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Εισαγωγή
Ο πριαπισμός είναι η επίμονη στύση, η 

οποία οφείλεται σε διαταραχές στον μη-
χανισμό που ελέγχει την υποχώρηση της 
στύσης και τη διατήρηση της χαλάρωσης 
του πέους. Ωστόσο, ο πριαπισμός είτε θα 
ξεκινήσει σαν αποτέλεσμα μίας παρατετα-
μένης νυχτερινής στύσης, είτε θα επιμείνει 
κατόπιν σεξουαλικής πράξεως. Κατά τη δι-
άρκεια του πριαπισμού, το αίμα συνεχίζει 
να συσσωρεύεται στα σηραγγώδη κολπο-
ειδή, για να καταλήξει σε επώδυνη στύση. 
Τα σηραγγώδη σώματα γίνονται σκληρά 
και επώδυνα ενώ το σπογγειώδες σώμα 
της ουρήθρας και η βάλανος παραμένουν 
μαλακά και αμέτοχα στη στύση.

Στην ιατρική ορολογία, ο πριαπισμός ορί-
ζεται ως η επίμονη, επώδυνη και μη φυ-
σιολογική διόγκωση του πέους, που μπο-
ρεί να προκύψει χωρίς καμία σεξουαλική 
διέγερση και που δεν υποχωρεί μετά την 
σεξουαλική πράξη ή τον αυνανισμό1. Επι-
προσθέτως, προκαλείται από διαταραχές 
του μηχανισμού που ελέγχει την υποχώ-

ρηση της διόγκωσης του πέους και την δι-
ατήρηση της χαλάρωσής του λόγω της 
υπερέκκρισης αγγειοσυσπαστικών νευρο-
διαβιβαστών, της απόφραξης των παρο-
χετευτικών φλεβιδίων, της βλάβης του εν-
δογενούς μηχανισμού υποχώρησης της 
διόγκωσης ή της παρατεταμένης χαλάρωσης 
των ενδοσηραγγωδών λείων μυϊκών ινών. 
Αυτή η κατάσταση αποτελεί μια επείγουσα 
ουρολογική πάθηση και χρειάζεται άμεση 
αντιμετώπιση. Η παρατεταμένη ισχαιμία των 
σηραγγωδών σωμάτων που διαρκεί περισ-
σότερο από 24 με 48 ώρες μπορεί να οδη-
γήσει σε ποικίλου βαθμού μη αναστρέψιμη 
ίνωση, με καταστροφή του ενδοθηλιακού 
και δοκιδωτού στυτικού ιστού, και ακολού-
θως σε μόνιμη στυτική δεισλειτουργία2. Με-
τά από χρονικό διάστημα 48 ωρών επέρ-
χεται διάχυτη νέκρωση των λείων μυϊκών 
ινών των σηραγγωδών σωμάτων3. Η κα-
τάληξη του πριαπισμού ισχαιμικού τύπου 
που δεν αντιμετωπίζεται άμεσα είναι η ίνω-
ση του πέους και η ανικανότητα4. Οι El-Bah-
nasawy και συνεργάτες ανέφεραν ότι, μετά 

από μακρόχρονη παρακολούθηση (μέσος 
όρος 66 μήνες) ασθενών που είχαν υποστεί 
πριαπισμό μεγάλης διάρκειας (μέση διάρ-
κεια 48 ώρες), μόλις το 43% διατήρησε τη 
στυτική λειτουργία του5.

Η στυτική δυσλειτουργία είναι η πιο ση-
μαντική απώτερη επιπλοκή και η επίπτω-
σή της σχετίζεται άμεσα με τη διάρκεια του 
πριαπισμού. Το συνολικό ποσοστό της 
στυτικής δυσλειτουργίας ως αποτέλεσμα 
του πριαπισμού μπορεί να φτάσει εως και 
59%. Ο υψηλής ροής αρτηριακού τύπου 
πριαπισμός παρουσιάζει χαμηλότερη επί-
πτωση στυτικής δυσλειτουργείας, σε ποσο-
στό που φτάνει το 20%6. Για να διατηρηθεί 
η στυτική λειτουργία θα πρέπει ο πριαπι-
σμός να αντιμετωπίζεται άμεσα από ειδι-
κό ουρολόγο.

Για τη χρονική διάρκεια μιάς φυσιολογι-
κής στύσης, προτού χαρακτηριστεί ως πρι-
απισμός, υπάρχουν ακόμη αντικρουόμενες 
απόψεις. Ωστόσο, οι στύσεις που συνεχίζονται 
για περισσότερες από 6 ώρες μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως πριαπισμός. Σύμφω-

Πριαπισμός
Nεότερες απόψεις στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 

