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ΓΝΑΡΙΟ Ι 
Ο Νίθμξ ζέιεη κα 

«ζηαμαηήζεη ημκ πνόκμ» 



Ο Νίθμξ ζέιεη κα  
«ζηαμαηήζεη ημκ πνόκμ…» 
 64 εηώκ, 85 θηιά, 1,88, επηπεηνεμαηίαξ 
 Τπενηαζηθόξ, οπό ζεναπεία με δημονεηηθά 
 Πακηνεμέκμξ 4 πνόκηα ζε 2μ γάμμ με ηεκ 

μύδο, 47 εηώκ, ηέςξ γναμμαηέαξ ημο, με 
έκημκε ζελμοαιηθή ζπέζε πνηκ ημκ γάμμ. 2 
μεγάια παηδηά από ημκ 1μ γάμμ. Υςνίξ άιιμ 
γάμμ ή παηδηά ε μύδο.  

 Πανάιιειεξ ζπέζεηξ με επηηοπία θαη μεηά ημκ 
γάμμ 

 Η ζελμοαιηθή ζπέζε θζίκεη μεηά ημκ γάμμ, ημκ 
ηειεοηαίμ πνόκμ δεκ έπεη επαθέξ με ηεκ ζύδογμ. 



Η απμηοπία ημο Νίθμο … 
Μηα κέα ύπανλε μπαίκεη ζηε δςή ημο Νίθμο... 
 
20 πνόκηα κεώηενή ημο, ε ζπέζε πνμπςνάεη, 

αιιά απμηογπάκεη ζε 3 πνμζπάζεηεξ… 
 
Ο Νίθμξ ηνμμμθναηείηαη ... 
 
Ο Νίθμξ παναπέμπεηαη γηα ακδνμιμγηθό 

έιεγπμ....  

K 



 
Ο θόβμξ ημο Νίθμο… 

Νίθμξ: Γηαηνέ ηη έπς πάζεη; Γγώ πμηέ 
δεκ είπα πνόβιεμα; Σέιεηςζε ε δςή 
μμο;  

Γηαηνόξ: Μεκ ακεζοπείξ. ε όιμοξ μαξ 
ζομβαίκεη θάπμηεξ θμνέξ. 

Νίθμξ: Θέις κα λένς, είκαη μνγακηθό 
ή ροπμιμγηθό; Βμήζεζέ με κα 
μάζς… 

 Θα ηνειαζώ! 
 



Σν ζεμνπαιηθό ηζηνξηθό ζε 5 ιεπηά! 

1. Πόηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ είρεο ζεμνπαιηθή επαθή; 

2. Πόηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ είρεο θαιή ζηύζε; 

3. Ήηαλ ε ζηύζε ζνπ αξθεηά ζθιεξή γηα δηείζδπζε; (Απαηηείηαη βνήζεηα κε ην ρέξη;)  

4. Μπνξείο λα δηαηεξήζεηο ηε ζηύζε ζνπ κεηά ηελ θνιπηθή δηείζδπζε κέρξη λα 

ηειεηώζεηο; 

5. Έρεηο ζηύζεηο ηε λύρηα ή πξσηλέο ζηύζεηο;  Δίλαη θαιύηεξεο από ηηο ζηύζεηο κε 

εξσηηθό εξέζηζκα (απλαληζκό, ζύδπγν, εξσκέλε); 

6. Σν πξόβιεκα εκθαλίζηεθε μαθληθά ή παξνπζηάδεη κηα πξννδεπηηθή εμέιημε θαη 

επηδείλσζε; 

7. Δίζαι ικανοποιημένορ από ηην ζεξοςαλική ζος ζυή με ηην επυηική ζος 

ζύνηποθο; 

8. Πόζν ηθαλνπνηεκέλε λνκίδεηο όηη είλαη ε εξσηηθή ζνπ ζύληξνθνο από ζέλα; 

9. Έρεηο επηζπκία γηα ζεμνπαιηθή επαθή; 

10. Πόζν έρεη επεξεάζεη ην πξόβιεκα ηελ θαζεκεξηλή ζνπ δσή (δηάζεζε – 

νηθνγέλεηα -δνπιεηά); 

 

 



Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 4 ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ: 

 

Ε3:  Όηαλ πξνζπάζεζεο λα έξζεηο ζε ζεμνπαιηθή επαθή,  

 πόζν ζπρλά θαηάθεξεο λα δηεηζδύζεηο (κπεηο) ; 

 

Ε5:  Καηά ηελ δηάξθεηα ζεμνπαιηθήο επαθήο, ήηαλ δύζθνιν  

 λα δηαηεξήζεηο ηε ζηύζε ζνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζε  

 ηεο επαθήο; 

 

Ε13:  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζαη ζπλνιηθά από ηελ  

   ζεμνπαιηθή ζνπ δσή; 

Rosen RC et al: Urology 49: 822, 1997  

Γηεζλήο Γείθηεο ηπηηθήο Λεηηνπξγίαο 

International Index of Erectile Function (IIEF) 
οι 3 κρίσιμες ερωτήσεις 



Αζζελήο πνπ αλαθέξεη Γ 

1. εξοςαλικό ιζηοπικό 

2. Ιαηπικό ιζηοπικό 

3. Φςσιαηπικό ιζηοπικό 

4. Κλινική εξέηαζη 

5. Δπγαζηηπιακέρ 

εξεηάζειρ 

Γεν 

απαιηούνηαι 

άλλερ 

εξεηάζειρ 

Δνημέπυζη αζθενή/ ζςνηπόθος 

Λήτη κοινήρ απόθαζηρ 

Θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη 

Πποαιπεηικέρ και/ή  

ειδικέρ εξεηάζειρ 

Απαιηούνηαι  

ειδικέρ εξεηάζειρ 

Βαζηθόο έιεγρνο 

(απαξαίηεηνο) 

Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ 

Hatzichristou DG, Rosen R et al: J Sex Med. 2004; 1: 49-57 

http://www.congress-urology.org/erectile/p.erectile.html


Έγπνςμε Doppler 
οπενεπμημμμγναθία 

Φσζηοιογηθά εσρήκαηα 

Μεηθηή-αγγεηογελής                                                     
αηηηοιογία 



Evaluation of Penile vascular disease 



Φπζηνινγηθή λπθηεξηλή ζηπηηθή δξαζηεξηόηεηα 

1ε λύθηα 2ε λύθηα 

3ε λύθηα 

Hatzichristou DG et al.  J Urol 1998, 159:1921-1926 



Παζνινγηθή λπθηεξηλή ζηπηηθή δξαζηεξηόηεηα 

1ε λύθηα 2ε λύθηα 

3ε λύθηα 

Hatzichristou DG et al.  J Urol 1998, 159:1921-1926 



Φανμαθμζεναγγμγναθία 

Μαδηθή θιεβηθή δηαθσγή 

a. Οπηζζοεβηθό 
θι.πιέγκα 

b. Ρατηαία θιέβα πέοσς 

c. εραγγώδες ζώκα 

A 



Καηάθλιτη 

K X 



Καηάθλιτη Καπδιοπάθειερ 

Empana JP, et al. Circulation 2005 



ΓΝΑΡΙΟ ΙI 
Η «μδύζζεηα» ημο 

Γπαμεηκώκδα 



Ο Γπαμεηκώκδαξ 
•   56 εηώκ, δηθεγόνμξ, επηηοπεμέκμξ , αγπώδεξ 

•   ύδογμξ ηεξ Μαίνεξ από 20 εηίαξ, 2 μεγάια παηδηά 

•   Καιή ζπέζε ακάμεζα θαη ζελ. δςή ζημ πανειζόκ 

•   Οηθμγεκεηαθό  ηζημνηθό οπένηαζεξ (παηέναξ πέζακε ζηα 58  από έμθναγμα) 

•   35 πνόκηα θαπκηζηήξ (30/εμένα), οπένβανμξ  (181cm, 98 θηιά) 

•   Yπένηαζε, από 3εηίαξ 

•   Ακαθένεη όηη ηειεοηαία έπεη θεθαιαιγίεξ, αϋπκίεξ θαη θάκεη μαύνεξ ζθέρεηξ 

•   Μείςζε ζελ. επηζομίαξ, αδοκαμία δηείζδοζεξ 9/10 απόπεηνεξ  

•   Ο μονμιόγμξ ημο δίκεη Viagra 50 mg (θνοθά από ηεκ Μαίνε) - μέηνηα ζηύζε 

•   Ο μονμιόγμξ ζομβμοιεύεη κα πνμζπαζήζεη λακά.  

•   Απόπεηνα με δηθή ημο πνςημβμοιία με Viagra  100 mg (ημ είπε ζηε Μαίνε) με 
πμιύ θαιή ζηύζε, αιιά ε Μαίνε «δεκ είπε όνελε». 

•   Απεοζύκεηαη ζε εηδηθό Ακδνμιμγηθό ηαηνείμ, αιιά μ ηαηνόξ ημκ εκεμενώκεη όηη 
πνέπεη κα δεη πνώηα θανδημιόγμ θαη ημκ παναπέμπεη. 

X 



Γπαμεηκώκδαξ: Κε Βιαπόπμοιε, μ θ. 
Ρόθθαξ μμο είπε όηη πνέπεη 
μπςζδήπμηε κα με δεη θαη 
θανδημιόγμξ.  

       Έπς πμιύ δνόμμ αθόμα μπνμζηά    
μμο ;;;; 

Η «μδύζζεηα» ημο Γπαμεηκώκδα 
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Hatzichristou D et al. J Urol. 2002;168:615-20  

2,7% ησλ αζζελώλ κε πξόβιεκα ζηύζεο  

πνπ επηζθέπηνληαη Αλδξνινγηθό ηαηξείν  

αλήθνπλ ζηελ νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ! 



Erectile Dysfunction and 

Coronary Artery Disease 

Risk factors 

• Diabetes m.  

• Atherosclerosis 

• Renal Failure 

• Smoking 

• Obesity 

• Spinal Cord Injury 

• Prostate surgery 

• Neurological 

causes 

• Anxiety 

• Hypertension 

• Dyslipidemia 

• Depression 

• Drugs 

• Alcohol 

RF for Erectile Dysfunction 

• Hypertension   

• Smoking 

• Dyslipidemia 

• Diabetes Mellitus 

• Obesity 

• Physical inactivity 

Major RF for CAD 



• Diabetes m. 20% 

• Atherosclerosis 

• Renal Failure 

• Smoking 

• Obesity 

• Spinal Cord Injury 

• Prostate surgery 

• Neurological 

causes 

• Anxiety 

• Hypertension 42% 

• Dyslipidemia 42% 

• Depression 11% 

• Drugs 

• Alcohol 

RF for Erectile Dysfunction 

• Hypertension   

• Smoking 

• Dyslipidemia 

• Diabetes Mellitus 

• Obesity 

• Physical inactivity 

Seftel A, et al. J Urol June 2004 

272,325 pts 

studied from 1995 through 2002 

Erectile Dysfunction and 

Coronary Artery Disease 

Risk factors 

Major RF for CAD 
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Erectile Dysfunction 
Mechanisms of Increased Risk 

