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Στυτική ∆υσλειτουργία (Σ∆) και
Συµ̟τώµατα Κατώτερου Ουρο̟οιητικού
(ΣΚΟ)


Οι δύο αυτές καταστάσεις συνδέονται επιδηµιολογικά.



Πιθανώς υπάρχει ένας κοινός παθοφυσιολογικός µηχανισµός
[1,2].



Αµφισβητείται η κοινή πεποίθηση ότι πρόκειται για δύο
ανεξάρτητες παθολογικές καταστάσεις που απλώς είναι
συχνές στις µεγαλύτερες ηλικίες.
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Σ∆ και ΣΚΟ


Τα ΣΚΟ και η Σ∆ είναι συχνές καταστάσεις – ιδίως σε ηλικιωµένους
άντρες – και έχουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα
ζωής των ασθενών.



∆εν είναι ξεκάθαρο αν
-τα ΣΚΟ οδηγούν σε Σ∆,
-αν η Σ∆ οδηγεί σε ΣΚΟ,
-ή αν οι δύο αυτές καταστάσεις αναπτύσσονται ταυτόχρονα



Yπάρχει στενή σχέση µεταξύ τους ιδίως στις µεγαλύτερες ηλικίες.



Εποµένως, οι άντρες που εµφανίζονται µε ΣΚΟ πρέπει να ελέγχονται
και για Σ∆ καθώς και οι άντρες που εµφανίζονται µε Σ∆ να ελέγχονται
και για ΣΚΟ;

Σ∆ και ΣΚΟ
Η

θετική συσχέτιση µεταξύ ΣΚΟ και
Σ∆ εξαρτάται από την ηλικία;;

Η

βαρύτητα της Σ∆ σχετίζεται µε τη
βαρύτητα των ΣΚΟ ;;;

Σ∆ και ΣΚΟ




Η διόγκωση του προστάτη (εκτίµηση µε διορθικό
υπερηχογράφηµα) σχετίζεται µε τη σοβαρού
βαθµού Σ∆ [1,2]
ΟΜΩΣ
H σχέση αυτή δεν είναι σηµαντική σε µοντέλα
πολλαπλής λογαριθµιστικής εξάρτησης (multiple
(multiple
logistic regression models)
models) [1,2].
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Σ∆ και ΣΚΟ


Οι περισσότερες επιδηµιολογικές µελέτες είναι
συγχρονικές µελέτες επιπολασµού (cross
(cross-sectional).
sectional
).



Ο σχεδιασµός αυτός δεν επιτρέπει τη διαπίστωση
τυχόν προσωρινής µόνο σχέσης µεταξύ ΣΚΟ και
Σ∆.



Εποµένως, είναι δυνατόν να τεκµηριωθεί µια
αδιαµφισβήτητη αιτιολογική σχέση µεταξύ ΣΚΟ
και Σ∆;

Παθοφυσιολογικοί Μηχανισµοί
 Οι

κοινοί παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί
πίσω από τη σχέση αυτή είναι άγνωστοι.



Έχουν διατυπωθεί όµως τέσσερις
υποθέσεις.

Παθοφυσιολογικοί Μηχανισµοί




Η πρώτη υπόθεση βασίζεται στη διαταραχή της
συνθετάσης του µονοξειδίου του αζώτου (NOS
(NOS))
στο ενδοθήλιο των οργάνων της πυέλου [1].
Υπάρχει περιορισµένος αριθµός µελετών.
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Παθοφυσιολογικοί Μηχανισµοί




Η δεύτερη υπόθεση βασίζεται στην υπερδραστηριότητα του
αυτόνοµου νευρικού συστήµατος και στις επιπτώσεις του µεταβολικού
συνδρόµου στην εµφάνιση των ΣΚΟ, στη διόγκωση του προστάτη και
στη Σ∆ [1,2].
∆εν είναι ξεκάθαρο αν η εµφάνιση των ΣΚΟ και της Σ∆ είναι:
- αποτέλεσµα κεντρικής αύξησης της δραστηριότητας του αυτόνοµου
νευρικού συστήµατος συνεπεία περιφερικών σηµάτων
ή είναι
-συνέπεια αλλαγής της λειτουργίας της κύστης και του πέους που οδηγεί
σε αυξηµένη κεντρική ενεργοποίηση.
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Παθοφυσιολογικοί Μηχανισµοί




Η τρίτη υπόθεση βασίζεται στην αυξηµένη
ενεργοποίηση της RhoRho-κινάσης µε αποτέλεσµα µείωση
της χάλασης των λείων µυϊκών ινών και – εποµένως –
αυξηµένες αντιστάσεις στην έξοδο των ούρων και Σ∆ [1].
Όµως δεν µπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη µιας
πολύσυστηµατικής δυσλειτουργίας της RhoRho-κινάσης που
οδηγεί τόσο σε Σ∆ όσο και σε ΣΚΟ.
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Παθοφυσιολογικοί Μηχανισµοί


