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Streszczenie
Zmiany organiczne w naczyniach, g∏ównie o lokalizacji t´tniczej, sà odpowiedzialne za ponad po∏ow´
przypadków zaburzeƒ erekcji. Do metod wykorzystywanych w leczeniu ED do∏àczy∏a angioplastyka balonowa
t´tnic zaopatrujàcych pràcie w krew, g∏ównie t´tnicy sromowej wewn´trznej. Ta metoda terapeutyczna mo˝e
okazaç si´ szczególnie przydatna w grupie pacjentów nieodpowiadajàcych w∏aÊciwie na leczenie zachowawcze przy u˝yciu inhibitorów fosfodiesterazy. W diagnostyce grupy pacjentów, ze wskazaniami do
przeprowadzenia zabiegu endowaskularnego na t´tnicach sromowych wewn´trznych, standardem pozostaje
angiografia, powszechnie wykorzystywana jest te˝ ultrasonografia dopplerowska (z dojamistym podaniem
prostaglandyny E1) oraz angio-TK. Zabieg angioplastyki jest zbli˝ony, jeÊli chodzi o przebieg, przygotowanie,
a tak˝e przeciwskazania, do innych procedur endowaskularnych wykonywanych na t´tnicach obwodowych.
Pacjent mo˝e powróciç do normalnej aktywnoÊci w ciàgu 24 godzin od wykonania procedury. Przezskórna
angioplastyka t´tnic okaza∏a si´ byç skuteczna w przywracaniu funkcji seksualnej u 57%, a nawet do 100%
pacjentów w zale˝noÊci od lokalizacji zmian. Obecnie trwa badanie ZEN (Zotarolimus-Eluting Stent System
for the Treatment of Erectile Dysfunction In Males with Sub-Optimal Response to PDE5 Inhibitors), majàce
na celu ocen´ skutecznoÊci stentów uwalniajàcych leki w leczeniu zaburzeƒ erekcji u m´˝czyzn z niezadowalajàcà odpowiedzià na inhibitory fosfodiesterazy. Wyniki próby klinicznej majà zostaç opublikowane
jeszcze w tym roku.
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ENDOVASCULAR TREATMENT OF ARTERIOGENIC ERECTILE DYSFUNCTION
Organic lesions in the vessels, localized mainly within arteries, are responsible for more than half of cases
of erectile dysfunction. Balloon angioplasty of the arteries supplying blood to the penis, mainly internal
pudendal artery has become one of methods used in the treatment of ED. This therapeutic method may be
particularly useful in patients, who do not respond properly to conservative treatment with the use of
phosphodiesterase inhibitors. The angiography remains the standard in evaluation of patients considered
for angioplasty. Doppler ultrasound (with the intracavernosal injection of prostaglandin E1) and angio-CT
are also used. Angioplasty of pudendal artery is similar in process, preparation, and contraindications to
other endovascular procedures performed on peripheral arteries. The patient can return to normal activities
within 24 hours after the procedure. Percutaneous angioplasty of arteries proved to be effective in restoring
sexual function in 57% and even up to 100% of patients depending on the location. Ongoing ZEN study
(Zotarolimus-Eluting Stent System for the Treatment of Erectile Dysfunction In Males with Sub-Optimal
Response to PDE5 Inhibitors) has been launched to assess the effectiveness of drug-eluting stents in
the treatment of erectile dysfunction in men with unsatisfactory response to phosphodiesterase inhibitors.
Clinical trial results will be published later this year.
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Zmiany organiczne w naczyniach sà odpowiedzialne za ponad 50% przypadków zaburzeƒ erekcji (Erectile Dysfunction – ED)
pojawiajàcych si´ u m´˝czyzn w populacji
ogólnej, a procent ten jest nawet wi´kszy
u pacjentów cierpiàcych na chorob´ niedokrwiennà serca, cukrzyc´ i inne choroby
zwiàzane z mia˝d˝ycà naczyƒ obwodowych. Wi´kszoÊç zaburzeƒ erekcji o pod∏o˝u naczyniowym zwiàzana jest ze zmianami
w obr´bie uk∏adu t´tniczego (g∏ównie t´tnice
biodrowe i sromowe), istnieje jednak grupa
przypadków, gdzie patologia le˝y po stronie
uk∏adu ˝ylnego.