Vlachopoulos C, et al. Eur Heart J 2006 
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1. ED is associated with 

increased inflammatory 

and endothelial-

prothrombotic 

activation in men with 

or without CAD  

3. For most markers, 

ED confers an 

incremental 

unfavorable impact 

when combined with 

CAD  

2. In men with ED only, 

inflammatory and 

prothrombotic 

activation is almost 

similar compared with 

men with CAD only 



ηεθανιαία νόζορ και ηςηική Γςζλειηοςπγία 

 In 49% of the CAD pts there was some degree of ED 

Montorsi F, et al. Eur Urol 2003 

 75% of the pts with CAD had ED 
Kloner RΑ, et al. J Urol 2003 

 65% of the pts with CAD had ED 
Solomon H, et al. Am J Cardiol 2003 

 Degree of ED is related to the extent of coronary artery disease 

Greenstein A, et al. Int J Impot Res 1997 

 ED is more frequent in diabetic pts with silent CAD than in those 

without 
Cazzaruso, et al. Circulation 2004 



Thompson IM, et al: JAMA 2005 

Erectile dysfunction-prognosis 

9457 άνδπερ 

5 έηη παπακολούθηζηρ 



ηςηική δςζλειηοςπγία και καπδιαγγειακόρ κίνδςνορ 

Thompson IM, et al: JAMA 2005 

11% 

2% 



ηςηική δςζλειηοςπγία αγγειακήρ αιηιολογίαρ 

και ζιυπηπή ζηεθανιαία νόζορ 

Vlachopoulos et al. Eur Urol 2005 

Πποοπηική μελέηη-αγγειογπαθική 

50 αζθενείς 

37 αζθενείς με μη 

αιμαηηρή δσναμική 

δοκιμαζία αρνηηική 

για ιζταιμία  

9 αζθενείς με 
αγγειογραθικά 
ηεκμηριωμένη 

ζηεθανιαία νόζο 

3 αζθενείρ με μη 
αιμαηηπή δςναμική 

δοκιμαζία θεηική  για 

ιζσαιμία  
 

+ 

Αζσμπηωμαηικοί !!! 

1 ζηοσς 5 πέληε 

έτεη ζηφπερή ζηεθαληαία λόζο !!! 

Μονάδα Καπδιαγγειακών Νόζυν  

& εξοςαλικήρ Τγείαρ 



LAD Stenosis 



ΓΝΑΡΙΟ ΙΙΙ 
Ο πνμβιεμαηηζμόξ  

ηεξ Μαηίκαξ 



Ο πνμβιεμαηηζμόξ  
ηεξ Μαηίκαξ…  

 44 εηώκ, πακηνεμέκε 15 πνόκηα με ημκ Πάκμ -47 
εηώκ- με 1 παηδί θμηηεηή ζε άιιε πόιε. 
 

 Ο άκδναξ ηεξ δεκ ηα θαηαθένκεη ηειεοηαία. 
Ιδηαίηενα ημ ηειεοηαίμ 3μεκμ δεκ έπμοκ πηα 
επαθέξ. Η Μαηίκα θμβάηαη όηη δεκ είκαη επηζομεηή 
από ημκ Πάκμ, βιέπμκηαξ αιιαγέξ ζηεκ 
ζομπενηθμνά ημο απέκακηί ηεξ. Δεκ έπεη δηάζεζε 
γηα ζελ μαδί ηεξ, πνμβάιιμκηαξ δηθαημιμγίεξ πμο 
ηεκ ζομώκμοκ αιιά θαη ηεκ ακεζοπμύκ.  



Ο πνμβιεμαηηζμόξ  
ηεξ Μαηίκαξ…  

 
Δείπκεη θμοναζμέκμξ, θαθμδηάζεημξ εκώ 
παναπμκείηαη γηα πμκμθέθαιμ, θάζε θμνά πμο 
αηζζάκεηαη απεηιμύμεκμξ γηα ζελμοαιηθή επαθή με 
ηε γοκαίθα ημο. Μηιάεη γηα επαγγειμαηηθό άγπμξ 
θαη αγςκηά γηα ηεκ μείςζε ηεξ ζελμοαιηθήξ ημοξ 
δςήξ, όπςξ μ ίδημξ ηεξ ιέεη. Τειεοηαία μάιηζηα 
ηεξ είπε όηη ζθέθηεθε κα πάνεη θακέκα πάπη γηα κα 
βειηηώζεη ηεκ ζηύζε ημο. 



Ο πνμβιεμαηηζμόξ  
ηεξ Μαηίκαξ…  

 
Αοηή πνμβιεμαηίδεηαη ακ μ Πάκμξ έπεη θίιε…, 
θαη δεκ ζέιεη ηεκ ίδηα. Φμβάηαη όηη ημ πάπη  πμο 
δεηάεη μ Πάκμξ είκαη γηα κα μπμνέζεη κα θάκεη 
ένςηα μαδί ηεξ από «ζοδογηθό θαζήθμκ» θαη θόβμ 
εκμπήξ πμο μάιιμκ ε ίδηα ημο δεμημονγεί με ημ 
ζελμοαιηθό ηεξ θάιεζμα. Ακανςηηέηαη μήπςξ 
οπάνπεη θαη θάπμηα άιιε εκδηαθενόμεκε… 
 

 Μμηνάδεηαη ημ πνόβιεμα με ηεκ θανμαθμπμηό ηεξ 
γεηημκηάξ ηεξ… 
 



 
Η Μαηίκα απανεγόνεηε… 

Μαηίκα: Άκκα ζέις ηε βμήζεηά ζμο. Τειεοηαία μ 
Πάκμξ έπεη πνόβιεμα ζημ ζελ μαδί μμο. Μεηά 
από μηα απμηοπία ηεξ ζηύζεξ ημο με 
απμθεύγεη, δείπκεη κα με με ζέιεη, εκώ μμο 
είπε όηη ζέιεη κα πάνεη πάπη γηα κα βμεζεζεί. 
Αηζζάκμμαη όηη ημ θάκεη αγγανεία. Κάηη μμο 
θνύβεη. Μήπςξ δεκ με ζέιεη άιιμ; Λεξ, κα 
έπεη βνεη θαμηά άιιε; 