Η τέταρτη υπόθεση δείχνει την
αθηροσκλήρωση ως τον κοινό µηχανισµό για τα
ΣΚΟ και τη Σ∆ [1,2].
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Σ∆ και ΣΚΟ


Υπάρχει πράγµατι κοινός ή κοινοί
παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί και ποιος ή
ποιοι;;;;;



Η αντιµετώπιση του κοινού παθοφυσιολογικού
µηχανισµού θα θεραπεύσει και τις δύο
παθολογικές οντότητες;;

Θερα̟εία Σ∆ και ΣΚΟ


Οι αα-αδρενεργικοί αναστολείς και οι αναστολείς της 5α
5α-αναγωγάσης αποτελούν τις συχνότερες µεθόδους
φαρµακευτικής αντιµετώπισης των ΣΚΟ.



Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE
(PDE55i)
αποτελούν τη συχνότερη µέθοδο φαρµακευτικής
αντιµετώπισης της Σ∆.



Η συγχορήγηση τους µπορεί να συνοδεύεται από σηµαντικές
αλληλεπιδράσεις; Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή;
[1].
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Θερα̟εία Σ∆ και ΣΚΟ


Πολλές από τις µεθόδους αντιµετώπισης των
ΣΚΟ
(φαρµακευτικές, ελάχιστα ε̟εµβατικές ή
χειρουργικές)

επηρεάζουν τη σεξουαλική λειτουργία

[1,2].
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Θερα̟εία Σ∆ και ΣΚΟ






Έχουν παρατηρηθεί πολλές διαφορές στη συνολική
επίπτωση και στα χαρακτηριστικά των σεξουαλικών
ανεπιθύµητων ενεργειών
όχι µόνο
µεταξύ των διαφόρων φαρµακευτικών και χειρουργικών
µεθόδων αντιµετώπισης
αλλά και
µεταξύ φαρµάκων της ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας [1].
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Ε̟ι̟τώσεις θερα̟είας ΚΥΠ στη Σ∆;


Απλή παρακολούθηση



Φαρµακευτική
(α
(α--αδρενεργικοί ανταγωνιστές, αναστολείς
της 5α5α-αναγωγάσης,φυτικά εκχυλίσµατα)



Ελάχιστα επεµβατικές
(TUMT,
TUMT,TUNA,TEAP,
TUNA,TEAP,ILC
ILC))



Χειρουργική
(ανοικτή αδενοµατεκτοµή, TURP,
TURP,
̟ροστατοτοµή, HoLEP,
HoLEP, KTP,
KTP,TURiS )

Θερα̟ευτική χορήγηση των PDE5
PDE5i και
στους ασθενείς µε ΣΚΟ;


Υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι:
-οι αγγελιοφόροι δεύτερης γραµµής των κυκλικών
νουκλεοτιδίων συµµετέχουν στον έλεγχο της λειτουργίας
του προστάτη.
-υπάρχει παρουσία των ισοενζύµων 4, 5 και 11 της
φωσφοδιεστεράσης (PDE
(PDE)) στον προστάτη [1].



Αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο για τη θεραπευτική
χορήγηση των PDE5
PDE5i και στους ασθενείς µε ΣΚΟ.
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Θερα̟ευτική χορήγηση των PDE5
PDE5i και
στους ασθενείς µε ΣΚΟ;
 Ποιος

είναι ο ρόλος των αναστολέων
της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5
(PDE
PDE55i) στην αντιµετώπιση των ΣΚΟ;

 Είναι

όντως αποτελεσµατικοί;

Έχει θέση ο συνδυασµός PDE5
PDE5i και αα-blockers;;
blockers


Υπάρχουν συγκριτικά δεδοµένα PDE5
PDE5i και αααδρενεργικών ανταγωνιστών; Ποια θεραπεία
υπερτερεί;



Λογικά ο συνδυασµός τους πρέπει να είναι
αποτελεσµατικός.



Ποια είναι η αποτελεσµατικότητα και η ασφάλεια
του συνδυασµού PDE5
PDE5i και αα-αδρενεργικών
ανταγωνιστών;

Σ∆ και ΣΚΟ
 Ποια

είναι σήµερα η βέλτιστη
αντιµετώπιση ασθενών που
παρουσιάζουν ΣΚΟ µε σύγχρονη
προστασία ή/και αποκατάσταση της
σεξουαλικής λειτουργίας;
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