Περίληψη: Η κατανόηση της φυσιολογίας της στύσης έχει βελτιώσει την άμεση διάγνωση και τη 
θεραπεία του πριαπισμού. Ο πριαπισμός ορίζεται ως η παρατεταμένη και επίμονη στύση χωρίς 
σεξουαλική διέγερση, η οποία δεν υποχωρεί παρά την επίτευξη οργασμού. Ποικίλες αιτίες 
μπορεί να οδηγήσουν σε αυτή την κατάσταση. Η διαταραχή του μηχανισμού υποχώρησης της 
διόγκωσης του πέους, θεωρείται ότι μπορεί να οφείλεται στην υπερέκκριση αγγειοσυσπαστικών 
νευροδιαβιβαστών, στην απόφραξη των απαγωγών φλεβικών στελεχών των σηραγγωδών σωμάτων, 
στη βλάβη του ενδογενούς μηχανισμού υποχώρησης της διόγκωσης ή στην παρατεταμένη 
χαλάρωση των ενδοσηραγγωδών λείων μυϊκών ινών. Η θεραπεία του πριαπισμού ποικίλει από 
συντηρητική αγωγή έως δραστική χειρουργική αντιμετώπιση. Οι δύο κύριοι τύποι πριαπισμού, 
ο φλεβοαποφρακτικός χαμηλής ροής (ισχαιμικός) και ο αρτηριακός υψηλής ροής (μη–ισχαιμικός) 
πρέπει να διαφοροδιαγνωσθούν, προκειμένου να επιλεγεί ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης για κάθε 
περίπτωση. Το ιστορικό του ασθενούς, η κλινική εξέταση, η αιμοδυναμική του πέους και η ποιότητα 
μεταβολισμού του αίματος του σώματος του πέους, συντελούν στη διάκριση μεταξύ του στατικού 
ή του δυναμικού τύπου του πριαπισμού. Ο πριαπισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
με την ενδοσηραγγώδη έγχυση αγγειοσυσπαστικών παράγοντων ή με χειρουργική παρέμβαση. Για 
την αντιμετώπιση του υψηλής και χαμηλής ροής πριαπισμού περιγράφονται και εναλλακτικοί τρόποι, 
όπως η ενδοσηραγγώδης έγχυση μπλε του μεθυλενίου ή ο εκλεκτικός εμβολισμός των πεϊκών 
αρτηριών. 
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να με μελέτες αναλύσεων αερίων αίματος, 
ισχαιμία και οξέωση μετά από χρονικό διά-
στημα 4 έως 6 ωρών μπορεί να οδηγήσουν 
σε βλάβη του στυτικού ιστού7,8. 

Φυσιολογία της στύσης
Η στύση είναι ένα πολύπλοκο νευροαγ-

γειακό γεγονός που εμπλέκει τρία συστή-
ματα: το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), 
το περιφερικό νευρικό σύστημα και τα πε-
ϊκά αρτηρίδια με τον δοκιδωτό λείο μυ9. 
Το σώμα του πέους, δηλαδή ένας εξει-
δικευμένος αγγειακός ιστός, αποτελείται 
από ενδοθηλιακά κολποειδή διαστήματα 
που υποστηρίζονται με ένα δίκτυο λείων 
μυϊκών ινών, κολλαγόνου, νεύρων, τρο-
φοφόρων αρτηριδίων και τριχοειδών αγ-
γείων4. Η φυσιολογική στυτική λειτουργία 
είναι ένα σύμπλεγμα αλληλεπίδρασης και 
των δύο συστημάτων, του νευρικού και του 
αγγειακού. Η στύση απαιτεί χαλάρωση του 
δοκιδωτού λείου μυ, που οδηγεί σε αύξη-
ση της ενδοτικότητας των κολποειδών και 
του αρτηριακού τοιχώματος, καθώς και στη 

διαστολή των αρτηριολίων και των αρτηρι-
ών. Ένας μηχανισμός τριών βημάτων που 
παρέχει πλήρη στύση είναι το αποτέλεσμα 
της αρτηριακής συμφόρησης που συμβαί-
νει μέσω της διαστολής των λείων μυϊκών 
ινών. Στα διατεταμένα κολποειδή γίνεται 
παθητική συσσώρευση του αίματος. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα τη συμπίεση των φλε-
βωδών πλεγμάτων, που βρίσκονται στο δο-
κιδωτό δίκτυο ανάμεσα στον ινώδη χιτώνα 
και στα περιφερικά κολποειδή, με αποτέλε-
σμα να μειώνεται η φλεβική αποχέτευση. 
Καθώς διατείνεται ο ινώδης χιτώνας, περι-
κλείοντας τις περισπώμενες φλέβες ανάμε-
σα στα ινώδη στρώματα, μειώνεται η φλε-
βική αποχέτευση4. Η χαλάρωση των λείων 
μυϊκών ινών κατά τη στύση εξαρτάται από 
την προώθηση της έκκρισης των ιόντων 
Ca2+. Αυτή η χαλάρωση των λείων μυϊ-
κών κυττάρων διενεργείται κυρίως μέσω 
του μονοξειδίου του αζώτου, που με τη 
σειρά του ενεργοποιεί το ένζυμο γουανυ-
λική κυκλάση. Αυτό το κυτταροπλασματικό 
ένζυμο αυξάνει το σχηματισμο του cGMP. Τα 

NO

Λείο μυϊκό 
κύτταρο

Γουανυλική κυκλάση

Χαλάρωση λείων μυών

Στύση

GTP cGMP

GMP
PDE-5

Ca2+

Σχήμα 1. Η χαλάρωση των λείων μυών του 
σηραγγώδους σώματος κατά τη διάρκεια της 
στύσης εξαρτάται από το ΝΟ που οδηγεί 
στην απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου. 
Αυτό προκαλεί χαλάρωση των λείων μυϊκών 
ινών και διευκολύνει τη ροή του αίματος 
στο σηραγγώδες σώμα, προκαλώντας και 
συντηρώντας τη στύση.