 
Η Μαηίκα απανεγόνεηε… 

Φανμαθμπμηόξ: Μεκ πάεη μ κμοξ ζμο ζημ θαθό. Ο Πάκμξ, 
μήπςξ θμβάηαη κα ζε πιεζηάζεη γηαηί πηζηεύεη όηη ζα 
λακαπμηύπεη;Ακ ζομβαίκεη θάηη ηέημημ, ζα πεη όηη 
μεηνάξ γηα αοηόκ θαη αηζζάκεηαη όηη γίκεηαη νεδίιη 
μπνμζηά ζμο. Ελάιιμο, από όηη μμο έπεηξ πεη, ε ζπέζε 
ζαξ πάεη θαιά θαη αοηόξ ζε αγαπάεη. Ούηε είπεξ 
δείγμαηα όηη λεκμθμηημύζε άιιεξ. Αοηό πμο βιέπεηξ με 
ημκ Πάκμ, εγώ ημ δς θαζεμενηκά θαη μάιηζηα θαη ζε 
άκδνεξ κεανόηενεξ ειηθίαξ από αοηήκ ημο άκδνα ζμο.  
Γη αοηό με ημ ανκεζείξ. Μάιηζηα, θνόκηηζε κα πάηε 
μαδί ζε έκακ εηδηθό! 



 
Σα ενςηήμαηα ηεξ Μαηίκαξ … 

Μαηίκα: Μα είκαη ογηέζηαημξ. Καη ηη, κ’ ανπίζεη ηα πάπηα από 
ηώνα; Καη δεκ ζα μάζς πμηέ ακ με ζέιεη πηα; 

 

Φανμαθμπμηόξ: Αοηό δεκ είκαη αιήζεηα, δεκ είκαη 
αθνμδηζηαθά, δεκ επενεάδμοκ ηεκ επηζομία. Ακ δεκ ζε 
ζέιεη, δεκ ζα θάκμοκ ηίπμηα. Σθέρμο όμςξ, πόζμ έπεη 
μπιμθάνεη μ ίδημξ με ημ θόβμ ηεξ ζηύζεξ ημο, πμο ημο 
έπεη γίκεη έμμμκε ηδέα, θόβμκηάξ ημο θάζε  επηζομία ημο 
γηα επαθή. Γη αοηό, μηιώκηαξ θαη μη δομ με ημκ εηδηθό, ημ 
πάπη ζα έπεη απμηέιεζμα (πνμζδμθία). 



Οη ροπμγεκείξ δνόμμη  
ηεξ ενςηηθήξ δηέγενζεξ 

Οη ακηακαθιαζηηθμί δνόμμη  
ηεξ ενςηηθήξ δηέγενζεξ 



Επηπρώο πνπ 

ππάξρεη θαη ην 

Viagra! 



ΓΝΑΡΙΟ ΙV 
Σα ενςηεμαηηθά ημο Γηάκκε 



Ο Γηάκκεξ … πνίκ 

 50 εηώκ, 86 θηιά, 1,80 
 

 Πακηνεμέκμξ με ηεκ Σμθία, 47 εηώκ, με 2 
παηδηά 

 
 Καπκηζηήξ, «ιίγε» (240) πμιεζηενίκε 



Ο Γηάκκεξ … μεηά 

 Πνηκ 3 μήκεξ θαηώηενμ έμθναγμα μομθανδίμο. 
Έγθαηνε ζνμμβόιοζε, αθμιμύζςξ 
αγγεημπιαζηηθή ζηε δεληά ζη. 

 Σήμενα είκαη αζομπηςμαηηθόξ 
 Πμηέ πνηκ ζεμακηηθό πνόβιεμα ζηύζεξ.  
 Τώνα θαιέξ πνςηκέξ ζηύζεηξ αιιά απμθεύγεη  
ηεκ επαθή 

 



Ο Γηάκκεξ μηιάεη ζημκ 
ακδνμιόγμ… 

 
Γηάκκεξ:    Μπμνώ κα επακέιζς ζηεκ  

   ζελμοαιηθή μμο δςή; 
 
Ακδνμιόγμξ:  Πενίμεκε κα δμύμε πώξ ζα 

   πάεη ε θανδηά θαη   
   βιέπμομε μεηά… 

X 



Sex και καπδιαγγειακόρ κίνδςνορ 

Muller JE, et al. JAMA 1996;275:1405–1409 

Ο ζσεηικόρ κίνδςνορ ζε ζηαθεποποιημένοςρ αζθενείρ με ιζηοπικό 

ζηηθάγσηρ ή εμθπάγμαηορ ηος μςοκαπδίος δεν είναι μεγαλύηεπορ (2,1 

και 2.9) ζε ζσέζη με ανθπώποςρ σωπίρ ιζηοπικό ΣΝ (2,5) 

Το sex πσροδοηεί ηο 0.9% ηων εμθραγμάηων 

Η βαριά άζκηζη πσροδοηεί 3.8% ηων εμθραγμάηων 



 

 Η ζεξοςαλική ππάξη ζσεηίζεηαι με ςπαπκηό αλλά σαμηλό 

κίνδςνο για καπδιακό επειζόδιο, ηόζο ζηο γενικό πληθςζμό, 

όζο και ζηοςρ αζθενείρ με ιζηοπικό ζηεθανιαίαρ νόζος απκεί 

αςηοί να έσοςν εκηιμηθεί και θεπαπεςθεί ζυζηά 

 

Sex και καπδιαγγειακόρ κίνδςνορ 



Δνεπγειακή καηανάλυζη διαθόπυν 

δπαζηηπιοηήηυν 

• 3 METS 

– Very light exertion 

– Office work, city driving   

• 4 METS  

– Light exertion, normal breathing 

– Slow walking, shopping 

• 5 METS 

– Moderate exertion (deep breathing) 

– Normal walking, slow biking 

– Downhill skiing 

• 6 METS 

– Vigorous exertion, panting 

– Slow jogging, speed-walking   

• 7 METS 

– Heavy exertion, gasping, sweating 

– Running, shoveling heavy snow

  

