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Φυσιολογία της Στύσης 

• Η στύση είναι νευροαγγειακό φαινόμενο που 

βρίσκεται κάτω από νευροορμονικό έλεγχο 

• Επιτυγχάνεται μέσω αύξησης της αρτηριακής 

παροχής και ταυτόχρονης μείωσης της 

φλεβικής απορροής στα σηραγγώδη σώματα 

του πέους  



Υποθάλαμος 

Αντανακλαστικό, 

Παρασυμπαθητικό 

κέντρο στύσης 

(Ι2-Ι4) ευοδοτικό 

 

Ψυχογενές, 

Συμπαθητικό 

κέντρο στύσης  

(Θ11/12-Ο2/3) 

ανασταλτικό 

Κέντρα 

της 

στύσης 



Άνω υπογάστριο πλέγμα 

Ιππουρίδα 
Συμπαθητική Αλυσίδα  

Οσφυϊκό νεύρο 

Ιερό πλέγμα 

Αιδοιϊκό πλέγμα 

Αιδοιϊκό νεύρο 

Κύστη 

Προστάτης 

Σηραγγώδη νεύρα 

Θ11-12 (Συμπαθητικό) 

Ι2-4  

(Παρασυμπαθητικό) 

Ο1-2 Νευρικές οδοί 



Νεύρωση του πέους 

Άνω υπογάστριο πλέγμα 

Ιερό πλέγμα 

Πυελικό πλέγμα 

Αιδοιϊκό νεύρο 

Σηραγγώδες νεύρο 

Ραχιαίο νεύρο του 

πέους 



Κ.Ν.Σ. και Σεξουαλική Διέγερση  

• Οπτική αντίληψη → Κροταφικός λοβός 

• Συναισθηματικό στοιχείο → Νήσος του 

εγκεφάλου και δεξιός μετωπιαίος λοβός 

• Ψυχολογικό στοιχείο → Τοξοειδής δέσμη 

λευκής ουσίας του εγκεφάλου 



Ανώτερα κέντρα του Εγκεφάλου 

Μέση προοπτική περιοχή 

Παρακοιλιακός πυρήνας 

Υποθάλαμος 

Αμυγδαλή 

Υπόφυση 



Τύποι Στύσης 

• Ψυχογενής → Οπτικοακουστικά ερεθίσματα 

και φαντασιώσεις 

• Αντανακλαστική → Απτικά ερεθίσματα 

γενετήσιας περιοχής 

• Νυχτερινή → REM φάση ύπνου 



Ανατομία του πέους 

Ηβική Σύμφυση 

Σηραγγώδης  αρτηρία 

Λευκός χιτώνας 

Βολβική μοίρα του 

σπογγειώδους σώματος 

Σκέλος 

Σπογγειώδες σώμα 

Σηραγγώδες 
σώμα 

Ουρήθρα 

Βάλανος 



Αγγειακό Σύστημα 

Ραχιαία πεϊκή 

αρτηρία 

Εν τω βάθει πεϊκή 

αρτηρία 

Επιπολής φλέβα 

Στεφανιαίες φλέβες 

Πεϊκές αρτηρίες 

Εν τω 
βάθει 
ραχιαία 
φλέβα 
 

Επιπολής φλέβα 

Σηραγγώδης  αρτηρία 

Λευκός χιτώνας 

Εν τω 
βάθει 
ραχιαία 
φλέβα 

Προστάτης 

Διατιτρώσες 

φλέβες 



Τα Στάδια της Στύσης 

• Διαστολή αρτηριών – αρτηριολίων → αύξηση αιματικής ροής 

• Εγκλωβισμός αίματος → διαστολή αιματικών κόλπων 

• Συμπίεση φλεβωδών πλεγμάτων → μείωση φλεβικής 

απορροής 

• Έκταση χιτώνων → περαιτέρω μείωση φλεβικής απορροής 

• Αύξηση μερικής πίεσης O2 → πλήρης στύση 

• Σύσπαση ισχιοσηραγγώδους μυ → σκληρή στύση 



Αιμοδυναμική της στύσης 

Εν τω βάθει ραχιαία 
φλέβα 

Ελικοειδείς αρτηρίες 

Λευκός 
χιτώνας 

 Σηραγγώδης  αρτηρία  

Τριχοειδή 