ΠIΝΑΚΑΣ 1. ΑΙτIΕΣ τΟυ ΠρΙΑΠΙΣμΟy

Αιματολογικές Τραυματικές και χειρουρ-
γικές

Νεοπλασματικές Νευρολογικές Μολυσματική τοξική 
αλλεργία

Φαρμακολογικές

Δρεπανοκυτταρική 
αναιμία

Λευχαιμία

Θαλασσαιμία 

Πολυκυτταραιμία

Βλάβη των PLT

Παθήσεις πηκτικό-
τητας

Αιμορροφιλία

Θρόμβωση σηραγγώ-
δους σώματος

Συγγενής δυσερυθρο-
ποιητική αναιμία

Τραυματισμός νωτιαίου μυ-
ελού

Τραύμα πέους

Περινεϊκό τραύμα

Πυελικό τραύμα

Αρτηριακή αναστόμωση με το 
σώμα

Δήγμα σκορπιού και φιδιού

Πρωτοπαθές σάρ-
κωμα

Μεταστάσεις

Μυέλωμα

Ca προστάτου

Ca πέους

Λέμφωμα

Ca ουροδόχου  
κύστεως

Παρανεοπλασματικά 
σύνδρομα

Καρκίνωμα ουρή-
θρας

Κήλη δίσκου

Ρήξη ανευρύσματος 
εγκεφάλου

Όγκος νωτιαίου μυελού 
ή μεταστάσεις

ΣΚΠ

Όγκος νωτιαίου μυε-
λού με συμπίεση

Νωτιαία αναισθησία

Ποδηλασία

Προστατίτις

Ουρηθρίτις

Φίμωση

Παρωτίτιδα

Σύφιλη

Ελονοσία

Λύσσα

ΣΔ

Άτυπη πνευμονία

Οξεία σκωληκοειδίτις

Παπαβερίνη

Θεοφυλλίνη

Προσταγλανδίνη Ε

Νιτρογλυκερίνη

Βεραπαμίλη

Ιμιπραμίνη

Αλοπεριδόλη

Φαινελζίνη

Κάναβη

Δοξαζοσίνη

Κοκαΐνη

Κλοζαπίνη

Πραζοσίνη

Τραζοδόνη

Βανκομυκίνη

Κουατιαπίνη

Χλωροπρομαζίνη

Ηπαρίνη

Αλκοόλ

Ερυθροποιητίνη
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αυξημένα επίπεδα του cGMP, με τη σειρά 
τους, προάγουν την έκκριση ιόντων Ca2+ από 
τα λεία μυϊκά κύτταρα των σηραγγωδών 
σωμάτων. Αυτό οδηγεί σε μυϊκή χαλάρω-
ση που διευκολύνει την αιματική ροή μέσα 
στα σηραγγώδη σώματα, και επομένως βο-
ηθά στην επίτευξη και διατήρηση της στύ-
σης (σχήμα 1)10. 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η διαδικα-
σία της χαλάρωσης του πέους, που λαμ-
βάνει χώρα μέσω των απαγωγών συμπα-
θητικών οδών, ακολουθεί τη φάση της 
στύσης. Αδρενεργικά συμπαθητικά νεύρα 
απελευθερώνουν νορεπινεφρίνη, η οποία 
δρά στους αδρενεργικούς υποδοχείς των 
λείων μυϊκών ινών του πέους. Αυτό οδηγεί 
σε μείωση της αρτηριακής εισροής του αί-
ματος και του όγκου των κολποειδών σω-
μάτων, ενώ επιταχύνει τη φλεβική αποχέ-
τευση από τα σηραγγώδη σώματα11,12. Το 
στάδιο της χαλάρωσης του πέους διατη-
ρείται από τη σύσπαση των λείων μυϊκών 
του κυττάρων, η οποία προάγεται από τη 
συσσώρευση ιόντων Ca2+. Όλη αυτή η δι-
αδικασία ενεργοποιείται κυρίως από τη δι-
έγερση των α1-αδρενεργικών υποδοχέων 
από τη νοραδρεναλίνη9,13. 

Παρά το γεγονός ότι ο μεταβολικός ρυθ-
μός των μυϊκών ινών του σηραγγώδους 
σώματος δεν έχει ακόμη μελετηθεί πλή-
ρως, το πέος σαν εξωτερικό όργανο διατη-
ρεί χαμηλότερη από τη μέση θερμοκρασία 
του σώματος. Ως εκ τούτου, οι ενεργειακές 
του ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν με 
πολύ χαμηλά επίπεδα αιματικής ροής. Κατά 
τη διάρκεια της σεξουαλικής διέγερσης, 
οι ελικοειδείς αρτηρίες διαστέλλονται και 
ευθειάζονται, γεγονός που επιτρέπει την 
εισροή του αίματος απευθείας στα σηραγγώδη 
διαστήματα. 

Τότε, παρατηρείται μια αύξηση της αιματικής 
ροής στο πέος κατά 5 έως 10 φορές. Κατά 
τη διάρκεια μιας φυσιολογικής στύσης με 
την αναρρόφηση αίματος από τα σηραγγώ-
δη σώματα διαπιστώνεται ότι το pO2 είναι 
περίπου 40mmHg, το pCO2 40mmHg και 
το pH 7.44,14.

Αιτιολογία και παθοφυσιολογία
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δε-

καετιών, με την καλύτερη κατανόηση της 
φυσιολογίας και φαρμακολογίας της στυ-
τικής λειτουργίας, οδηγηθήκαμε σε μια ευ-
ρεία γνώση της αιτιολογίας, παθοφυσιολο-
γίας και θεραπείας του πριαπισμού15-17. Ως 
αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, η αντιμε-
τώπιση του πριαπισμού περιλαμβάνει από 
την κυρίαρχη χειρουργική πρακτική μέχρι 
και την ελάχιστα επεμβατική φαρμακευτική 
θεραπεία18. Για αυτόν το λόγο, είναι σημα-
ντικό να διαχωρίσουμε τον αρτηριακό από 
τον φλεβο-αποφρακτικό τύπο, γιατί η επι-
λογή της θεραπείας εξαρτάται από την υπο-
κείμενη παθοφυσιολογία. Ενώ η διάγνωση 
και η θεραπευτική αντιμετώπιση του πρια-
πισμού υψηλής ροής δεν έχει ακόμα τεκ-
μηριωθεί, του δεύτερου τύπου έχει πολύ 
καλά κατανοηθεί19.