Treadmill test  

 

Bruce protocol: 

• Stage 1  (4–5 METs) 

 

  

 

 

 

 

• Stage 2  (6–7 METs)  

  2.5 mph, 12% grade 

 

 

εξοςαλική δπαζηηπιόηηηα 2–5.4 METS 

Mittleman M, et al. N Engl J Med 1993 





Χακειού θηλδύλοσ 
• αζςμπηωμαηικοί αζθενείρ 

• < 3 παπάγονηερ κινδύνος 

• πςθμιζμένη ςπέπηαζη 

• ήπια ζηαθεπή ζηηθάγση 

• επιηςσήρ επαναγγείωζη 

• ανεπίπλεκηο έμθπαγμα  

  (>6-8 εβδομάδερ) 

• ήπια βαλβιδοπάθεια 

• ήπια καπδιακή ανεπάπκεια     

  (ζηάδιο NYHA I) 

Ελδηάκεζοσ 

θηλδύλοσ 
• > 3 παπάγονηερ κινδύνος 

• μεηπίος βαθμού ζηαθεπή  

  ζηηθάγση  

• ππόζθαηο έμθπαγμα   

  μςοκαπδίος  (>2, <6   

  εβδομάδερ ) 

• ενδιάμεζος  βαθμού    

  καπδιακή ανεπάπκεια  

  (ζηάδιο NYHA IΙ) 

• ΑΕΕ, πεπιθεπική  

  αγγειακή νόζορ  

Υυειού θηλδύλοσ 
• αζηαθήρ ζηηθάγση  

• αππύθμιζηη ςπέπηαζη 

• ζοβαπή καπδιακή 

ανεπάπκεια(ζηάδιο NYHA 

III/IV) 

• ππόζθαηο έμθπαγμα 

μςοκαπδίος (<2 εβδομάδερ), 

ππόζθαηο ΑΕΕ 

• ζοβαπέρ αππςθμίερ  

• ςπεπηποθική 

μςοκαπδιοπάθεια, άλλερ 

καηηγοπίερ 

μςοκαπδιοπαθειών  

• μεηπίος /ζοβαπού βαθμού 

βαλβιδοπάθεια  

The Princeton II Consensus Panel 

εξοςαλική δπαζηηπιόηηηα και καπδιαγγειακόρ κίνδςνορ 

Γιαζηπυμάηυζη αζθενών 



ΓΝΑΡΙΟ V 
Η πμνεία ημο Κώζηα ... 



Η γιοθηά δςή ημο Κώζηα… 
 58 εηώκ, 71 θηιά, 1,79 
 πακηνεμέκμξ με ηεκ Μανία, 58 εηώκ, με 3 παηδηά 
 ζαθπανμ-δηαβεηηθόξ από 12εηίαξ, ηκζμοιηκμ- 

ελανηώμεκμξ 8 πνόκηα 
 ηζημνηθό 10 πνόκηα οπένηαζεξ –νοζμηζμέκεξ 

πιέμκ με ηνηπιό ζπήμα.  
 θαιά νοζμηζμέκμξ ηα ηειεοηαία 2 πνόκηα, αθμύ 

αθμιμοζεί πηζηά ηηξ μδεγίεξ ημο γηαηνμύ ημο θαη 
έπαζε θαη 15 θηιά. 



Σμ πνόζθαημ πνόβιεμα ημο 
Κώζηα… 

 ηζημνηθό ζηοηηθήξ δοζιεηημονγία από 6εηίαξ 
 πνμ 2εηίαξ μ δηαβεημιόγμξ πμο νύζμηζε θαη 

ημ ζάπανμ, ζοκηαγμγνάθεζε ζηιδεκαθίιε 
50mg. Ακηαπμθνίζεθε θαιά μέπνη ζήμενα, 
αιιά ηειεοηαία ε ακηαπόθνηζε μεηώζεθε, ε 
γοκαίθα ημο δοζθμνεί. 

 Επηζθέπηεηαη ημκ ακδνμιόγμ .... 



Ακδνμιόγμξ: Πνέπεη κα θάκμομε ηε 
ζηιδεκαθίιε 100 mg. 

 
Κώζηαξ: Γηαηνέ μμο δεκ είκαη μεγάιε ε 

δόζε; Γίκαη αζθαιέξ; Μήπςξ κα 
δμθημάζς θάπμημ από ηα κεώηενα; 

Σα ενςηεμαηηθά ημο Κώζηα… 



Θεραπεσηηθές επηιογές ζηελ Γ 



Αγγεηοδραζηηθό 
θάρκαθο, ελίεηαη 
απ’ εσζείας κέζα 
ζηα ζεραγγώδε 

ζώκαηα ηοσ πέοσς, 
καθράλ ηες κέζες 

γρακκής 

εραγγώδες ζώκα 

Μέζε γρακκή 

Δγθάρζηα ηοκή ζηο ζώκα ηοσ πέοσς 

Δλδοζεραγγώδεης ελέζεης 



Πεϊθές προζέζεης 

Reservoir 

Κύιηλδροη 

Αληιία 

Προζζεηηθή 
ζσζθεσή από 

ποιιαπιά κέρε 
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Adapted from 

Lue TF. N Engl J Med. 

2000;342:1802-1813. 

Click here to advance to next slide 

Αλαζηοιείς ηες PDE-5 :  
κεταληζκός δράζες 



Sildenafil bound to PDE5 catalytic domain  

Very specific structural requirements 
required access to catalytic domain. 