Jednà z niedawno zaproponowanych
metod terapeutycznych, w leczeniu zaburzeƒ erekcji o pod∏o˝u naczyniowym, jest
procedura endowaskularna polegajàca
na angioplastyce balonowej t´tnic sromowych wewn´trznych i biodrowych po∏àczonej z zabiegiem wszczepienia stentów naczyniowych uwalniajàcych leki (Drug-Eluting
Stents – DES).
Jest to obecnie obszar du˝ego zainteresowania specjalistów zajmujàcych si´ naczyniowymi zabiegami interwencyjnymi
przede wszystkim ze wzgl´du na potencjalne mo˝liwoÊci tej metody w przywracaniu
funkcji seksualnej u m´˝czyzn, u których leczenie zachowawcze nie przynios∏o skutku.
Szacuje si´, ˝e brak odpowiedzi na dotychczas stosowane leczenie dotyczy nawet
30% m´˝czyzn z zaburzeniami erekcji. Przypuszcza si´, ˝e jest to zwiàzane m.in. ze
stopniem zw´˝enia t´tnic zaopatrujàcych
pràcie w krew, gdy˝ przy zbyt du˝ym ograniczeniu Êwiat∏a naczynia farmakoterapia mo˝e okazaç si´ nieskuteczna w poprawie
przep∏ywu.
Przezskórna angioplastyka t´tnicza wykorzystywana w zaburzeniach erekcji mo˝e
stanowiç uzupe∏nienie dotychczas stosowanych metod terapeutycznych i skutecznà alternatyw´ dla pacjentów nieodnoszàcych
korzyÊci z leczenia zachowawczego. Procedura ta cechuje si´ ograniczonà inwazyjnoÊcià i obcià˝ona jest stosunkowo niskim ryzykiem powik∏aƒ. Sam zabieg jest zbli˝ony,
jeÊli chodzi o przebieg, przygotowanie,
a tak˝e ewentualne przeciwskazania, do innych procedur endowaskularnych wykony10

wanych na t´tnicach obwodowych. Angioplastyk´ t´tnic sromowych przeprowadza
si´ w znieczuleniu miejscowym, najcz´Êciej
poprzez nak∏ucie t´tnicy udowej w okolicach
pachwiny. Obecnie adaptuje si´ techniki i instrumentarium wykorzystywane podczas
standardowych interwencji naczyniowych,
natomiast uzyskanie dost´pu do t´tnicy sromowej, charakteryzujàcej si´ typowo prostym przebiegiem, jest wzgl´dnie ∏atwe dla
doÊwiadczonego operatora. Ze wzgl´du
na ma∏e Êrednice naczyƒ oraz du˝e d∏ugoÊci
zaj´tych zmianami odcinków zaleca si´
cewniki balonowe o nieco mniejszej Êrednicy, za to d∏u˝sze ni˝ u˝ywane powszechnie
podczas zabiegów na t´tnicach wieƒcowych [1]. Pacjent mo˝e powróciç do normalnej aktywnoÊci w ciàgu 24 godzin od wykonania procedury. W okresie 3–6 miesi´cy
po zabiegu powinien on otrzymywaç indywidualnie okreÊlonà profilaktyk´ przeciwzakrzepowà.
Jednym z wa˝niejszych czynników decydujàcych o powodzeniu angioplastyki jest
odpowiednia selekcja pacjentów. Wst´pna
kwalifikacja odbywa si´ na podstawie przeprowadzenia badania, zastosowania odpowiednich skal s∏u˝àcych ocenie zaburzeƒ
erekcji, a tak˝e wykonania ultrasonografii
metodà Dopplera, dzi´ki której mo˝liwa jest
ocena zaburzeƒ przep∏ywu w obr´bie naczyƒ zaopatrujàcych cia∏a jamiste pràcia.