Η αιτιολογία του πριαπισμού μπορεί να 
είναι πρωτοπαθής, δευτεροπαθής ή ιδιοπα-
θής. Ο πρωτοπαθής πριαπισμός δεν συνο-
δεύεται από διαταραχή υπεύθυνη για την 
παρατεταμένη στύση20. Ο δευτεροπαθής 
πριαπισμός προκαλείται από παράγοντες 
που επηρεάζουν τη στύση άμεσα ή έμμε-
σα (πίνακας 1). Θεωρείται ότι η αυξανόμενη 
συχνότητα εμφάνισης του πριαπισμού σχε-
τίζεται με την ολοένα και πιο διαδεδομένη 
χρήση των ενδοσηραγγωδών ενέσεων για 
τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας2. 

Από σύνολο των ασθενών που τους χορη-
γήθηκε ενδοσηραγγώδης ένεση αλπροστα-
δίλης (PGE1) και ο συνδυασμός παπαβε-
ρίνης και φαιντολαμίνης, παρουσιάστηκε 
παρατεταμένη στύση σε ποσοστό 1.1% και 
7.7% αντίστοιχα21. Η αιτία του ιδιοπαθούς 
πριαπισμού δεν μπορεί να ανιχνευτεί και δεν 
υπάρχουν εμφανή παθολογικά ευρήματα. 
Η επίπτωσή του εκτιμάται ότι κυμαίνεται με-
ταξύ 50% και 60%4,6,15,22.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής προσέγγι-
σης του προβλήματος, που εξαρτάται από 
την υποκείμενη αιμοδυναμική παθολογία, 
ο κλινικός γιατρός πρέπει να διακρίνει για 
ποιον από τους 2 βασικούς τύπους πρια-
πισμού πρόκειται, τον υψηλής ροής (μη 
ισχαιμικό) ή τον χαμηλής ροής (ισχαιμικό), 
επειδή η θεραπευτική προσέγγιση και η 
πρόγνωση διαφέρουν ουσιαστικά για τον 
κάθε τύπο1,4,14,23. Εάν και έχουν ενοχοποι-
ηθεί φαρμακολογικά αίτια, τραυματισμοί 
και νευρολογικές παθήσεις, η αιτιολογία 
του υψηλής ροής αρτηριακού πριαπισμού 
παραμένει ασαφής24,25. Ο τελευταίος προ-
έρχεται από την ανεξέλεγκτη και συνεχή 
αρτηριακή εισροή αίματος στα κολποειδή 
διαστήματα (ένα αρτηριοσηραγγώδες συ-
ρίγγιο), η οποία συνήθως προκύπτει δευτε-
ρευόντως μετά από τραυματισμό της σηραγ-
γώδους αρτηρίας από αμβλύ ή διατιτρένον 
τραύμα25. Η αυξανόμενη αρτηριακή ροή 
αίματος δεν ρυθμίζεται από τις ελικοειδείς 
αρτηρίες και δεν ενεργοποιείται ο φλεβο-
αποφρακτικός μηχανισμός4. Το γεγονός ότι 
σπανίζουν τα περιστατικά αρτηριακού πρια-
πισμού που έχουν καταγραφεί, καταδεικνύ-
ει πως πρόκειται για μια σπάνια ουρολογι-
κή διαταραχή6,26. Αρχικά, είναι εμφανής η 
αύξηση της αρτηριακής ροής αίματος στον 
υψηλής ροής πριαπισμό, που προκαλείται 
μετά από την ενδοσηραγγώδη έγχυση φαρ-
μάκων. Ακολούθως, ο φλεβοαποφρακτικός 
μηχανισμός ενεργοποιείται μετατρέποντάς 
τον σε έναν επώδυνο πριαπισμό ισχαιμικού 
τύπου χαμηλής ροής15.

Ο πιο κοινός πριαπισμός, χαμηλής ροής 
ή φλεβοαποφρακτικός, προκύπτει από την 
συνεχή παρεμπόδιση της φλεβικής εκροής 
από τα κολποειδή διαστήματα27. Το 80% 
με 90% των κλινικών περιπτώσεων πρια-
πισμού είναι χαμηλής ροής6,15. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρί-
βεια ο τύπος του πριαπισμού, θεωρείται 
ουσιώδης η εκτίμηση του ιστορικού, της 
κλινικής εξέτασης, της αιμοδυναμικής του 
πέους και της ποιότητας μεταβολισμού αί-
ματος του σώματος του πέους. Στον ισχαι-

ΠIΝΑΚΑΣ 2. μΕτΑβΟλΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙμΟδυΝΑμΙΚΗ ΚΑτΑτΑξΗ  
τΟυ ΠρΙΑΠΙΣμΟυ (ΕΝδΟΣΗρΑΓΓΩδΕΣ ΑΙμΑ)

Υψηλής ροής Χαμηλής ροής

pO2 > 60 kPa << 60 kPa

pCO2 < 70 kPa >> 70 kPa

pH > 7.0 < 7.0

Πόνος - ++

Σφύξεις ++ -

Παλμοί Ελαστικοί Σταθεροί

Αρτηριακή εισροή Υψηλή Χαμηλή

Φλεβική εκροή Ανοιχτή Κλειστή

Ιξώδες Υψηλό Χαμηλό
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μικό, χαμηλής ροής πριαπισμό, η φλεβική 
ροή δεν αποκαλύπτεται με σηραγγογρα-
φία και οι σφύξεις δεν είναι ψηλαφητές. Η 
στάση του αίματος στα σηραγγώδη σώματα 
είναι μία από τις κύριες παθολογίες του 
χαμηλής ροής πριαπισμού και οδηγεί σε 
χαμηλό pO2 και υψηλό pCO2. Το pH του 
αίματος πέφτει κάτω από το 7 (οξέωση). 
Τότε η στύση γίνεται επώδυνη και μπορεί 
να αναπτυχθεί μη αναστρέψιμη ίνωση στα 
σηραγγώδη σώματα του πέους. Ο πόνος 
συσχετίζεται με την ιστική υποξία και την 
οξέωση. Απαιτείται επείγουσα θεραπευτι-
κή παρέμβαση με αναρρόφηση και παρο-
χέτευση αίματος από το σώμα του πέους 
μέχρι και 150 με 200 ml (πίνακας 2). 

