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Pratarmė
Erekcijos disfunkcija – tai būklė, reiškianti nesugebėjimą pasiekti ir išlaikyti erekciją, būtiną lytiniam aktui atlikti. Svarbiausi
veiksniai yra senėjimas, sveikatos būklė ir hormonų lygis organizme. Sutrikusia erekcija skundžiasi įvairaus amžiaus vyrai, tačiau
senstant erekcijos sutrikimų dažnėja – 30 proc. (tarp 55–60 metų
vyrų) – 75 proc. (tarp 70–75 metų vyrų).
Šis sutrikimas vyrams sukelia fiziologinį diskomfortą, turintį
įtakos gyvenimo kokybei ir partnerių tarpusavio santykiams. Sergant tam tikromis ligomis, pvz., arterine hipertenzija, širdies ir
kraujagyslių sistemos ligomis, cukriniu diabetu, inkstų nepakankamumu, hipogonadizmu, vartojant įvairius vaistus, neretai sutrinka erekcija. Minėtos ligos ne tik sukelia klinikinius požymius, bet
tiesiogiai ar netiesiogiai turi įtakos erekcijos sutrikimams atsirasti.
Tik nedaugelis vyrų ryžtasi gydytojui pasakoti apie intymius savo
sveikatos sutrikimus. Todėl svarbu žinoti fiziologinius ir patofiziologinius erekcijos mechanizmus, jos diagnostikos ir gydymo galimybes. Ši mokomoji knyga pagilins studentų, rezidentų, gydytojų
specialistų žinias apie gana opią vyrų problemą.
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Santrumpos
ED – erekcijos disfunkcija
cAMP – adenozinmonofosfatas
ATP – adenozintrifosfatas
cGMP – guanozinmonofosfatas
K – kalis
Ca – kalcis
PGE – prostaglandinai
PDE – fosfodiasterazė
CNS – centrinė nervų sistema
NO – azoto oksidas
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1. Varpos anatomija
Varpa, penis
Nesustandėjusi varpa kabo ties gaktikauliais, priešais kapšelį, nusvirusi žemyn. Suaugusių vyrų varpa gali būti įvairaus ilgio:
suglebusi – 6–10 cm, o sustandėjusios varpos normalus ilgis taip
pat skiriasi (10–20 cm, vidutiniškai – 12–15 cm). Skiriasi ir varpos
skersmuo (2,5–3 cm). Paauglio varpa kinta nuo 4–5 cm ilgio brendimo pradžioje iki 7–8 cm brendimo pabaigoje. To paties žmogaus
varpa susitraukia ir sumažėja nuo šalčio, nervinės įtampos, o padi
dėja atsipalaidavus ir šilumoje, nes tuomet į ją priplūsta daugiau
kraujo. Varpos funkcija, kaip ir lytinė vyro galia (erekcija), ir vaisingumas, nepriklauso nuo varpos dydžio.
Skiriama pradinė varpos dalis, kuri siejasi su tarpviete, – varpos
šaknis, radix penis, laisvai kabanti vidurinė dalis – varpos kūnas,
corpus penis, ir tolimoji dalis – varpos galva, glans penis. Varpos šak
nis yra tarpvietės, perineum, paviršiniame tarpe, spatium superfaciale
perinei, lytiniame ir šlaplės trikampyje, trigonum urogenitale. Varpos
šaknis sudaryta iš dviejų kojyčių, crura penis, kurios tvirtinasi prie
sėdynkaulių šakų, gaktikaulių apatinių šakų bei gaktinės sąvaržos,
taip pat iš varpos stormens, bulbus penis, priglundančio prie tarp
vietės. Kabančios varpos priekinis paviršius – tai varpos nugara,
dorsum penis, o priešingas, užpakalinis – šlaplinis paviršius, facies
urethralis. Pastarojo viduriu tįsta varpos siūlė, raphe penis, pereinanti
į kapšelio siūlę, raphe scroti. Varpos galvą nuo varpos kūno skiria
įdubimas, vadinamas varpos galvos kakleliu, collum glandis. Į jį atsikreipusi varpos galvos dalis yra sustorėjusi ir vadinama varpos galvos vainiku, corona glandis. Šio vainiko galai prasiskiria kabančios
varpos užpakaliniame paviršiuje ties varpos galvos pertvara, septum
glandis. Varpą dengia plona paslanki oda, kuri ir suaugusių vyrų
esti be plaukų. Ties varpos galvos kakleliu oda sudaro raukšlę –
apyvarpę, preputium penis, kuri dar kartą supa galvą ir gali ja laisvai slankioti. Kabančios varpos užpakaliniame vidiniame paviršiuje
yra apyvarpės pavadėlis, frenulum preputii, kuris jungia ją su varpos
galvos pertvara, septum glandis. Varpos galva, ypač ties apyvarpės
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pavadėliu, labai jautri. Apyvarpės vidiniame, pakrypusiame į varpos
galvą, paviršiuje yra apyvarpės liaukų, glandulae preputiales, gaminančių specifinį sekretą.
Varpa sudaryta iš trijų erektiliojo audinio darinių: kairiojo
ir dešiniojo pailgų ir apvalių varpos akytkūnių, corpora cavernosa
penis, bei vagoje tarp jų esančio šlaplės akytkūnio, corpus spongiosum penis. Šiuose dariniuose daug ertmelių, cavernae corporum cavernosorum et cavernae corporis spongiosi, kurias skiria pertvarėlės,
trabeculae corporum cavernosorum et trabeculae corporis spongiosi.
Erektiliojo audinio pertvarėlės sudarytos iš elastinių, kolageninių ir
raumeninių skaidulų, išklotų endotelio. Į jas tiesiogiai atsiveria vingiuotosios varpos akytkūnių arterijos, aa. helicinae. Lytiškai susijaudinus ar kitaip dirginant varpą, į šias ertmeles priteka kraujo, todėl
varpa padidėja ir tampa stangri – tai varpos erekcija, erectio penis.
Šlaplės akytkūnis per lytinį aktą sustandėja mažiau, todėl netrukdo
sėklai išsiveržti.
Kabančios varpos akytkūniai, corpora cavernosa penis, yra
priekinėje (nugarinėje) varpos dalyje. Jie sudaro didžiąją varpos
dalį – apie tris ketvirtąsias. Abu varpos akytkūnių galai suplonėję. Kiekvienas varpos akytkūnis prasideda atskirai prie gaktikaulių apatinių šakų ir sėdynkaulio šakų prisišliejusia varpos kojyte,
crus penis. Kiekvieną kojytę gaubia sėdmeninis akytkūnio raumuo,
m. ischiocavernosus. Abi varpos kojytės storėdamos suartėja gaktinės sąvaržos apačioje, tuomet akytkūniai susiglaudžia savo vidiniais
paviršiais, tolyn tįsdami kartu su šlaplės akytkūnio vidurine dalimi
sudaro varpos kūną, corpus penis. Tolimieji akytkūnių galai vėl laibėja ir remiasi į varpos galvą. Priekiniame varpos (kabančios) paviršiuje tarp akytkūnių yra vaga, kuria tįsta paviršinė nugarinė varpos
vena, v. dorsalis penis superficialis.
Šlaplės akytkūnis, corpus spongiosum penis, yra smulkesnis
(vidurinės dalies skersmuo – apie 1 cm), tęsiasi varpos akytkūnių
užpakaliniu paviršiumi, vagoje tarp jų. Abu akytkūnio galai sustorėję – užpakalyje sudaro varpos stormenį, bulbus penis, o priekyje –
varpos galvą, glans penis. Akytkūniu tęsiasi šlaplė, čia patenkanti
ties stormens viduriu.
Abipus ir giliau varpos stormens, giliajame tarpvietės tarpe, yra
po stormeninę šlaplės (Kuperio) liauką, glandula bulbourethralis.
Šlaplė varpos galvoje išplatėja – sudaro šlaplės laivinę duobę, fossa
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3 pav. Varpos lygiųjų raumenų atsipalaidavimo schema

Ach – acetilcholinas; BK – bradikininas; CYP –- citochromo P450 oksigenazė;
EDHF – endotelio gaminamas hiperpoliarizuojamasis veiksnys; E – epinefrinas;
EP-R – prostanoidų receptorių E tipas; NE – norepinefrinas, NO – azoto
oksidas; PGE – prostaglandinas E; VIP – vazoaktyvusis žarnyno peptidas;
VIP-R – VIP receptorius; β2-AR, β2 tipo adrenerginis receptorius.
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4 pav. Kraujotakos nulemtas erekcijos disfunkcijos susidarymo mechanizmas
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navicularis urethrae, ir atsiveria varpos galvos viršūnėje. Šlaple išteka šlapimas, o per lytinį aktą (coitus), pasiekus orgazmą (orgasmus),
išsiveržia sėkla. Tai vadinama sėklos išsiveržimas, ejaculatio seminis.
Varpos stormuo guli tarp varpos kojyčių, crura penis, ir kartu su
jomis sudaro varpos šaknį, radix penis. Varpos stormenį gaubia stormeninis akytkūnio raumuo, m. bulbospongiosus, kuriam susitraukus
iš šlaplės pašalinami paskutiniai šlapimo arba sėklos lašai. Manoma,
kad šis raumuo kartu su sėdmeniniu akytkūnio raumeniu, m. ischiocavernosus, dar palaiko varpos erekciją: plūstant kraujui į ertmes
(kavernas) ir didėjant varpai, šie raumenys kartu su varpos dangalais
ir fascijomis padeda spausti varpos venas, todėl kraujas sunkiau išteka iš varpos, ji dar labiau didėja ir standėja – vyksta varpos erekcija.
Varpos akytkūnius ir šlaplės akytkūnį supa balzganasis dangalas, tunica albuginea corporum cavernosorum et tunica albuginea
corporis spongiosi, kuris jungia tarpusavyje visus varpos erektiliojo
audinio darinius, o jų viduje sudaro pertvarėles, trabeculae corporum
cavernosorum et trabeculae corporis spongiosi. Abiejų varpos akytkūnių vidinių paviršių balzganieji dangalai suauga ir sudaro varpos
pertvarą, septum penis. Visus varpos erektiliojo audinio darinius dar
supa varpos fascija, fascia penis, sudar yta iš giliojo ir paviršinio lapelių. Gilioji varpos fascija, fascia penis profunda – tai tarpvietės ir
pilvo giliųjų fascijų skaidulų tąsa. Ji atskiria giliąją nuo paviršinės
nugarinės varpos venos. Dar labiau į paviršių, apie paviršinę varpos
veną, yra paviršinė varpos fascija, fascia penis superficialis. Ši fascija – tai nusidriekusių pilvo ir tarpvietės paviršinių fascijų, taip pat
mėsinio kapšelio dangalo, tunica dartos, skaidulų darinys, turintis
puriojo jungiamojo audinio ir lygiųjų raumeninių skaidulų. Paviršinė varpos fascija per purųjį jungiamąjį audinį suauga su varpos
oda, todėl varpos oda gali laisvai slankioti. Ties varpos galva puriojo
jungiamojo audinio nėra, čia varpos oda tiesiogiai suauga su balzga
nuoju dangalu, todėl yra nepaslanki.
Ties varpos šaknimi yra du varpos raiščiai. Gilesnis raištis vadinamas pakabinamuoju varpos raiščiu, lig. suspensorium penis. Jis
pritvirtina varpos šaknį prie gaktikaulių apatinių šakų antkaulio ir
gaktinės sąvaržos. Tai pilvo fascijų lapelių, varpos fascijų ir varpos
balzganojo dangalo skaidulų darinys. Šio raiščio paviršiuje ir šiek
tiek aukščiau driekiasi gaubiantysis varpos raištis, lig. fundiforme
penis, kuris jungia priekinės pilvo sienos baltąją liniją, linea alba
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abdominis, su varpos šaknimi. Tįsdamas varpos šaknies link gaubiantysis varpos raištis prasiskleidžia į du pluoštus, lanku apsupa
varpos šaknį ir užpakaliniame kabančios varpos paviršiuje įsilieja į
kapšelio siūlę, raphe scroti. Manoma, kad jis taip pat svarbus varpos
erekcijai – spausdamas varpos šaknį padeda jai pakilti. Jeigu šio raiščio skaidulos pritvirtina prie priekinės pilvo sienos didesnę varpos
kūno dalį, varpa gali atrodyti trumpesnė. Per vadinamąsias varpos
ilginimo plastines operacijas šis raištis įkerpamas, atpalaiduojama
didesnė varpos kūno dalis, ir varpa atrodo ilgesnė.
Varpos arterijos. Varpą maitina vidinės gaktos arterijos,
a. pudenda interna (a. iliaca interna šaka), ir šlauninės arterijos, a. femoralis (a. iliaca externa tąsa), šakos. Vidinė gaktos arterija, a. pudenda interna, patenka į sėdmeninę išangės duobę, fossa ischioanalis
(ischiorectalis), ir nuo jos atskyla maitinančios varpą šakos:
• giliosios varpos arterijos, aa. profundae penis, aprūpina varpos akytkūnius: jos praeina šalia kojyčių, tęsiasi varpos akytkūnių gilumoje ir šakojasi iki smulkių arterijų – vingiuotųjų
varpos arterijų, aa. helicinae, kurios atsiveria tiesiai į akytkūnių ertmeles (vingiuotosios arterijos dažniausiai esti susisukusios, o dėl erotinių dirgiklių atsipalaiduoja, išsitiesina, jų
spindis plečiasi, vis daugiau kraujo plūsta į ertmes, todėl varpa didėja ir standėja);
• stormeninė varpos arterija, a. bulbi penis, aprūpina krauju
šlaplės akytkūnio pradžią – varpos stormenį ir jį supantį stormeninį akytkūnio raumenį, m. bulbocavernosus, o kitą dalį
maitina šlaplinė arterija, a. urethralis, kuri tęsiasi iki varpos
galvos ir jungiasi su giliosiomis varpos arterijomis;
• nugarinė varpos arterija, a. dorsalis penis, aprūpina krauju
varpos dangalus, fascijas, odą ir sudaro jungtis su giliosiomis
varpos arterijomis; tai porinė arterija, tįstanti varpos nugariniu paviršiumi vagoje taip akytkūnių abipus giliosios nugarinės varpos venos, v. dorsalis profunda penis;
• Šlauninės arterijos, a. femoralis, šakos – išorinė paviršinė ir gilioji gaktos arterija, a. pudenda externa superficialis et profunda,
atsišakoja nuo šlauninės arterijos ties poodinės venos anga, hiatus saphenus, ir maitina varpos odą. Šios arterijos jungiasi su
vidinės gaktos arterijos, a. pudenda interna, šakomis.
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Varpos venos ir limfagyslės. Veninį kraują iš varpos erektiliojo audinio venų, vv. cavernosae, surenka gilioji nugarinė varpos
vena, v. dorsalis profunda penis, kuri įteka į priešinės liaukos veninį
rezginį, plexus venoprostaticus, veninis kraujas iš varpos patenka ir į
šlapimo pūslės veninį rezginį, plexus venosus vesicalis. Veninis kraujas iš paviršinių varpos dangalų ir odos suteka į paviršines nugarines
varpos venas, vv. dorsales superficiales penis, kurios įteka į paviršinę
išorinę gaktos veną. v. pudenda externa superficialis. Pastaroji – tai
dažniausiai didžiosios poodinės venos, v. saphena magna intakas, rečiau – šlauninės venos, v. femoralis, intakas. Limfa iš varpos odos
nuteka į paviršinius kirkšninius limfoidinius mazgus, nodi lymphoidei
inguinales superficiales, limfa iš varpos galvos – į giliuosius kirkšninius
mazgus, nodi lymphoidei inguinales profundi, ir išorinius klubinių
limfoidinius mazgus, nodi lymphoidei iliaci externi; limfa iš varpos
erektiliojo audinio ir šlaplės – į vidinius klubo limfoidinius mazgus,
nodi lymphoidei iliaci interni.
Varpos inervacija. Varpą inervuoja kryžmeninio rezginio,
plexus sacralis, gaktinio nervo, n. pudendus, juntamosios nugaros
smegenų kryžmeninių S2–S4 segmentų šakos – nugariniai varpos
nervai, nn. dorsales penis. Be to, sritį apie varpos šaknį dar inervuoja
klubinio kirkšnies nervo, n. ilioinguinalis, šakos. Varpos galva, ypač
ties apyvarpės pavadėliu, turi daugiausia juntamųjų nervinių galūnėlių, todėl yra jautriausia varpos vieta. Kiekvienas nugarinis varpos
nervas, n. dorsalis penis, atsišakoja nuo gaktinio nervo gaktiniame
(Alkoko, Alcock) kanale, canalis pudendalis, patenka į gilųjį tarpvietės tarpą, paskui – į varpos šaknį ir tįsta nugariniame akytkūnių paviršiuje abipus giliosios nugarinės varpos venos, v. dorsalis profunda
penis, šiek tiek į šoną nuo nugarinės varpos arterijos, a. dorsalis penis.
Prie nugarinių varpos nervų juntamųjų (aferentinių) skaidulų
prisišlieja ir vegetacinės skaidulos. Visų rūšių skaidulos sudaro varpos akytkūnių nervus, nn. cavernosi penis. Parasimpatinės skaidulos
atkeliauja čia dubens vidurių nervais, nn. splanchnici pelvici, s. nn.
erigentes, kurie prisišlieja prie apatinio papilvės (dubeninio) rezginio,
plexus hypogastricus inferior. Šios skaidulos geba atpalaiduoti ir išplėsti
vingiuotąsias varpos arterijas, aa. helicinae, todėl yra svarbios varpos
erekcijai. Simpatinės skaidulos (vyrauja nugaros smegenų Th11–L2
segmentų skaidulos) atkeliauja iš apatinio papilvės (dubeninio) rez13

