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I. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η ενδοθηλιακή στιβάδα των αγγείων αποτελείται από ένα σύνολο 

κυττάρων µε γνωστές και σηµαντικές λειτουργίες που περιλαµβάνουν την 

ρύθµιση του αγγειακού τόνου και της αρτηριακής πίεσης, καθώς και τη 

ρύθµιση του πηκτικού µηχανισµού του αίµατος και της απάντησης σε 

φλεγµονώδη ερεθίσµατα. 

Η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία συνδέεται τόσο στατιστικά όσο και 

κλινικά µε ένα σύνολο παθολογικών καταστάσεων που σε µεγάλο βαθµό 

είναι και µεταξύ τους αλληλοσυνδεόµενες, έχοντας σαν κοινό 

παρονοµαστή την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Για το λόγο αυτό, η 

εκτίµηση της ποιότητας της λειτουργίας του αγγειακού ενδοθηλίου είναι 

ένα θέµα που απασχολεί την έρευνα σε πολλά επίπεδα. Οι µέθοδοι που 

έχουν περιγραφεί και χρησιµοποιούνται είναι διαφορετικές σε κάθε 

µελέτη και περιλαµβάνουν τη µέτρηση µακροανατοµικών µεγεθών 

υπερηχογραφικά, όπως η αγγειοδιαστολή της βραχιόνιας αρτηρίας µετά 

από τοπική ισχαιµία, αλλά και in vitro προσεγγίσεις όπως η µέτρηση 

ουσιών στο πλάσµα του αίµατος και η µελέτη καλλιεργειών  

ενδοθηλιακών κυττάρων και αποµονωµένων ιστών πειραµατοζώων και 

ανθρώπων. Η κλινική χρησιµότητα των διαφόρων µεθόδων εκτίµησης της 

ενδοθηλιακής λειτουργίας/δυσλειτουργίας δεν έχει ακόµη αποδειχθεί 

και δεν έχουν ακόµη προτυποποιηθεί µε τρόπο που να τις κάνει 

αξιόπιστες για διαγνωστικούς ή προγνωστικούς σκοπούς. Είναι ένα πεδίο 

όπου διεξάγεται εντατική έρευνα από πολλές ερευνητικές προσπάθειες, 

που η κάθε µία από αυτές προσεγγίζει το θέµα από µια διαφορετική 

σκοπιά και για λογαριασµό πολλών ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς οι νόσοι 

που συνδέονται µε τη λειτουργία του ενδοθηλίου είναι πολυπαραγοντικές 

και πολυσυστηµατικές, στην τελική τους έκφραση.  

Η στυτική δυσλειτουργία είναι µία από τις παθολογικές 

καταστάσεις στις οποίες η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία αποτελεί 

υποκείµενο παράγοντα. Η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία έχει σαν 

αποτέλεσµα τη µη φυσιολογική ρύθµιση της ισορροπίας ανάµεσα σε 

αγγειοδιασταλτικές και αγγειοσυσπαστικές ουσίες, έχοντας έτσι 
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επιβαρυντικές συνέπειες στο µηχανισµό της στύσης. Η στυτική 

δυσλειτουργία είνα κατά µείζονα λόγο ένα αγγειακό πρόβληµα, τόσο στο 

µακροσκοπικό όσο και στο µικροσκοπικό επίπεδο. Αν εξαιρέσουµε τις 

ορµονικές διαταραχές, τα νευρολογικά και ανατοµικά προβλήµατα, είναι 

µια διαδικασία που επηρεάζεται άµεσα από τη λειτουργική κατάσταση 

του ενδοθηλίου των µικρών αρτηριών του πέους και των σηραγγωδών 

σωµάτων. Συστηµατικές νόσοι όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης 

διαβήτης, η αθηροσκλήρυνση και η υπερχοληστερολαιµία, είναι 

παθολογικές καταστάσεις στενά αλληλοσυσχετιζόµενες, καθώς και 

σχετιζόµενες µε τη στυτική δυσλειτουργία. Η παθολογία και η 

αντιµετώπιση της στυτική δυσλειτουργίας είναι πεδία εντονότατης 

ερευνητικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, µετά και 

την εισαγωγή στη θεραπευτική µας φαρέτρα των αναστολέων της 

φωσφοδιεστεράσης 5 (σιλδεναφίλη, ταδαλαφίλη και βαρδεναφίλη). 

Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 είναι µια κατηγορία 

φαρµάκων που εισήλθε στην καθηµερινή πρακτική δέκα χρόνια πριν, 

πρώτα και κύρια στην Ουρολογία αλλά κατόπιν µε αυξανόµενο ρυθµό 

και σε άλλες ειδικότητες όπως η Πνευµονολογία. ∆ρουν στο µηχανισµό 

της βιοδιαθεσιµότητας της κυκλικής µονοφωσφωρικής γουανοσίνης 

(cGMP) στο λείο µυικό ιστό. Η cGMP είναι ένας δεύτερος αγγελιαφόρος 

της σηµατοδοτικής αλυσίδας που ξεκινάει από το οξείδιο του αζώτου στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα. Σήµερα, οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 

(PDE5Is) έχουν αναδειχθεί σε θεραπεία πρώτης γραµµής για τη στυτική 

δυσλειτουργία. 

 

ΙΙ. ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΝ∆ΟΘΗΛΙΟ 

 

Α. Ανατοµία, φυσιολογία και παθοφυσιολογία του ενδοθηλίου 

Το αγγειακό ενδοθήλιο αποτελείται από µια στιβάδα 

εξειδικευµένων, επίπεδων, ορθογώνιων κυττάρων που επενδύει την 

εσωτερική (ενδοαυλική) επιφάνεια των αγγείων κάθε διαµέτρου, καθώς 

και την επιφάνεια των κολποειδών των σηραγγωδών σωµάτων και του 

σπογγώδους σώµατος του πέους. Μπορεί να θεωρηθεί ως «ένα όργανο 
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από µόνο του» (1), καθώς παίζει ενεργό ρόλο σε λειτουργίες όπως η 

αιµόσταση, η ινωδόλυση, η ρύθµιση του αγγειακού τόνου και της 

αγγειακής διαπερατότητας, εκτελώντας διεργασίες και παράγοντας 

χηµικές ουσίες που το χαρακτηρίζουν σε µεγάλο βαθµό και που 

καθιστούν µερικές αντιδράσεις όπως η αγγειοδιαστολή, αδύνατες χωρίς 

αυτό (2). Επίσης συµµετέχει στην οµοιόσταση του οργανισµού µε τη 

σύνθεση αυξητικών παραγόντων (3). Το σύνολο του ενδοθηλιακού ιστού 

σε ένα µέσο άνθρωπο 70 kg υπολογίζεται ότι έχει µάζα όση 5 

φυσιολογικές καρδιές και συνολική επιφάνεια ίση µε 6 γήπεδα του τένις.  

Παράγοντες που εκκρίνονται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα µετά 

την επίδραση µιας ποικιλίας ερεθισµάτων περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων 

το οξείδιο του αζώτου (ΝΟ), την ενδοθηλίνη-1, τον ενεργοποιητή του 

ιστικού πλασµινογόνου (tissue plasminogen activator), και τον 

παράγοντα von Willebrand (vWf). Η θροµβοµοδουλίνη, το αγγειακό 

µόριο προσκόλλησης (vascular adhesion molecule, VCAM), µόρια 

πρόσδεσης για τους παράγοντες IX και X, τα ανθρώπινα λευκοκυτταρικά 

αντιγόνα (human leukocyte antigen, HLA), η Ε-σελεκτίνη, είναι µόρια 

πάνω στην κυτταρική µεµβράνη των ενδοθηλιακών κυττάρων που 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στις διαδικασίες της πήξης του αίµατος, της 

ενεργοποίησης των αιµοπεταλίων, της θροµβόλυσης, του οιδήµατος και 

της λευκοκυτταρικής διήθησης και προσκόλλησης (1). 

Η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου έχει ως αποτέλεσµα την ανώµαλη 

ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης λόγω του επηρεασµού της ευαίσθητης 

ισορροπίας µεταξύ αγγειοδιασταλτικών και αγγειοσυσταλτικών 

παραγόντων και ερεθισµάτων, τις διαταραχές της πηκτικότητας του 

αίµατος και την ανώµαλη απάντηση στη φλεγµονή. Συνδέεται στενά µε 

την υπέρταση, τον σακχαρώδη διαβήτη, την ισχαιµική καρδιοπάθεια, την 

συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, την πνευµονική υπέρταση, την 

αθηρωµάτωση αλλά και µε τη στυτική δυσλειτουργία. Σύµφωνα µε 

τελευταία ερευνητικά δεδοµένα, σχετίζεται µε παθολογικές καταστάσεις 

όπως τα συµπτώµατα από το κατώτερο ουροποιητικό, την καλοήθη 

προστατική υπερπλασία και την υποκυστική απόφραξη (4). 
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Β. Μέτρηση της ενδοθηλιακής λειτουργίας και δυσλειτουργίας 

Ένα στοιχείο που πάντα θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας όταν 

αναφερόµαστε στο θέµα, είναι ότι οι όροι βλάβη, προσβολή, 

δυσλειτουργία και ενεργοποίηση χρησιµοποιούνται ελεύθερα στη µελέτη 

της βιολογίας του ενδοθηλιακού κυττάρου, χωρίς καθαρούς ορισµούς ή 

έστω και κάποια συµφωνία (consensus) για το νόηµά τους. Σίγουρα 

κάποια συσχέτιση υπάρχει πάντως ανάµεσα στην ενδοθηλιακή 

ενεργοποίηση (πχ από τις κυτταροκίνες), την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία 

(που έχει ως αποτέλεσµα τη θροµβογένεση και την αθηρογένεση) και την 

ενδοθηλιακή βλάβη (που καταλήγει σε αγγειακή βλάβη και 

αρτηριοσκλήρωση) (1). 

Η εκτίµηση της ενδοθηλιακής λειτουργίας/δυσλειτουργίας είναι 

ένα ζήτηµα πολυσχιδές. ∆εν είναι ακόµη γνωστές οι ιδανικές µέθοδοι για 

την εκτίµηση της φυσιολογίας και κατ’επέκταση της παθοφυσιολογίας 

του ενδοθηλίου. ∆ιάφορες παράµετροι έχουν χρησιµοποιηθεί για να 

εκτιµηθεί η ενεργοποίηση, η δυσλειτουργία και η βλάβη του ενδοθηλίου. 

Ο ιδανικός δείκτης όχι µόνο πρέπει να είναι ειδικός για το ενδοθήλιο, 

αλλά επίσης θα πρέπει να είναι σταθερός και εύκολα µετρήσιµος. Η 

«χρυσή σταθερά» παραµένει αβέβαιη, καθώς οι διαθέσιµες παράµετροι 

ποσοτικοποιούν διαφορετικές πλευρές της λειτουργίας του ενδοθηλίου. 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται σήµερα διαφέρουν: από την µέτρηση 

της διαµέτρου και της αιµατικής ροής της βραχιόνιας αρτηρίας µε 

υπερηχογραφία Doppler ως τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης 

διαλυτών παραγόντων που παράγονται από το ενδοθήλιο στον ορό ή το 

πλάσµα. 

Η διαµεσολαβούµενη από τη ροή διαστολή (Flow mediated 

dilatation, FMD), η οποία προκαλείται από την αντιδραστική υπεραιµία 

µετά από ισχαιµία, έχει δειχθεί ότι είναι εξαρτώµενη από το ενδοθήλιο. 