Στο έγχρωμο duplex-υπερηχογράφημα, 
ο συχνά ανώδυνος, μη-ισχαιμικός, υψηλής 
ροής πριαπισμός εμφανίζει υψηλή αρτηρι-
ακή εισροή αίματος και στην σηραγγογρα-
φία αποκαλύπτεται φυσιολογική φλεβική 
εκροή. Το pH αυξάνεται πάνω από 7. Τα 
επίπεδα των αερίων αίματος είναι παρόμοια 
με αυτά του αρτηριακού αίματος. Το έγχρω-
μο duplex-υπερηχογράφημα, σε αντίθεση 
με τη σηραγγογραφία, θεωρείται πως εί-
ναι λιγότερο επεμβατική διαγνωστική μέ-
θοδος15,19.

Συντηρητική θεραπεία 
για τον πριαπισμό

Η ευρεία χορήγηση ενδοσηραγγωδών 
ουσιών για την αντιμετώπιση της στυτικής 
δυσλειτουργίας έχει πιθανότατα αυξήσει τη 
συχνότητα του φαρμακευτικού πριαπισμού. 
Επί του παρόντος, υπάρχουν ποικίλες θερα-
πευτικές επιλογές: μηχανικές (υποστηριζόμε-
νη περινεϊκή πίεση και παγοκύστεις), φαρμα-
κολογικές (ενδοσηρραγγώδης, ενδοφλέβια 
ή per os χορήγηση φαρμάκων), ακτινολογι-
κές (εκλεκτικός εμβολισμός μέσω καθετή-
ρα) και χειρουργικές (απολίνωση αρτηριών 
ή αρτηριοφλεβώδης διαφυγή)26. Οι λιγότε-
ρο επεμβατικές προσεγγίσεις είναι όλο και 
πιο επιτυχημένες, σε πολλές περιπτώσεις, 
και έτσι μειώνεται η ανάγκη χειρουργικής 
παρεμβάσεως. Σε συχνές διαταραχές, όπως 
είναι η σοβαρή αθηροσκληρωτική αγγεια-
κή νόσος, η υπέρταση, οι αιματολογικές 
νόσοι και άλλες διαταραχές, αντενδείκνυ-
νται ή καθίστανται αναποτελεσματικές μία ή 
περισσότερες από τις ανωτέρω θεραπευτι-
κές επιλογές20,28. Για την αποφυγή της στυ-
τικής δυσλειτουργίας, ειδικά μετά από την 
εκτέλεση των τεχνικών διαφυγής, η πρώ-
τη επιλογή πρέπει να είναι η συντηρητική 
θεραπεία20. Παρ’όλα αυτά, συνιστάται μία 

προοδευτική προσέγγιση του πριαπισμού, 
ξεκινώντας με αναρρόφηση αίματος από τα 
σηραγγώδη σώματα του πέους και πλύσεις 
με μη-ηπαρινισμένο ορό. Ειδικά στον χα-
μηλής ροής πριαπισμό, είναι σημαντικό 
να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή ταχύτατα, 
αυξάνοντας την εκροή του αίματος από τα 
σηραγγώδη σώματα του πέους. Αυτή η δι-
αδικασία ακολουθείται από την ενδοσηραγ-
γώδη έγχυση αγγειοσυσπαστικών παρα-
γόντων και, σε περίπτωση αποτυχίας, από 
χειρουργική αντιμετώπιση, που συνίσταται 
στην παράκαμψη του αίματος από το ση-
ραγγώδες σώμα στο σπογγιώδες σώμα της 
ουρήθρας ή στη σαφηνή φλέβα22,24,29.

Η φαρμακευτική παρέμβαση περιλαμ-
βάνει την ενδοσηραγγώδη ένεση μεταρα-
μινόλης ή άλφα-αδρενεργικών αγωνιστών 
όπως φαινυλεφρίνη, νοροεπινεφρίνη, αι-
θυλεφρίνη και επινεφρίνη, που έχουν όλες 
παρόμοια δράση. Επιπλέον, μπορεί να χο-
ρηγηθούν, από του στόματος ή ενδοφλέ-
βια, συμπαθητικομιμητικές ουσίες, όπως η 

ντοπαμίνη και η τερβουταλίνη12,16,20,30,31 (πί-
νακας 3). Οι άλφα-αγωνιστές αναπτύσσουν 
αγγειοσυσπαστική δράση στις ενδοσηραγ-
γώδεις λείες μυϊκές ίνες, με αποτέλεσμα τη 
χαλάρωση του πέους. Η ενδοσηραγγώ-
δης έγχυση αυτών των φαρμάκων μπορεί 
να προκαλέσει πόνο, αιμάτωμα, μόλυνση 
ή/και ίνωση του πέους20. Προκειμένου να 
αποφευχθούν συστηματικές επιπλοκές, είναι 
βαρύνουσας σημασίας να εγχυθεί ο παρά-
γοντας μόνο στο σηραγγώδες σώμα του πέ-
ους που βρίσκεται σε πλήρη στύση32. Στην 
περίπτωση που δεν παραμένει καθόλου αί-
μα στο πέος, η τοπική χορήγηση αυτών των 
παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε σοβα-
ρές συστηματικές επιπλοκές, όπως σε επί-
μονη υπέρταση πάνω από 200mmHg ή/και 
σε εγκεφαλική αιμορραγία26,33.