ginio, plexus hypogastricus inferior (pelvicus), per kryžmeninius vidurių nervus, nn. splanchnici sacrales. Jos lemia ejakuliaciją.
Be to, gaktinis nervas, n. pudendus, motorinėmis somatinėmis
skaidulomis inervuoja ir tarpvietės raumenis, tarp jų – ir išorinį šlaplės rauką, m. sphincter urethrae externus, sėdmeninį akytkūnio raumenį, m. ischiocavernosus, stormeninį akytkūnio raumenį, m. bulbospongiosus, išorinį išangės rauką, m. sphincter ani externus. Taigi
pažeidus šį nervą gali ne tik sutrikti varpos funkcija, bet ir šlapimo
bei išmatų sulaikymas.
Varpos erekcija ir ejakuliacija
Varpos erekcija, erectio penis, – varpos sustandėjimas ir padidėjimas, kai į varpą dėl parasimpatinių nervinių skaidulų (iš S2–S4
nugaros smegenų segmentų) dirg inimo gausiai priteka kraujo: tuomet varpos akytkūnių spiralinės arterijos. aa. helicinae, išsitiesina,
išsiplečia ir erektiliojo audinio ertmelės prisipildo kraujo. Kraujo
tūris gali padidėti net 10 kartų, todėl varpa padidėja 2–3 kartus.
Erekcijai nebūtina dirginti varpą. Varpai sustandėti ypač svarbūs
impulsai, sklindantys iš galvos smegenų žievės bei kitų sričių – limbinės sistemos, pogumburio. Todėl erekcija dažnai įvyksta vien nuo
erotinių minčių, tam tikrų vaizdų, kvapų ar kitų pojūčių, o kartais
jos priežastys būna neaiškios.
Standėjančios varpos akytkūniai plečiasi, varpos šaknį supantis
stormeninis akytkūnio raumuo, m. bulbospongiosus, taip pat sėdmeninis akytkūnio raumuo, m. ischiocavernosus, pradeda spausti periferinius veninius varpos tinklus. Todėl tam tikrą laiką kraujas iš varpos sunkiau išteka, varpa didėja, standėja ir kyla. Varpa per erekciją
padidėja įvairiai: dažniausiai ilgesnė nesustandėjusi varpa padidėja
mažiau, o trumpesnė – daugiau. Be to, kampas, kurį sudaro sustandėjusi varpa su kūnu, taip pat skiriasi – jis gali būti status, smailus ar
net bukas. Dažnai sustandėjusi varpa esti šiek tiek pakrypusi į vieną
ar kitą pusę, ir tai yra normalu. Net ir to paties vyro erekcija kaskart
gali būti kitokia.
Erekcija gali prasidėti palengva arba įvykti per keliolika sekundžių. Ji trunka taip pat įvairiai – keliasdešimt minučių ar tik keliolika sekundžių. Visa tai priklauso nuo aplinkybių – erotinių ir kitų
dirgiklių, psichikos būsenos, nuotaikos, emocijų. Kartais erekcija
gali pasikartoti labai greitai – po keliolikos minučių ar valandų, o
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kartais – tik po kelių dienų ar savaičių. Varpa gali sustandėti ir be
lytinio potraukio. Tokios neerotinės erekcijos dažnos paaugliams,
mažiems vaikams, net kūdikiams. Jų gali atsirasti dėl šlapimo pūslės
pertempimo, ilgiau nesišlapinus, pavyzdžiui, po nakties miego rytą,
kartais – dėl aptemptų drabužių, virpėjimo supantis, važiuojant
automobiliu. Tiek erotinių, tiek neerotinių erekcijų padažnėja paauglystėje, kartais jos kyla be jokių aiškių priežasčių. Tai normalus
brendimo reiškinys. Taip nutinka dėl nepakankamo lytinės sistemos
subrendimo, hormonų ir psichikos pertvarkos.
Erekcijos sutrikimo priežastys gali būti įvairios. Jauniems
žmonėms erekcija dažniau sutrinka dėl psichogeninių veiksnių (pavyzdžiui, tam tikro nusiteikimo, pervargimo, įtampos, nemalonumų, baimės, depresijos). Erekcija gali išnykti piktnaudžiaujant alkoholiu, vartojant narkotikus ir tam tikrus vaistus, daug rūkant, dėl
ilgalaikio kai kurių nuodingųjų medžiagų ar spinduliuotės poveikio,
lytiškai plintančių ligų, netinkamo dienos režimo, prastos mitybos,
net nuolat dėvimų aptemptų drabužių. Vyresnio amžiaus vyrų erekcija dažniau sutrinka dėl tam tikrų organų ir jų sistemų pažeidimo
(pavyzdžiui, dėl hormonų pusiausvyros, lytinių organų kraujotakos
ar erektiliojo audinio prisipildymo krauju sutrikimų, dėl aortos ar
klubo arterijų šakų užakimo, taip pat pažeidus lytinių organų nervus,
dėl galvos, stuburo ar mažojo dubens traumų ar tam tikrų operacijų).
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2. Erekcijos funkcijos fiziologija
ir patofiziologija
2.1. Erekcijos funkcijos fiziologija
Varpos lygiųjų raumenų tonuso fiziologinė reguliacija
Varpos lygiųjų raumenų tonusas reguliuoja hemodinaminius
varpos vyksmus, lemiančius varpos suglebimą arba sukietėjimą
(1 pav., žr. spalvotą įkliją). Dabar žinoma, kad raumenų ląstelės tarp
savęs jungiasi per viduląstelinius kanalus, vadinamąsias tarpines,
gap, jungtis, kurios sudaro sąlygas signalus perduoti tarp kiekvienos ląstelės citoplazmos aktyvių junginių (cAMP, cGMP, K, Ca).
Šis informacijos perdavimas sudaro sąlygas akytkūniams reaguoti į
veikiantį stimulą. Suglebusios varpos lygiųjų raumenų tonusas yra
padidėjęs. Sutraukiamųjų (kontraktilinių) varpos raumenų aktyvumą (arterinį ir trabekulinį) reguliuoja keletas veiksnių: neuromediatoriai, hormonai, kalcio jonai, sutraukiamųjų (kontraktilinių)
baltymų sąveika ir kt. Lygiųjų varpos raumenų tonusą reguliuoja
atpalaiduojamųjų ir sutraukiamųjų veiksnių pusiausvyra (2 pav., žr.
spalvotą įkliją).
Suglebimo tarpsniu sutraukiamasis veiksnys yra vyraujantis,
lemiantis veninio kraujo mažo pritekėjimo ir mažo spaudimo būk
lę. Erekcijos tarpsniu kaverninės ir vingiuotosios arterijos turi išsiplėsti, lygiųjų raumenų pertvarėlės (trabekulės) atsipalaiduoti ir
praplėsti veninius ančius ir balzganąjį dangalą. Šio proceso metu,
pailgėjus poodinėms, subcutaneus, venulėms, sumažėja jų spindis ir
padidėja pasipriešinimas kraujo nutekėjimui.
Norepinefrinas (noradrenalinas; NA), vazoaktyvusis žarnų peptidas (VIP), atpalaiduojamieji prostanoidai, pvz., PGE1 ir prostaciklinas, aktyvina savo ląstelės membranos receptorius. NA turi β2
adrenoreceptoriai, VIP peptidų VIP receptoriai (VIP), prostanoidų – EP receptoriai (EP). Šių trijų receptorių aktyvinimas sukelia
adenilatciklazės (AC) aktyvavimą. AC sukelia viduląstelinio cAMP
koncentracijos padidėjimą. Azoto oksidas (NO) yra pats svarbiausias
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varpos lygiųjų raumenų atsipalaidavimo tarpininkas (mediatorius)
ir aktyvina viduląstelinę, tirpią guanilatciklazę (sGC), kuri sukelia
viduląstelinį cGMP koncentracijos padidėjimą. Ciklinių nukleotidų koncentracijos padidėjimas sukelia varpos lygiųjų raumenų atsipalaidavimą. Sutraukiamieji veiksniai, pvz., NA, endotelinas (ET),
angiotenzinas II (AH) ir sutraukiamieji prostanoidai (pvz: TXA2 ir
PGElg), aktyvina savo ląstelių membranos receptorius; atitinkamai
αl adrenoreceptoriai, ETa, AT-1 ir TP receptoriai lemia susitraukimą.
Varpos lygiųjų raumenų susitraukimo fiziologinė reguliacija
Lygiųjų raumenų susitraukimas priklauso nuo gana greito kalcio kiekio padidėjimo ir kalcio jonų metabolizmo ląstelėje. Simpatinė nervų sistema reguliuoja varpos lygiųjų raumenų susitraukimą.
Vietiškai erekcijos stiprumas priklauso nuo simpatinėse nervinėse
galūnėlėse išsiskiriančio epinefrino (noradrenalino), kuriuo aktyvinama lygiųjų raumenų ląstelės membrana. Žmogaus varpos arterijų
ir trabekuliniai raumenys, daugiausia veikiami per α1 adrenerginius
receptorius. α1d ir α1a receptorių potipiai jautresni epinefrinui trabekuliniame audinyje. Trabekulinių raumenų susitraukimas didina
veninio kraujo drenažą. Simpatinė reguliacija sukelia kraujagyslių
susitraukimą, todėl mažėja arterinio kraujo pritekėjimas į varpą.
Keli prostanoidai (BGH2, PGF2α), tromboksanas A2 (TXA2) yra
sintetinami žmogaus akytkūnio audinyje. Tyrimo in vitro nustatyta,
kad prostanoidai sukelia savaiminį (spontaninį) izoliuotą trabekulinių raumenų susitraukimą. Akytkūniuose prostanoidai atsiranda iš
arachidono rūgšties, veikiant ciklooksigenazei.
Renino ir angiotenzino sistema taip pat lemia varpos lygiųjų
raumenų tonusą. Angiotenzinas II sukelia žmogaus ir triušio lygiųjų raumenų susitraukimą in vitro. Angiotenzino II sutraukiamasis
poveikis sukeliamas veikiant α-1 receptorių potipius. Šie receptoriai
yra G baltymo poriniai receptoriai.
Sutraukiamiesiems veiksniams aktyvinant lygiuosius raumenis
vietiškai padidėja viduląstelinė kalcio (Ca++) koncentracija. Kalcio
jonų padidėjimas aktyvina tam tikrus junginius, pvz., fosfolipazę C
ir inozintrifosfatą (IP3), kurie sukelia ląstelės kalcio kanalų atsivėrimą ir taip kalcis iš viduląstelinio tarpo patenka į vidų. Šis kalcio
jonų kiekio padidėjimas laikinas – kol jo kiekis grįžta į pradinį lygį,
dar esant sutraukiamajam aktyvumui.
17

Varpos lygiųjų raumenų atsipalaidavimas
Varpos lygiųjų raumenų atsipalaidavimas priklauso nuo parasimpatinės nervų sistemos, o pagrindiniai tarpininkai (mediatoriai)
yra acetilcholinas ir azoto oksidas (NO). Išsiplečiant varpos akytkūnio arterijoms prasideda varpos standėjimas (erekcija). Išsiplėtus
arterijoms atsipalaiduoja trabekuliniai raumenys ir kraujas pildosi
lakūnariniuose tarpuose. Raumenų relaksacija priklauso nuo endokrininių (cirkuliuojančių medžiagų), parakrininių (junginių, atsipalaiduojančių iš nervinių galūnėlių ir endotelio) ir autokrininių
mechanizmų (3 pav., žr. spalvotą įkliją).
Erekcijos proceso reguliacijai didelę įtaką turi kraujagyslių endotelis. Cukrinis diabetas, hipertenzija, hipercholesterolemija ir
amžius susiję su didele erekcijos disfunkcijos (ED) tikimybe. Endotelis išskiria daug veikliųjų medžiagų, dalyvaujančių erekcijoje – tai
endotelinas, THA2, NO, PGI2 ir kiti.
NO – laisvasis radikalas (jo molekulė turi neporinį elektroną) –
tai greitai reaguojanti ir chemiškai nestabili molekulė. Žinoma, kad
ši molekulė sintetinama tam tikrose žmogaus ląstelėse, įtraukiama
į fiziologinius vyksmus, pvz., lygiųjų raumenų atsipalaidavimas,
trombocitų aktyvinimas ir imuninių ląstelių citotoksinis veikimas.
Postganglinės (užmazginės) parasimpatinės (cholinerginės) nervinės galūnėlės atpalaiduoja NO. Prisijungęs prie ląstelių membranos NO skatina guanilciklazę, kuri guanozintrifosfatą (GTP) paverčia cikliniu fosfoguanozinmonofosfatu (cGMP) ir ši fermento
fosfodiasterazės (PDE) veikiama virsta neaktyvia forma. Toliau
aktyvinama grandinė reakcijų – mažėja kalcio jonų koncentracija
ląstelėje, atsipalaiduoja raumens skaidulos, išsiplečia kraujagyslė,
priplūsta daugiau kraujo, atsiranda erekcija. Lygiųjų raumenų ląstelės susitraukia, kai viduląstelinė kalcio jonų koncentracija padidėja,
ir atsipalaiduoja, kai ji sumažėja.
Žmonės turi skirtingus PDE tipus. Dabar yra žinoma vienuolika skirtingų PDE tipų. PDE klasifikuojami pagal struktūrą ir veikimą. Keletas PDE tipų veikia varpos lygiuosius raumenis. PDE5 yra
svarbiausias erekcijos mechanizmo izofermentas. Tačiau PDEs taip
pat nustatomas ir kituose audiniuose – ne tik varpoje, bet ir lygiuosiuose kraujagyslių raumenyse, virškinamojo kanalo lygiuosiuose
raumenyse, trombocituose, taip pat inkstuose ir centrinėje nervų
sistemoje (CNS).
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PDE5 slopikliai (inhibitoriai) yra vartojami erekcijos disfunkcijai gydyti. Vartojamų vaistų šalutinis poveikis yra susijęs su PDE,
kurios yra ir kituose organuose, o PDE5 yra atranki (selektyvi),
todėl taip pat gali slopinti kitus PDE izofermentus. Pavyzdžiui,
slopinant PDE6, esančių tinklainėje, atsiranda regėjimo sutrikimų,
slopinant PDE9 – burnos sausumas.