Μπορεί να εκτιµηθεί χρησιµοποιώντας υπερηχογράφηµα υψηλής 

ανάλυσης σε επιφανειακές αρτηρίες, σύµφωνα µε µια µεθοδολογία 

καλώς προσδιορισµένη και προτυποποιηµένη (5, 6). Είναι µία µέθοδος 

µη επεµβατικής εκτίµησης της ενδοθηλιακής λειτουργίας in vivo, που 

υπόκειται όµως σε περιορισµούς που έχουν σχέση µε την εµπειρία του 
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εξετάζοντος στο υπερηχογράφηµα, καθώς και µε την υποκειµενικότητα 

στην αντίληψη των ίδιων δεδοµένων ανάµεσα σε δύο εκτιµητές, αλλά και 

µετά από δύο εκτιµήσεις από τον ίδιο ερευνητή (inter- και intra-

observer variability). Η πολύπλοκη προτυποποιηµένη διαδικασία της 

καθιστά δύσκολη τη χρήση της σε πιθανές καθηµερινές διαγνωστικές 

συνθήκες. 

Η µέτρηση της συγκέντρωσης στο πλάσµα του αίµατος διαφόρων 

µορίων ως δεικτών της ενδοθηλιακής βλάβης, ενεργοποίησης και 

δυσλειτουργίας έχει χρησιµοποιηθεί για να παρακολουθήσουµε 

διαφορετικές εκφάνσεις της φυσιολογίας και της παθοφυσιολογίας του 

κυτταρικού πληθυσµού του ενδοθηλίου. Μεταξύ αυτών των µορίων είναι 

οι ενδοθηλίνες, ειδικά η ενδοθηλίνη-1 (ΕΤ-1), ο παράγοντας von 

Willebrand (von Willebrand factor, vWf), η Ε-Σελεκτίνη (E-Selectin), και 

η θροµβοµοδουλίνη (Thrombomodulin, TM), το µονοξείδιο του αζώτου 

(ΝΟ) και η κυκλική µονοφοσφωρική γουανοσίνη (cGMP). Ένα 

παράδειγµα της πολυπλοκότητας των αλληλοεπιδράσεων και των 

σχέσεων µεταξύ των µορίων αυτών είναι η αντίδραση στις φλεγµονώδεις 

κυτταροκίνες: ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων από την 

ιντερλευκίνη-1 (IL-1) και τον παράγοντα νέκρωσης των όγκων (Tumor 

Necrosis Factor, TNF) in vitro, αυξάνει την απελευθέρωση του vWf και 

της Ε-σελεκτίνης, αλλά θα οδηγήσει σε µειωµένη έκφραση της 

θροµβοµοδουλίνης. Αυξηµένα επίπεδα vWf µετά από µια αντίδραση 

οξείας φάσης, όπως µια ιογενής λοίµωξη, µπορεί να είναι φυσιολογική 

αντίδραση και να µην αντανακλά απαραίτητα βλάβη. In vitro έκθεση 

ενδοθηλιακών κυττάρων σε ερεθίσµατα όπως το κρύο και η υποξία 

µπορεί να προκαλέσει απελευθέρωση vWf και θροµβοµοδουλίνης, αλλά 

είναι αβέβαιη η in vivo επίδραση των παραπάνων ερεθισµάτων (7). 

Η µέχρι τώρα µελέτη αυτών των δεικτών σε σχέση µε παθολογικές 

καταστάσεις ή θεραπευτικά αποτελέσµατα έχει γίνει µόνο για 

ερευνητικούς σκοπούς. Η πραγµατική κλινική τους χρησιµότητα δεν 

έχει ακόµη αποδειχτεί ή, πολύ περισσότερο, εφαρµοστεί στην πράξη. 

Πιθανώς η έρευνα να αποδείξει ότι µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµα 

διαγνωστικά και προγνωστικά εργαλεία για νόσους και παθολογικές 
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καταστάσεις που επηρεάζονται ή προέρχονται από το ενδοθήλιο. Ένα 

όργανο το οποίο δεν πρέπει να υποεκτιµάται ως προς τη δυνατότητά του 

να επηρεάζει σχεδόν όλες τις λειτουργίες και ανατοµικούς σχηµατισµούς 

του ανθρωπίνου σώµατος. 

Το µεγάλο πλεονέκτηµα των βιοχηµικών µετρήσεων της 

ενδοθηλιακής λειτουργίας είναι το γεγονός ότι είναι χαµηλού κόστους 

και προσφέρουν άριστη επαναληψιµότητα (8). Για τη µέτρηση της 

συγκέντρωσης αυτών των µορίων είναι στο εµπόριο διαθέσιµες µέθοδοι 

ELISA, για ερευνητική χρήση (R&D Systems, Minneapolis, USA και 

American Diagnostica, Stamford, USA). Γίνεται λεπτοµερής και 

συνεχής έρευνα, που αφορά αυτούς τους δείκτες. Εφόσον αποδειχτούν 

αξιόπιστοι για διαγνωστικούς, προγνωστικούς και θεραπευτικούς 

σκοπούς, θα µπορούσαν να προτυποποιηθούν περαιτέρω. Καθώς το µόνο 

που απαιτούν είναι ένα δείγµα αίµατος, θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

ένα αξιόπιστο, µη επεµβατικό και πιθανώς µικρού κόστους µέσο για 

έλεγχο του πληθυσµού για παράγοντες κινδύνου ή παρακολούθηση µετά 

από θεραπείες που έχουν στόχο το ενδοθήλιο. 

 

1. Η ενδοθηλίνη-1 (Endothelin-1, ET-1) 

Η ενδοθηλίνη-1 είναι ένα όξινο πεπτίδιο 21 αµινοξέων το οποίο 

παράγεται εκτός από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, από κύτταρα του φλοιού 

των επινεφριδίων, λεία µυικά κύτταρα, κύτταρα των νεφρικών 

σωληναρίων, µεσαγγειακά κύτταρα του νεφρικού σπειράµατος, γλοιακά 

κύτταρα, µακροφάγα, ιστιοκύτταρα και υποφυσιακά κύτταρα. Οι 

ενδοθηλίνες συντίθενται ως ένα προ-προ-πεπτίδιο περίπου 200 

αµινοξέων. Ακολουθεί επεξεργασία µετά τη µετάφραση του mRNA και 

προκύπτει η προ-ενδοθηλίνη, ένα µόριο 38-39 αµινοξέων, η οποία 

υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία µέχρι το στάδιο του τελικού προϊόντος 

των 21 αµινοξέων. 

Έχουν ταυτοποιηθεί 4 ισοµορφές (ΕΤ-1, ΕΤ-2, ΕΤ-3 και ΕΤ-4) και 

δύο υποδοχείς (ΕΤΑ και ΕΤΒ), που εκφράζονται πάνω στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα, τα κύτταρα του λείου µυικού ιστού, τα καρδιακά µυοκύτταρα 

και τους ινοβλάστες (9,10). Από τις 4 ισοµορφές που έχουν 
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ταυτοποιηθεί, έχει αποδειχθεί ότι η ΕΤ-1 παράγεται και δρα κατευθείαν 

στους περιφερικούς υποδοχείς της, µετά από ερεθίσµατα υποξίας, 

διατµητικών επί του ενδοθηλίου τάσεων (shear stress) και ισχαιµίας 

(11). Με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας και της 

ανοσοϊστοχηµείας βρέθηκε πως η ΕΤ-1 βρίσκεται διάχυτη στο 

κυτταρόπλασµα των ενδοθηλιακών κυττάρων, και όχι σε συγκεκριµένα 

οργανίδια. 

Η ενδοθηλίνη είναι ένας πολύ ισχυρός αγγειοσυσπαστικός 

παράγοντας. Έχει επίσης θετικές ινότροπες και θετικές χρονότροπες 

ιδιότητες στο µυοκάρδιο, καθώς και µιτογόνες και ευοδωτικές της 

φλεγµονής ιδιότητες. Ανάµεσα στις δράσεις της ενδοθηλίνης είναι και η 

ρύθµιση της κυτταρικής διαίρεσης, της απόπτωσης, της ενεργοποίησης 

των µονοκυττάρων και της παραγωγής µεσοκυττάριας ουσίας. Η 

απελευθέρωσή της προκαλείται από πολλούς παράγοντες, όπως οι 

διατµητικές επί του ενδοθηλίου δυνάµεις που προέρχονται από την ίδια 

την αιµατική ροή (shear stress), η υποξία, η επινεφρίνη, η αγγειοτενσίνη 

ΙΙ, η κορτιζόλη, η θροµβίνη, φλεγµονώδεις κυτταροκίνες (TNF-α, IL-1 

και IL-2) και ο µετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας-β (transforming 

growth factor-β) (1). 

Οι διάφορες δράσεις της ενδοθηλίνης-1 εκδηλώνονται µέσω της 

σύνδεσης του µορίου της µε το µόριο του υποδοχέα της, που 

παρουσιάζει δύο υποτύπους, ΕΤΑ και ΕΤΒ. Οι δράσεις που προάγονται 

µε τη σύνδεση του µορίου της ΕΤ-1 σε κάθε τύπο υποδοχέα διαφέρουν 

ανάλογα µε την κυτταρική εντόπιση του υποδοχέα. Όταν για παράδειγµα 

η ΕΤ-1 δρα πάνω στους υποδοχείς ΕΤΑ των λείων µυικών κυττάρων των 

αγγείων προκαλεί αγγειοσυστολή και πολλαπλασιασµό των λείων µυικών 

κυττάρων (12). Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η δράση διατηρείται για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά από την αποσύνδεση του µορίου της ΕΤ-

1 από τον υποδοχέα, αλλά το µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) επιταχύνει την 

αποκατάσταση του ενδοκυττάριου ασβεστίου (Ca++) και βραχύνει τη 

διάρκεια της αγγειοσυσταλτικής δράσης της ενδοθηλίνης (13). 

Πειραµατικά δεδοµένα επίσης δείχνουν ότι η ΕΤ-1 αναστέλλει τη 

σύνθεση του ΝΟ στον λείο µυικό ιστό µέσω των υποδοχέων ΕΤΑ (14). Η 
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δέσµευση στους ΕΤΒ υποδοχείς του ενδοθηλίου, έχει ως αποτέλεσµα 

αγγειοδιαστολή µέσω απελευθέρωσης ΝΟ και προστακυκλίνης, αλλά 

πάνω στους ΕΤΒ του λείου µυικού ιστού προκαλεί αγγειοσύσπαση (15).  

Σε υγιείς ενήλικες, έχουν αναφερθεί ως φυσιολογικές τιµές ΕΤ-1 

στο πλάσµα επίπεδα 1.3-1.9 pg/ml (16). Αυξηµένα επίπεδα ΕΤ-1 έχουν 

παρατηρηθεί στη συστηµατική υπέρταση, το διαβήτη τύπου ΙΙ, τη 

δυσλιπιδαιµία, τη στηθάγχη, την καρδιογενή καταπληξία, το έµφραγµα 

του µυοκαρδίου, το φαινόµενο Reynaud, τον εγκεφαλικό αγγειόσπασµο, 

την αθηροσκλήρωση και την καρδιακή ανεπάρκεια (1). 

Έχει προταθεί ότι τα υψηλά επίπεδα ενδοθηλίνης µπορεί να 

αντανακλούν την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και βλάβη. 