W diagnostyce grupy pacjentów ze wskazaniami do przeprowadzenia zabiegu endowaskularnego na t´tnicach sromowych wewn´trznych standardem pozostaje angiografia, w której ocenia si´ charakter oraz lokalizacj´ zmian chorobowych. Valji i Bookstein przy u˝yciu angiografii, potwierdzili
na grupie 57 pacjentów z zaburzeniami potencji, obecnoÊç zw´˝eƒ w t´tnicach biodrowych wewn´trznych (u 19%), sromowych
wewn´trznych (u 70%) i t´tnicach pràcia
(u 56%) [1]. W celu miarodajnej i pe∏nej oceny angiograficznej zaleca si´ przeprowadzanie badania po uprzednim dojamistym podaniu prostaglandyny. Kryteriami potwierdzajàcymi chorob´ naczyniowà w t´tnicach
sà obustronnie wyst´pujàce zw´˝enia
o Êrednicy powy˝ej 50% Êwiat∏a naczynia
[2].
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Pierwsze próby leczenia endowaskularnego by∏y podejmowane ju˝ w latach 80tych ubieg∏ego wieku. Angelini i in. zastosowali angiografi´ i angioplastyk´ t´tnic
biodrowych wewn´trznych oraz t´tnic sromowych wewn´trznych u 5 pacjentów z
naczyniopochodnymi zaburzeniami erekcji.
U dwóch pacjentów nastàpi∏a poprawa funkcji seksualnych, a Êredni okres poprawy wynosi∏ 12 miesi´cy (2 do 18 miesi´cy) [3].
Rozszerzeniem tych badaƒ by∏a próba oceny skutecznoÊci zabiegów endowaskularnych w diagnostyce i leczeniu zaburzeƒ
erekcji o pod∏o˝u naczyniowym przeprowadzona na grupie 23 m´˝czyzn przez Urigo
i in. U wszystkich pacjentów wykonano angiografi´, w której potwierdzono obecnoÊç
zw´˝eƒ w t´tnicach biodrowych wspólnych
i biodrowych zewn´trznych (n=14); biodrowej zewn´trznej i wewn´trznej (n=6) oraz jedynie w biodrowej wewn´trznej (n=3). Przeskórna angioplastyka t´tnic okaza∏a si´ byç
skuteczna w przywracaniu funkcji seksualnej u 57% pacjentów ze zmianami w t´tnicach biodrowych wspólnych i zewn´trznych, 67% ze zmianami w obu t´tnicach biodrowych (zew. i wew.) oraz 100% pacjentów
z lokalizacjà zw´˝enia w t´tnicy biodrowej
wewn´trznej [2].
Objawy ED mogà wyprzedzaç Êrednio
o trzy do pi´ciu lat pojawienie si´ innej choroby naczyniowej oraz stanowià niezale˝ny
czynnik predykcyjny w grupie pacjentów
z chorobà niedokrwiennà mi´Ênia sercowego i innymi schorzeniami naczyniowymi. Badanie PANPI (Pelvic Angiography In Non-Responders to Phosphodiesteraze-5 Inhibitors)
(Rogers i in. 2010), obejmowa∏o m´˝czyzn
w wieku powy˝ej 50 lat cierpiàcych na zaburzenia erekcji, którzy poddawani byli zabiegowi endowaskularnemu z powodu zmian
chorobowych w naczyniach wieƒcowych lub
t´tnicach obwodowych. Zaburzenia oceniane by∏y przy u˝yciu Mi´dzynarodowego
Wskaênika Dysfunkcji Erekcyjnej (IIEF),
a g∏ównym kryterium w∏àczenia by∏ brak odpowiedzi na leczenie przy u˝yciu inhibitorów
fosfodiesterazy. W wykonanej, u pacjentów
z potwierdzonà chorobà naczyniowà, angiografii t´tnic sromowych wewn´trznych Êredni procent zw´˝enia wynosi∏ 55% po stronie
prawej (przy Êredniej d∏ugoÊci zmiany
12,4 mm) oraz 66% po stronie lewej

(przy Êredniej d∏ugoÊci zmiany 10 mm).