2.2. Erekcijos disfunkcijos patofiziologija
Neurogeninės kilmės erekcijos disfunkcija
Gerą erekciją lemia psichologinių, hormoninių, neurologinių
ir kraujagyslinių veiksnių koordinacija. Pažeidus nors vieną iš šių
veiksnių, gali atsirasti ED. Daugumai vyrų kelių veiksnių pažeidimas sukelia erekcijos sutrikimų. Erekcija inicijuojama CNS (antrinė erekcija) arba esant lytinei stimuliacijai (refleksogeninė erekcija).
Veiksniai, lemiantys minėtų sistemų nervinio laidumo sutrikimą,
skatina neurogeninės kilmės ED. Ji klasifikuojama į periferinę, spinalinę ir supraspinalinę ED. Periferinė ED gali būti pažeidus sensorinius nervus, nešančius informaciją į CNS, arba autonominių
nervų inervacijos sutrikimą, lemiantį lygiųjų raumenų atsipalaidavimą. Vyrai, kuriems nustatytas smegenų kamieno pažeidimas, gali
turėti keletą seksualinių sutrikimų, pvz., orgazmo ar erekcijos sutrikimus. Stuburo traumą turėjusiems pacientams, kuriems nustatytas
pažeidimas virš sakralinio parasimpatinio centro, galima tik refleksogeninė erekcija. Šiems pacientams minimali taktilinė stimuliacija
sukelia trumpą erekciją.
Jei pažeidimas yra dalinis, nervinis signalas sklinda psichogeniniu keliu ir erekcijos funkcija lieka. Jei stuburo trauma sunki,
pažeidžianti sakralinį parasimpatinį centrą, ED bus labai ryški.
ED po radikalios prostatektomijos (RP) atsiranda dažniausiai
dėl neurologinio tipo pažeidimo, kai yra pažeidžiamas papilvės apa
tinis (dubeninis) nervinis rezginys arba akytkūniniai nervai, kurie
yra išsidėstę šoninėje (lateraliojoje) priešinės liaukos pusėje.
ED po radikalios šlapimo pūslės ar priešinės liaukos operacijos
atsiranda 100 proc. pacientų, bet gali būti taikomas nervus saugantis
operacijos metodas. Erekcijos išsaugojimas, naudojant šią techniką,
svyruoja 35–70 proc., atsižvelgiant į operacijos techniką, kliniki19

nius požymius, vėžio išplitimą ar paciento amžių. Erekcijos funkcija po radikalios dubens organų operacijos gali atsigauti per ilgesnį
laikotarpį – per 12–18 mėnesių. Šį procesą pagreitina laiku pradėtas
medikamentinis, erekciją stiprinantis gydymas.
Kraujotakos sutrikimų sukelta erekcijos disfunkcija
Gaktos arterijų pažeidimai dažnai sukelia ED. Be to, ED susijusi su sistemine ateroskleroze, išemine širdies liga, rūkymu, hiperlipidemija, cukriniu diabetu.
ED tarp vyrų, sergančių hipertonine liga, atsiranda veikiant psichogeniniams, neurogeniniams ir hormoniniams veiksniams. Tačiau ED, kurią sukelia kraujotakos sutrikimas, vyrauja du svarbūs
patofiziologiniai veiksniai: sumažėjęs arterinio kraujo pritekėjimas
į varpą ir pernelyg didelis veninio kraujo pasišalinimas iš varpos.
Sumažėjusi kraujo tėkmė varpoje sukelia santykinę varpos
akytkūnių audinio išemiją. Sumažėjus audinių oksigenacijai sukeliama lygiųjų raumenų disfunkcija ir sumažėja akytkūnių sinusoidų
plėtimasis. Ir tai, savo ruožtu, sukelia per mažą poodinių veninių
rezginių suspaudimą, sutrikdantį veninio kraujo sulaikymo varpos
akytkūniuose mechanizmą. Kraujas nėra sulaikomas, todėl mažėja
varpos kietumas ir neįvyksta erekcija. Užsitęsusi išemija skatina lygiųjų raumenų skaidulų pažeidimą ir fibrozę, paryškinančią vietinį
kraujotakos nepakankamumą.
Pernelyg didelis veninio kraujo ištekėjimas iš varpos, net ir
esant reikiamam arterinio kraujo pritekėjimui, gali būti dar viena
erekcijos disfunkcijos priežastis, todėl nėra pasiekiamas pakankamas varpos standumas. Pirminis veninis nepakankamumas, sukeltas venų anatominių pokyčių, nulemiančių erekcijos disfunkciją,
nustatomas retai. Tai dažniausiai būna antrinė priežastis, nulemta
sumažėjusio arterinio kraujo pritekėjimo ir išemijos. Šis procesas
paaiškina mažą operacijos rezultatą, kai yra atkuriamas tik veninis
pratekamumas.
Vieno klinikinio tyrimo metu buvo tiriami 32 pacientai, sergantys hipertenzija, ir 78 pacientai, nesergantys hipertenzija, bet
turintys erekcijos disfunkciją. Buvo atsižvelgiama į pacientų amžių,
kūno masės indeksą, hormonų lygį, varpos arterinio kraujo tėkmę,
neurologinius ir psichologinius sutrikimus. Nustatytas mažas statistinių reikšmių skirtumas tarp sergančių ir nesergančių hipertenzija,
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bet turinčių erekcijos disfunkciją, pacientų skirtumą. Tyrimo metu
nustatyta, kad nėra aiškaus statistinio ryšio tarp hipertenzija sergančių ir nesergančių, bet turinčių erekcijos disfunkciją pacientų.
Kraujagyslinės kilmės nulemta erekcijos disfunkcija schematiškai
pavaizduota (4 pav., žr. spalvotą įkliją).
Cukrinio diabeto nulemta erekcijos disfunkcija
Sergamumas erekcijos disfunkcija tarp cukriniu diabetu sergančių pacientų yra tris kartus didesnis ir nustatomas jaunesnio amžiaus
vyrams – apie 15 proc. trisdešimtmečiams ir apie 50–60 proc. – šešiasdešimtmečiams. Vėliau cukrinis diabetas didina ED – paveikia
psichogenines, CNS funkcijas, lytinių hormonų sekreciją ir lygiųjų
varpos raumenų susitraukiamumo (kontraktiliškumo) susilpnėjimą.
Angiografiniai tyrimai įrodė vidinės gaktos arterijos, a. pudenda
interna, ir vidinės klubo kraujagyslių ryškią aterosklerozę, sergant
cukriniu diabetu. Šia liga sergantiems vyrams būna daug mažiau
naktinių erekcijų. Nė vienu klinikiniu tyrimu neįrodyta statistiškai
reikšmingo skirtumo, esant ED, tarp pirmojo ir antrojo tipo diabetų.
Lėtinis inkstų nepakankamumas ir erekcijos disfunkcija
Seniai žinoma, kad 20–50 procentų vyrų, laukiančių inkstų
transplantacijos, lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas (LIFN)
sukelia ED. Išliekamoji (persistuojamoji) uremija lemia ED, slopina lytinių hormonų sintezę, sukelia hiperprolaktinemiją, ryškią
ateromatozinę ligą. Yra tik keletas klinikinių tyrimų, kurių metu
tirti vyrai, sergantys LIFN ir ED. Atlikus tris klinikinius tyrimus
nustatyta, kad sergant LIFN didesnė tikimybė bulbokavernoziniam
refleksui susilpnėti. Spėjama, kad mažas cinko kiekis ir hiperprolaktinemija – tai veiksniai, kurie dializuojamiems pacientams didina
ED. Gydymas cinko preparatais ir prolaktino slopikliu (inhibitoriumi) eritropoetinu gerina dializuojamų pacientų erekciją.
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3. Diagnostika
3.1. Pagrindinis vertinimas
Pavardė: ................. Vardas: .......................
Profesija: ................ Gimimo metai: ..............
Vedęs? Vedęs, bet seksualinis gyvenimas neaktyvus? Vienišas?
Išsiskyręs? Našlys?
A. Medicininė anamnezė
Ar sergate, ar esate sirgęs kuria iš šių išvardytų ligų:
• Didelis kraujospūdis.
• Širdies ligos (širdies priepuolis, krūtinės skausmas fizinio
krūvio ar lytinių santykių metu).
• Cukrinis diabetas (padidėjęs cukraus kiekis kraujyje).
• Hiperlipidemija (padidėjęs cholesterolio ar trigliceridų kiekis kraujyje).
• Kraujagyslių ligos (insultas, mikroinsultas, arterijų trombozė, aneurizma).
• Emocinė būsena (depresija, nerimas ar kt.).
• Hormoniniai sutrikimai (testosteronas, skydliaukės hormonai, steroidai).
• Inkstų ligos.
• Neurologinės ligos (Parkinsono liga, dauginė (išsėtinė) sklerozė, stuburo smegenų sužalojimai).
• Traumos ar pažeidimai: varpos, dubens organų, tarpvietės,
sėklidžių, tiesiosios žarnos).
• Priešinės liaukos ligos (GPH, padidėjęs PSA, infekcija, priešinės liaukos vėžys).
• Šlapinimosi sutrikimai (imperatyvus noras šlapintis, dažnas
šlapinimasis, pasunkėjusi šlapinimosi pradžia, silpna šlapimo
srovė, uždegimai).
• Miego apnėja (sunkus knarkimas, mieguistumas dienos
metu).
• Lėtinis nuovargis arba silpnumas.
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• Vėžys (šlapimo pūslės, priešinės liaukos, tiesiosios žarnos ar
kitų organų).
• Šlapimo pūslės, priešinės liaukos, tiesiosios žarnos ar kitų
organų gydymas spinduliuote.
• Nepaaiškinamas svorio mažėjimas.
• Sąnarių skausmas judant ar keičiant padėtį.
• Lytiniu būdu plintančios ligos.
Vaistai
Kokius preparatus vartojote pastaruosius 3 mėnesius?
1. Vaistus – raminamuosius, kraujospūdį mažinančius, hormonus,
vaistus nuo opos arba kitus.
2. Alkoholį, tabaką (kiek cigarečių surūkote per dieną…), marihuaną, kokainą arba kt.
B. Psichosocialinis vertinimas
• Asmeninis mano gyvenimas.
• Aš turiu seksualinių baimių ar susilaikau nuo sekso.
• Man sunku susirasti partnerį.
• Aš nesu tikras dėl savo seksualinio potraukio.
• Nejaučiu seksualinio ar emocinio pasitenkinimo.
• Man sunku bendrauti su moteriškąja lytimi.
• Aš patiriu emocinį arba fizinį stresą.
• Aš esu sirgęs depresija, nerimu.
• Neseniai buvo pokyčių darbe arba finansinių sunkumų.
• Lytinis mano partneris turi sunkumų dėl:
°° Sveikatos.
°° Lytinio potraukio.
°° Lytinio susijaudinimo.
°° Seksualinių baimių, susilaikymo.
°° Anamnezėje – išprievartavimo.
C. Lytinės funkcijos vertinimas
Prašau, atsakykite į klausimus apie lytinę Jūsų funkciją per pastaruosius 3 mėnesius arba ilgesnį laikotarpį.
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Ar esate patenkintas lytine savo funkcija?
Taip Ne (jei ne, tai kodėl?)
Kiek laiko esate nepatenkintas lytine savo funkcija?
3 mėnesius; 6 mėnesius; 1 metus; 2 metus ar daugiau.
Problema, susijusi su lytine Jūsų funkcija: (pažymėkite
vieną ar daugiau atsakymų)
• 1 – nedidelis ar visai nėra susidomėjimo seksu;
• 2 – su erekcija susiję sunkumai;
• 3 – per greita ejakuliacija;
• 4 – neįvyksta ejakuliacija arba nepatiriamas orgazmas;
• 5 – skausmas sekso metu;
• 6 – kreiva varpa erekcijos metu;
• 7 – kita: ............................... .
Kuris iš sutrikimų labiausiai susijęs su pablogėjusia lytine funkcija? (apibraukite) 1 2 3 4 5 6 7
Kokią įtaką seksualinės Jūsų problemos turi santykiams
su partnere?
• Nedidelę arba visai jokios.
• Vidutinę.
• Didelę.
Kuri iš priežasčių turi didžiausią įtaką lytinei Jūsų funkcijai?
• Ligos arba chirurginės procedūros.
• Gydymas vaistais.
• Stresas arba tarpusavio santykių problemos.
• Nežinau.
Susijaudinimas / seksualinis pajėgumas
• Kada pastaruoju laikotarpiu įvyko visiška erekcija? ..............
• Kaip prasidėjo Jūsų sunkumai?
°° Pamažu? Staiga?
• Kada pastarąjį kartą įvyko normali erekcija?
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Susijaudinimas / seksualinis pajėgumas
• Erekcija įvyksta dieną ar naktį?
• 1–5 skalėje pažymėkite, kaip vertinate varpos standumą sekso metu? 1 2 3 4 5
• Ar atsiranda erekcija esant seksualiniam dirginimui?
• Ar galite išlaikyti erekciją, esant seksualiniam dirginimui?
Susijaudinimas / seksualinis pajėgumas
pažymėkite TAIP ties viena
• Erekcijos sutrikimai, priklausomi nuo partnerio arba situacijos.
• Erekcijos sutrikimai atsiranda prieš įsiskverbimą ar prieš orgazmą?
• Ar Jūs turite būti susikoncentravęs, kad išlaikytumėte erekciją?
• Jūsų varpa yra kreiva?
• Ar jaučiate skausmus erekcijos metu?
• Ar yra sekso pozų, kurios jums yra sudėtingos?
Lytinis potraukis / domėjimasis
• Ar vis dar laukiate sekso?
• Ar vis dar mėgaujatės seksualiniu aktyvumu?
• Ar turite fantazijų, susijusių su seksu?
• Ar sapnuojate seksą miego metu?
• Kaip lengvai susijaudinate?
• Ar stiprus Jūsų seksualinis potraukis?
Ejakuliacija / orgazmas / pasitenkinimas
• Ar įvyksta ejakuliacija sekso metu?
• Ar įvyksta ejakuliacija masturbuojantis?
• Jeigu turite sunkumų dėl ejakuliacijos, tai ar:
°° Užtrunka per ilgai iki pasiekiate ejakuliaciją?
°° Jaučiate, kad neįvyksta ejakuliacija?
°° Ar jaučiate skausmą ejakuliacijos metu?
°° Ejakuliacijos metu pasirodo kraujo?
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• Ar sunkiai pasiekiate orgazmą?
• Ar orgazmas teikia pasitenkinimą?
• Koks procentas seksualinių bandymų suteikia malonumą
Jūsų partnerei? ..............
Ankstesnės konsultacijos
• Ar Jus yra konsultavęs gydytojas dėl seksualinių Jūsų sutrikimų?
• Jeigu taip, tai koks gydytojas Jus konsultavo? (pažymėkite):
Bendrosios praktikos gydytojas
•
Urologas
Kitas specialistas
•
Konsultantas
arba psichologas
•
• Ar vartojote tam tikrus vaistus ir ar buvo paskirtas gydymas?
• Jeigu taip, tai koks – medikamentinis ar nemedikamentinis –
gydymas buvo skiriamas? ..............
• Koks buvo gydymo poveikis?
Jokio poveikio
Šiek tiek padėjo
•
Labai veiksmingas
•