Χρησιµοποιώντας τον vWf σαν δείκτη της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, 

έχει παρατηρηθεί ότι τα επίπεδα της ΕΤ-1 είναι αυξηµένα παράλληλα µε 

αυτά του vWf σε ασθενείς µε διαβήτη τύπου ΙΙ και δυσλιπιδαιµία. Η 

σύνθεση της ΕΤ-1 και του vWf είναι επίσης αυξηµένη µετά από έκθεση 

καλλιέργειας ενδοθηλιακών κυττάρων σε τρι-ιωδοθυρονίνη (17-19). 

Οι κατεχολαµίνες ενισχύουν την αγγειοσυσταλτική δράση της ΕΤ1, 

συµβάλλοντας στην αγγειορυθµιστική λειτουργία της (11). Πράγµατι, σε 

ό,τι αφορά ειδικά τον στυτικό ιστό του πέους, οι ενδοθηλίνες και η 

νοραδρεναλίνη είναι µεγάλης σηµασίας παράγοντες για τη σύσπαση των 

πεϊκών ιστών. Η σηµασία άλλων παραγόντων σε αυτή τη διαδικασία, 

όπως το νευροπεπτίδιο Υ, η αγγειοτενσίνη ΙΙ και τα αγγειοσυσπαστικά 

προστανοειδή, δεν έχει εδραιωθεί. Η ΕΤ-1 προκαλεί αργά εξελισσόµενες 

συσπάσεις στα σηραγγώδη σώµατα και τα πεϊκά αγγεία, που διαρκούν 

επι µακρόν, και φαίνεται ότι συµβάλλει στη διατήρηση του τόνου του 

λείου µυικού ιστού του σηραγγώδους σώµατος. Οι ΕΤ-2 και ΕΤ-3 

µπορούν επίσης να προκαλέσουν σύσπαση του ανθρώπινου 

σηραγγώδους σώµατος, αλλά αυτά τα µόρια είναι λιγότερο ισχυρά (20). 

Στην ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, οι συγκεντρώσεις του βιολογικώς 

δραστικού ΝΟ µειώνονται, και έτσι υπάρχει µια ανισορροπία µεταξύ της 

δράσης αυτού και της δράσης της ενδοθηλίνης, και έτσι οι 

αγγειοσυσταλτική και υπερπλαστική επί του λείου µυικού ιστού δράση 

της ενδοθηλίνης βρίσκεται χωρίς ανταγωνιστή (21). 
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Ανταγωνιστές των ενδοθηλινών έχουν δοκιµαστεί για την 

αντιµετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, µε την ελπίδα ότι θα 

µπορούσαν να έχουν σηµαντική δράση στην παθοφυσιολογία του πέους, 

ίσως σαν τροποποιητές της δράσης άλλων αγγειοσυσπαστικών 

παραγόντων όπως πχ η νοραδρεναλίνη, της κυτταρικής ανάπτυξης και 

πολλαπλασιασµού και της φαινοτυπικής έκφρασης των γονιδίων, αλλά τα 

κλινικά αποτελέσµατα δεν ήταν ενθαρρυντικά (20). 

Τα επίπεδα της ενδοθηλίνης στο πλάσµα πρέπει να εκτιµώνται µε 

προσοχή, καθώς η περισσότερη από την παραγόµενη από το ενδοθήλιο 

ενδοθηλίνη, απελευθερώνεται διαχεόµενη απευθείας προς τον αγγειακό 

λείο µυικό ιστό, παρά εντός του αυλού (22). Έτσι, τα επίπεδα της 

κυκλοφορούσας ενδοθηλίνης µπορεί να είναι µια φτωχή απεικόνιση της 

παραγωγής του πεπτιδίου. Καθώς λοιπόν οι ενδοθηλίνες είναι µόρια που 

διαχέονται από το ενδοθήλιο προς το τοίχωµα των αγγείων για να 

δράσουν πάνω στον λείο µυικό ιστό, η βιολογική σηµασία και 

χρησιµότητα (ερευνητική αλλά πιθανώς στο µέλλον και κλινική) των 

επιπέδων της ΕΤ-1 στο πλάσµα του αίµατος, δεν είναι ξεκάθαρη και 

µπορεί ακόµη και να µην έχει σχέση µε τη ρύθµιση που τα µόρια αυτά 

κάνουν στο τοίχωµα των αγγείων.  

 

2. Ο παράγοντας von Willebrand (von Willebrand factor, vWf) 

Ο παράγοντας von Willebrand είναι πιθανότατα το ενδοθηλιακό 

προϊόν που έχει ερευνηθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Είναι 

µια πολυµερής πρωτεΐνη που συντίθεται αποκλειστικά από  τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα και τις πρόδροµες µορφές των αιµοπεταλίων, τα 

µεγακαρυοκύτταρα. Η έρευνα δεν έχει αναδείξει mRNA για την πρωτεΐνη 

αυτή σε άλλα είδη κυττάρων και ιστών. Το γονίδιο βρίσκεται στο 

χρωµόσωµα 12 και κωδικοποιεί ένα αγγελιαφόρο RNA (mRNA) περίπου 

9000 νοκλεοτιδίων µε τουλάχιστον 50 εξώνια. Η ποσότητα του mRNA για 

τον vWf είναι το 0,3% όλου του mRNA του ενδοθηλιακού κυττάρου. 

Κωδικοποιεί ένα αρχικό προ-προ-πολυπεπτίδιο 2813 αµινοξέων. Αυτό 

υφίσταται επεξεργασία στο ενδοπλασµατικό δίκτυο και προκύπτει µια 

πρωτεΐνη µε µοριακή µάζα 360 kDa, που ονοµάζεται αντιγόνο ΙΙ του vWf 
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(vWf antigen II). Έχει βρεθεί συσχέτιση ανάµεσα στο αντιγόνο ΙΙ του vWf 

και τη µη ελεγχόµενη υπέρταση (23), η λειτουργία γενικότερα όµως της 

πρωτεΐνης παραµένει άγνωστη. Με περαιτέρω επεξεργασία προκύπτει µια 

πρωτεΐνη 260 kDa, η οποία είναι ο ώριµος vWf. Ο vWf και το προ-

πολυπεπτίδιό του αποθηκεύονται στα ενδοκυτταρικά σωµάτια Weibel-

Palade, τα οποία είναι ειδικά για τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Τα σωµάτια 

αυτά είναι οργανίδια που περικλείονται από µια βασική µεµβράνη, µε 

διαστάσεις περίπου 0,1µm x 4µm. 

Η µοριακή δοµή του vWf επιτρέπει το σχηµατισµό θέσεων 

υποδοχής για διάφορα µόρια όπως το κολλαγόνο, η φιµπρονεκτίνη, η 

ηπαρίνη, οι γλυκοπρωτεΐνες Ib και Ib/IIIc και ο παράγοντας VIII. 

∆ιασυνδέοντας έτσι διάφορα µόρια µεταξύ τους και µε τα κύτταρα, ο vWf 

διαδραµατίζει βασικό ρόλο στο σχηµατισµό και τη σταθεροποίηση του 

αιµοπεταλιακού θρόµβου και στην αγκύρωσή του σε θέσεις αγγειακής 

βλάβης στην υποεπιθηλιακή στιβάδα. Επίσης, καθώς είναι φυσιολογικά 

συνδεδεµένος µε τον παράγοντα VIII της πήξης και τον σταθεροποιεί στο 

πλάσµα, συµµετέχει µε συντονιστικό ρόλο στο σχηµατισµό του πλούσιου 

σε ινική θρόµβου που ακολουθεί το σχηµατισµό του αιµοπεταλιακού 

θρόµβου (1). 

Υπάρχει ένας σταθερός ρυθµός απελευθέρωσης του vWf στο 

πλάσµα κατευθείαν από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, αλλά σε καταστάσεις 

ταχείας απάντησης αυτών σε αγγειακή και ενδοθηλιακή βλάβη, γίνεται 

επιπλέον απελευθέρωση του παράγοντα στο πλάσµα. Η χορήγηση 

αδρεναλίνης, βαζοπρεσσίνης, νικοτινικού οξέος, ιντερλευκίνης-1 και 

παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF) οδηγεί σε αυξηµένα επίπεδα vWf 

στο πλάσµα. Ο vWf εντοπίζεται και σαν συστατικό της µεµβράνης των α-

κοκκίων (α-granules) των αιµοπεταλίων. Όταν όµως τα αιµοπετάλια 

ενεργοποιούνται και απελευθερώνουν τα α-κοκκία, ο vWf που περιέχουν 

παραµένει σαν συστατικό της κυτταρικής µεµβράνης και δεν εκκρίνεται 

στο πλάσµα. Θα µπορούσαµε έτσι να πούµε ότι η µεγαλύτερη, αν όχι 

όλη, η ποσότητα του vWf του πλάσµατος προέρχεται από τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα, από τα οποία απελευθερώνεται είτε συστηµατικά είτε µετά από 

ερεθίσµατα σαν αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 
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Η εργαστηριακή µέθοδος επιλογής για τη µέτρηση του vWf είναι η 

µέθοδος ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay), που 

χρησιµοποιεί αντισώµατα που στρέφονται εναντίον αντιγονικών περιοχών 

που βρίσκονται πάνω στο µόριο του vWf. Τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων εκφράζονται σαν επί τοις εκατό vWf (% vWf) ή units/dL. 

Η µέτρηση/εκτίµηση του vWf σε ένα συγκεκριµένο ασθενή πρέπει 

να γίνει µε προσοχή, καθώς µπορεί να επηρεαστεί από πολλές 

φυσιολογικές και παθοφυσιολογικές καταστάσεις, όπως η ηπατική νόσος 

και η περιφερική αγγειοπάθεια. Ασθενείς µε καταστάσεις που 

χαρακτηρίζονται από υπερπηκτικότητα, όπως καρδιαγγειακή νόσος, 

διαβήτης, προεκλαµψία, παρουσιάζουν ψηλότερα επίπεδα vWf 

συγκριτικά µε µάρτυρες. 

Υψηλές τιµές του vWf στο πλάσµα,όπως και η επηρεασµένη FMD 

της βραχιόνιας αρτηρίας θεωρούνται ενδείξεις ενδοθηλιακής 

δυσλειτουργίας (24). Σε διάφορες µελέτες έχει δειχθεί συσχέτιση των 

υψηλών τιµών vWf µε παθολογικές καταστάσεις όπως η αθηροσκλήρωση, 

ο σακχαρώδης διαβήτης και η στεφανιαία νόσος. Όλες αυτές οι 

καταστάσεις είναι στενά συνυφασµένες µε δυσλειτουργικό αγγειακό 

ενδοθήλιο. Οι Blann και συν. (25) βρήκαν ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις 

vWf στο πλάσµα είναι προγνωστικές της εµφάνισης προόδου της 

αθηροσκλήρωσης σε ασθενείς µε υπέρταση. Έλεγχος της υπέρτασης 

οδηγεί σε µείωση των επιπέδων του vWf καθώς και του διαλυτού 

κλάσµατος της Ε-σελεκτίνης. Ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος, η παρουσία 

διαβήτη, τα επίπεδα HDL και τριγλυκεριδίων βρέθηκε ότι συσχετίζονται 

µε τα επίπεδα του vWf στη µελέτη ARIC (Atherosclerosis Risk in 

Communities) (26). Στην ίδια µελέτη, τα επίπεδα του vWf και της 

αλβουµίνης στο πλάσµα ασθενών µε διαβήτη, ήταν προγνωστικά της 

νοσηρότητας από στεφανιαία νόσο (27). Σε µια προοπτική µελέτη µιας 

σειράς περίπου 10000 υγιών ανδρών, οι Morange και συν. (28) βρήκαν 

µια αρνητική συσχέτιση µεταξύ vWf και CRP. Οι συµµετέχοντες στη 

µελέτη οι οποίοι αργότερα ανέπτυξαν κλινικά στεφανιαία νόσο 

(θανατηφόρο ή όχι έµφραγµα του µυοκαρδίου) είχαν υψηλότερα αρχικά 

επίπεδα vWf από τους συµετέχοντες που δεν ανέπτυξαν στεφανιαία νόσο, 
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ακόµη και µετά από προσαρµογή της στατιστικής µελέτης για άλλους 

φλεγµονώδεις παράγοντες. Τα επίπεδα του vWf βρέθηκε να είναι 

ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας κλινικώς παρούσας στεφανιαίας 

νόσου. 