Data on file Pfizer 
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Πίλαθας Φαρκαθοθηλεηηθώλ 
παρακέηρωλ ηωλ εθιεθηηθώλ PDE-5 
αλαζηοιέωλ 

Παράκεηρος Sildenafil 
Νήζηης (100mg) 

Tadalafil 
Νήζηης (20mg) 

 

Vardenafil 
Νήζηης (20mg)  

Cmax, ng/ml 450 378 

 
209 

tmax, ώρες 1 2.0 1 

t½, ώρες 4 17.5  
(21.6: ηλικιωμένοι) 

 

 

4-5 

Γέζκεσζε κε 
πρωηείλες % 

96% 94% 

 
94% 

Βηοδηαζεζηκόηεηα % 
40% ΔΕ 

 
15% 



Ιζηηθή θαηακμμή ηςκ δηαθόνςκ PDE 
Ιζμεκδύμςκ & εθιεθηηθόηεηα ηεξ Sildenafil, 

Vardenafil & Tadalafil 

Reffelmann T et al. Circulation 2003;239-44 
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μεηά απο γεύμα αναμονή <1 σωπίρ επεθιζμό μέσπι 50mg

δόζη

σωπίρ ένδειξη

100mg

32 

22 

12 

44 

8 

Ν=100 

Hatzichristou DG et al. Eur Urol, 2005; 47(4):518-22 

Λάζνο ρξήζε: Μειέηε ζε 100 αζζελείο  

πνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ ζηιδελαθίιε 



Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ησλ αλαζηνιέσλ 

ηεο θσζθνδηεζηεξάζεο ηύπνπ 5 

Αλεπηζύκεηε 

ελέξγεηα 

 

ηιδελαθίιε 

100mg 

 

Σαδαιαθίιε 

20mg 

 

Βαξδελαθίιε 

20mg 

 Κεθαιαιγία 

 
15.8% 

 
14% 

 
16% 

 Δμάςεηο  

 
10.5% 

 
4% 

 
12% 

 Γπζπεςία  

 
6.5% 

 
10% 

 
4% 

 Ρηληθή 

ζπκθόξεζε  

 

4.2% 

 
5% 

 
10% 

 Ραρηαιγία 

 
2.2% 

 
6% 

 
  

 Μπαιγία 

 
  

 
5% 

 
  

 Οπηηθέο 

δηαηαξαρέο 

 

2.7% 

 
  

 
<2% 
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Ποζοζηό δηαθοπής ηες ζεραπείας, 
ιόγω αλεπηζύκεηωλ ελεργεηώλ   

(US SmPC- ΠΧΠ) 

Ποζοζηό δηαθοπής ηες 
ζεραπείας, ιόγω 

αλεπηζύκεηωλ ελεργεηώλ              
(US SmPC- ΠΧΠ) 

 

Viagra Cialis 
 

Levitra 

Δλεργό Φάρκαθο 2.5% 3.1% 3.4% 

Placebo 2.3% 1.4% 1.1% 

Καζαρό ποζοζηό 0.2% 1.7% 2.3% 



Αλαζηνιείο PDE5: ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε 

Χαξαθηεξηζηηθά Viagra Cialis Levitra 

απνηειεζκαηηθόηεηα +++ +++ +++ 

αζθάιεηα +++ +++ +++ 

αληέλδεημε ληηξώδε ληηξώδε ληηξώδε 

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηππηθέο  PDE5s ηππηθέο PDE5s 

κπαιγία(+) 

δηαη. Όξαζεο (-) 

ηππηθέο PDE5s 

Δπηδξάζεηο ηξνθήο λαη όρη λαη 

Δπηδξάζεηο αιθνόι ππόηαζε ππόηαζε ππόηαζε 

Έλαξμε δξάζεο 15-60 ιεπηά 30-120 ιεπηά 15-60 ιεπηά 

Γηάξθεηα δξάζεο 5-12 ώξεο 36+ ώξεο 5-12 ώξεο 

Γεδνκέλα ζε 

ππνπιεζπζκνύο 

+++ ++ ++ 

Δκπεηξία 

(θιηληθή/εξεπλεηηθή) 

+++ + + 

Υ 



ιλδεναθίλη ζηη ζηεθανιαία κςκλοθοπία 

Σοβαρή ζηεθανιαία νόζος 

Brindis RG et al. Am J Cardiol 2003  Herrmann et al. N Engl J Med 2000 

Dietz U et al: Cardiov Diabetology 2003 

Σηεθανιαία νόζος και διαβήηης Αναζηολή ζσζζώρεσζης αιμοπεηαλίων 

Lewis G, et al: JACC 2006 



ιλδεναθίλη ζηοςρ αζθενείρ με ζηεθανιαία νόζο 

“The problem is that God 

gave men a brain and a 

penis, but enough blood to 

run one at a time” R. Williams 

“Fortunately, PDE5 inhibitors 

provide enough blood to run 

the penis and the heart… 

Well, the brain …” 

“… sildenafil improved cerebral 

oxygenation and vascular function 

…. 
Nagdyman, et al. Pediatr Res 2006 

Rosengarten, et al. Cerebrovasc Dis 2006 
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p<0.0001 p<0.0001

Vlachopoulos C, et al. Vasc Med 2003 Vlachopoulos C, et al. Am J Hypertens 2004 

Vlachopoulos C et al. ESC 2005 

ιλδεναθίλη  και λειηοςπγικόηηηα απηηπιών 

Hirata K, Adji A, Vlachopoulos C, et al. Am J Cardiol 05  

Σθιερόηεηα περηθερηθώλ αρηερηώλ 

Ελδοζειηαθή ιεηηοσργία θαη θάπληζκα 

Μαθροτρόληα τορήγεζε 

Καρδηαθή αλεπάρθεηα 



Αλαζηνιείο ηεο PDE5:  

άξηζηε αζθάιεηα ζηε κέγηζηε δόζε 

3

1

0

1

2

3

4

Placebo Βαπδεναθίλη

0.95

0.58

0

1

2

Placebo ιλδεναθίλη

0.41
0.33

0

1

Placebo Σαδαλαθίλη

Δκθξάγκαηα κπνθαξδίνπ  

αλά 100 αζζελείο/έηε 

Δκθξάγκαηα κπνθαξδίνπ  

αλά 100 αζζελείο/έηε 

Αξηζκόο αζζελώλ κε  

έκθξαγκα κπνθαξδίνπ 

Jackson G et al. J Sex Med 2004, 1:161-167 

Padma-Nathan H et al. Urology 2002, 60(Suppl2B):67-90 

Porst H et al. IJIR 2002, 14(Suppl4):S22(P-092) 

Α 



Η νκνθσλία είλαη δύζθνιε… 



• Κάζε άηνκν ζα ζπλερίζεη λα δηαηεξεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο ελόο θαξκάθνπ, 

εάλ αληακείβεηαη από απηή 

• Σηελ ζεμνπαιηθή δσή, ε αληακνηβή αθνξά ηελ επραξίζηεζε θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηόζν ηελ πξνζσπηθή όζν θαη ηεο ζπληξόθνπ.  