3.2. Medicininė apžiūra
Kiekvienam pacientui, turinčiam erekcijos disfunkciją, reikia
įvertinti būkles, kurios gali būti susijusios su ED ir daryti įtaką
gydymui.
1. Išvaizda ir antriniai lytiniai požymiai (hipogonadizmo ar
feminizacijos požymiai).
2. Širdies ir kraujagyslių sistema, arterinis kraujospūdis ir periferinis pulsas.
3. Lytiniai organai. Varpos dydis ir forma (patikrinimas dėl Peirono ligos). Apyvarpės patologija, sėklidžių dydis.
4. Digitalinis rektalinis tyrimas (pacientams per 50 metų) –
priešinės liaukos ir išorinio rauko (sfinkterio) tonuso vertinimas.
5. Neurologinis tyrimas. Įvertinti kojų refleksus. Tarpvietės ir
išangės tonusas bei jautrumas.
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Varpos jautrumas. Bulbokaverninis refleksas (suspaudus varpos
galvutę, išangės anga susitraukia).

3.3. Laboratoriniai tyrimai
Gydytojas turi parinkti kiekvienam pacientui tyrimus pagal jo
būklę ir rizikos veiksnius (cukrinis diabetas, aterosklerozė). Testosteronas (bendrasis ir laisvasis) imamas tarp 8–10 valandos ryto.

3.4. Papildomi savitieji tyrimai
Yra daug specialių tyrimų, kuriais diagnozuojami erekcijos sutrikimai. Tačiau dauguma jų turi ribotą vertę, ypač skiriant pradinį
gydymą. Jie turi būti atliekami tik atrinktiems pacientams.
Du testai yra naudojami klinikinėje praktikoje.
1. Farmakologinis testas.
2. Doplerinis ultragarsinis tyrimas.
Kiti tyrimai – ne specifiniai erekcijos sutrikimams nustatyti, bet
yra naudingi etiologiniams veiksniams (cukrinis diabetas, hormoniniai) bei galimoms (nestabiliąjai krūtinės anginai) kontraindikacijoms įvertinti.
1. Farmakologinis tyrimas
Vazodilatacinių medžiagų viduertminė (intrakaverninė) injekcija į akytkūnius yra naudingas diferencinės diagnozės tyrimas. Šiuo
tyrimu nustatoma tarp kraujagyslinės ir nekraujagyslinės erekcijos
sutrikimų kilmė. Po vaistų injekcijos į akytkūnius (dažniausiai prostaglandinai 1 – PGE1) erekcija įvyksta praėjus 10 minučių. Vadinasi, veninio ir arterinio kraujotakos nepakankamumo nėra. Vyrai,
kuriems nustatytas neryškus arba sunkus veninis kraujotakos nepakankamumas, vaistų sukelta farmakologinė erekcija bus sunkiai
pasiekiama. Neįvykstant visiškai erekcijai arba pasiekiant tik trumpalaikę erekciją, sudaromos sąlygos pačiam pacientui stimuliuoti –
taip siekiama padidinti reakciją. Jeigu yra pasiekiama gera erekcija, tai sunkus arterinis ir veninis nepakankamumas yra atmetamas.
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Erekcijos nebuvimas po stimuliacijos leidžia įtarti kraujagyslinę
erekcijos disfunkciją. Įspėjimas – pacientams, jaučiantiems nerimą
arba bijantiems adatų, šis tyrimas gali būti klaidingas.
2. Spalvinis doplerinis ultragarsinis tyrimas
Suleidus vaistų į akytkūnius spalviniu dopleriniu ultragarsu galima įvertinti varpos kraujotaką. Šiuo tyrimu galima nustatyti papildomų kraujagyslinės erekcijos disfunkcijos duomenų. Tai yra informatyvus tyrimas atrinkti pacientus, kuriems yra būtinas išsamus
invazinis tyrimas arba chirurginis gydymas.
Technika
Suleidus vazoaktyviosios medžiagos (PGE1) į akytkūnius, varpa
gali būti tiriama iš užpakalinės ar priekinės pusės ties šaknimi – daviklis laikomas skersai ar įstrižai išilgine pozicija. Kraujotakos greitis akytkūnių arterijose užrašomas sistolės ir diastolės fazių tarpsniu – ne mažiau kaip 5 minutės nuo vaisto injekcijos ir vertinama
pamažu visos erekcijos fazės.
Spalvinis doplerinis tyrimas nėra labai tikslus. Tiriant pacientą – paklaida apie 25 proc. Doplerinis ultragarsinis tyrimas yra geras
būdas vertinant kraujotakos sutrikimą.
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4. Diagnostika ir erekcijos sutrikimų
vertinimas (algoritmas)
Vyrai, kurie skundžiasi erekcijos sutrikimais, turi būti ištirti specialistų, atsižvelgiant į kultūrinius, etninius ir religinius paciento veiksnius. Kartais yra reikalingas daugiadalykis (multidisciplinis) požiūris.
Pacientams, turintiems erekcijos sutrikimų, tirti naudojami tyrimai yra vertinami taip:
• Pagrindinis vertinimas: tiriami visi pacientai (žr. diag
nostikos algoritmas, 30 p.). Visų pacientų, sergančių erekcijos sutrikimais, turi būti surinkta seksualinė, medicininė
ir psichosocialinė anamnezė, atliktas objektyvus tyrimas ir
reikalingi laboratoriniai tyrimai.
• Papildomi tyrimai: tai yra tyrimai, atsižvelgiant į savitą
paciento būklę ir reikalingi klinikinei diagnozei ir gydymui
nustatyti.
• Specialūs tyrimai: tai yra tyrimai, atliekami atrinktiems
pacientams dėl tam tikrų specialių priežasčių.
Tyrimo atlikimo racionalumas ir teigiamo tyrimo rezultato nustatymo reikšmė turi būti aptarta su pacientu (padidėjęs gliukozės
kiekis kraujyje gali rodyti cukrinį diabetą).
1. Pagrindinis vertinimas
Sveikatos, psichosocialinis ir seksualinis vertinimas
Šie elementai yra svarbiausi vertinant erekcijos sutrikimus.
Anamnezė turi būti gerai surinkta visų pacientų, kurie skundžiasi
erekcijos sutrikimais.
Vertinant erekcijos disfunkciją, reikia ypatingą dėmesį skirti:
• Įgyjant paciento pasitikėjimą.
• Įtraukiant partnerės dalyvavimą pokalbyje.
Psichosocialiniu vertinimu gali būti atskleistos psichologinės
kančios arba partnerių tarpusavio nesutarimai, kuriuos reikia aiškintis prieš gydymą ar erekcijos sutrikimų gydymo metu (žr. diag
nostikos algoritmą (5 pav.)).
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Peržiūrėti
diagnostikos
galimybes

Papildomi ir / ar
specialūs
tyrimai

Klinikiniai
Būtini
radiniai klinikinių
Gydymo
radinių
pradžia
tyrimai

Pagrindinis
vertinimas

Pacientas, kuris
skundžiasi erekcijos
sutrikimais
Bendrinė
medicininė
apžiūra

Pagrindiniai
laboratoriniai
tyrimai

Tolesnis Specifiniai
Gilinti
Peržiūrėti
Toliau tirti
tyrimai ir
CNS
ir atitinka- tyrimas ir kraujagys- psichosociali- ir, jei reikia,
nį vertinimą
mai gydyti gydymas lių testai
gydyti
ir gydymą
jauniems
pacientams

Tolesnis
endokrinologinis tyrimas
ir, jei reikia,
gydymas

Psicho- • Varpos pato- Nediagnozuotas:
logija, pvz.,
socialinės
• Cukrinis
Peirono l.
kančios,
diabetas
įskaitant • Priešinės
liaukos ligos • Hiperlipidepartnerių
mija
konfliktus • Hipognadizmo požymiai • Mažas testo-
sterono kiekis

Psichosocialinis
vertinimas

5 pav. Erekcijos sutrikimų diagnostikos algoritmas

Tolesnis
kitų lytinių
sutrikimų
vertinimas

Dubens ir
tarpvietės
traumos

Medicininis vertinimas

Orgazmo,
ejakuliaci- Grįžtamie- Nestabili
CNS
jos sutriki- ji rizikos
būklė
mai, lytinių veiksniai
organų
skausmas
ar libido

Lytinės
funkcijos
vertinimas

Seksualinis, psichosocialinis ir medicininis vertinimas

Kai kuriais atvejais gali būti reikalinga ir psichiatro konsultacija.
2. Bendrinė medicininė apžiūra
3. Pagrindiniai laboratoriniai tyrimai
Gydytojas privalo sudaryti laboratorinių tyrimų planą pagal paciento skundus ir rizikos veiksnius. Turi būti nustatytas testosterono kiekis (bendrasis ir laisvasis).
4. Papildomi ir / ar specialieji diagnostikos tyrimai
Kaip buvo nurodyta diagnostikos algoritme, šie tyrimai yra skiriami vėliau etiologiniams savitiesiems veiksniams įvertinti arba galimoms erekcijos disfunkcijos gydymo kontraindikacijoms nustatyti
(nestabilioji širdies angina). Pacientui turi būti suteikta informacija
apie tyrimo reikšmę, o jo rezultatai aptarti su pacientu.
Daugumą pacientų, turinčių erekcijos sutrikimų, gali gydyti
pasitobulinę šeimos gydytojai, kurie turi specifinių žinių apie vyrų
lytinės funkcijos sutrikimą. Tačiau tam tikroms būklėms gydyti gali
reikėti specialiųjų medicininių įgūdžių.
Išvados
Pirmasis erekcijos sutrikimų gydymo žingsnis – suprasti paciento ir jo partnerės būklę, diagnostinių tyrimų duomenis ir nustatyti paciento bei partnerės norus, viltis, prioritetus ir pirmenybes.
Paciento ir partnerės skundų nustatymas yra labai svarbus, nes
lemia gydymo indikacijas ir modifikacijas.
Svarbu identifikuoti ir atpažinti medicininius ir psichologinius
veiksnius, turinčius įtakos konkretaus paciento erekcijos sutrikimui.
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5. Gydymas
5.1. Gydymas vaistais
Vaistai, veikiantys centrinę nervų sistemą
Vaistai gali veikti organą (varpą) per centrinę arba periferinę
nervų sistemą arba per abi.
Šie vaistai veikia tam tikrus takus, sukeliančius varpos lygiojo
raumens viduląstelinio kalcio sumažėjimą, skatinančius lygiojo raumens atsipalaidavimą ir sukeliančius erekciją.
Periferinę kraujotaką veikiantys vaistai.
Geriamieji PDE5 slopikliai (inhibitoriai):
• Sildenafilis
• Tadalafilis
• Vardenafilis
• Johimbinas
Viduertminiai (intrakaverniniai) ir aplikaciniai preparatai:
• Fentolaminas
• PGE1
• Papaverinas
Geriamieji vaistai – PDE5 slopikliai
Šie vaistai didina varpos lygiojo raumens relaksaciją ir varpos
erekciją seksualiai stimuliuojant.
Erekcija priklauso nuo varpos akytkūnių lygiųjų raumenų atsipalaidavimo. Kontroliuojamasis mechanizmas yra sudėtingas, tačiau
azoto oksidas (NO) yra pats svarbiausias cheminis varpos lygiojo
raumens relaksacijos tarpininkas.
Seksualinės stimuliacijos metu NO išskiriamas tiesiogiai iš parasimpatinių nervinių galūnių ir iš kraujagyslių endotelio.
NO veikia lygiojo raumens ląsteles stimuliuodamas fermentą
guanilatciklazę, kuri paverčia guanozintrifosfatą (GTP) aktyviu ant
riniu tarpininku cikliniu guanozinmonofosfatu (cGMP), skatinančiu lygiojo raumens atsipalaidavimą.
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Fermentas fosfodiasterazė (PDE5) suskaido cGMP į neaktyvų
GMP.
cGMP koncentracija lygiojo raumens ląstelėje yra pusiausvyros
tarp NO dirgiklių ir PDE5 sukelto cGMP išskaidyto intensyvumo
padarinys, todėl PDE5 turi didelės reikšmės varpos aktyvumui ir
ED gydymui.
Vaistai, slopinantys PDE5, didina cGMP veikimą ir todėl, seksualiai stimuliuojant, gerina varpos akytkūnių ir kraujagyslių lygiųjų raumenų relaksaciją ir erekciją.
cGMP yra pagrindinis varpos lygiojo raumens atsipalaidavimo
veiksnys. cGMP lygis nustatomas iš pusiausvyros tarp cGMP gaminimo ir cGMP deaktyvacijos su phosphodiesterase (PDE5).
PDE5 slopikliai mažina cGMP kritimą – taip padidinama akytkūnių ir juos maitinančių kraujagyslių cGMP koncentracija. Tokiu
būdu padidinus lygiojo raumens atsipalaidavimą, išsiplečia sinusoidės ir sukeliamas didesnis kraujo pritekėjimas, lemiantis geresnę
erekciją.
Žmonės turi daug PDE tipų. PDE klasifikuojami pagal jų struktūrą ir reguliuojamąsias savybes.
Keletas PDE tipų nustatoma lygiajame varpos raumenyje. Remiantis tyrimų duomenimis, PDE5 yra izofermentas, turintis svarbiausią fiziologinę reikšmę varpos normalios erekcijos aktyvumui
kontroliuoti.
Tačiau PDE5 yra ne tik varpos audiniuose, pvz., kraujagyslių
lygiajame raumenyje, virškinamojo kanalo lygiajame raumenyje ir
kraujo plokštelėse. Jo yra ir inkstuose bei centrinėje nervų sistemoje.
PDE5 slopikliai vartojami gydant ED.
Šalutiniai galimų PDE5 slopiklių poveikiai kyla dėl:
PDE5 izofermento yra ir kituose organuose, ne tik varpoje. Šalutiniai PDE5 sukeliami poveikiai slopina ne varpoje esančius lygiuosius raumenis, bet daugiausia – kraujagyslių ir virškinamojo
kanalo lygiuosius raumenis (atsiranda galvos skausmas, veido paraudimas, nosies užsikimšimas ir dispepsija).
Vaistai taip pat gali slopinti ir kitus PDE izofermentus, esančius
kituose organuose. Pavyzdžiui, PDE6, esančio tinklainėje, slopinimas sukelia šalutinį poveikį regai.
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Receptorių rūšys ir jų vieta:
Šeima Paplitimas audiniuose
PDE1 smegenyse, plaučiuose, širdyje.
PDE2 smegenyse, antinksčiuose, kepenyse.
PDE3 lygiuosiuose raumenyse, kepenyse, trombocituose, širdies
raumenyje.
PDE4 plačiai paplitęs tam tikruose audiniuose.
PDE5 lygiuosiuose raumenyse, varpoje, trombocituose, inkstuose.
PDE6 rainelėje.
PDE7 griaučių raumenyse.
PDE8 sėklidės, kiaušidės, virškinimo sistemoje.
PDE9 blužnyje, virškinimo sistemoje, smegenyse.
PDE10 smegenyse, sėklidėse, skydliaukėje.
PDE11 lygiuosiuose raumenyse, miokarde, sėklidėse.
Šiuo metu gydant galima taikyti tris PDE5 slopiklių klasės preparatus: sildenafilį, vardenafilį ir tadalafilį.
Vardenafilio HCl (Levitra) preparatas buvo specialiai sukurtas
erekcijos sutrikimams gydyti.
Tai atrankus (selektyvus) ir stipriausias FDE 5 izofermento
slopiklis (inhibitorius). Vardenafilio veiksmingumas ir toleravimas
buvo vertinami keliais II ir III fazių klinikiniais tyrimais.
Nustatyta, kad vardenafilis patikimai:
• gerina erekciją 92 proc. vyrų;
• didina sėkmingų lytinių aktų dažnį daugiau nei 4 kartus
(nuo pradinio 23,3 proc. iki 90,1 proc.);
• pagerina orgazmo funkciją, seksualinius potyrius ir gyvenimo kokybę;
• efektyvus vyrams, kuriems gydymas sildenafiliu nebuvo
veiksmingas;
• efektyvus sergant cukriniu diabetu, po prostatektomijos;
• nesukelia pripratimo, todėl galima vartoti ilgą laiką.
Vardenafilio HCl veiksmingai gydomi bet kokios kilmės ir sunkumo ED įvairaus amžiaus vyrams. Šiaurės Amerikos tyrimo (angl.
The North American trial) rezultatai rodo, kad vardenafilio HCl (Levitra) gerai toleruojamas, veiksmingai gydo ED, didina pacientų
pasitenkinimą erekcija, orgazmu ir gyvenimu apskritai. Šis daugia34