 

3. Η θροµβοµοδουλίνη (Thrombomodulin, TM) 

Η θροµβοµοδουλίνη είναι µια πρωτεΐνη που εκφράζεται στην 

επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων των αιµοφόρων αγγείων και των 

λεµφαγγείων. Έκφραση το µορίου της ΤΜ έχει βρεθεί και στην επιφάνεια 

των αιµοπεταλίων (60 µόρια ανά κύτταρο, τη στιγµή που στην επιφάνεια 

των ενδοθηλιακών κυττάρων υπάρχουν 50000-100000), καθώς επίσης 

και στα ουδετερόφιλα λευκά αιµοσφαίρια-σε µια µη λειτουργική µορφή, 

στο λείο µυικό ιστό, όπως επίσης και στα κερατινοκύτταρα και τα  

επιθηλιακά κύτταρα και τα κύτταρα της συγκυτιοτροφοβλάστης του 

πλακούντα. Είναι µια διαµεµβρανική πρωτεΐνη µε µοριακή µάζα 75kDa 

και έχει αντιπηκτική δράση, τροποποιώντας την ειδικότητα του 

υποστρώµατος της θροµβίνης µέσω ενός αλλοστερικού µηχανισµού. Η 

ταχύτατη ενεργοποίηση της πρωτεΐνης C από το σύµπλοκο θροµβίνης-

ΤΜ προκαλεί την έναρξη ενός αντιπηκτικού µηχανισµού (29,30): Η ΤΜ 

έχει ισχυρή µοριακή έλξη για τη θροµβίνη, σχηµατίζοντας ένα µοριακό 

σύµπλεγµα σε αναλογία 1:1, το οποίο αναστέλλει το σχηµατισµό ινικής, 

την ενεργοποίηση των αιµοπεταλίων και της πρωτεΐνης S από τη 

θροµβίνη. Το σύµπλεγµα αυτό ενεργοποιεί την πρωτεΐνη C, η οποία 

απενεργοποιεί τους παράγοντες Va και VIIIa του ενδογενούς µηχανισµού 

της πήξης. Επιπλέον, µε το σχηµατισµό του συµπλόκου θροµβίνης-ΤΜ 

αναστέλλεται η ικανότητα της θροµβίνης να πολυµερίσει το ινώδες και 

να ενεργοποιήσει τα αιµοπετάλια (1). 

Πέρα από την αντιπηκτική δράση που περιγράφηκε παραπάνω, το 

εξωκυτταρικό τµήµα του µορίου είναι σηµαντικό τµήµα του µηχανισµού 

της ενδοκυττάρωσης µέσω υποδοχέων, της ρύθµισης της ανάπτυξης των 

όγκων και της ρύθµισης της ενδοθηλιακής λειτουργίας και της 

φλεγµονής (30). 
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Η ΤΜ µπορεί να ευοδώσει την αθηροσκλήρωση µέσω µιας 

πολλαπλασιαστικής, µιτογόνου δράσης στα λεία µυικά κύτταρα των 

αγγείων, υπόθεση που βασίζεται στην αποδεδειγµένη µιτογόνο 

δραστικότητα της ΤΜ πάνω σε καλλιεργηµένα λεία µυικά κύτταρα 

αγγείων σε ζωικό µοντέλο (31). Έχει δειχθεί ότι η ΤΜ εκφράζεται στις 

αθηρωµατικές βλάβες καθώς και σε υγιή λεία µυικά κύτταρα της 

ανθρώπινης αορτής, µε έναν τρόπο που έχει σχέση µε την ηλικία (32). 

Πρόσφατα καταδείχθηκε in vitro ότι συγκεκριµένες περιοχές του µορίου 

της ΤΜ µπορούν να προκαλέσουν τη φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση 

της ενδοθηλιακής συνθετάσης του µονοξειδίου του αζώτου (endothelial 

NO synthetase, eNOS). Ο µηχανισµός αυτός εµπλέκεται στην 

νεοαγγειογένεση (33). Σε µια άλλη µελέτη, δείχθηκε ότι η δέσµευση της 

θροµβίνης στις εξωκυττάριες περιοχές του µορίου της ΤΜ που µοιάζουν 

µε τον ενδοθηλιακό αυξητικό παράγοντα (EGF-like domains), είναι 

µέρος µιας αλληλουχίας γεγονότων που οδηγούν στη φωσφορυλίωση της 

eNOS και κατ’ ακολουθία στην ενίσχυση της δραστικότητάς της (34). 

Αυξηµένη κάθαρση της ΤΜ από την κυτταρική µεµβράνη ή καταστροφή 

της µεµβράνης  για οποιοδήποτε λόγο, µπορεί να αντανακλά ένα 

µηχανισµό µείωσης της δραστικότητας της eNOS και κατ’επέκταση 

επηρεασµένη βιοθιαθεσιµότητα ΝΟ. Ταυτόχρονα έχουµε απελευθέρωση 

του διαλυτού κλάσµατος της θροµβοµοδουλίνης (soluble TM, sTM). 

Στο πλάσµα και τα ούρα (35) µπορεί να ανιχνευτεί η sTM, η οποία 

είναι προϊόν της βλάβης των ενδοθηλιακών κυττάρων (36) και της 

κάθαρσης του διαµεµβρανικού µορίου (37). Στο πλάσµα έχουν 

εντοπιστεί έξι µοριακά κλάσµατα του διαµεµβρανικού µορίου της 

θροµβοµοδουλίνης, µοριακής µάζας από 28 ως 105 kDa και επτά στα 

ούρα. Τα επίπεδα αυτών των µορίων εξαρτώνται από την ηπατική και 

νεφρική λειτουργία. 

Σε ασθενείς µε διαβήτη τύπου ΙΙ, οι συγκεντρώσεις της sTM στο 

πλάσµα βρέθηκαν υψηλές, ειδικότερα σε αυτούς µε πρωτεϊνουρία (38) 

και αµφιβληστροειδοπάθεια (39), καταστάσεις και οι δύο που 

θεωρούνται αποτέλεσµα της µικροαγγειακής νόσου του διαβήτη. Η 

συσχέτιση µεταξύ της αυξηµένης sTM στο πλάσµα και του διαβήτη έχει 
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επίσης δειχθεί σε ζωικά µοντέλα (40). Τα επίπεδα της sΤΜ στο πλάσµα 

συσχετίζονται θετικά µε τα επίπεδα της κρεατινίνης και της ουρίας του 

ορού, αλλά όχι µε τη γλυκόζη νηστείας (38). 

Τα επίπεδα της ΤΜ στο πλάσµα έχουν βρεθεί αυξηµένα σε µια 

σειρά νοσηρών καταστάσεων: µικροαγγειοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, 

προεκλαµψία, θροµβωτική θροµβοπενική πορφύρα, αγγειίτιδα, 

ρευµατοειδή αρθρίτιδα, σηψαιµία, υπερχοληστερολαιµία, οξύ έµφραγµα 

του µυοκαρδίου, απόρριψη µοσχεύµατος. Όλες έχουν έναν κοινό 

παρονοµαστή, που υφίσταται και στο σακχαρώδη διαβήτη: την 

παθολογική λειτουργία του µικροαγγειακού υποστρώµατος, το οποίο 

αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο µέρος της συνολικής επιφάνειας του 

ενδοθηλίου (41). Η αυξηµένη τιµή της sTM στο πλάσµα σηµαίνει 

απώλειά της από το ενδοθήλιο, όπου επιτελεί αντιθροµβωτικό έργο, και 

κατά συνέπεια, θροµβωτικές συνθήκες (42). Στη µελέτη ARIC (43), τα 

χαµηλά επίπεδα sTM ήταν προγνωστικός παράγοντας µελλοντικής 

ισχαιµικής καρδιακής νόσου σε βάθος χρόνου µέχρι και 6 ετών, 

υπάρχουν όµως και αναφορές αυξηµένων επιπέδων sTM µε ταυτόχρονη 

παρουσία περιφερικής αγγειοπάθειας και στεφανιαίας νόσου (44–46). 

Ίσως αυτό που συµβαίνει είναι το ότι δεν αρκεί µόνο η παρουσία 

παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο για την αύξηση των 

επιπέδων της sTM, αλλά η αύξηση αυτή συµβαίνει µόνο όταν υπάρχει 

εγκατεστηµένη σηµαντική αθηρωµατική νόσος, δηλαδή να είναι ένας 

δείκτης µάλλον βλάβης της κυτταρικής µεµβράνης των ενδοθηλιακών 

κυττάρων και όχι ενεργοποίησής τους. Ειδικοί στον τοµέα, πιστεύουν ότι 

«καθώς αυξηµένα επίπεδα όλων των διαλυτών στο πλάσµα µορφών των 

επιφανειακών κυτταρικών µορίων ανευρίσκονται στην αθηρωµατική 

νόσο, δύναται να υποτεθεί ότι όντως αντανακλούν µια µετακίνηση προς 

τη θρόµβωση» (47). 

Οι Saaloma και συν. (43) δηµοσίευσαν µια ανάλυση όπου 

δηλώνεται ότι σε υγιείς, οι υψηλές συγκεντρώσεις sTM ενδέχεται να µην 

υποδεικνύουν ενδοθηλιακή κυτταρική βλάβη, αλλά το αντίθετο: 

ενδοθηλιακή έκφραση της ΤΜ και ελαττωµένο κίνδυνο για στεφανιαία 

νόσο. Ένα ερώτηµα το οποίο µπορεί να εγερθεί, είναι το αν το διαλυτό 
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στο πλάσµα τµήµα της ΤΜ και άλλων µορίων της επιφάνειας της 

κυτταρικής µεµβράνης είναι ακόµη βιολογικώς δραστικά. 

 

4. Η Ε-Σελεκτίνη 

Η Ε-σελεκτίνη (E-Selectin, Endothelial Leukocyte Adhesion 

Molecule-1, ELAM-1, CD62E) ανήκει στα µόρια προσκόλλησης και 

ειδικότερα στην οικογένεια των σελεκτινών. Είναι µια διαµεµβρανική 

γλυκοπρωτεΐνη τύπου Ι που εκφράζεται εκλεκτικά από το 

ενεργοποιηµένο και υφιστάµενο βλάβη, από φλεγµονώδεις κυτοκίνες (IL-

1β, TNF-α) ή ενδοτοξίνες, ενδοθήλιο (48–51). 

Μεσολαβεί στην αλληλεπίδραση µεταξύ των λευκοκυττάρων, των 

αιµοπεταλίων και του ενδοθηλίου. Είναι ένας µεσολαβητής της 

κυλιόµενης προσκόλλησης των λευκοκυττάρων στο ενδοθήλιο, ένα 

σηµαντικό µέρος της διαδικασίας εξαγγείωσης των λευκοκυττάρων στο 

σηµείο της φλεγµονής. 