Η χορήγηση από του στόματος των άλ-
φα-αγωνιστών μπορεί να ληφθεί υπόψιν, 
όμως η εμφάνιση υπέρτασης και καρδια-
κών αρρυθμιών οδηγούν σε περιορισμένο 
αποτέλεσμα20. Επιπλέον, έχει επιχειρηθεί η 
από του στόματος χορήγηση της τερβου-
ταλίνης (2,5 έως 5 mg), ενός β2- αδρε-
νεργικού αγωνιστή, στον υποτροπιάζοντα 
ιδιοπαθή πριαπισμό. Σε μια μελέτη με 5 
ασθενείς ο πριαπισμός υποχώρησε τελείως 
μέσα σε τριάντα λεπτά, μετά από τη δια του 
στόματος χορήγηση 5 mg τερβουταλίνης. 
Οι β2 αγωνιστές πρέπει να χορηγούνται με 
προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή στεφανι-
αία νόσο και σε αυτούς που υπάρχει υπο-
ψία μεγάλου όγκου ενδοαγγειακού υγρού 

Σχήμα 2. Τεχνική Grayhack39.

Σχήμα 3. Τεχνική Winter22.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΘΕρΑΠΕΙΑ  
τΟυ ΠρΙΑΠΙΣμΟυ

Ενδοσηραγγώδης έγχυση

Φάρμακο Δόση

Επινεφρίνη 0.03-0.05mg

Αιθυλεφρίνη 2-20mg

Φαινυλεφρίνη 0.1-1mg

Νορεπινεφρίνη 0.01-0.02mg

Μπλε του Μεθυ-
λενίου

50mg

Ενδοφλέβια / Από του στόματος  
χορήγηση

Φάρμακο Δόση

Ντοπαμίνη 2-4mg/kg Ι.V

Θειϊκή Τερβου-
ταλίνη

5mg δια στόματος

Υδροχλωρική Κε-
ταμίνη

1mg/kg I.V ή I.M
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ή χαμηλών επιπέδων καλίου, διότι μπο-
ρεί να προκληθεί ταχυκαρδία και πνευμο-
νικό οίδημα.

Στα πλαίσια ανεύρεσης άλλων ασφαλών, 
αποτελεσματικών και μη-επεμβατικών με-
θόδων χειρουργικής ή ακτινολογικής αντι-
μετώπισης του πριαπισμού, που να έχουν 
ελάχιστες συστηματικές παρενέργειες, 
έχουν διεξαχθεί έρευνες για το μπλε του 
μεθυλενίου (ΜΒ)18,34,35. Αυτός ο παράγο-
ντας εξουδετερώνει την χαλάρωση των 
ενδοσηραγγωδών λείων μυϊκών ινών και 
την αγγειοδιαστολή, επιτρέποντας έτσι την 
υποχώρηση της διόγκωσης του πέους. Εί-
ναι ευρέως γνωστό ότι η αγγειοδιαστολή 
και η χαλάρωση των ενδοσηραγγωδών 
λείων μυϊκών ινών μέσω νευροδιαβιβα-
στών οδηγούν στη διόγκωση του πέους16. 
Το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ), που απε-
λευθερώνεται από τις απολήξεις των πα-
ρασυμπαθητικών νεύρων, ενεργοποιεί το 
ένζυμο γουανυλική κυκλάση που οδηγεί 
στην αύξηση των επιπέδων του cGMP36. 
Το GTP ή το ATP μετασχηματίζεται στα 
κυκλικά φωσφορικά συστατικά του και 
το γεγονός αυτό θεωρείται ότι μειώνει τα 
επίπεδα του ασβεστίου, προκαλώντας 
χαλάρωση των ενδοσηραγγωδών λείων 
μυϊκών ινών. Η χρήση του ΜΒ βασίζεται 
στην ικανότητά του να αναστέλει το έν-
ζυμο γουανυλική κυκλάση και, κατά συ-
νέπεια, να μπλοκάρει τη χαλάρωση των 
ενδοσηραγγωδών λείων μυϊκών ινών (σχή-
μα 1)18,34,36,37. Επιπροσθέτως, η τοπική και 
ενδοφλέβια χορήγηση του ΜΒ απαντάται 
σήμερα στην κλινική πρακτική. Δεν έχει 
σοβαρές παρενέργειες και απεκρίνεται 
γρήγορα μέσω των νεφρών στα ούρα. Η 
συνηθισμένη ενδοσηραγγώδης έγχυση του 
ΜΒ στην αντιμετώπιση του πριαπισμού πα-
ρουσιάζει μεγάλη απήχηση, αφού η τοξι-
κότητά του και οι συστηματικές του παρε-
νέργειες θα μπορούσαν να αποδειχθούν 
ελαφρύτερες από αυτές των συχνά χρη-
σιμοποιούμενων άλφα-αδρενεργικών πα-
ραγόντων 18. 