centris atsitiktinių imčių placebo kontroliuojamas dvigubai aklas
6 mėn. tyrimas buvo skirtas palyginti gydymo trimis vardenafilio
dozėmis (5 mg, 10 mg, 20 mg) ir placebu veiksmingumą. Poveikis vertintas atsižvelgiant į Tarptautinį erekcijos funkcijos indeksą,
TEFI (angl. International Index of Erectile Function, IIEF), erekcijos funkciją (balais) ir paciento dienoraštyje nurodytą sėkmingų
erekcijų (varpos sukietėjimas) skaičių.
PDE5 slopikliai siejami su veiksmingesniu geriamųjų ED gydymu ir toleravimu.
PDE-5 slopikliai yra veiksmingi ir gerai toleruojami – tai įrodyta kontroliuojamaisiais klinikiniais tyrimais ir klinikine praktine
patirtimi. Gydant ED, visi trys vaistai yra veiksmingi.
PDE slopiklių veikimas
PDE5 slopiklių klinikinį poveikį galima stebėti jau po pirmosios dozės. Pacientams reikėtų paaiškinti apie vaisto vartojimą
seksualinei stimuliacijai skatinti ir tinkamą dozavimą. Taip pasiekiama gerų gydymo rezultatų. Visų trijų vaistų veikimo pradžia yra
skirtinga (ji gali būti mažiausiai 15–30 minučių). Sildenafilis ir vardenafilis veikia maždaug penkias valandas, o tadalafilis – iki 24–36
valandų.
Vaistų sąveika
Pacientams, vartojantiems organinius nitratus arba azoto oksidus, griežtai rekomenduojama nevartoti PDE5 slopiklių. Pacientams, kartu vartojantiems α adrenoblokatorių, rekomendacijos gali
skirtis nuo įspėjimo iki draudimo vartoti – tai priklauso nuo to,
kokie PDE5 slopikliai ir adrenoblokatoriai bus vartojami. Medikai
privalo atidžiai laikytis instrukcijų, šių vaistų informaciniuose lapeliuose pateiktų nuorodų.
PDE5 slopikliai yra atsparūs kepenų metabolizmui per citochromą P450CYP3A4. CYP3A4 slopikliai, pvz., eritromicinas,
ketokonazolis gali padidinti PDE5 slopiklių lygius. Išrašydami
PDE5 slopiklius, apsvarstykite galimybę juos vartoti mažiausiomis
įmanomomis dozėmis.
Šie trys PDE5 slopikliai siejami su šalutiniais poveikiais, įskaitant galvos skausmą, dispepsiją, veido paraudimą ir nosies užsikimšimą. Kiti šalutiniai poveikiai, pvz., sutrikęs regėjimas (dėl PDE6
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slopinimo), mialgija ir nugaros skausmas, gali skirtis, atsižvelgiant
į suvartotą vaisto dozę. Šie šalutiniai poveikiai dažniausiai būna nedideli arba visai neryškūs.
Geriamųjų vaistų vartojimo išvados
Gydymas geriamaisiais vaistais turi šių privalumų: platus pasirinkimas, lengvas vartojimas ir veiksmingumas.
Trūkumai: tuo pačiu metu vartojami nitratai ir didelė kaina.
Per klinikinius tyrimus tik kai kuriems tiriamiesiems buvo nutrauktas vaisto vartojimas. Gydant vaistas gali būti nutrauktas dėl
keleto priežasčių, tarp kurių – netinkamas paciento švietimas ir stebėjimas, per didelė kaina ir, tikriausiai, psichologiniai veiksniai.
Geriausių gydymo rezultatų ir pasiekiama, jei pacientas žino
tinkamiausius gydymo būdus ir juos pasirenka.
Geriamieji ED nulemia šios ligos gydymo perversmą. Tačiau
ED vis vien yra daugiapusis procesas, o greitas ir lengvas farmakologinis poveikis nepašalina visų psichologinių sunkumų. Gydymo
tikslas yra ne sukelti standžią erekciją, o atkurti pasitenkinimą teikiantį seksualinį gyvenimą.

5.2. Švirkščiamieji vaistai
1980-aisiais pradėtas gydymas švirkščiamaisiais vaistais yra
svarbus ED gydymo etapas. Tai buvo pirmas kartas, kai vyrai, sergantys ED, galėjo sulaukti saugaus ir labai veiksmingo farmakologinio gydymo.
Kurie vaistai vartojami injekcijai?
Dažniausiai vartojami trys vaistai: prostaglandinas E1 (PGE1)
(plačiausiai vartojamas), papaverinas ir fentolaminas.
Prostaglandinas E1 (PGE1)
PGE1 yra vienintelis vaistas, dažniausiai vartojamas injekcijoms. Pirmiausia jis veikia tam tikrus lygiojo raumens ląstelės paviršiaus receptorius ir stimuliuoja fermentą adenilatciklazę.
Fermentas adenozintrifosfatas (ATP) paverčiamas cikliniu
adenozinmonofosfatu (c AMP). Taip PGE1 sukelia tarpląstelinio
cAMP didėjimą ir tarpląstelinio kalcio mažėjimą, tokiu būdu suke36

liamas lygiojo raumens atsipalaidavimas.
PGE1 gydymas siejamas su daugelio ED formų veiksmingumu
ir toleravimu.
Nepageidaujami pojūčiai, gydant švirkščiamuoju prostaglandinu, pirmiausia pasireiškia vietiškai ir veikia varpos skausmą (15
proc.) ir priapizmą (1 proc.), o ilgiau vartojant – varpos randėjimą
(1,7 proc.).
Papaverinas
Papaverinas buvo pirmasis vaistas, vartotas gydant ED. Dabar
jis retai vartojamas vienas, tačiau dažniausiai vartojamas kartu su
PGE1 ir / arba fentolaminu. Vartojama geriamoji ir švirkščiamoji vieno vaisto formos. Papaverinas yra neatrankus (neselektyvus)
fermento fosfodiesterazės (PDE), esančio varpoje, slopiklis. Tokiu
būdu jis slopina ciklinio GMP ir ciklinio AMP skaidymą, todėl mažėja citoplazminio kalcio koncentracija, sukelianti lygiojo raumens
relaksaciją.
Fentolaminas
Suleidus tik fentolamino jaučiamas silpnas poveikis. Sinergetinis poveikis pasiekiamas jį kartu vartojant su tam tikrais vaistais,
pvz., papaverinu ir PGE1. Jis veikia kaip α-1 ir α-2 adrenoceptorių
blokatorius ir sukelia noradrenalino poveikį ląstelei. Suleidus šio
vaisto į varpą, jis sukelia erekciją, nuslopinęs toninę simpatinę neuronų veiklą, kuri dažniausiai sukelia lygiojo raumens susitraukimą.
Vietiškas gydymas – švirkščiamųjų vaistų leidimo technika
Pacientus reikia pamokyti, kaip patiems saugiai ir veiksmingai susileisti vaistus, pirmiausia klinikoje, vėliau namuose.
Technika yra paprasta ir gana neskausminga. Skystis plona adata lėtai leidžiamas į varpos šaknį, švirkštas laikomas statmenai odai.
Adata ištraukiama, o injekcijos vieta prispaudžiama. Vaistai švelniai
masažuojami po varpos šaknį maždaug per 30 sekundžių. Erekcija
paprastai įvyksta po 5–10 minučių.
Kai kuriems pacientams gali būti sunku patiems susileisti vaistus dėl rankų drebėjimo ar prasto regėjimo. Pacientams, kenčiantiems nuo nutukimo, gali būti sunku pamatyti savo varpą. Tuo atveju padėti gali veidrodėlis arba partnerė. Autoinjektoriai taip pat
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gali padėti. Juos paprasta naudoti žmonėms, įpratusiems leistis
insuliną.
Reikia nustatyti tinkamą dozę, kuri bus suleidžiama
Būtina nustatyti pradinę preparato dozę. Dozavimas priklauso
nuo ED kilmės. Neurogeninę arba psichogeninę ED gali paveikti
mažos 2,5–5 μg PGE1. Pacientams, sergantiems ūmine kraujagysline ED, neveiksmingos net ir didelės vieno vaisto dozės. Dažniausiai
nepatariama PGE1 dozės didinti daugiau nei 40 μg, geriau pabandyti vaistų derinį su papaverinu ar fentolaminu ar abiem. 25 proc.
pacientų, kuriems neveiksmingas vienas PGE1, poveikį sukelia kelių vaistų derinys.
Užsitęsusi erekcija
Preparatų poveikis gali trukti 50 min.–dvi tris valandas. Pacientas, kuriam erekcija tęsiasi daugiau nei keturias valandas, turi
kuo skubiau kreiptis į medikus. Išgėrus 5–10 mg terbutalino, užsitęsusi erekcija gali būti nutraukta, tolesnis gydymas neskiriamas.
Užsitęsusios erekcijos rizika yra didesnė vartojant papaveriną arba
vaistų derinius, į kurių sudėtį jis įeina daugiau nei vienas PGE1.
Po švirkščiamųjų vaistų užsitęsusios erekcijos gydymas aprašomas
skyriuje „Priapizmas“.
Poveikis
Kontraindikacijos: priapizmas, hematologinės ligos. Antikoaguliantų vartojimas nėra kontraindikacija, tačiau reikėtų papildomai
vengti didesnių nubrozdinimų.
Ilgalaikiai rezultatai
Sukūrus PDE5 slopiklius, jais dažniausiai gydomi pacientai,
kuriems neveiksmingi geriamieji vaistai. Veiksmingas poveikis sukeliamas 70 proc. pacientų, vartojančių PDE1, ir 80 proc. – vartojančių trijų vaistų derinį. Ilgainiui dauguma pacientų atkrenta ir
nutraukia gydymą. Priežastys – neveiksmingas gydymas, paciento
nepasitenkinimas, partnerės nepatenkinimas ir sunkios gretutinės
ligos. Tik vienas iš trijų ar keturių pacientų tęsia gydymą trejus ar
ketverius metus nuo jo pradžios.
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5.3. Šlaplės vidaus gydymas
Šlaplės gleivinė yra pralaidi vaistams. Mažas Alprostadil piliules
galima įstumti į šlaplę per specialią įstūmimo sistemą, vadinamą
MUSE (gydomoji šlaplės sistema, skirta erekcijai sukelti). Pirmiausia aktyviosios medžiagos perduodamos į akytkūnius per venų kanalus. MUSE, angl. – medicated urethral system for erection, sistemoje yra 125–1000 mcg dozės PGE1. Erekcija prasideda per 15–30
minučių ir tęsiasi 30–60 minučių. Erekcijos stiprumą galima padidinti uždėjus spaudžiamąjį žiedą, mažinantį artimąją (proksimaliąją)
vaisto absorbciją.
80 proc. vaistų absorbuojami iš šlaplės per 10 minučių po suleidimo, tačiau PGE1 lygis spermoje gali būti pavojingas nėščioms
moterims, tokiu atveju reikėtų naudoti prezervatyvą.
Veiksmingumas
Veiksmingumas (45 proc. atvejų) mažesnis nei PDE5 slopiklių
arba švirkščiamosios terapijos.
MUSE naudojimas
1. MUSE aplikatorius įstumiamas į šlaplę iki juostelės.
2. Nuspaudus mygtuką, į šlaplę išleidžiama piliulė, turinti
PGE1.
3. Tuomet pacientas masažuoja varpą, kad pasiskirstytų vaistų
piliulė.