Αυξηµένη έκφραση της Ε-σελεκτίνης στη µεµβράνη των 

ενδοθηλιακών κυττάρων είναι αποτέλεσµα µάλλον της ενεργοποίησής 

τους παρά της βλάβης τους. ∆εν εκφράζεται από φυσιολογικά 

ενδοθηλιακά κύτταρα σε ηρεµία. Η έκφραση του µορίου στην κυτταρική 

µεµβράνη είναι παροδική, φτάνοντας µία ανώτατη τιµή µέσα σε 6 

περίπου ώρες µετά το ερέθισµα και κατόπιν µειώνεται, µε απόρριψη του 

διαλυτού τµήµατος του µορίου στο πλάσµα (soluble E-selectin, sE-

selectin), ως αποτέλεσµα µάλλον της πρωτεολυτικής διάσπασης του 

επιφανειακού µορίου (52,53). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η διαλυτή 

µορφή της Ε-σελεκτίνης δρα πιθανώς σαν παράγοντας που ευοδώνει τη 

φλεγµονή, µάλλον ενεργοποιώντας τα ουδετερόφιλα της γενικής 

κυκλοφορίας παρά καταστέλλοντας την µετανάστευσή τους, ευρισκόµενη 

σε ανταγωνισµό µε την επιφανειακή Ε-σελεκτίνη (54). 

Το διαλυτό κλάσµα της Ε-σελεκτίνης ανευρίσκεται στο πλάσµα 

υγιών µαρτύρων (55,56). Παθολογικές καταστάσεις όπως ο καρκίνος του 

µαστού (57,58), η ουδετεροφιλία µε αιµατολογικές κακοήθειες (59), η 

ισχαιµική καρδιοπάθεια, η αθηροσκλήρωση, η υπέρταση, ο διαβήτης 

και η σηπτική καταπληξία (1) έχει αναφερθεί ότι σχετίζονται µε 
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αυξηµένα επίπεδα sE-σελεκτίνης. Σε ασθενείς µε στεφανιαία νόσο, έχουν 

βρεθεί αυξηµένα επίπεδα sTM, vWf και sE-Selectin σε σύγκριση µε 

µάρτυρες (60). 

 

5. Το οξείδιο του αζώτου (ΝΟ) 

Ειδικό ενδιαφέρον στη συζήτηση της στυτικής δυσλειτουργίας σε 

συνδυασµό µε την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία έχουν το µονοξείδιο του 

αζώτου (Nitric oxide, NO) και η κυκλική µονοφωσφορική γουανοσίνη 

(cyclic guanosin monophosphate, cGMP). 

Το ΝΟ είναι ένας διακυττάριος µεσολαβητής και η cGMP είναι ένα 

δεύτερο σηµατοδοτικό µόριο στην αλληλουχία της ενδοκυττάριας 

µεταγωγής των χηµικών σηµάτων. Η µέτρησή τους στο πλάσµα µπορεί 

να θεωρηθεί ως µια αποτύπωση της στιγµιαίας κατάστασης της 

δραστηριότητας που εµπλέκει αυτά τα δύο µόρια, και όχι µια 

ποσοτικοποίηση εγκατεστηµένης κατάστασης της ενδοθηλιακής 

λειτουργίας διαµέσου µιας χρονικής περιόδου, λόγω του µικρού χρόνου 

ηµιζωής τους και του γεγονότος ότι δρουν µέσω διακυτταρικής διάχυσης 

και ενδοκυτταρικής παραγωγής και δράσης. Όπως και να έχει, τα 

επίπεδά τους στο πλάσµα έχουν χρησιµοποιηθεί στην έρευνα της 

ενδοθηλιακής λειτουργίας. 

Οι Furchgot και Zawadzki (2) σε µια εργασία-ορόσηµο στην 

έρευνα για τη λειτουργία του ενδοθηλίου, έδειξαν τον απαραίτητο ρόλο 

του ΝΟ στην αγγειοδιαστολή. Η ρύθµιση του αγγειακού τόνου είναι σε 

µεγάλο βαθµό µια λειτουργία που εξυπηρετείται από το ΝΟ, ένα αέριο 

που πριν µερικά χρόνια θεωρούνταν απλά ένας ατµοσφαιρικός ρύπος. 

Το ΝΟ παράγεται κυρίως στις µη χολινεργικές, µη αδρενεργικές 

νευρικές απολήξεις καθώς επίσης στα ενδοθηλιακά και τα λεία µυικά 

κύτταρα. Υπάρχουν τρία ισοένζυµα της συνθετάσης του ΝΟ (Nitric oxide 

synthetase, NOS). α) Η νευρωνική (neuronal, nNOS ή NOS-I) έχει 

εντοπιστεί πρωτίστως στα νευρικά κύτταρα, αλλά επίσης εκφράζεται και 

στο λείο µυικό ιστό των σηραγγωδών σωµάτων και στο επιθήλιο της 

ουρήθρας. Εξαρτάται από το Ca++. Υπάρχουν τρία προϊόντα 

διαφορετικής µετάφρασης του mRNA για την nNOS, nNOS-a, nNOS-b 
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και nNOS-c, που προέρχονται από διαφορές στη συρραφή των εξωνίων 

του γονιδίου. Τα nNOS-a και nNOS-b έχουν ανιχνευτεί στο πέος, ενώ το 

nNOS-c όχι. β) Η επαγόµενη (inducible, iNOS ή NOS-II) εκφράζεται 

συχνά σε κύτταρα µετά από ανοσολογικό ερέθισµα (π.χ. σε µακροφάγα 

που ενεργοποιούνται από κυτταροκίνες) σαν αντίδραση άµυνας του 

οργανισµού. Έχει ρόλο στη διαδικασία της φλεγµονής και δεν εξαρτάται 

από το Ca++. γ) Τέλος, η ενδοθηλιακή συνθετάση του ΝΟ (endothelial, 

eNOS ή NOS-III) είναι άφθονη στο λείο µυικό ιστό, το ενδοθήλιο και το 

επιθήλιο. Ρυθµίζεται σε οξεία φάση από το Ca++ αλλά σε χρόνια βάση 

από τις διατµητικές επί του ενδοθηλίου τάσεις που προκαλεί αυτή η ίδια 

η αιµατική ροή (shear stress). Η ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών 

κυττάρων (δηλαδή της eNOS, µέσω αύξησης της φωσφορυλίωσής της) 

(20) από τις διατµητικές δυνάµεις (shear stress) και την παλµική ροή 

του αίµατος καθώς και η απελευθέρωση ΝΟ από µη αδρενεργικές, µη 

χολινεργικές νευρικές απολήξεις στη λεία µυική στιβάδα (61) είναι η 

βάση της αγγειοδιασταλτικής δράσης του ΝΟ. Η απελευθέρωση της 

ακετυλοχολίνης από γειτονικούς ιστούς προάγει την εισροή ιόντων 

ασβεστίου (Ca++) στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Αφού το Ca++ συνδεθεί µε 

την καλµοδουλίνη, το σύµπλεγµα που προκύπτει δίνει το ερέθισµα για 

την δραστηριοποίηση της NOS. Η NOS, δρώντας σε βασικό επίπεδο 

(ενδηµικά) ή σε απάντηση σε διάφορα ερεθίσµατα, καταλύει το 

σχηµατισµό του ΝΟ από το αµινοξύ L-αργινίνη και Ο2. Το ΝΟ που 

απελευθερώνεται από τα ενδοθηλακά κύτταρα διαχέεται µόνο τοπικά δια 

των ιστών και είναι πάρα πολύ ασταθές, µε ένα χρόνο ηµιζωής <6 

δευτερολέπτων in vivo, καθώς ταχύτατα οξειδώνεται σε νιτρικά και 

κατόπιν σε νιτρώδη. Επιδρά στα κύτταρα του υποκείµενου λείου µυικού 

ιστού, όπου έχει αγγειοδιασταλτικές και αντιπολλαπλασιαστικές 

ιδιότητες, αλλά επίσης και ενδοαυλικά, όπου µεσολαβεί σε 

αντιαιµοπεταλιακές αντιπηκτικές λειτουργίες (62). Το ΝΟ µπορεί να 

µετρηθεί (µε δυσκολία) απευθείας από δείγµατα πλάσµατος ή εµµέσως 

µέσω των µεταβολιτών του-νιτρικά και νιτρώδη-χρησιµοποιώντας 

χρωµατογραφία αερίου, φασµατοφωτοµετρία µάζας ή αντίδραση Greiss 

(φωτοµετρική εκτίµηση των επιπέδων νιτρικών-νιτρωδών) ή 
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χηµειοφωταύγεια. Ο συστηµατικός ρυθµός παραγωγής ΝΟ µπορεί να 

µετρηθεί µε το ρυθµό απέκκρισης του υπεροξυνιτριλίου (ΟΝΟΟ-), του 

τελικού µεταβολίτη του ΝΟ στα ούρα (63) ή του δεύτερου αγγελιαφόρου 

του, της cGMP (64). 

Σε ό,τι αφορά την αγγειοδιαστολή, το ΝΟ που σχηµατίζεται στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα κυρίως από την eNOS αλλά και σε µικρότερο 

βαθµό από την iNOS, διαχέεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα στα 

γειτονικά λεία µυικά κύτταρα όπου συνδέεται και ενεργοποιεί την 

γουανυλική κυκλάση, το ένζυµο που είναι υπεύθυνο για την 

αποφωσφορυλίωση της GTP (τριφωσφορική γουανοσίνη) και το 

σχηµατισµό της cGMP. Η επακόλουθη αύξηση της ενδοκυττάριας cGMP 

τότε, οδηγεί σε χάλαση των λείων µυικών κυττάρων και διαστολή του 

αγγείου. Βασισµένοι πάνω σε έρευνες πάνω σε προ-συσταλµένο µε 

νοραδρεναλίνη ιστό σηραγγωδών σωµάτων ινδικού χοιριδίου και χάλασή 

του µε δότη ΝΟ (SIN-1) ή µε νιφεδιπίνη (έναν ανταγωνιστή Ca+2), οι 

Hashitani και συν. προτείνουν ότι ο µηχανισµός-κλειδί µε τον οποίο το 

ΝΟ προκαλεί χάλαση στο λείο µυικό ιστό των σηραγγωδών σωµάτων είναι 

µέσω της µείωσης της ευαισθησίας των συσταλτικών πρωτεϊνών στο Ca+2 

(65). Το ΝΟ είναι ο κύριος ρυθµιστής του βασικού τόνου του λείου 

µυικού ιστού των αγγείων καθώς ανταγωνίζεται τις δράσεις των 

αγγειοσυσταλτικών ουσιών όπως η αγγειοτενσίνη ΙΙ και η ενδοθηλίνη, 

αναστέλλει την ενεργοποίηση των αιµοπεταλίων και των λευκών 

αιµοσφαιρίων και διατηρεί τον λείο µυικό ιστό σε κατάσταση µη 

υπερπλασίας (66). 