Χάλαση 

Ελικοειδής 

αρτηρία 

Λεία μυϊκή 

ίνα σε 

σύσπαση 

Ελικοειδής 

αρτηρία σε 

διαστολή 

Ινώδης χιτώνας Λεία μυϊκή 

ίνα σε 

χάλαση 

Σηραγγώδη 

Κολποειδή 

Φλέβα 

Εισροή 

Στύση 

Αιμοδυναμική της στύσης 



Φάσεις Χάλασης 

• Σύσπαση λείων μυϊκών ινών έναντι του 

κλειστού φλεβικού συστήματος 

• Αργή πτώση πίεσης → επανέναρξη φλεβικών 

καναλιών 

• Γρήγορη πτώση πίεσης → πλήρης 

αποκατάσταση φλεβικής απορροής 



Χάλαση και σύσπαση του λείου μυϊκού ιστού 



NANC 

Nonadrenergic, 

noncholinergic 

Ο ρόλος του NO και 

του c-GMP 



Φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης είναι απαραίτητα 
για την: 

• Ρύθμιση της απάντησης του ΚΝΣ σε σεξουαλικά 
ερεθίσματα 

• Διατήρηση των συναπτικών διασυνδέσεων 

• Έλεγχος της παραγωγής νευροδιαβιβαστών 

• Διατήρηση των επιπέδων της PDE-5 στο στυτικό 
ιστό 

• Πρόληψη της απόπτωσης του λείου μυϊκού ιστού 
των σηραγγωδών σωμάτων 

Ο ρόλος της τεστοστερόνης 



Στυτική Διαταραχή 

• Η σταθερή (ή υποτροπιάζουσα) 

ανικανότητα επίτευξης ή/και διατήρησης 

επαρκούς στύσης για ικανοποιητική 

σεξουαλική δραστηριότητα. 

• Τουλάχιστον  6 μήνες. 



Ταξινόμηση  



Παθοφυσιολογία  



Αιτιοπαθογένεια 

Οξειδωτικό στρες 

Βλάβη ενδοθηλίου 

Διαβήτης Υπέρταση 

Αγγειοσυστολή 

Στυτική δυσλειτουργία 

Θρόμβωση 

Αθηροσκλήρωση 

Κάπνισμα Δυσλιπιδαιμία 

Αίτια (The big four) 

Αποτελέσματα 

Dzau VJ, et al. 1997, Am J Cardiol. 80:33I-39I. 

NIH Consensus Development Panel on Impotence. 1993. JAMA. 270:83-90. 

ED=ED 



How strong is the association 
between ED and CVD? 

• In patient populations of men with ED, the 
following incidence of CV risk factors or co-
morbid conditions were found: 
– hypertension     44% to 48%1,3 

– diabetes mellitus   20% to 23%1,3 

– obesity     79%1 

– hyperlipidaemia   36% to 74%1–3 

– tobacco use    16% to 80%1,3 

– positive stress test   56%3 

– significant coronary occlusions  40%3 

 
 



7η Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ειδικευόμενων 

Ουρολόγων 12-16.03.2012 

Παχυσαρκία 

Διαβήτης Υπέρταση 

Δυσλιπιδαιμία 

The Big Four 



• Ανεπάρκεια φλεβικής απόφραξης 

– Συγγενείς αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις 

– Εκφυλιστικές παθήσεις ινώδους χιτώνα 

– Τραυματισμοί ινώδους χιτώνα 

– Δομικές μεταβολές στυτικού ιστού 

 

Αιτιοπαθογένεια 


