου λ.μ. 
ινών 

Αυξημένος στον 
προστάτη. 

Υπερδραστήρια 
κύστη 

Επηρεασμός 
λειτουργίας 

Νεύρων & ενδοθηλίου. 

Αυξημένος  
Πολ/σμός 

Λ .μυικών ινών  

ED &BPH 



Παθοφυσιολογικός μηχανισμός 

Αθηρωματική νόσος 
Πυελικών αγγείων 

Χρόνια 
υποξαιμί

α 

Υποκυστική 
απόφραξη & 

Αυξημένη 
ενδοκυστική πίεση 

Αρτηριακή ανεπ. 
Υποξία 
Ιστικές 

αλλοιώσεις 

Μεταβολή τόνου λ.μ. 
ινών 

Αυξημένος στον 
προστάτη. 

Υπερδραστήρια 
κύστη 

Επηρεασμός 
λειτουργίας 

Νεύρων & ενδοθηλίου. 

Αυξημένος  
Πολ/σμός 

Λ .μυικών ινών  

ED &BPH Int J Clin Pract. Jul 2013; 67(7): 606–618.  



Παθοφυσιολογικός μηχανισμός 

Χρόνια φλεγμονή 

Αλλοίωση 
συσχέτισ

ης  
ορμονών 

Αύξηση 
δραστηριότητας 

Rho-kinase 
 

Αρτηριακή ανεπ. 
Υποξία 
Ιστικές 

αλλοιώσεις 

Μεταβολή τόνου λ.μ. 
ινών 

Αυξημένος στον 
προστάτη. 

Υπερδραστήρια 
κύστη 

Επηρεασμός 
λειτουργίας 

νεύρων & ενδοθηλίου. 

Αυξημένος  
Πολ/σμός 

Λ .μυικών ινών  

ED &BPH 



Προδιαθεσικοί παράγοντες 

• Δημογραφικά στοιχεία , 
τρόπος ζωής , ιατρικό 
ιστορικό. 

• Γνώση παραγόντων 
μπορεί να φέρει στην 
επιφάνεια διαγνώσεις. 

• Η Σ/Ν γίνεται εκτός από 
κομμάτι της ED και 
κομμάτι της Κ.Υ.Π. 

• Μεταβολικό σύνδρομο. 
• Kassi E. BMC Med. 2011;9:48. 

 

• Κάπνισμα  

• Αλκοόλ 

• Σακχαρώδης διαβήτης  

• Υπερλιπιδαιμία 

• Υπέρταση 

• Χρόνια φλεγμονή 

• Παχυσαρκία 
υπογοναδισμός 

• Κατάθλιψη 

• Αυπνία 



Χρόνια προστατίτιδα σαν αίτιο στυτικής 
δυσλειτουργίας, πιθανοί παθοφυσιολογικοί 

μηχανισμοί 
1. Αυξημένη ροή στον 

προστάτη αδένα με 
αποτέλεσμα υποκλοπή 
ροής από τα σηραγγώδη. 

2. Αυξημένη ενδοπροστατική 
πίεση. 

3. Διήθηση του 
αγγειονευρώδους από το 
οίδημα λόγω φλεγμονής. 

4. Κατάθλιψη και άγχος 
συμβαδίζουν συχνά με 
χρόνια προστατίτιδα. 

5. Φάρμακα για την χρόνια 
προστατίτιδα. 



Χρόνια προστατίτιδα σαν αίτιο στυτικής 
δυσλειτουργίας, πιθανοί παθοφυσιολογικοί 

μηχανισμοί 
• Σε ασθενείς με χρόνια 

προστατίτιδα έχουν 4χ 
πιθανότητα να έχουν 
αλλοιώσεις στα νεύρα. 

• Αλλοιώσεις αυτόνομο 
νευρικό σύστημα. 

• Σε μοριακό επίπεδο έχουν 
βρεθεί αρκετοί παράγοντες 
φλεγμονής καθώς και 
αυξητικοί παράγοντες που 
παίζουν κάποιο ρόλο στην 
αγωγή του ερεθίσματος 
• World J Urol (2013) 31:741–74 



Χρόνια προστατίτιδα σαν αίτιο στυτικής δυσλειτουργίας, 
πιθανοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί 

• Ο υπογοναδισμός μπορεί 
να αποτελεί αίτιο 
προστατίτιδας. 