Η έναρξη και η διατήρηση της στύσης είναι σύµφωνα µε τελευταία 

µοντέλα δύο διαφορετικές διαδικασίες σε ό,τι αφορά την επί µέρους 

δράση του ΝΟ. Το ΝΟ που προέρχεται από τις νευρικές απολήξεις 

(παραγόµενο από την nNOS) θεωρείται ο πιο σπουδαίος παράγοντας για 

την άµεση χάλαση των πεϊκών αγγείων και των σηραγγωδών σωµάτων και 

την έναρξη της στυτικής διαδικασίας. Όµως, το ΝΟ που παράγεται από 

το ενδοθήλιο µπορεί να έχει ρόλο στη διατήρηση της στύσης (20). Η 

eNOS ενεργοποιείται από τις διατµητικές επί του ενδοθηλίου δυνάµεις 

(shear stress) τις οποίες επάγει η αρχική αγγειοδιαστολή που προκαλεί 
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το ΝΟ που απελευθερώνουν οι νευρικές απολήξεις, για να παράγει 

συνεχόµενα ΝΟ. Αυτή είναι µια διαδικασία µέσα στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα, που ακολουθεί τον ενζυµικό δρόµο: Κινάση της φωσφατιδυλο-

ινοσιτόλης 3/πρωτεϊνική κινάση Β (PI3 kinase/Akt). Σύµφωνα µε το 

µοντέλο που ανέπτυξαν οι Hurt και συν. (67), η ταχεία και σύντοµη 

ενεργοποίηση της nNOS ξεκινάει τη στυτική διαδικασία, ενώ η 

εξαρτώµενη από το σύστηµα PI3 kinase/Akt, φωσφορυλίωση και 

ενεργοποίηση της eNOS οδηγεί σε διατήρηση και ευόδωση της 

παραγωγής ΝΟ και την επίτευξη του µέγιστου δυνατού στυτικού 

αποτελέσµατος. 

Οι ιστοί του πέους φυσιολογικά περιέχουν υψηλές ποσότητες 

eNOS, αλλά σε καταστάσεις που συµβάλλουν στη στυτική δυσλειτουργία 

όπως ο διαβήτης, το γήρας, το χρόνιο κάπνισµα και ο υπογοναδισµός, η 

δραστηριότητα του ενζύµου εκεί είναι µειωµένη (68). Ενδοθηλιακά 

κύτταρα εκτεθειµένα σε καπνό τσιγάρου in vitro παρουσιάζουν 

ακανόνιστη εµφάνιση, µε διαταραχές στην αρχιτεκτονική της κυτταρικής 

µεµβράνης και αναπτύσσουν σηµαντικές λειτουργικές µεταβολές, που 

περιλαµβάνουν µειωµένη δραστηριότητα της eNOS, αυξηµένη έκφραση 

µορίων προσκόλλησης και διαταραχές στη ρύθµιση της τοπικής 

ισορροπίας της πήξης (69,70). Ο καπνός του τσιγάρου είναι ένα σύνθετο 

µείγµα χηµικών συστατικών που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 

ελεύθερες ρίζες. Αυτά τα ενεργά παράγωγα του οξυγόνου προκαλούν 

βλάβες στα ενδοθηλιακά κύτταρα µέσω διάφορων µηχανισµών. Αυτοί οι 

µηχανισµοί περιλαµβάνουν άµεση βλάβη στο κύτταρο αλλά και έµµεσες 

δράσεις µέσω της υπεροξείδωσης των λιπιδίων και της καταστροφής του 

NO µε παραγωγή του ισχυρού οξειδωτικού υπεροξυνιτριλίου (ΟΝΟΟ-) 

(71). Το ΝΟ έχει συµµετοχή στο σύνολο του στυτικού µηχανισµού, από 

το εγκεφαλικό ήδη επίπεδο, καθώς συµµετέχει σε διεργασίες εντός 

εγκεφαλικών δοµών που τροποποιούν τη σεξουαλική συµπεριφορά και 

τη στύση (20). 

Η ενδοθηλιακή λειτουργία έχει γίνει αντικείµενο έντονης 

διερεύνησης σε ασθενείς µε διαβήτη τύπου ΙΙ, στους οποίους η 

αγγειοδιαστολή ως απάντηση σε ερεθίσµατα επί του ενδοθηλίου είναι 
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επηρεασµένη. Η υπεργλυκαιµία του διαβήτη µειώνει την παραγωγή του 

ΝΟ από την eNOS λόγω γλυκοζυλίωσης του µορίου της. Η µειωµένη 

βιολογική δραστηριότητα του NO µπορεί να είναι επιπρσθέτως, 

αποτέλεσµα καταστροφής (αποδόµησης) του NO. Έχει δειχθεί ότι ο 

διαβήτης τύπου ΙΙ σχετίζεται µε αυξηµένη παραγωγή ελευθέρων ριζών 

οξυγόνου (reactive oxygen species, ROS) (72). 

Έχουν γίνει έρευνες για γονιδιακή θεραπεία µε στόχο την eNOS 

στο σηραγγώδες σώµα ηλικιωµένων ποντικών, µε θετικά αποτελέσµατα 

στη δραστηριότητα του ενζύµου, την έκφραση του αντίστοιχου mRNA και 

τα επίπεδα της cGMP στα σηραγγώδη σώµατα και επακόλουθη βελτίωση 

της στυτικής λειτουργίας και της ανταπόκρισης στους PDE5Is. Στόχος 

έρευνας πάνω στη γονιδιακή θεραπεία έχει γίνει και η nNOS στον πεϊκό 

ιστό, καθώς και διάφορα άλλα µέρη του µοριακού µηχανισµού που 

σχετίζεται µε το ΝΟ και την αγγειοδιαστολή στα σηραγγώδη σώµατα (73). 

 

6. Η κυκλική µονοφωσφορική γουανοσίνη (cGMP) 

Η κυκλική-3’-5’-µονοφωσφορική γουανοσίνη (cyclic guanosin-3’-

5’-monophosphate, cGMP), είναι ένα κυκλικό µονονουκλεοτίδιο που 

δρα σαν δεύτερος αγγελιαφόρος για µεγάλο αριθµό µοριακών σηµάτων 

µέσα στο κύτταρο. Η σύνθεση του cGMP προκαλείται τόσο από 

πεπτιδικές ορµόνες όσο και από το ΝΟ. Παρά το γεγονός ότι το cGMP 

ανακαλύφθηκε πριν από περισσότερα από τριάντα χρόνια, ο ρόλος του 

σαν δεύτερου διαβιβαστή για πολύ καιρό ήταν στη σκιά του cAMP. 

Η σύνθεση του cGMP καταλύεται από δύο τύπους γουανυλικής 

κυκλάσης: µιας διαλυτής µορφής που βρίσκεται στο κυτταρόπλασµα και 

µιας διαµεµβρανικής µορφής. Η διαλυτή µορφή της γουανυλικής 

κυκλάσης ενεργοποιείται από το ΝΟ που παράγεται από τις νευρικές 

απολήξεις ή/και το ενδοθήλιο. Αυτά τα δύο ένζυµα (η διαλυτή και η 

διαµεµβρανική µορφή της γουανυλικής κυκλάσης) είναι ετεροδιµερή 

και περιέχουν ένα συνδεδεµένο µόριο αίµης το οποίο αλληλεπιδρά και 

µε τις δύο υποµονάδες του µορίου. Η σύνδεση του ΝΟ στο µόριο της 

αίµης οδηγεί σε αλλαγή αναδίπλωσης του µορίου του ενζύµου και 

απόκτηση έτσι της καταλυτικής του δραστικότητας. 
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Η cGMP σηµατοδοτεί µέσω διαύλων ιόντων, φωσφοδιεστερασών 

και πρωτεϊνικών κινασών. Προς το παρόν όµως, οι µοριακοί στόχοι που 

ενεργοποιούνται από την cGMP και τελικά εκτελούν την χάλαση του 

λείου µυικού ιστού είναι µόνο µερικώς γνωστοί, µε κύριο εκπρόσωπο να 

αναδεικνύεται από τις µέχρι τώρα έρευνες µια πρωτεΐνη που ονοµάζεται 

«εξαρτώµενη από τη cGMP πρωτεϊνική κινάση» (cGMP dependent 

protein kinase, cGK). Τα κυκλικά νουκλεοτίδια γενικότερα, µεταφέρουν 

σήµατα µέσω άµεσης σύνδεσης µε πρωτεΐνες. Οι καλύτερα µελετηµένες 

από αυτές τις πρωτεΐνες είναι οι εξαρτώµενες από τα κυκλικά 

νουκλεοτίδια πρωτεϊνικές κινάσες (cyclic nucleotides dependent protein 

kinases), cAK για το cAMP και cGK για το cGMP. Κάθε µία αποτελείται 

από 2 κύριους υποτύπους (cAKI-cAKII και cGKI-cGKII), και κάθε 

υπότυπος παρουσιάζει διάφορες ισοµορφές. Οι cAK και cGK είναι 

κινάσες σερίνης-θρεονίνης, που κάθε µία είναι ένα τετραµερές από δύο 

ρυθµιστικές µονάδες που συνδυάζονται µε δύο καταλυτικές µονάδες. 

Όταν ενεργοποιούνται από τη συνδυασµένη πρόσδεση τεσσάρων µορίων 

κυκλικού νουκλεοτιδίου, οι δύο ρυθµιστικές περιοχές αποσυνδέονται 

από τις δύο καταλυτικές περιοχές. Οι καταλυτικές περιοχές τότε είναι 

ελεύθερες να βρεθούν σε διαφορετική θέση µέσα στο κύτταρο και να 

φωσφορυλιώσουν συγκεκριµένους στόχους, όπως ρυθµιστές της 

µεταγραφής του RNA, διαύλους ιόντων και σηµατοδοτικές πρωτεΐνες. Το 

σηµατοδοτικό δίκτυο των κυκλικών νουκλεοτιδίων παρουσιάζει 

πολλαπλά επίπεδα διασταυρούµενης δράσης και ανατροφοδότησης, 

θετικής και αρνητικής, και έτσι είναι εξαιρετικής πολυπλοκότητας (74). 

Σε φυσιολογικό και χωρίς cGKI (cGKI null) πεϊκό ιστό, η cAMP προκαλεί 

χάλαση ίδιου µεγέθους. Αυτό σηµαίνει ότι η δράση της δεν αναπληρώνει 

αυτή της cGMP, πράγµα που δείχνει ότι η διαδικασία που µεσολαβείται 

από την cGMP είναι κυρίαρχης σηµασίας στον καταρράκτη των 

αντιδράσεων για τη χάλαση του πεϊκού λείου µυικού στοιχείου. Ο ρόλος-

κλειδί της cGK µπορεί να αποτελέσει στο µέλλον βάση για νέες 

φαρµακευτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις της στυτικής δυσλειτουργίας 

(20). 
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ΙΙΙ. ΣΤΥΤΙΚΗ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Α. Στοιχεία ανατοµίας, φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας 

Η στυτική δυσλειτουργία έχει οριστεί ως «η αδυναµία να 

επιτευχθεί ή να διατηρηθεί µια στύση επαρκής για ικανοποιητική 

σεξουαλική απόδοση» (75). Έχει υπολογιστεί ότι επηρεάζει περίπου 30 

εκατοµµύρια άνδρες στις ΗΠΑ, σύµφωνα µε επιδηµιολογικά δεδοµένα 

της προηγούµενης δεκαετίας (76). Το 1995 υπολογίστηκε ότι πάνω από 

152 εκατοµµύρια άνδρες παγκοσµίως έπασχαν από κάποιο βαθµό 

στυτικής δυσλειτουργίας, ενώ επιδηµιολογικές προβολές προβλέπουν ότι 

το 2025 οι άνδρες µε στυτική δυσλειτουργία θα φτάσουν τα 322 

εκατοµµύρια (77). 