Okaza∏o si´, ˝e 70% pacjentów ze zmianami
w naczyniach wieƒcowych zg∏asza problemy z potencjà, a wyst´powanie choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z zaburzeniami erekcji wykazywa∏o 100% korelacj´
[4].
Po zakoƒczeniu tej pilota˝owej próby,
w 2009 roku, zosta∏o uruchomione badanie
ZEN (Zotarolimus-Eluting Stent System for
the Treatment of Erectile Dysfunction In Males with Sub-Optimal Response to PDE-5 Inhibitors), majàce na celu ocen´ skutecznoÊci stentów uwalniajàcych leki w leczeniu zaburzeƒ erekcji u m´˝czyzn z niezadowalajàcà odpowiedzià na inhibitory fosfodiesterazy. Próby kliniczne zosta∏y zainicjowane
przez firm´ Medtronic, we wspó∏pracy z wiodàcymi oÊrodkami zajmujàcymi si´ radiologià interwencyjnà i urologià. Kryteria w∏àczenia obejmujà, podobnie jak w PANPI, m´˝czyzn z zaburzeniami erekcji i mia˝d˝ycà
t´tnic obwodowych, zlokalizowanà równie˝
w t´tnicach biodrowych i sromowych wewn´trznych. Po angiograficznym potwierdzeniu zw´˝eƒ, w t´tnicach sromowych implantowane b´dà stenty uwalniajàce typu
DES (Drug-Eluting Stent). Substancjà czynnà uwalnianà ze stentu jest Zotarolimus, lek
antyproliferacyjny b´dàcy pochodnà rapamycyny i u˝ywany w celu redukcji ryzyka
powik∏aƒ zwiàzanych z restenozà. W rocznej
obserwacji oceniane b´dà bezpieczeƒstwo
oraz skutecznoÊç w przywracaniu funkcji
seksualnej. Jest to pierwszy program dotyczàcy zastosowania stentów uwalniajàcych.
Dotychczasowe próby z wykorzystaniem
stentów metalowych nie by∏y w stanie potwierdziç skutecznoÊci w d∏ugotrwa∏ej obserwacji, prawdopodobnie ze wzgl´du
na wyst´powanie zakrzepicy oraz restenoz.
Badanie ma docelowo objàç grup´ 50 pacjentów z 10 oÊrodków na terenie Stanów
Zjednoczonych (badanie przeprowadzane
pod kontrolà FDA), a wst´pne wyniki zostanà og∏oszone w 2011 roku.
W czasie, gdy trwa oczekiwanie
na pierwsze oficjalne rezultaty du˝ych prób,
temat jest szeroko komentowany w Êrodowisku medycznym. Jednym z g∏ównych zagadnieƒ tegorocznego zjazdu CRT (Cardiovascular Research Technologies) w Wa-
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szyngtonie by∏o wspólwyst´powanie zaburzeƒ erekcji z chorobami uk∏adu sercowo-naczyniowego oraz zastosowanie przezskórnej angioplastyki t´tnic sromowych
wewn´trznych (Percutaneous Pudendal Intervention – PPI) w leczeniu tych zaburzeƒ
[6]. Wed∏ug uczestników kongresu wczesne

wyniki badaƒ nad angioplastykà t´tnic sromowych sà bardzo obiecujàce, a metoda ta
mo˝e s∏u˝yç nie tylko do leczenia ED, ale
tak˝e jako narz´dzie w badaniach przesiewowych pacjentów z grup ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych. ◗
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