• J Urol 172(3):839–845 

• Έχουν βρεθεί παρόμοιες 
αλλοιώσεις γονιδιακές που 
προδιαθέτουν 
δυσλειτουργία των 
ανδρογόνων. 

• Υψηλά ποσοστά 
ανδρογόνων και χαμηλά 
κορτιζόλης. 
• Urology 71(2):261–266 2008. 

 



Ορμόνες και σεξουαλική λειτουργία 

• H συνταγογράφιση 
ορμονικών 
σκευασμάτων 
αυξήθηκε κατά 170% 
την τελευταία 5ετία. 

• Swiss med 2012 Mar 
19;142:w13539.  



Στυτική δυσλειτουργία και χρόνια 
προστατίτιδα 

• Έχει το 15-40% των 
ασθενών με χρόνια 
προστατίτιδα. 

• Σε ασθενείς μετά TUR-P 
Οι οποίοι έχουν 
ιστολογικά 
επιβεβαιωμένη 
προστατίτιδα , έχουν 
επηρεασμένη στυτική 
λειτουργία σε σχέση με 
αυτούς που δεν έχουν. 
• Urology Pages 1094–1097, 

November 2013  



Χρόνια προστατίτιδα και επώδυνη 
εκσπερμάτιση 

• Έχει το 58% των ασθενών 
με χρόνια προστατίτιδα 
σε σχέση με 4% της 
ομάδας ελέγχου. 

• Σε ένα ενδιάμεσο 
ποσοστό εμφανίζεται και 
στην Κ.Υ.Π. 

• Ασθενείς με υψηλό score 
NIH-CPSI βιώνουν 
συχνότερα και σε 
μεγαλύτερη ένταση τον 
πόνο. 

• Χειρότερη πρόγνωση. 



Χρόνια προστατίτιδα και πρόωρη 
εκσπερμάτιση. 

• Μελέτη από τη Αίγυπτο 
φαίνεται πως υπάρχει PE  
στο 64% των ασθενών με 
χρόνιο πυελικό άλγος και 
στο 52% των ασθενών με 
βακτηριδιακή 
προστατίτιδα. 

• Σε μια ιταλική μελέτη στο 
56% χρόνιας φλεγμονής 
και στο 47,8 των 
βακτηριδιακών 
προστατίτιδων 

• J Androl 26(5):601 



Προστατική λιθίαση και σεξουαλική 
λειτουργία. 

• Σε κλινική μελέτη 358 
ασθενών. 

• Με TRUS βρέθηκαν οι 
ασθενείς με προστατική 
λιθίαση (175). 

• Είχαν περισσότερα στοιχεία 
φλεγμονής 

• Είχαν χαμηλότερο score 
IIEF-15 , erectile , 
intercourse satisfaction και 
ανεπηρέαστο P.E IIEF sex 
desire 

• J of Sex Med. 2014 Apr 16.  



Επιδράσεις των φαρμάκων για την ΚΥΠ που ευθύνονται για 
την σεξουαλική δυσλειτουργία. 

Συνδυασμός 

(n=1610) 

Dutasteride 

(n=1623) 

Tamsulosin 

(n=1611) 

Στυτική Δυσλειτουργία 7.4% 6.0% 3.8% 

Παλ/μη Εκσπερμάτιση 4.2% 0.6% 1.1% 

Μείωση libido 3.4% 2.8% 1.7% 

Αποτυχία εκσπερμάτισης 2.4% 0.5% 0.8% 

Μείωση όγκου σπέρματος 1.8% 0.3% 0.8% 

Απώλεια libido 1.7% 1.3% 0.9% 

Ζάλη 1.6% 0.7% 1.7% 

Γυναικομαστία 1.4% 1.8% 0.8% 

Πόνος στις Θηλές 1.2% 0.6% 0.3% 

Roehrborn et al. J Urol 2008 

Απόσυρση: NS 
6% vs 4% vs 4% 



Επιδράσεις των φαρμάκων για την ΚΥΠ που ευθύνονται για την σεξουαλική 

δυσλειτουργία. 4-year results from the CombAT study  

Ποσοστό στυτικής 
δυσλειτουργίας Ποσοστό παλίνδρομης 

εκσπερμάτισης 

Roehrborn et al. Eur Urol 2010 



Επιδράσεις των φαρμάκων για την ΚΥΠ που ευθύνονται για την σεξουαλική 
δυσλειτουργία. 