• Είλαη γεγνλόο όηη ε ζεμνπαιηθή δσή ηνπ άλδξα, θσηνγξαθίδεη ηελ 

νξγαζκηθή θνξύθσζε ηεο γπλαίθαο. Η ζηάζε ηνπ σο θξηηήξην 

«αξξελσπόηεηαο» είλαη ην «θαιώο έρεηλ» ηεο γπλαίθαο, πνπ πιεξεί 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπληξνθηθή επηθνηλσλία ηνπ δεπγαξηνύ 

Ο ‘Νόμμξ ηεξ Ακηαμμηβήξ’ 
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McMurray JG et al. Int J Impot Res 2002;14(S3):S104. 

98.1% 96.6% 94.8% 96.3% 

n=979 n=813 n=737 n=645 

Η αληακνηβή ηνπ άλδξα:  

αμηνπηζηία ζε βάζνο ρξόλνπ 
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Gil A, et al. Int J Impot Res 2001:13:338–347. 

92% 95% 

Η αληακνηβή ηεο ζπληξόθνπ:  

ηθαλνπνίεζε από ηελ ζεμνπαιηθή δσή 



ΓΝΑΡΙΟ VΙ 
Ο Υνήζημξ θαη ε Γιέκε 



 

Ο Υπήζηορ… 

 41 εηώκ, έμπμνμξ, εύπμνμξ από θαιή 
αζηηθή μηθμγέκεηα, εοθοήξ θαη 
επαγγειμαηηθά επηηοπεμέκμξ,  παπύζανθμξ 
114 kg, με ύρμξ 1,72 cm. 

 Κάκεη μνγακηθό έιεγπμ ζηοηηθήξ 
ιεηημονγίαξ, όπμο απέβε ανκεηηθόξ με 
απμηέιεζμα κα παναπεμθζεί γηα 
ροπμιμγηθή/ροπηαηνηθή εθηίμεζε. 

Α 



 

Ο Υπήζηορ… 

 
 Πενηγνάθεηαη ςξ θμηκςκηθό άημμμ, αγπώδεξ, δεηιό θαη 

θμβηθό όμςξ ζηε ζπέζε ημο με ημ άιιμ θύιμ. Η 
ζελμοαιηθή ημο δςή λεθίκεζε ζηα 22 ημο πνόκηα, με 
ειάπηζηεξ ζελμοαιηθέξ εμπεηνίεξ μέπνη ημ γάμμ ημο με ηεκ 
Γιέκε ζηα 37 ημο πνόκηα.  

 Η ζελμοαιηθή δςή με ηεκ Γιέκε είκαη μμκμγαμηθή ζηα 5 
πνόκηα ηεξ ζπέζεξ ημοξ. 

 Πανμοζηάδεη εδώ θαη 8 μήκεξ ζηοηηθή δοζιεηημονγία θαηά 
ηε θάζε ηεξ ζελμοαιηθήξ δηείζδοζεξ, πνμθαιώκηαξ ηεκ 
αδοκαμία ηεξ ζελμοαιηθήξ πνάλεξ.  



Η Δλένη… 

 34 εηώκ, δηθεγόνμξ, θαηάγεηαη από αγνμηηθή 
μηθμγέκεηα. Αζθεί ηε δηθεγμνία ςξ ενγαδόμεκε ζε 
μεγάιμ δηθεγμνηθό γναθείμ ηεξ Αζήκαξ.  

 Πενηγνάθεηαη ςξ θμηκςκηθό, αγπώδεξ θαη 
θαηακαγθαζηηθό άημμμ, με θηιμδμλίεξ θαη μαπεηηθόηεηα 
ζηε πνμζςπηθή ηεξ δςή. Η ζελμοαιηθόηεηά ηεξ 
πιεζςνηθή, με ανθεηέξ εμπεηνίεξ θαη ζπέζεηξ με ημ 
άιιμ θύιμ, πςνίξ πμηέ κα παναπμκεζεί γηα ζελμοαιηθό 
πνόβιεμα αθμύ βηώκεη θαη μνγαζμό (μεηθημύ ηύπμο). 

 Μεηά ηε ζηοηηθή απμηοπία ημο Υνήζημο, ζπεδόκ 4 
μήκεξ έπεη ζελμοαιηθή επαθή με πνώεκ θίιμ ηεξ άκδνα 
ειηθίαξ 39 εηώκ, πακηνεμέκμ δηθεγόνμ. Μαδί ημο έπεη 
ζοκακηεζεί πάκς από 10 θμνέξ ζημ δηάζηεμα αοηό, 
εθθνάδμκηαξ ζελμοαιηθή επηζομία γηα ημκ εναζηή ηεξ.  



Ο γάμορ ηοςρ… 
 4 πνόκηα με ενςηηθό θίκεηνμ. Δεκ έπμοκ παηδί.  
 Σα είπακ 1 πνόκμ πνηκ, με ζοπκόηεηα ζελμοαιηθώκ επαθώκ 

2-3 θμνέξ ηεκ εβδμμάδα, πςνίξ ζηοηηθό πνόβιεμα, όπμο ε 
Γιέκε παναπμκηόηακ θαηά πενηόδμοξ γηα ημ ζπεηηθά γνήγμνα 
ηέιεηςμα ημο Υνήζημο, πςνίξ όμςξ κα επενεαζηεί μ 
μνγαζμόξ ηεξ.  