5.4. Pakaitinis gydymas androgenais
Apibūdinimas
Vėlyvasis hipogonadizmas yra klinikinis ir biocheminis sindromas, dažniausiai siejamas su amžiumi ir androgenų stoka.
Tai gali paveikti organų funkciją ir pakenkti gyvenimo kokybei,
įskaitant tam tikrus seksualinės funkcijos pokyčius.
Klinikinė diagnozė
Pacientams, sergantiems lytine disfunkcija, įtrauktiems į hipogonadizmo (sumažėjęs seksualinis potraukis; pakitę antriniai lytiniai
požymiai) rizikos grupę arba įtarus, kad sergama šia liga, rekomenduojamas testosterono (T) nustatymas (kraujo tyrimas). Kraujas turi
būti paimamas 8.00–10.00 val.
39

Patikimiausias hipogonodizmui diagnozuoti tyrimas yra T
kiekis kraujyje.
Testosterono tyrimas, ypač vyresniems vyrams, ne visada rodo
tikrąją androgeninę vyro būklę.
Pacientams, kurių T dydis mažesnis už normą arba atitinka
mažiausius priimtinos skalės dydžius, būtina atlikti kartotinius tyrimus. Šiems pacientams būtina kartu nustatyti luteinizuojamojo
hormono (LH), folikulą stimuliuojamojo (FSH) ir prolaktino kiekius kraujyje.
Gydymas
ED sergantiems vyrams ir / arba prieš pradedant gydyti androgenais reikia atlikti simptomus patvirtinančius tyrimus (klinikinius ir biocheminius). Reikėtų diferencijuoti gautus pakitimus: tarp
priešinės liaukos arba krūties vėžio, šlapimo pūslės kaklelio sklerozė
ar GPH.
Pacientui galima rekomenduoti įodinių arba leidžiamųjų testosterono preparatų.
Gydymas androgenais paprastai yra ilgalaikis ir skiriamas visą
gyvenimą, todėl labai svarbu stebėti pacientus ligos dinamikoje juos
gydant.
1. Pacientą reikėtų atidžiai stebėti dėl galimų šalutinių poveikių,
pvz., pakitusios kepenų funkcijos, hiperlipidemijos, policitemijos, priešinės liaukos pokyčių (priešinės liaukos vėžys arba
ūminis šlapimo susilaikymas), hiperaktyvumo ar agresyvaus
elgesio, miego apnėjos.
2. Atsiradus ryškiems šalutiniams poveikiams, rekomenduotina
nutraukti gydymą.

5.5. Vakuuminis pabrinkimo įrenginys (VTD)
Vakuuminis įrenginys sudarytas iš dviejų plastikinių cilindrų,
vakuuminės pompos, sukeliančios erekciją, ir spaudžiamojo žiedo,
išlaikančio erekciją.
1. Cilindrą reikia uždėti ant varpos ir tvirtai laikyti prie gaktos,
kad susidarytų oro nepraleidžianti užtvara. Orą siurbiant vakuumine pompa (rankiniu būdu arba naudojant bateriją), sukuriamas neigiamasis slėgis, dėl kurio varpa pritvinksta kraujo.
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2. Pasiekus erekciją, spaudžiamasis žiedas nuo cilindro nusmaukiamas ant varpos pagrindo, kad būtų išlaikyta erekcija.
3. Vakuumas išleidžiamas pro vožtuvą ir nuimamas cilindras.
Spaudžiamasis žiedas gali būti įvairių formų. Kai kurie žiedai
turi išpjovą, pakeliančią šlaplę ir taip palengvinančią ejakuliaciją.
Dažniausiai erekcijai pasiekti reikia 2–3 minučių. Žiedo nereikėtų
mūvėti ilgiau kaip 30 minučių.
Vakuuminiai pabrinkimo įrenginiai (VTD) aplink varpą sukelia
neigiamąjį slėgį.
Šis neigiamasis slėgis sukuria siurbimo mechanizmą, didinantį kraujo tekėjimą ir sukeliantį erekciją. Erekciją išlaikyti padeda
spaudžiamasis žiedas, užmautas ant varpos. Jis sumažina kraujo ištekėjimą.
Hemodinamiškai vakuuminiu įrenginiu sukelta erekcija skiriasi nuo normalios erekcijos, nes nėra trabekulinio lygiojo raumens
relaksacijos. Kraujas susiurbiamas į varpą, o tekėjimas dažniausiai
vyksta dėl arterinio įtekėjimo ir veninio kraujo ištekėjimo. Kraujas
dažniausiai susikaupia varpos pagrindo vietoje ir tikriausiai tarp pagrindo ir odos.
Kontraindikacijos
• Kraujavimas.
• Krešėjimą mažinantis gydymas.
Rezultatai
Varpa gali šiek tiek pamėlynuoti ir atšalti, ilgainiui gali pradėti
skaudėti.
70–80 proc. pacientų, naudojančių VTD, suteikiama galimybė
turėti lytinių santykių, iš jų maždaug 60 proc. pacientų nutraukia
gydymą. Atlikus klinikinį tyrimą nustatyta, kad VTD buvo vidutiniškai naudojamas 3,5 kartus per mėnesį.
Privalumai ir trūkumai
Trūkumai:
Nepatogus.
Reikalingas rankų vikrumas.
Varpos atšalimas.
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Nubrozdinimas.
Ejakuliacijos slopinimas.
Privalumai:
Neinvazinis.
Veiksmingas bet kokios kilmės ligoms.

5.6. Kraujagyslių chirurgija
Tikslai: erekcijai reikalingas geras arterinis pritekėjimas ir veiksmingas venas uždarantis mechanizmas.
Kraujagyslių chirurgijos reikšmė ED vis dar nėra tiksliai aprašyta. Ji skiriama tik atrinktiems pacientams, o ją atlieka patyrę specialistai. Teoriškai kraujagyslių chirurgija turi tris tikslus:
1. Atkurti arterinį varpos nepakankamumą ir revaskuliarizacijos
procedūras.
2. Atkurti veninio kraujo tekėjimą, sukeltą venų uždarymo nepakankamumo, sumažinus veninio kraujo ištekėjimą erekcijos metu.
3. Arterinės ir veninės kraujotakos korekcija.
Chirurginė technika
Arterinė revaskuliarizacija
Kas gali būti pacientas?
Jauni vyrai, kuriems < 50 metų.
Arterinis nepakankamumas, patvirtintas ultrasonoskopija ir arteriografija.
Nėra kitų ED rizikos veiksnių.
Chirurginė technika
Jungtis (anastomozė) tarp epigastrinės arterijos ir nugarinės
varpos arterijos.
Rezultatai
Trumpalaikiai: apie 40 proc. gerų rezultatų.
Ilgalaikiai: apie 25 proc. gerų rezultatų.
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Venų uždarumo disfunkcijos ir arterinio nepakankamumo operacija
Tikslas – padidinti kraujo ištekėjimą iš venų.
Įrodytas venų neuždarumas:
Kliniškai: trumpalaikė erekcija, kurios neįmanoma išlaikyti.
Tyrimai: Doplerio ultrasonografija ir kavernosonografija rodo
venų neuždarumą.
Technika
Nugarinės varpos venos arterizacija.
Jungtis (anastomozė) tarp pakrūtinio (epigastrinės) arterijos ir
giliosios nugarinės (dorsalinės) varpos venos.
Varpos venų embolizacija.
Rezultatai
Mažiau nei 20 proc. pacientų teigia sulaukiantys savaiminės
erekcijos praėjus dvejiem metams po operacijos.