 4-year results from the CombAT study 

Ελαττωμένη ερωτική επιθυμία Απώλεια ερωτικής επιθυμίας. 

Roehrborn et al. Eur Urol 2010 



Οι χειρουργικές  παρεμβάσεις  δεν 

…..επηρεάζουν την στυτική λειτουργία! 
 

• Εφαρμόστηκαν τρία είδη 
λέιζερ προστατεκτομών 

• Μελέτη ενός κέντρου 

• Σε 216 άνδρες με ικανή 
στυτική λειτουργία. 

• Φάνηκε να υπάρχει 
επηρεασμός της στυτικής 
λειτουργίας. 

• Urology 2012 
Nov;80(5):1098-104.  



99  Holmium 
εκπυρήνηση 

34  Holmium 
εφαρμογή 58 KTP 

191 ασθενείς  με ικανό 
IIEF  

41,2 ED 
29,3 ED 

77,3 
RE 31.3 RE 

33,2 RE 

Urology 2012 2012 Nov;80(5):1098-104.  



Δεν διακινδυνεύει…. τίποτε  αυτός που υποβάλλεται 
σε TURP , γιατί…..  δεν χρησιμοποιούμε 

ερωτηματολόγια και δεν έχουμε νούμερα 

• Παλίνδρομη 
εκσπερμάτιση οι 9 
στους 10.  

• Στυτική δυσλειτουργία 
το 12-20% των ασθενών 

• Επιτακτική ακράτεια για 
αρκετές εβδομάδες. 

 

 



Συνέπειες τη κάκωσης του 
αγγειονευρώδους 

Κάκωση αγγειονευρώδους 

Μη 
χάλαση 

των λείων 
μυικών  

ινών 

Απόπτωσ
η λείων 
μυικών 

ινών 

Δομικές 
αλλαγές 

σηραγγωδώ
ν σωμάτων 

Συμπαθητικ
ή 

υπερνεύρω
ση 

Φλεβική 
διαφυγή 

Mulhall, J.P., Secin, F.P., and Guillonneau, B.(2008) Artery sparing radical 
prostatectomy: myth  or reality? J. Urol. 
179, 827–831.  

Prog. Urol 2013 Jul;23(9):696-711. 



Η ιστική υποξία και η ,,ευχή ,, των 
PDE5. 

• Προκαλεί μείωση του 
μήκους του πέους κατά 
9%. 

• Μείωση της μάζας του 
πέους κατά 22%. 

• Mc Cullough et al. Mol Urol 1999. 

• Munding et al. 2001. 

• Contrero et al. J Urol 2007. 



Απονεύρωση και λείο μυικό κύτταρο 

• Σε πειραματικά μοντέλα 
(ποντίκια) την 
απονεύρωση του πέους 
ακολουθεί η απόπτωση. 

• Klein et all The Journal of 
Urology. 1997;158(2):626–

630. 

• Την επόμενη ημέρα 
αρχίζει 
• Mc VaryThe Journal of Urology. 

2003;169(3):1175–1179 

• Ατροφία και ίνωση. 
• BJU International. 
2008;101(2):203–210 



Από τα πιο συχνά προβλήματα που 
έχει να αντιμετωπίσει ο ουρολόγος 

• Το 26-100% των ασθενών 
μετά από την ριζική 
προστατεκτομή θα 
βιώσουν την στυτική 
δυσλειτουργία. 
• Burnett, A.L  (2007) J. Urol. 178, 

597–601. 

• Το 53-57% μετά 
εξωτερική ακτινοβολία 
στα πρώτα 2 χρόνια. 

• Sanda et al 2008  N. Engl. J. Med. 

358, 1250–1261.  

J Sex Med. 2013 Feb;10 Suppl 1:102-11. 



Συμπεράσματα  

• Οι δρόμοι της 
σεξουαλικής λειτουργίας 
περνάνε από τον 
προστάτη. 

• Οι νόσοι αλλοιώνουν 
τους δρόμους αυτούς. 

• Οι ιατρικές παρεμβάσεις  
τους αλλοιώνουν. 

• Οι ουρολόγοι πρέπει να 
αξιολογήσουν την 
σημαντικότητα αυτής της 
οπτικής γωνίας. 