 Σμ δεογάνη δεη μόκμ ημο ζε δηαμένηζμα ημο Υνήζημο, όπμο 
εθείκμξ γθνηκηάδεη γηα ηεκ έκημκε επαγγειμαηηθή 
δναζηενηόηεηα ηεξ Γιέκεξ πμο δεκ ημοξ επέηνεπε κα 
βνίζθμκηαη ζοπκά.  

 Σμ δεογάνη ζηεκ ιεθηηθή επηθμηκςκία εθθνάδεη άγπμξ 
ζοκεκκόεζεξ αιιά θαη αιιειμπνέςζεξ δηαθμνεηηθήξ 
κμμηνμπίαξ θαη θμοιημύναξ δςήξ (μ Υνήζημξ θιεηζηόξ θαη 
παναδμζηαθόξ, ε Γιέκε μμκηένκα, ακμηπηή θαη πμιύ 
θμηκςκηθή). Ιδηαίηενα μεηά ημ γάμμ, έπμοκ ζοπκέξ 
ζογθνμύζεηξ θαη ροπνέξ πενηόδμοξ όπμο θμημμύκηαη πώνηα. 



Σο ζεξ ηοςρ… 
 Ο Υνήζημξ πμζεί ηεκ Γιέκε, αηζζάκεηαη όμςξ όηη 

εθείκε ημκ απμθεύγεη. Πηζηεύεη όηη ζελμοαιηθά δεκ ηεκ 
ειθύεη. Πμιιά ζελμοαιηθά θαιέζμαηά ημο ε Γιέκε ηα 
απςζεί με δηθαημιμγίεξ όηη είκαη θμοναζμέκε θαη ημ 
πνςί πνέπεη κα λοπκήζεη κςνίξ. Οη πμιιέξ ώνεξ 
απμοζίαξ από ημ ζπίηη, θάκμοκ θαπύπμπημ ημ Υνήζημ 
αιιά θαη δειόηοπμ, ηδηαίηενα μεηά ηε ζηοηηθή απμηοπία 
πμο ημκ μδεγεί ζε ζπαζμςδηθά θαιέζμαηα θαη 
επακαιαμβακόμεκεξ ζηοηηθέξ απμηοπίεξ. 

 Η Γιέκε ζεςνεί πμιύ θαιό παηδί ημ Υνήζημ, ημκ 
πακηνεύηεθε ςξ ζμβανό άκδνα θαη θμηκςκηθά εύπμνμ, 
βιέπμκηαξ μαδί ημο πηζακά έκα παηδί. Δεκ είπε όμςξ 
πμηέ ηδηαίηενμ ζελμοαιηθό εκδηαθένμκ γηα αοηόκ, εκώ 
ακαθένεη ζηηξ θακηαζηώζεηξ ηεξ, παιαημύξ ενςηηθμύξ 
ζοκηνόθμοξ. 



Σο ζεξ ηοςρ… 
 Αηθκίδηεξ πνμγναμμαηηζμέκεξ ζοκακηήζεηξ ζελμοαιηθέξ 

με ημ Υνήζημ, έπμοκ ημ κόεμα μόκμ ηεξ ζύιιερεξ 
πςνίξ ε ίδηα κα αηζζάκεηαη ηεκ ακάγθε ζελμοαιηθμύ 
παηγκηδημύ μαδί ημο. Αοηό αγπώκεη πενηζζόηενμ ημ 
Υνήζημ, εθζέημκηάξ ημκ ζηοηηθά απέκακηί ηεξ.  

 Σμ ηειεοηαίμ δίμεκμ ημ δεογάνη έπεη απμμαθνοκζεί 
ζεμακηηθά. Ο Υνήζημξ μεηά ηε δηαπίζηςζε ημο 
ροπμιμγηθμύ ηεξ ζηύζεξ πνεώκεη ηεκ Γιέκε, ε μπμία 
απακηά με μνγή: «είζαη ζελμοαιηθά ακίθακμξ!» 

 Σμ δεογάνη έπεη ζθεθηεί ημ πςνηζμό, θάηη πμο δεκ ημ 
επηζομεί ιμγηθά ε Γιέκε, πνμζπαζώκηαξ κα βμεζήζεη 
ημ Υνήζημ γηα κα λεπεναζηεί ημ ζηοηηθό πνόβιεμα. 

 Πνμζένπμκηαη μαδί με εηθόκα αμεπακίαξ, 
επηθοιαθηηθόηεηαξ θαη αμοκηηθήξ ζηάζεξ (Υνήζημξ) 
αιιά θαη δηάζεζεξ κα αθμύζμοκ θαηανπήκ ημκ εηδηθό.  



Θεπαπεςηικοί σειπιζμοί 

Sex therapy-3 θάζεηξ 
 1ε θάζε: αημμηθή πνμζέγγηζε 
 2ε θάζε: ακαγκώνηζε ηεξ ζπέζεξ (επηθμηκςκία)  
 3ε θάζε: ζελμοαιηθόξ νόιμξ (άκδναξ-γοκαίθα)               

        παηγκίδη αηζζήζεςκ εδμκήξ-ακηαμμηβήξ 
Πνμϋπόζεζε: 
 Πνμζδημνηζμόξ πνόκμο ζεναπείαξ 
 Πνμζδμθία ζεναπεοηηθμύ απμηειέζμαημξ 
 Σαοημπμίεζε ημο ζομμαπηθμύ νόιμο ζεναπεοηή-

ζεναπεοόμεκμο με πνςηαγςκηζηηθή μνημζέηεζε 



ςνεπγαζία 
ειδικοηήηυν 
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