5.7. Varpos protezai
Varpos protezai naudojami tuomet, jei kitos priemonės neefektyvios arba netinkamos dėl kitų ligų.
Protezai būna dviejų tipų: minkšti ir pripučiamieji.
Lankstieji protezai
Šie protezai susideda iš dviejų silikoninių lazdelių, kurios implantuojamos į akytkūnius. Šie protezai būna įvairių dydžių. Juos
galima pagaminti ir pagal užsakymą, kad atitiktų individualaus paciento matmenis. Protezai yra tokio standumo, kad galėtų prasiskverbti, o nenaudojamus galima sulenkti.
Šie protezai yra naudojami dažniausiai ir lengviausiai implantuojami.
Pripučiamieji protezai
Dviejų dalių pripučiamosios priemonės
Pripučiamieji varpos protezai susideda iš dviejų varpos cilindrų,
pompos ir rezervuaro. Šiuos sandus galima surinkti į dviejų arba
trijų dalių priemones.
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Jos susideda iš dviejų pripučiamųjų cilindrų, kurie įterpiami į
akytkūnius ir prijungiami prie pompos-rezervuaro, implantuojamo
į kapšelį.
Atitinkamas rezervuaro dydis laiduoja pakankamą standumą
ar nestandumą.
Trijų dalių pripučiamosios priemonės
Šiuos protezus sunkiau įterpti, tačiau jie suteikia daugiau pasitenkinimo. Protezai susideda iš dviejų visiškai pripučiamų tuščiavidurių cilindrų, prijungtų prie pompos įrenginio, įdėto į kapšelį,
kuris gali pripūsti protezą ar išleisti orą iš jo. Skystis tiekiamas iš
rezervuaro, įdėto po tiesiojo pilvo raumenimis. Svarbi rezervuaro
talpa, suteikianti idealias būsenas erekcijos ir nestandumo metu,
nestandumo metu suteikia gerų kosmetinių rezultatų.
Komplikacijos
Skausmas (2–3 proc.)
Infekcija (1–1,5 proc.). Infekcijų daugiau būna pacientams,
sergantiems cukriniu diabetu, autoimuninėmis ligomis ir pakeitus
protezą. Atsiradus infekcijos požymiams, reikia pašalinti protezą.
Nauji, antibiotikais dengti, protezai turėtų sumažinti infekcijos atsiradimo riziką.
Mechaniniai įrenginio sutrikimai sudaro mažiau nei 5 proc. pirmaisiais metais, apie 20 proc. – po penkerių metų ir 50 proc. – po
dešimties metų.
Rezultatai
Pasitenkinimo koeficientas nustatomas 66–92 proc. pacientų
ir 60–80 proc. jų partnerėms.
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6. Erekcijos disfunkcijos gydymo strategija
(apibendrinimas)
Klinicistai gali skirti įvairų ED gydymą – medicininį, psichologinį ir chirurginį. Kai tai įmanoma, gydymą reikia atidžiai parinkti,
įvertinus paciento poreikius. Pacientui būtina leisti pasirinkti norimą gydymą, kuris tuo metu įmanomas. Gydymo būdo pasirinkimą
lemia asmeniniai, kultūriniai, etiniai, religiniai ir ekonominiai (pasiekiamumas) veiksniai. Kaip nurodyta anksčiau, nustačius paciento būklę, reikia įvertinti seksualinę, medicininę ir psichosocialinę
istoriją, medicininę apžiūrą, išsamius laboratorinius tyrimus. Tai
atliekama prieš pradedant taikyti gydymą arba jau gydymo metu.
Gydymą, jei įmanoma, reikėtų aptarti su pacientu ir jo partnere.
Gydymo tikslas turėtų būti seksualinio gyvenimo kokybės gerinimas, o ne tik standi erekcija.
Pagrindiniai erekcijos disfunkcijos gydymo strategijos etapai:
I. Rizikos veiksnių įvertinimas
Svarbu paciento seksualinio gyvenimo anamnezė ir taikytas gydymas. ED gali būti slaptųjų širdies ir kraujagyslių, metabolinių ar
depresijos ligų požymis, todėl būtina atkreipti į tai dėmesį.
1. Gyvensenos ir psichosocialinių veiksnių korekcija:
Kai kuriems pacientams būtina keisti gyvenseną – mažinti nutukimą, mesti rūkyti, nevartoti alkoholio ar nepiktnaudžiauti psichotropinėmis medžiagomis. Šiems pacientams skiriamas išankstinis ir konkretus gydymas.
Prie psichosocialinių veiksnių priskiriamos porų santykių problemos, pvz., partnerių konfliktai, nuotaikos sutrikimai ir depresija
ar kitos psichoseksualinės disfunkcijos.
2. Receptinių ar nereceptinių vaistų vartojimas
Įprastai kartu su antiaritminiais, antiandrogeniniais ir steroidiniais preparatais vartojami antihipertenziniai (pvz., diuretikai, beta
blokatoriai), psichotropiniai vaistai (pvz., antidepresantai, neuroleptikai).
Vaistų dozės arba preparato pakeitimas pacientams turi būti
kruopščiai išanalizuotas.
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3. Pakaitinė hormonų terapija, skiriama dishormonijos atveju
(pvz., hipogonadizmas, hiperprolaktinemija).
Prieš skiriant androgenus, reikia atlikti vyrų, sergančių ED,
tikslius tyrimus (klinikiniais ir biocheminiais tyrimais pagrįsti hipogonadizmą). Gydymas androgenais yra ilgalaikis arba trunkantis
visą gyvenimą, todėl visus taip gydomus pacientus reikia reguliariai
stebėti. Gydytojas turi žinoti diagnozę, androgeninio gydymo aspektus.
II. Patarti ir šviesti pacientus bei partnerę apie seksualumą
Žinių trūkumas apie normalų lytinį gyvenimą, su amžiumi susijusius vyrų ir moterų fiziologinius pokyčius, žinių ar sugebėjimų
stoka apie glamonėjimosi ir lytinių santykių technikas gali turėti
įtakos lytinei disfunkcijai.
Patarimai asmenims arba poroms ir jų švietimas grindžiami
tam tikrais psichologiniais ar tarpasmeniniais veiksniais, pvz., porų
santykių problemos, rūpesčiai dėl seksualinio pasirodymo ir sąlygų,
galinčių lemti lytinę funkciją.
Pakeistas lytinės funkcijos gydymas gali būti kito tiesioginio
ED gydymo papildymas, kuris grindžiamas psichologinėmis reakcijomis į šį medicininį ar chirurginį gydymą. Psichoseksualinės terapijos privalumai yra neinvazinis pobūdis ir taikomumas.
Psichoseksualinės terapijos trūkumai – skirtingas ED gydymo
veiksmingumas, kaina ir priimtinumas pacientui arba porai, ir kvalifikuotų specialistų pasiekiamumas. Psichoseksualinę konsultaciją
reikėtų taikyti prieš arba kartu su skiriamu gydymu.
III. ED gydymas
Daugumai pacientų būtina apsvarstyti tiesioginius ED gydymo
būdus.
Prieš pradedant tiesioginį gydymą, reikia apsvarstyti keletą
klausimų:
1. Dalinis apsisprendimas
ED gali paveikti paciento gyvenimo kokybę, bet tai nėra grėsmę gyvybei kelianti liga. Todėl su pacientu būtina aptarti galimų
gydymo būdų privalumus, riziką ir kainas bei įtraukti jį į gydymo
būdo pasirinkimą.
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2. Širdies ir kraujagyslių apsauga
Bendra paciento širdies ir kraujagyslių sistemos būklė ir lytinio aktyvumo grąžinimas yra svarbios problemos, į kurias reikia atkreipti dėmesį prieš pradedant gydymą. Ar pacientas gali tęsti seksualinio aktyvumo pratimus? Jei ne, galbūt reikia ištirti ir nustatyti
širdies ir kraujagyslių sistemos būklę.
3. Kurie vaistai tinka ED gydyti?
Reikėtų vartoti tik atsitiktiniais klinikiniais tyrimais atidžiai ištirtus ir patikrintus vaistus.
4. Pasirinkimo kriterijai
Gydymo būdo pasirinkimą ir paciento apsisprendimą gali lemti
tam tikri veiksniai – (1) invaziškumas, (2) grįžtamumas, (3) kaina,
(4) veikimo mechanizmas ir (5) teisinio reguliavimo patvirtinimas
ar pasiekiamumas.
Visus pacientus, gydomus nuo ED, reikia reguliariai stebėti. Stebėjimo tikslai:
1. Kiekvieno apsilankymo metu reikėtų apsvarstyti dozės arba
kito vaisto pasirinkimą. Pacientai gali teikti gydymo pirmenybę kitam vaistui, siekti naujos informacijos arba paprašyti pakeisti gydymą.
2. Paciento bendravimas. Pacientai gali jausti nerimą dėl gydymo, kitų lytinių disfunkcijų (pvz., išankstinė ejakuliacija), problemų dėl partnerio (pvz., anorgazmija) arba gyvensenos veiksnių
(pvz., stresas).
3. Pacientai gali pakeisti gydymo režimą. Reikėtų atsargiai elgtis dėl galimų vaistų šalutinių reakcijų ar vaistų sąveikos.
4. Reikėtų reguliariai, atsižvelgiant į paciento sveikatą, fizinius
ir psichosocialinius poreikius, atlikti visus anksčiau minėtus tyrimus.
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7. Kitos vyrų lytinės disfunkcijos
7.1. Ejakuliacijos ir orgazmo sutrikimai
Ejakuliacija dalijama į du etapus: emisija ir sėklinio skysčio pašalinimas.
Emisija
Sėklinis skystis pašalinamas iš sėklinio latako į užpakalinę šlaplę. Tuo metu, kai užsiveria šlapimo pūslės kaklelis, o išorinis raukas išlieka užsivėręs, išsiplėtusioje šlaplėje didėja spaudimas.
Sėklos išsiveržimas
Išorinis raukas atsiveria, o šlapimo pūslės kaklelis išlieka užsivėręs. Skystis, priešinėje (prostatinėje) šlaplės dalyje, priverstinai
išstumiamas iš šlaplės. Išstūmimą sukelia ritmiški varpos raumens
susitraukimai, įskaitant stormeninį akytkūnių raumenį, kuris sukelia ejakuliaciją.
Neurologinė ejakuliacijos reguliacija
Spermos išstūmimą ir šlapimo pūslės kaklelio užsidarymą valdo simpatinę nervų sistemą ir ties Th9 ir L3 slanksteliais esantys
erekcijos centrai, o sėklos išstūmimą kontroliuoja išorinių lytinių
organų nervo refleksas. Jis priverčia susitraukti tiek sėdmeninį akytkūnio raumenį, m. ischiocavernosus, tiek stormeninį akytkūnio raumenį, m. bulbocavernosus, ir taip išstumiamas sėklinis skystis.
Orgazmas ir ejakuliacija yra baigiamoji lytinio akto fazė. Ejakuliacija yra refleksas, sudarytas iš jutiminių receptorių ir sričių,
aferentinių takų, smegenų jutiminių sričių, smegenų judėjimo
(motorinių) centrų, spinalinių motorinių centrų ir eferentinių
takų. Ejakuliacijos refleksas yra kontroliuojamas serotogeninių ir
dopaminerginių neuronų sąveikos, taip pat turi įtakos cholinerginiai, adrenerginiai, oksitonerginiai bei GABAnerginiai neuronai.
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Ejakuliacijos fiziologija
Normalios, antegradinės ejakuliacijos metu veikia trys pagrindiniai mechanizmai – sėklos išsiskyrimas, išsiveržimas ir orgazmas.
Ejakuliacijos disfunkciją gali lemti bet kurio šios grandinės mechanizmo sutrikimas. Sėklos išsiskyrimas yra simpatinio stuburo
smegenų reflekso, sukelto išorinių lytinių organų ir / ar smegenų
dirgiklio, padarinys. Sėklos išsiskyrimo mechanizmas susideda iš
nuoseklių pridėtinių lytinių organų susitraukimų ir išsiskyrimo jausmo, sukelto užpakalinės šlaplės dalies išsipūtimo. Sėklos išsiskyrimo
valingumas yra gana didelis. Didėjant ejakuliacijos neišvengiamumo
jausmui, valinga kontrolė progresiškai mažėja iki akimirkos, kol
ejakuliacijos sustabdyti nebegalima. Sėklos išsiveržimo metu taip
pat veikia simpatinis nugaros smegenų refleksas, kurio metu valingumas yra labai ribotas. Sėklos išsiveržimo metu užsidaro šlapimo
pūslės kaklelis, kad būtų išvengta retrogradinio tekėjimo. Vyksta
ritmiški sėdmeninio akytkūnio raumens (bulbokaverninio), stormeninio akytkūnio raumens (bulbospongiozinio) ir kitų dubens
dugno raumenų susitraukimai. Atsipalaiduoja išorinis šlapimo
raukas. Protarpinis (intermituojamasis) šlaplės rauko susitraukimas užkerta kelią retrogradinei tėkmei į artimąją (proksimaliąją)
šlaplę. Užpakalinėje šlaplės dalyje didėja spaudimas, stimuliuojamas
sėklinis kolikulas, vyksta šlaplės ir priedinių lytinių organų susitraukimas, gaktiniu nervu plinta sensorinė stimuliacija, kuri smegenyse yra apdorojama ir suvokiama kaip orgazmas.
Ejakuliacijos ir orgazmo inervacija
Ejakuliacijos refleksas sudarytas iš jutiminių receptorių ir sričių,
aferentinių takų, smegenų jutiminių zonų, smegenų judėjimo
(motorinių) centrų, spinalinių motorinių centrų ir eferentinių takų.
Jutiminiai receptoriai ir sritys
Varpos galvos gleivinėje yra savitųjų jutiminių receptorių,
kūnelių (korpuskulų). Jie perduoda signalą aferentiniais nervais, kai
pasikartojanti, kumuliacinė stimuliacija peržengia slenkstinę ribą.
Sensorinė informacija iš varpos kūno, tarpvietės, kapšelio ir kitų
ekstragenitalinių erogeninių zonų, pvz., spenelių, išangės rauko ir
pan., signalą iš kūnelių.
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Aferentiniai takai
Jutiminė informacija iš varpos galvos keliauja aferentiniais takais į stuburo smegenis. Jutimai kyla gaktiniu nervu, kuris įeina
į nugarinio varpos nervo sudėtį, iki S4 lygmens ir autonominių
pluoštų, esančių papilvės (hipogastriniame) rezginyje, ir perduoda
informaciją į simpatinius mazgus, esančius šalia nugaros smegenų.
Smegeninė ejakuliacijos ir orgazmo kontrolė
Sėklos išsiskyrimas ir ejakuliacija yra kontroliuojami priekinio
pogumburio paraventrikulinio branduolio ir medialinės preoptinės
srities.
Spinaliniai motoriniai centrai
Spinalinis centras, esantis ties Th12–L1–L2, yra valdomas simpatinės nervų sistemos ir atsakingas už sėklos išsiskyrimo mechanizmą. Antrasis spinalinis centras, esantis ties S2–S4, yra valdomas
simpatinės nervų sistemos ir atsakingas už sėklos išsiveržimo mechanizmą.
Eferentiniai takai
Sėklos išsiskyrimo mechanizmą kontroliuojančios simpatinės
nervų sistemos neuronų kūnai yra nugaros smegenų (krūtinės–
juosmens, torakolumbalinių) segmentų pilkosios medžiagos šoninėse (lateralinėse) dalyse. Eferentiniai nervai plinta iki dubeninio
nervinio rezginio, kuris sudarytas iš simpatinės ir parasimpatinės
nervų sistemų. Šakos iš šio rezginio inervuoja prielipus, sėklinius
latakus, sėklines pūsleles, priešinę liauką, šlapimo pūslės kaklelį ir
šlaplę.
Pro hipogastrinius nervus plintant simpatiniams signalams, iš
užmazginių neuronų aksonų išsiskiria norepinefrinas. Norepinefrinas aktyvina lygiųjų raumenų 1-adrenerginius receptorius, todėl padaugėja viduląstelinio kalcio. Vyksta aktino miozino sąveika, sėklinio latako lygiųjų raumenų susitraukimas, intraluminalinio
spaudimo didėjimo uodeginėje prielipo dalyje bei spermatozoidų
propulsija į sėklinio latako pabaigą. Ampulės sienelių įsitempimas
sukelia ampulės susitraukimą ir jos turinys patenka į užpakalinę šlaplės dalį.
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Gaktinis nervas prasideda iš S2–S4 segmentuose esančio kryžkaulinio nugaros smegenų laido ir nepatenka į dubeninį rezginį,
bet išeina iš dubens pro didžiąją sėdimąją angą ir grįžta pro mažąją
sėdimąją angą bei inervuoja tarpvietės skersaruožius raumenis. Šių
skersaruožių raumenų bei bulbokaverninių ir sėdimojo akytkūnio
raumenų ritmiški susitraukimai stumia sėklelių sekretą.
Neurocheminė ejakuliacijos kontrolė
Dopaminerginė kontrolė
Žinoma, kad gydymas dopaminerginiais vaistais turi ryškų poveikį seksualiniam graužikų elgesiui. Dopaminu veikiant žiurkių
patinų medialinę preoptinę zoną, šalia esant patelei, skatinamas
kergimasis, galiausiai sukeliantis ejakuliaciją. Net nestimuliuojant
lytinių organų stebimas hipogastrinių, dubeninių bei motorinių
gaktinio nervo skaidulų aktyvumas bei ritmiški tarpvietės raumenų
susitraukimai, panašūs į žmogaus orgazmo metu.
Serotonerginė kontrolė
Serotoninu veikiant žiurkių patinų priekinę šoninę pogumburio
dalį stebimas slopinamasis poveikis, atitolinantis kergimosi veiksmus ir prailginantis laiką iki ejakuliacijos. Kartu stebimas sumažėjęs
lytinis potraukis vartojant SSRI klasės vaistus.
GABAnerginė kontrolė
Žiurkes veikiant GABA stebimas susilpnėjęs seksualinis aktyvumas, o veikiant GABA agonistais medialiąją preoptinę sritį stebimas sutrumpėjęs preejakuliacinis laikotarpis ir padidėjęs seksualinis
aktyvumas. Sisteminio GABA agonistų poveikio nestebima.
Cholinerginė kontrolė
Cholinerginiai receptoriai skirstomi į muskarininius ir nikotininius. Veikiant žiurkes nikotininių receptorių agonistais stebimas sumažėjęs seksualinis aktyvumas. Mažos nikotino dozės didina seratonino kiekį smegenyse. Cholinerginiai antagonistai, pvz.,
atropinas ar skopolaminas, seksualinį aktyvumą veikia slopinamai.
Skopolamino mikroinjekcijos į žiurkių smegenų skilvelius prailgina laiką iki kergimosi, mažina kergimosi atvejų skaičių ir prailgina
laiką iki ejakuliacijos.
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Adrenerginė kontrolė
Noradrenalinas veikia erekciją ir ejakuliaciją, tačiau sunku teigti, kad periferinė ar centrinė neurotransmisija yra esminė poveikio
dalis. α-1 antagonistas prazosinas prailgina žmonių ir žiurkių ejakuliacijos slaptąjį (latentinį) laikotarpį ir postlatentinį intervalą.
Azoto oksidas
Didinant NO kiekį žiurkių smegenyse stebimas paūmėjęs patinų
seksualinis elgesys, mažinant NO kiekį – sumažėjęs. Manoma, kad
NO veikia didindamas dopamino išsiskyrimą.
Taip pat žinoma, kad testosteronas yra pagrindinis veiksnys
siekiant normalaus dauginimosi. Jis yra sutrikdomas kastracijos
metu, bet vėl atkuriamas skyrus testosterono.
Priešlaikinė ejakuliacija
Priešlaikinė ejakuliacija – tai ejakuliacija, esant minimaliai stimuliacijai, ejakuliacija penetracijos metu arba praėjus šiek tiek laiko
nuo penetracijos, ejakuliacija asmeniui jos dar nenorint.
Kriterijai: nesugebėjimas sėkmingai atitolinti ejakuliacijos,
trukdantis lytinius santykius. Ejakuliacija prieš pradedant lytinius
santykius arba praėjus šiek tiek laiko nuo santykių pradžios (iki 15
sek.), ejakuliacija pasiekiama nesant pakankamai erekcijai, kad būtų
galima pradėti lytinius santykius.
Kriterijų objektyvizavimas: pirmasis kriterijus – intravaginalinis ejakuliacinis latentinis laikas – laikas nuo vaginalinio kontakto
iki ejakuliacijos. Apie 90 proc. vyrų, kuriems būdinga priešlaikinė
ejakuliacija, šis kriterijus yra iki 60 sek. Antrasis kriterijus –
savikontrolė. Pacientai įvertina ejakuliacijos kontroliavimo lygį. 1
balas – visai nėra kontrolės, 7 balai – visiška kontrolė. Vyrai, turintys priešlaikinę ejakuliaciją, dažniausiai kontrolę vertina 2–4 balais.
Trečiasis kriterijus – susirūpinimo ir įtampos dėl esamos būklės lygmuo. Pacientas atsako į standartizuotus klausimynus.
Priešlaikinės ejakuliacijos priežastys
Nerimas ir didelis troškimas yra dažniausia priešlaikinės ejakuliacijos priežastis. Kai kurių autorių nuomone, nerimas ir didelis
troškimas aktyvina simpatinę nervų sistemą ir mažina ejakuliacijos
slenkstį. Padarinys – anksčiau aktyvinama sėklos išsiskyrimo fazė.
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Ankstyvas lytinis gyvenimas gali suformuoti tam tikrą lytinių
santykių būdą, kurio nepavyksta atsikratyti vėliau.
Mažas lytinių santykių dažnis susijęs su priešlaikine ejakuliacija. Esant dažnesniems lytiniams santykiams mažėja nerimas ir
troškimas, didėja ejakuliacijos slenkstis, nes asmuo jau būna įpratęs
prie prieš ejakuliaciją atsirandančių jutimų.
Ejakuliacijos valdymo technika. Kai kurie pacientai gali sąmo
ningai išmokti tam tikrų seksualinių technikų, kad atitolintų eja
kuliaciją ankstyvų lytinių santykių metu, o vėliau tą techniką naudoti nevalingai.
Psichodinaminės teorijos. Kai kurių autorių nuomone, prieš
laikinė ejakuliacija kartais yra susijusi su asmens narcisizmu ir per
dideliu dėmesio sukoncentravimu į varpą. Taip pat įtariamas ryšys
tarp vyro pasąmoninio pykčio moteriai, kai vyras specialiai nesuteikia jai pasitenkinimo.
Padidėjęs varpos jautrumas. Vyrai, turintys šią patologiją, pasiekia ejakuliacijos slenkstį greičiau arba ejakuliacijos slenkstis yra
žemesnis. Ši priešlaikinės ejakuliacijos priežastis būdinga vyrams,
turintiems įgimtą, o ne įgytą patologiją. Varpos jaurumas mažėja
sulig amžiumi, netenkama periferinių jutiminių aksonų, atsiranda
odos atrofija, mielino kolageno infiltracija, jutiminių receptorių degeneracija.
Hiperjaudrus ejakuliacijos refleksas. Esant tokiai patologijai
pagreitėja sėklos išsiskyrimo ar išsiveržimo fazė. Kai kurių autorių
nuomone, ši patologija susijusi sutrikusiu bulbokaverniniu refleksu. Bulbokaverninis raumuo supa šlaplę ir yra vienas iš raumenų,
atsakingų už sėklos išsiveržimo mechanizmą.
Sumažėjęs lytinių hormonų kiekis. Kai kurie autoriai teigia
nustatę sumažėjusio laisvojo ir bendrojo tostesterono, liutenizuojamojo hormono bei folikulų stimuliuojamojo hormono kiekius pacientams, turintiems priešlaikinę ejakuliaciją.
Remiantis tam tikrais tyrimais, yra genetinis polinkis į prieš
laikinę ejakuliaciją (genetinė predispozicija).
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1 lentelė. Ejakuliacijos ir orgazmo sutrikimai