Η στυτική λειτουργία είναι σε µεγάλο βαθµό µια αγγειακή 

διαδικασία, τόσο από µακρο- όσο και από µικροανατοµική θεώρηση. Η 

διόγκωση και σκληρότητα του πέους σε στύση είναι το αποτέλεσµα µιας 

αυξηµένης αρτηριακής αιµατικής ροής σε σχέση µε την φλεβική 

αποχέτευση προς και από τις κολποειδείς δοµές των σηραγγωδών 

σωµάτων. Η ανατοµική και λειτουργική ακεραιότητα του αγγειακού 

µηχανισµού της στύσης (ένας µηχανισµός που περιλαµβάνει κατά σειρά 

την έσω λαγόνια αρτηρία, έσω αιδοιική αρτηρία, πεϊκή αρτηρία, 

βολβοουρηθραία αρτηρία, εν τω βάθει σηραγγώδη αρτηρία του πέους, 

ελικοειδείς αρτηρίες µέσα στα σηραγγώδη σώµατα, πλάγιους 

περιµετρικούς κλάδους της ραχιαίας αρτηρίας του πέους, τα κολποειδή 

των σηραγγωδών σωµάτων, εν τω βάθει ραχιαίες, επιπολής και 

κυκλοτερείς φλέβες, σηραγγώδεις, και φλέβες των σηραγγωδών σωµάτων, 

περιπροστατικό φλεβικό πλέγµα και τελικά την έσω αιδοιική φλέβα) 

είναι πρωτογενούς σπουδαιότητας στη διαδικασία της στύσης. Η 

συµπαθητική και παρασυµπαθητική νεύρωση φτάνει στα σηραγγώδη 

σώµατα µέσω των σηραγγωδών νεύρων, κλάδων του πυελικού πλέγµατος. 

Η παρασυµπαθητική νεύρωση προέρχεται από τα Ι2-Ι4 νευροτόµια, ενώ η 

συµπαθητική νεύρωση προέρχεται από την θωρακοοσφυική περιοχή 

(Θ10-Ο2) του νωτιαίου µυελού. Η σωµατική νεύρωση, η οποία µεταφέρει 

ιδιοδεκτικές και αισθητικές πληροφορίες από τη βάλανο, το δέρµα και 
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τις περιτονίες και χιτώνες του πέους στο κεντρικό νευρικό σύστηµα 

µεταφέρεται µε τα αιδοιικά νεύρα, τα οποία έχουν µια διαφορετική 

ανατοµική πορεία από την αυτόνοµη νεύρωση. 

Αγγειακοί, νευρολογικοί, ορµονικοί και ψυχολογικοί παράγοντες 

αλληλεπιδρούν µε αποτέλεσµα τη φυσιολογική στυτική λειτουργία. Ένας 

βασικός συµπαθητικός τόνος που προέρχεται από την διαµεσοπλάγια 

φαιά ουσία της θωρακοοσφυικής περιοχής του νωτιαίου µυελού διατηρεί 

το πέος σε κατάσταση χάλασης όταν δεν υπάρχει σεξουαλικό ερέθισµα. 

Τα αρτηρίδια του πέους, ο λείος µυικός ιστός και το ενδοθήλιο των 

κολποειδών των σηραγγωδών σωµάτων λαµβάνουν µη νοραδρενεργική 

διέγερση από τις πεϊκές νευρικές απολήξεις, η οποία έχει ως αποτέλεσµα 

την αγγειοσυστολή και σηµαντική αντίσταση στην αρτηριακή αιµατική 

ροή. Ο σεξουαλικός ερεθισµός επάγει µια παρασυµπαθητική 

δραστηριότητα (διαµεσολαβούµενη από τη ακετυλοχολίνη), η οποία 

αναστρέφει την αγγειοκινητική ισορροπία προς όφελος της 

αγγειοδιαστολής. Οι αυξηµένες ενδοκυττάριες συγκεντρώσεις cGMP είναι 

υπεύθυνες για την χάλαση των λείων µυικών ινών των κολποειδών και 

των µικρών αρτηριών. Ο µοριακός αυτός µηχανισµός δοµείται πάνω σε 

µία µείωση των ενδοκυττάριων συγκεντρώσεων ασβεστίου, µέσω διαύλων 

καλίου. Τα αυξηµένα επίπεδα ενδοκυτταρικού cGMP είναι αποτέλεσµα 

της απελευθέρωσης ΝΟ τόσο από ενδοθηλιακά κύτταρα όσο και από µη 

αδρενεργικούς, µη χολινεργικούς νευρώνες που καταλήγουν στις 

προσυναπτικές περιοχές στον αγγειακό λείο µυικό ιστό. Η χάλαση του 

πέους είναι το αποτέλεσµα της επαναφοράς του συµπαθητικού τόνου µε 

την απόσυρση του σεξουαλικού ερεθίσµατος και την καταστροφή του 

cGMP από τη φωσφοδιεστεράση (κυρίως το ισοένζυµο 5, στο στυτικό 

ιστό). Σε αντίθεση µε την αγγειοδιαστολή που γίνεται µε τη µεσολάβηση 

κυρίως του ΝΟ, η αγγειοσύσπαση, η οποία διατηρεί το πέος σε χάλαση, 

µεσολαβείται κυρίως από ευαισθητοποίηση µέσω Ca++ που κινείται µέσω 

της οδού Rho/Rho κινάσης. Η Rho κινάση ενεργοποιείται από την 

RhoA, µια µικρή πρωτεΐνη που δεσµεύει cGMP. Η ενεργοποιηµένη Rho 

κινάση (ισοένζυµα α και β) φωσφωρυλιώνει τη ρυθµιστική φωσφατάση 

της µυοσίνης στην υποµονάδα-στόχο 1 (MYPT1) της ελαφριάς αλυσίδας 
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της µυοσίνης στη θρεονίνη-696 (Thr-696) και αναστέλλει τη λειτουργία 

της, προωθώντας τη σύσπαση του λείου µυός. Κατά τη διάρκεια της 

στύσης, αυτός ο δρόµος αναστέλλεται, πιθανότατα από το ΝΟ. Σηµαντικά 

ευρήµατα, καταδεικνύουν ότι η δράση του συστήµατος NO/cGMP/cGK 

αναστέλλει την δραστηριότητα της RhoA µε φωσφωρυλίωση της RhoA στη 

σερίνη-188 (Ser-188), κάτι το οποίο εµποδίζει τη µετατόπισή της στη 

µεµβράνη και ενεργοποίησή της. Επιπροσθέτως, η Rho/Rho κινάση 

καταστέλλει την έκφραση του γονιδίου της eNOS και την ενζυµική της 

δραστικότητα στο πέος. Σε ενδοθηλιακά κύτταρα του ανθρώπου, η οδός 

της Rho/Rho κινάσης αναστέλλει την εξαρτώµενη από την πρωτεïνική 

κινάση Β (Akt) ενεργοποίηση/φωσφορυλίωση της eNOS. Η ισορροπία 

ανάµεσα σε αυτές τις κύριες σηµατοδοτικές οδούς στο πέος ελέγχει το 

βαθµό σύσπασης του λείου µυός των σηραγγωδών σωµάτων (78). 

Τα επίπεδα της cGMP που είναι διαθέσιµα για µετάδοση του 

σήµατος του ΝΟ ρυθµίζονται από τη διαθεσιµότητα του ΝΟ και τη 

δραστηριότητα της γουανυλικής κυκλάσης, της cGK και ειδικών 

φωσφωδιεστερασών (PDEs). Η αποδόµηση της cGMP στο πέος στην 

ανενεργή 5’-GMP, η οποία τερµατίζει τη σηµατοδότηση του ΝΟ και 

επιστρέφει το πέος σε κατάσταση χάλασης, καταλύεται κυρίως από την 

PDE5.  

 

Β. Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία: Σχέση µε τη στυτική 

δυσλειτουργία 

Η στυτική δυσλειτουργία µπορεί να είναι το αποτέλεσµα 

λειτουργικού ή ανατοµικού προβλήµατος των δοµών που εµπλέκονται 

στη διαδικασία της, τόσο σε µικροανατοµικό όσο και σε µακροανατοµικό 

επίπεδο. Το 85% των αιτίων της στυτικής δυσλειτουργίας µπορούν να 

αποδοθούν σε αθηρωµατική αγγειακή νόσο, διαβήτη ή φάρµακα που 

συχνά χρησιµοποιούνται στη θεραπεία καρδιαγγειακών νόσων, όπως οι 

θειαζίδες ή οι β-αποκλειστές (79). Η αθηροσκλήρωση, βασική αιτία 

στένωσης και επηρεασµένης ροής του αίµατος στις αρτηρίες, στα αρχικά 

της στάδια τείνει να είναι εστιακή, κατά προτίµηση σε θέσεις του 

αγγειακού δένδρου µε ανώµαλη και στροβιλώδη ροή και αυξηµένες 
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αιµοδυναµικές πιέσεις. Η απώλεια όµως του παραγόµενου από το 

ενδοθήλιο ΝΟ στο πλαίσιο παραγόντων κινδύνου είναι πολύ πιο 

γενικευµένη και επηρεάζει σχεδόν όλα τα αρτηριακά στελέχη, 

συµπεριλαµβανοµένης και της αγγειακής τροφοδοσίας του πέους και 

του ενδοθηλίου των κολποειδών των σηραγγωδών σωµάτων (80). Ασθενείς 

µε στυτική δυσλειτουργία έχουν αποδείξεις ενδοθηλιακής 

δυσλειτουργίας, και ο επηρεασµός του αγγειοκινητικού µηχανισµού NO-

cGMP είναι παρών πριν οποιαδήποτε ένδειξη αθηρωµατικής διαδικασίας 

γίνει ανιχνεύσιµη, ακόµη και µε ευαίσθητες δοκιµασίες. 

Έχει προταθεί η άποψη ότι η ένδεια ΝΟ γίνεται ορατή νωρίς σαν 

στυτική δυσλειτουργία, επειδή η στύση απαιτεί συγκριτικά µεγάλη, 

πιθανώς και 80%, διαστολή στις πεϊκές αρτηρίες. Κατά συνέπεια, αυτό το 

σύστηµα δεν µπορεί να ανταπεξέλθει ακόµη και σε µικρού βαθµού 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία-ένδεια ΝΟ και έτσι δίνει πρώτο συµπτώµατα. 

Η µικρή διάµετρος των πεϊκών αρτηριών και το υψηλό ποσοστό 

ενδοθηλιακού ιστού ανά γραµµάριο ιστού στα σηραγγώδη σώµατα (σε 

σύγκριση µε άλλους ιστούς) µπορούν να αναδείξουν το πεϊκό αγγειακό 

δίκτυο σαν έναν ευαίσθητο δείκτη της συστηµατικής αγγειακής νόσου 

(81,82). Εξετάζοντας το ζήτηµα από ανατοµική και όχι λειτουργική 

πλευρά, οι Montorsi και συν. θεωρούν τη στυτική δυσλειτουργία σαν την 

«κορυφή του παγόβουνου» µιας συστηµατικής αγγειακής διαταραχής, 

παρόλο που επισηµαίνουν εξαιρέσεις στον κανόνα, όπως οι ασθενείς µε 

έµφραγµα του µυοκαρδίου σαν πρώτη εκδήλωση στεφανιαίας νόσου 

(83). Θεωρούν τη στυτική δυσλειτουργία σαν την κλινική εκδήλωση µιας 

διαταραχής που περιλαµβάνει την κυκλοφορία στα σηραγγώδη σώµατα 

µε τον ίδιο τρόπο που η στηθάγχη είναι µια εκδήλωση διαταραχής στη 

στεφανιαία κυκλοφορία. Σύµφωνα µε τη «θεωρία του µεγέθους των 

αρτηριών» (“the artery size hypothesis”) που εισήγαγαν οι παραπάνω 

ερευνητές, τη χρονική στιγµή που η αγγειακή απόφραξη γίνεται φανερή 

στις µικρού µεγέθους πεϊκές αρτηρίες, το ίδιο µέγεθος αθηρωµατικής 

πλάκας δεν θα έχει καµιά επίπτωση στην αιµατική ροή σε µεγαλύτερου 

µεγέθους αρτηρίες όπως οι στεφανιαίες, οι έσω καρωτίδες ή οι µηριαίες 

αρτηρίες. Σε ένα ζωικό µοντέλο, οι Azadzoi και συν. (84) παρατήρησαν 
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ότι σε έναν πληθυσµό υπερχοληστερολαιµικών ποντικιών µε πάνω από 

50% απόφραξη των λαγονοϋπογάστριων αρτηριών, σχεδόν όλα είχαν 

στυτική δυσλειτουργία. Αλλά επίσης είδαν ότι σε ποντίκια µε ελάχιστα 

αποφρακτικές βλάβες, 33% είχαν αναπτύξει στυτική δυσλειτουργία. 