Οι deHoll και συνεργάτες αντιμετώπι-
σαν 11 ασθενείς με πριαπισμό, αναρρο-
φώντας αίμα από τα σηραγγώδη σώματα 
που έφτανε μέχρι τα 200 ml, και, κατόπιν, 
προέβησαν σε ενδοσηραγγώδη έγχυση 50 
mg ΜΒ για μία περίοδο 3 έως 5 λεπτών34. 
Το ΜΒ, επίσης, αναρροφήθηκε και το πέος 
ήταν ελαφρώς συμπιεσμένο για 5 λεπτά. 
Το 67% αυτών των ασθενών παρουσίασε 
άμεση υποχώρηση της διόγκωσης του 
πέους, ενώ υπήρξε 100% ανταπόκριση των 

ασθενών που είχαν εμφανίσει πριαπισμό 
μετά από χρήση ενδοσηραγγώδους 
έγχυσης φαρμάκων (προσταγλαδίνη Ε1). 
Στις περιπτώσεις που η χορήγηση του 
ΜΒ ήταν ανεπιτυχής, οι άλφα-αγωνιστές 
δεν προσέφεραν κανένα όφελος. Αυτά τα 
αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι 
το ΜΒ είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία 
του φαρμακευτικού πριαπισμού. Μετά την 
έγχυση του ΜΒ οι ασθενείς παραπονέθηκαν 
για μία αίσθηση καύσου στο πέος και για 
τοπικό μπλε χρωματισμό, τα οποία όμως 
υποχώρησαν μέσα σε μικρό χρονικό δι-
άστημα35. Παρόλα αυτά, σε έναν ασθενή 
παρατηρήθηκε νέκρωση του πέους μετά 
την ενδοσηραγγώδη χορήγηση του ΜΒ. Η 
νέκρωση αποδόθηκε στην ίνωση των ση-
ραγγωδών σωμάτων, λόγω του από πε-
νταετίας υποτροπιάζοντος πριαπισμού38. Το 
ΜΒ φαίνεται ότι έχει ευνοϊκά αποτελέσμα-
τα μόνο εάν το υπάρχον ενδοθήλιο βρί-
σκεται σε καλή κατάσταση35. Ως εκ τού-
του, δεν συνιστάται η χορήγηση του ΜΒ 
σε περιπτώσεις που υποπτευόμαστε ίνω-
ση των σηραγγωδών σωμάτων του πέ-
ους, όπως σε ασθενείς με μακρύ ιστορικό 
υποτροπιάζοντος πριαπισμού38. Η ίνωση 
πιθανότατα αναστέλει τη δράση του ΜΒ 
στο ενδοθήλιο και έτσι, τελικά, εξουδε-
τερώνεται κάθε θετική επίδραση38. Είναι 
συνεπώς εξαιρετικά σημαντικό να γίνεται 
αναρρόφηση του ενέσιμου ΜΒ. Επιπλέ-
ον, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε πι-
θανότητα ίνωσης, το ΜΒ πρέπει να χορη-
γείται μόνο κατά τη διάρκεια των πρώτων 
ωρών του πριαπισμού.

Ο πριαπισμός που είναι αποτέλεσμα 
δρεπανοκυτταρικής αναιμίας φυσιολογι-
κά αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική θερα-
πεία. Το κύριο σημείο της θεραπείας είναι η 
ενυδάτωση, η αλκαλοποίηση, η αναλγησία 
και η αιμοδιΰλιση, η οποία χρησιμοποιείται 
για την αύξηση της συγκέντρωσης της 
αιμοσφαιρίνης. Εάν οι συντηρητικές μέθο-
δοι θεραπείας είναι αναποτελεσματικές, τό-
τε πρέπει να δοκιμάζονται οι μέθοδοι θε-
ραπείας που περιγράφονται ανωτέρω4. Για 
τη χρόνια θεραπεία του υποτροπιάζοντος 
πριαπισμού έχουν δοκιμαστεί LHRH ανά-
λογα, καθώς επίσης και αντιανδρογόνα, 
όπως η φλουταμίδη27.

Επεμβατική θεραπεία 
για τον πριαπισμό

Παρόλο που η χορήγηση φαρμακευ-
τικών ουσιών για την αντιμετώπιση του 

πριαπισμού είναι ευρέως διαδεδομένη, 
υπάρχει ακόμη η επιλογή της χειρουρ-
γικής παρέμβασης, στις περιπτώσεις που 
όλες οι προσπάθειες συντηρητικής θερα-
πείας αποτύχουν. Μία μεγάλη ποικιλία 
χειρουργικών μεθόδων έχει καθιερωθεί για 
την αντιμετώπιση του πριαπισμού. Αυτές 
περιλαμβάνουν την απολίνωση της έσω 
αιδοιϊκής αρτηρίας, την αναστόμωση μετα-
ξύ του σηραγγώδους σώματος και της σα-
φηνούς φλέβας (σχήμα 2)39, τη σηραγγω-
σπογγιώδη διαφυγή (κατά Winter) (σχήμα 
3)22, τη διαφυγή της ραχιαίας φλέβας του 
πέους, τη διατομή, έκπλυση και παροχέ-
τευση των κολποειδών των σηραγγωδών 
σωμάτων του πέους, τη διαδερμική αναρ-
ρόφηση αίματος από τα σηραγγώδη σώ-
ματα, το διαχωρισμό των αιδοιϊκών νεύ-
ρων από τον ισχιοσηραγγώδη μυ και τον 
ακρωτηριασμό του πέους, εάν συνοδεύ-
εται από κακοήθεις παθήσεις των γεννη-
τικών οργάνων20.

Η διαφυγή (shunt) κατά Winter είναι η 
πιο διαδεδομένη μέθοδος2. Με αυτήν την 
τεχνική, ένα συρίγγιο σχηματίζεται ανάμε-
σα στη βάλανο του πέους και στο σηραγ-
γώδες σώμα. Το ποσοστό επιτυχίας αυτών 
των παρεμβατικών μεθόδων κυμαίνεται 
ανάμεσα σε 50% και 65%40. Οι πιθανές 
μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι η λοίμω-
ξη των σηραγγωδών σωμάτων με δημι-
ουργία αποστήματος, ο τραυματισμός της 
ουρήθρας που οδηγεί σε στένωμα ή σε 
ουρηθροδερματικό συρίγγιο και το αιμά-
τωμα του πέους, με ή χωρίς θρόμβωση, 
με αποτέλεσμα την εμφάνιση στυτικής δυ-
σλειτουργίας6.