Apibūdinimas

Priežastys

1. Išankstinė
ejakuliacija (PE)
(arba ankstyva,
greita)
Šis terminas rodo, kad
vyras negali atidėti ejakuliacijos savo ir savo
partnerės malonumui

Šią problemą greičiausiai sukelia psichoseksualiniai, o ne organiniai sutrikimai. Jauniems vyrams įvyksta ejakuliacija anksčiau
negu vyresniems. Priešlaikinė ejakuliacija
dėl negalėjimo atidėti ejakuliacijos. Susijaudinimas dėl šios problemos pagreitina
ejakuliaciją. Kartais gali būti ejakuliacija be
erekcijos. Varpos hiperjautrumas ir greitos
ejakuliacijos reflekso lankas taip pat gali
būti priešlaikinės ejakuliacijos priežastis.
Orgazmas vyksta dėl išorinių lytinių organų
veikimo jautrumo, kurį skatina smegenys.
Tarp priešlaikinės ejakuliacijos ir erekcijos
disfunkcijos yra glaudus ryšys

2. Vėlesnė ejakuliacija ir ejakuliacijos nebuvimas
Vėlesnė ejakuliacija yra
sėklos išsiveržimo vėlavimas lytinių santykių
metu. Ejakuliacijos nebuvimas reiškia, kad orgazmo metu neįvyksta
ejakuliacija

Sėkla gali neišsiskirti dėl sėklos gaminimo
ar kaupimo nuokrypių arba sąlygų, lemiančių išstūmimo procesą. Šiuos sutrikimus
dažnai sukelia ir psichologinės priežastys.
Pacientas gali sirgti cukriniu diabetu, neurologinėmis ligomis ar turėti nugaros smegenų sužalojimų. Operacija – labai dažna
simpatinio nervo kamieno ir negalėjimo
išskirti sėklos priežastis. Po radikalios prostatektomijos dažnai atkuriama erekcija, bet
nebūna ejakuliacijos
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1 lentelės tęsinys

3. Retrogradinė
ejakuliacija (RE)
Retrogradinė ejakuliaci
ja įvyksta, kai neužsida
ro šlapimo pūslės kakle
lis ir visa ar didžioji
sėklos dalis išstumiama
į šlapimo pūslę

Diferencinę ejakuliacijos nebuvimo ir retrogradinės ejakuliacijos diagnozę galima
lengvai nustatyti ištyrus fruktozės ir spermatozoidų kiekį šlapime po lytinių santykių
ar masturbacijos. Įgimtos RE priežastys yra
retos ir dažniausiai nulemtos sėklinių latakų vystymosi sutrikimų. Vaikystėje šlaplės
vožtuvo ar šlapimo pūslės rezekcijos metu
pažeidus šlapimo pūslės kaklelį, sukeltas
ištekėjimo nepraeinamumas gali nulemti
RE. Didesnė rizika kyla po šlapimo pūslės
kaklelio ar priešinės liaukos operacijos, atliktos suaugusiesiems (70–80 proc. vyrų).
Kai kurie vaistai, pvz., alfa adrenoblokatoriai, gali būti veiksmingi 5–15 proc. RE sergančių vyrų. Cukrinis diabetas taip pat yra
viena iš RE priežasčių (įskaitant periferinę
neuropatiją)

4. Anorgazmija ir
orgazminės disfunkcijos.
Tai susiję su nesugebėjimu pasiekti orgazmą
arba labai sumažėjusiu
orgazminio pojūčio intensyvumu lytinių santykių, su ar be erekcijos,
metu

Šis sutrikimas retas ir dažniausiai kyla dėl
psichologinių sutrikimų, bet jį gali sukelti
ir neurogeninės priežastys

5. Skausminga
ejakuliacija
Skausmas gali kilti ejakuliacijos metu ar iškart
po jos ir gali tęstis kelias
valandas

Skausminga ejakuliacija dažnai yra priešinės liaukos, sėklidžių ar šlaplės uždegimo
simptomas, todėl jį reikėtų atitinkamai
ištirti ir gydyti
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PACIENTAS SKUNDŽIASI PRIEŠLAIKINE EJAKULIACIJA (PE)
PACIENTO / PARTNERIO ANAMNEZĖ
•
•
•
•
•
•

Išsiaiškinti pagrindinį skundą
Intravaginalinis ejakuliacinis latentinis laikas
Savo ejakuliacijos kontrolės vertinimas
Paciento / partnerės diskomforto lygmuo
Anamnezė
Fizinis tyrimas
↓

Pirminės priežasties
gydymas

←TAIP←

PE KARTU SU EREKCIJOS
AR KITA DISFUNKCIJA

↓
NE
←

ĮGYTAS PE

↓

→

ĮGIMTAS PE

Gydymas:

Gydymas

Pirmaeilis:
Elgesio terapija:
• Stop/Start
• Suspaudimo technika
• Seksualiniai pratimai
Santykių psichoterapeuto konsultacija
Antraeilis:
Vaistai:
• SSRI vaistai
• Vietiniai anestetikai

Pirmaeilis:
Vaistai:
• SSRI vaistai
• Vietiniai anestetikai
Antraeilis:
Elgesio terapija:
• Stop/Start
• Suspaudimo technika
• Seksualiniai pratimai
Santykių psichoterapeuto konsultacija

←

↓

PACIENTO →
PASIRINKIMAS

↓

Medikamentinio gydymo palaipsninis nutraukimas po 6–8 sav. gydymo
6 pav. Priešlaikinės ejakuliacijos diagnostikos ir gydymo algoritmas

7.2. Peirono liga
Sergant Peirono liga balzganojo dangalo, tunica albuginea, srityje susidaro pluoštinis mazgelis. Šios ligos paplitimas tarp 40–70
metų vyrų yra apie 0,4–3,5 proc.
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Ligos etiologija ir patofiziologija nežinomos.
Nustatyta daug galimų etiologinių veiksnių. Varpos trauma yra
pats realiausias rizikos faktorius.
Varpos mikrotrauma gali sukelti nedidelį kraujavimą ir fibrino
atsiradimą ties balzganuoju dangalu, tunica albuginea. Šis fibrinas
aktyvina fibroblastų, sukeliančių uždegiminę reakciją, lemiančią
kalcifikavimąsi.
Mažas balzganojo dangalo, tunica albuginea, sužeidimas gali sukelti emisinės venos įtrūkimą ir kraujavimą tankiuose balzganojo
dangalo, tunica albuginea, pasluoksniuose.
Fibrino pasišalinimas ir uždegiminių ląstelių kaupimasis gali
sukelti ištekančių venų nepraeinamumą ir sukelti uždegiminį procesą. Tai skatina fibroblastus gaminti skaidulas.
Elastanai gali sunaikinti skaidulų tinklą ir sumažinti elastingumą. Kartu šie procesai sukelia fibrozę ir tipiškus Peirono ligos
simptomus: varpos skausmą, ypač erekcijos metu, kalcifikatus ir deformuotumą.
Kalcifikuotą varpos plokštelę turinčius pacientus reikia patikinti, ar šie pokyčiai ne onkologinės kilmės. Gydytojui reikėtų taip pat
papasakoti, kaip atsirado ši liga, jos gydymo galimybes, rezultatus ir
galimas komplikacijas.
Gydymas – kuo konservatyvesnis. Operacija – paskutinė išeitis
Pasiūlyta daugybė vaistų, tačiau geriausių rezultatų pasiekiama
gydant vitaminu E ir kolchicinu. Šie rezultatai nėra visiškai įrodyti.
Šiuo metu rekomenduojama vartoti homeopatinį preparatą
„Zeel“, kuris išleidžiamas tabletėmis ir tepalo forma.
Kortikosteroidų ir verapamilio leidimas į „plokštelę“ nėra veiksmingas.
Operacijos indikacijos:
• Vyras turi sirgti šia liga mažiausiai 12 mėnesių, o jo būklė
turi būti stabili bent 6 mėnesius.
• Dėl varpos deformacijos komplikuoti lytiniai santykiai.
• Erekcijos pobūdis padeda apsispręsti, kokią techniką naudoti: rekonstrukcinę operaciją ar protezą.
• Pacientams reikėtų pateikti visą informaciją apie operacijos
rezultatus ir padarinius.
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2 lentelė. Chirurginis gydymas. Plokštelės pašalinimas
1. Plokštelės išpjovimas
ir defekto padengimas

Pašalinama plokštelė
Defektas atkuriamas venos sienelės lopu arba odos
transplantatu

2. Dangalo pašalinimas
ir defekto pakeitimas
kojos poodine arba kita
vena (kad būtų išvengta
plokštelės pašalinimo
komplikacijų)

Plokštelės viduryje atliekamas H raidės formos
skersinis įpjovimas
Dangalo defektas pamatuojamas praskečiant varpą
Paimta kojos poodinė vena panaudojama defektui
padengti

3. Akytkūnio plastika
(plokštelė paliekama):
a) pleištinė rezekcija;
b) klostė

Priešingoje akytkūnio sienelėje (negu plokštelė)
pašalinama balzganojo dangalo dalis, tunica albuginea, vėliau krašteliai suartinami ir susiuvami.
Varpos ištiesinimas, naudojant klostę („gofravimą“), kitoje varpos pusėje nei plokštelė.

4. Varpos protezai

Chirurginė technika aptarta skyrelyje „Varpos protezai“

7.3. Priapizmas
Priapizmas (gr. priapismos – Graikijos vaisingumo dievo Priapo
vardas) – stabili, patologiška varpos erekcija (be seksualinio sujaudinimo), trunkanti daugiau nei 6 valandas.
Etiologija
Priapizmą sukelia neurologinės (galvos smegenų augliai, galvos traumų padariniai, mielitas, dauginė sklerozė), kraujo (leukozė,
trombocitemija), lytinių organų ligos (kavernozitas, varpos augliai
ir traumos), apsinuodijimas, alkoholizmas, lėtinis inkstų nepakankamumas).
Tiesioginė priežastis – sutrikusi varpos akytkūnių kraujotaka.
Kartais labai padidėja arterinis kraujo pritekėjimas, todėl akytkūniai
persipildo, o kartais užtveriamas veninis nutekėjimas, todėl kraujas
užsistovi, pakinta cheminės jo savybės.
Priapizmas yra ūminė urologinė patologija, retai praeinanti savaime.
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Tipai
Išeminis
Dažniausia forma – išeminis priapizmas. Jį sukelia staigus veninio kraujo pritekėjimas, nulemiantis erekcijos neatslūgimą. Šią
būklę reikia nedelsiant gydyti.
Dažniausia yra jatrogeninė ligos priežastis. Ji siejama su vaistais,
dažniausiai su akytkūnio (intrakavernozinėmis) injekcijomis, kartais su psichotropiniais, antihipertenziniais preparatais ir kai kuriais
antikoaguliantais. Jie slopina lygiųjų raumenų susitraukimą.
Neišeminis tipas
Tai varpos ar tarpvietės bukos traumos padarinys. Nesvarbu,
kokios priežastys, tarp didelio arterinės sistemos spaudimo ir mažesnės akytųjų ančių kraujotakos, susidaro fistulė. Šią fistulę galima
pamatyti atlikus spalvinį doplerinį ultragarsą arba atrankiąją (selektyviąją) varpos arteriografiją.
Diagnostika
Kraujo prisipildo tik varpos akytkūniai, o kempininė šlaplės dalis ir varpos galvutė neįsitempusi.
Klinikiniai požymiai
Jaučiami skausmai prie varpos pagrindo ir tarpvietėje, atsirandantys po kelių valandų nuo priepuolio pradžios, kartais varpa patinsta, ypač apyvarpė.
Gydymas
Išeminio priapizmo gydymas:
1. Kraujo aspiracija su / be irigacija epinefrino (100–500 mikrog/
ml, kas 3–5 min. valandos laikotarpiu).
2. Tolimosios arba artimosios nuosruvos sudarymas (distalusis
ar proksimalusis šuntavimas – kavernospongiozinė anastomozė).
Neišeminio priapizmo gydymas:
1. Stebėsena.
2. Arteriografija ir embolizacija.
3. Chirurginis kraujagyslių perrišimas.

59

3 lentelė. Priapizmo chirurginio gydymo taktika
1. Chirurginė technika
Tikslas:
sumažinti veninio kraujo
spaudimą akytkūniuose

Winterio technika
Specialia adata duriama tarp akytkūnių ir kempininio audinio.

2. Tiesioginė anastomozė tarp corpora cavernosa
(CC) ir corpus spongiosum (CS)
CC

3. Kojos poodinė vena
įtveriama, įstumiama po
oda į balzganąjį dangalą,
tunica albuginea (TA) ir
tvirtinama toje pačioje
pusėje
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CS

Jungtis

Rekomendacijos
Visų pacientų, sergančių erekcijos sutrikimais, turi būti surinkta seksualinė, medicininė ir psichosocialinė anamnezė, atliktas objektyvus tyrimas ir reikalingi laboratoriniai tyrimai. Anamnezė turi
būti surinkta visų pacientų, kurie skundžiasi erekcijos sutrikimais.
Vertinant erekcijos disfunkciją, ypatingas dėmesys skiriamas:
1. Įgyjant paciento pasitikėjimą.
2. Įtraukiant partnerės dalyvavimą į pokalbį.
3. Konsultuoti ne mažiau kaip 30–40 minučių.
4. Nuodugniai išsiaiškinti gretutines ligas ir vartojamus vaistus.
Psichosocialiniu vertinimu gali būti atskleistos psichologinės
kančios arba partnerių tarpusavio nesutarimai, kuriuos reikia aiškintis prieš gydymą arba erekcijos sutrikimų gydymo metu.
Gydytojas privalo sudaryti laboratorinių tyrimų planą pagal paciento skundus ir rizikos veiksnius. Pacientui turi būti suteikta informacija apie tyrimo reikšmę ir kartu aptarti jo rezultatai.
Pirmasis erekcijos sutrikimų gydymo žingsnis – suprasti paciento ir jo partnerės būklę, diagnostinių tyrimų duomenis ir nustatyti paciento bei partnerės norus, viltis, prioritetus ir pirmenybes.
Labai svarbu sužinoti paciento ir partnerės skundus, lemiančius gydymo indikacijas ir modifikacijas. Būtina identifikuoti ir atpažinti
medicinius ir psichologinius veiksnius, turinčius įtakos konkretaus
paciento erekcijos sutrikimui. Ne visiškai išsiaiškinus erekcijos sutrikimų priežastis, rizikos veiksnius, psichosocialinius poros santykius, pacientą siųsti konsultuoti urologui.
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