Το πρόβλημα με την εφαρμογή αυτών 
των χειρουργικών μεθόδων είναι ότι ένα 
υψηλό ποσοστό ασθενών καταλήγει σε 
στυτική δυσλειτουργία (50%). Επομένως, 
θα έπρεπε να εφαρμόζονται μόνο εφόσον 
αποτυγχάνει η συντηρητική θεραπεία29. 
Αν εμφανιστεί στυτική δυσλειτουργία, η 
καλύτερη θεραπεία είναι η τοποθέτηση 
πεϊκών ενδοπροσθέσεων, ούτως ώστε ο 
ασθενής να μπορεί να έλθει σε σεξουα-
λική επαφή41.

Παρά την επιτυχή αντιμετώπιση με φαρ-
μακευτικούς παράγοντες και χειρουργικές 
μεθόδους, ένα σημαντικό ποσοστό ασθε-
νών παρουσιάζει υποτροπή του επώδυ-
νου πριαπισμού. Τα ποσοστά αποτυχίας 
των χειρουργικών τεχνικών, έως και 50%, 
όσον αφορά στη βραχύχρονη αποτελε-
σματικότητα, οδήγησαν τους Bastuba και 
συνεργάτες στο να εκτιμήσουν τη χρήση 
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του εκλεκτικού εμβολισμού των αρτηρι-
ών του πέους (SPAE)26. 

Οι υποψήφιοι ασθενείς για SPAE 
υπεβλήθησαν σε διαγνωστική αρτηριογραφία 
της ελάσσονος πυέλου με εκλεκτικό 
αμφοτερόπλευρο καθετηριασμό των έσω 
αιδοιϊκών αρτηριών. Αυτό αποκάλυψε 
σε όλες τις περιπτώσεις ένα μονόπλευρο 
αρτηριοκολποειδικό συρίγγιο. 

Ακολούθως, ο καθετήρας προωθήθη-
κε μέχρι το επίπεδο της σύστοιχης κοινής 
αρτηρίας του πέους. 

Περίπου 3ml αυτόλογου θρόμβου 
εγχύθηκαν ομόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα 
μέχρι να επιτευχθεί πλήρης στάση του 
αίματος, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο 
παροδική διακοπή της αρτηριακής ροής. 
Ως αποτέλεσμα αυτού σημειώθηκε άμεση 
ανακούφιση από τον πόνο και, εν συνεχεία, 
υποχώρηση της διόγκωσης του πέους σε 
όλους τους ασθενείς. 

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με 
αρτηριογραφία μετά τον εμβολισμό απέδειξαν 
την απόφραξη της σηραγγώδους αρτηρίας. 
Η φυσιολογική στυτική λειτουργία αποκα-
ταστάθηκε στο 86% των ασθενών με μια 
καθυστέρηση που έφτασε τους 5 μήνες, 
εξαιτίας της λύσης του θρόμβου. 

Αυτή η ομάδα ερευνητών υποστηρίζει 
ότι η SPAE αποτελεί μια επιτυχή μέθοδο 
αντιμετώπισης του υψηλής ροής 
πριαπισμού που αποδίδεται σε τραύμα ή 
σε αρτηριοφλεβώδη συρίγγια. Οι πιθανές 
επιπλοκές μετά τον εμβολισμό είναι η γάγ-
γραινα του πέους, η επίμονη στυτική δυ-
σλειτουργία, η ισχαιμία του γλουτού, το 
περινεϊκό απόστημα και η μετανάστευση 
της εμβολιζόμενης ουσίας4,18.

Συμπέρασμα
Ο πριαπισμός θεωρείται επείγον ουρο-

λογικό πρόβλημα και πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται καταλλήλως και άμεσα. Αν και 
οι μέθοδοι αντιμετώπισης όλων των τύ-
πων του πριαπισμού είναι, κατά πρώτο 
λόγο, συντηρητικές, η χειρουργική θερα-
πεία πρέπει να βρίσκεται στο οπλοστάσιο 
του θεράποντος ιατρού. 

Το ΜΒ είναι μία αποτελεσματική και 
ασφαλής θεραπεία για τον πριαπισμό. 
Αυτή η θεραπευτική προσέγγιση είναι πε-
ρισσότερο κατάλληλη για τον φαρμακευ-
τικό πριαπισμό υψηλής ροής μικρής χρο-
νικής διάρκειας. 

Οι άλφα-αγωνιστές δεν προσφέρουν 
κανένα όφελος σε περιπτώσεις όπου η 
χρήση του ΜΒ είναι ανεπιτυχής. Προφα-

νώς, είτε το ΜΒ, είτε οι άλφα-αγωνιστές 
μπορούν να χορηγηθούν ως αρχική θε-
ραπευτική προσέγγιση. 

Παρ’όλα αυτά, εάν ένα από αυτά τα φαρ-
μακευτικά σκευάσματα δεν έχει θεραπευτι-
κό αποτέλεσμα, τότε είναι πιθανόν να μην 
υπάρχει όφελος και από το άλλο. Όταν η 
μηχανική συμπίεση και η φαρμακευτική 
θεραπεία μετά την αναρρόφηση του 
αίματος από τα σηραγγώδη δεν φέρνουν 
αποτέλεσμα, τότε οι εναλλακτικές λύσεις 
είναι είτε η χειρουργική διαφυγή του 
αίματος, είτε ο εκλεκτικός αρτηριακός 
εμβολισμός. Ο αρτηριακός εμβολισμός 
είναι μία λιγότερο επεμβατική επιλογή 
για τον ανθιστάμενο πριαπισμό. 

Η αποκατάσταση της στυτικής λειτουργίας 
μετά από θεραπεία με ΜΒ και με ετερόπλευρο 
εμβολισμό της κοινής αρτηρίας του πέους 
είναι αρκετά πιθανή.
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