Αυτό τους οδήγησε στην υπόθεση ότι θα έπρεπε να υπάρχουν άλλοι 

παράγοντες σχετιζόµενοι µε την αθηρωµάτωση και τη στυτική 

δυσλειτουργία, όπως οι πιθανώς συνυπάρχουσες µε την 

υπερχοληστερολαιµία και την αθηρωµάτωση µεταβολές στην τοπική 

αντιδραστικότητα του λείου µυικού ιστού του σηραγγώδους σώµατος και 

των ενδοθηλιακών κυττάρων της επιφάνειας του κολποειδούς. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, η στυτική δυσλειτουργία θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα 

δείκτη υποκλινικής αγγειακής νόσου ενωρίς κατά την πορεία της 

αθηρωµατικής νόσου. Σε έναν ασθενή µε στυτική δυσλειτουργία, η 

πιθανότητα να ανιχνευθεί συνυπάρχουσα στεφανιαία νόσος είναι µικρή, 

ενώ στους ασθενείς µε κλινικά εµφανή στεφανιαία νόσο η πιθανότητα να 

έχουν στυτική δυσλειτουργία είναι υψηλή. Το σύµπτωµα της στυτικής 

δυσλειτουργίας θα πρέπει να προηγείται των συµπτωµάτων της 

στεφανιαίας νόσου (85). Στο διαβήτη, µια κατάσταση που προκαλεί 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, έχει αποδειχθεί πειραµατικά ότι δεν 

επηρεάζεται µόνο η αγγειοδιαστολή των σηραγγωδών σωµάτων που 

εξαρτάται από το ενδοθήλιο, αλλά και των µικρών ελικοειδών πεϊκών 

αρτηριών (τελευταίου κλάδου του αρτηριακού δέντρου που τροφοδοτεί το 

µηχανισµό της στύσης) (86). 

Κοινούς παράγοντες κινδύνου για την στυτική δυσλειτουργία και 

τη στεφανιαία νόσο αποτελούν ο σακχαρώδης διαβήτης, η 

υπερλιπιδαιµία, η υπέρταση και το κάπνισµα. Το τελευταίο µπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνο και για φλεβική διαφυγή, καθώς επηρεάζει αρνητικά 

την ελαστικότητα του τοιχώµατος των φλεβών. Σε µια θεµελιώδη εργασία 

πάνω στη στυτική δυσλειτουργία και τις ψυχολογικές της επιπτώσεις, οι 

Feldman και συν. (76) επισηµαίνουν ότι οι άνδρες υπό θεραπεία για 

σακχαρώδη διαβήτη έχουν τριπλάσια πιθανότητα για στυτική 

δυσλειτουργία σε σύγκριση µε τους µη διαβητικούς µάρτυρες ίδιας 

ηλικίας. Επίσης, µια σηµαντική συσχέτιση βρέθηκε µεταξύ στυτικής 
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δυσλειτουργίας, καρδιακής νόσου, υπέρτασης και χαµηλών επιπέδων 

HDL ορού. Οι Roumeguere και συν. (87) βρήκαν ότι η υπερλιπιδαιµία, 

ειδικά οι υψηλές συγκεντρώσεις HDL και του πηλίκου ολικής 

χοληστερόλης/HDL είναι προγνωστικοί παράγοντες για στυτική 

δυσλειτουργία. Έχοντας υπ’όψη ότι οι ασθενείς αυτοί είναι σε αυξηµένο 

κίνδυνο για να αναπτύξουν στεφανιαία νόσο στο µέλλον, καταλήγουν ότι 

η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα γεγονός-προάγγελος της στεφανιαίας 

νόσου. 

∆ιάφορες νευρολογικές διαταραχές που επηρεάζουν την 

ακεραιότητα των νευρικών οδών της στύσης αποτελούν τα νευρολογικά 

αίτια της στυτικής δυσλειτουργίας (χειρουργική επέµβαση, διαβητική 

νευροπάθεια, τραύµα του νωτιαίου µυελού). Η διαβητική νευροπάθεια 

θεωρείται ότι παίζει κάποιο ρόλο στην παθοφυσιολογία της στυτικής 

δυσλειτουργίας, ένα ακόµη αρνητικό τελικό αποτέλεσµα του 

σακχαρώδους διαβήτη εκτός από τις αγγειακές του επιπτώσεις. Σε ένα 

µοντέλο χειρουργικής απονεύρωσης των σηραγγωδών σωµάτων, οι 

Podlasec και συν. (68) έδειξαν ότι µετά από προστατεκτοµή συµβαίνει 

µια σηµαντική µείωση στη µάζα του λείου µυικού στοιχείου και του 

ενδοθηλίου µέσα στα σηραγγώδη σώµατα, αλλαγές που προκύπτουν από 

διαταραχές στην NOS, ειδικότερα στην nNOS. Η µείωση αυτή δεν 

αντισταθµίζεται από αύξηση της δραστηριότητας της iNOS ή της eNOS. 

Υπογραµµίζουν συνεπώς τη σηµασία κάποιας θεραπείας σχετικής µε τη 

NOS µετά από προστατεκτοµή. Η σπουδαιότητα της ακεραιότητας των 

νευρικών οδών στη διατήρηση της οµοιόστασης και της καλής 

µικροσκοπικής κατάστασης έχει δειχθεί και σε άλλες εργασίες (88). 

Η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία είναι ο βασικός παθοφυσιολογικός 

µηχανισµός που υπόκειται της στεφανιαίας νόσου, της περιφερικής 

αγγειακής νόσου, νεφρικών νόσων και της στυτικής δυσλειτουργίας. Έχει 

αποδειχθεί στον σακχαρώδη διαβήτη, την υπέρταση και την 

υπερλιπιδαιµία. Η στυτική και η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία δεν είναι 

απλά δύο παθολογικές καταστάσεις που µοιράζονται κοινούς 

παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς ή παράγοντες κινδύνου. Η 

δυσλειτουργία του ενδοθηλίου που επικαλύπτει τα κολποειδή των 
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σηραγγωδών σωµάτων και των µικρής διαµέτρου αρτηριών του πέους 

είναι βασικός παθοφυσιολογικός µηχανισµός που έχει ως αποτέλεσµα 

την στυτική δυσλειτουργία. Είπαµε πιο πάνω όµως ότι οι έννοιες 

ενεργοποίηση, δυσλειτουργία, προσβολή και βλάβη για το ενδοθήλιο δεν 

έχουν οριστεί ικανοποιητικά, έτσι δε µπορεί κάποιος να προσδιορίσει µε 

ακρίβεια την αιτιολογία της στυτικής δυσλειτουργίας σε σχέση µε αυτές 

τις αλλαγές επί του ενδοθηλίου. Αυτό ισχύει και για άλλες παθολογικές 

καταστάσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει να ερευνώνται σε σχέση µε το 

ενδοθήλιο πριν την στυτική δυσλειτουργία, όπως π.χ. η χρόνια καρδιακή 

ανεπάρκεια, ισχαιµικού ή ιδιοπαθούς τύπου (1). 

1. Κλινική-επιδηµιολογική σχέση 

Το 75% των ανδρών µε καρδιαγγειακή νόσο έχουν σεξουαλικές 

δυσκολίες. Στη µελέτη Massachusetts Male Ageing Study των Feldman 

και συν. (76) βρέθηκε ότι το 52% των ανδρών ηλικίας 40 µέχρι 70 ετών 

είχαν πάνω από ένα συµπτώµατα στυτικής δυσλειτουργίας και η στυτική 

αυτή δυσλειτουργία είχε µια σηµαντική συσχέτιση µε την καρδιαγγειακή 

νόσο. Στη µελέτη αυτή καταδείχτηκε ότι άνδρες µε καρδιαγγειακή νόσο 

είχαν 4 φορές αυξηµένο κίνδυνο για στυτική δυσλειτουργία, άνδρες µε 

διαβήτη είχαν 3πλάσιο τέτοιο κίνδυνο και άνδρες µε υπέρταση 2πλάσιο 

κίνδυνο. Αυτοί, δε, που είχαν υπέρταση και κάπνιζαν, είχαν 20% 

πιθανότητα για στυτική δυσλειτουργία 

Σε µια άλλη πληθυσµιακή µελέτη 185.000 ασθενών µε 

διαγνωσµένη στυτική δυσλειτουργία στις ΗΠΑ, οι Seftel και συν. (89) 

βρήκαν ότι το 42,4% είχε υπερλιπιδαιµία, το 41,6% υπέρταση, το 20,2% 

διαβήτη, ενώ το 23,9% υπέρταση και υπερλιπιδαιµία και το 12,8% 

υπέρταση και διαβήτη. Μόνο το 32% των ασθενών δεν είχε διαγνωσµένη 

κάποια από τις τρεις καταστάσεις. 

Στη µελέτη των Solomon και συν. (90), το 65% από 137 άνδρες µε 

αγγειογραφικά τεκµηριωµένη στεφανιαία νόσο, είχαν στυτική 

δυσλειτουργία και οι περισσότεροι είχαν διαγνωσµένη ή επιβεβαιωµένη 

τη στεφανιαία νόσο τους µετά την εµφάνιση των συµπτωµάτων της 

στυτικής δυσλειτουργίας. Οι άνδρες µε στυτική δυσλειτουργία έχουν 

διπλάσιο κίνδυνο να πάθουν πρόσθιο έµφραγµα του µυοκαρδίου (91). 
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Η αυξηµένη επίπτωση παραγόντων κινδύνου για τη στυτική 

δυσλειτουργία (πχ υπέρταση, αγγειακή νόσος, διαβήτης) ανάµεσα στους 

γηραιότερους άνδρες φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τη στυτική 

δυσλειτουργία, και όχι αυτή καθ’ αυτή η διαδικασία της γήρανσης (92). 

2. Παθοφυσιολογική σχέση 

Ο κοινός παρονοµαστής που υπόκειται της στυτικής 

δυσλειτουργίας και της καρδιαγγειακής νόσου είναι η νόσος των αγγείων, 

το πιθανότερο η αθηροσκλήρωση. Ο βασικός παθοφυσιολογικός 

µηχανισµός που υπάρχει πίσω από τις αγγειακές αυτές διαταραχές, είναι 

η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία (92), η οποία έχει διαπιστωθεί στο 

διαβήτη, την υπέρταση και την υπερλιπιδαιµία. 

Οι Λεκάκης και συν. (93) έδειξαν ενδοθηλιακή δυσλειτουργία 

στους καπνιστές, οµάδα που όπως αναφέρθηκε παρουσιάζει αυξηµένη 

επίπτωση στυτικής δυσλειτουργίας, και στους οποίους η αιµατική ροή 

στη βραχιόνια αρτηρία ήταν µειωµένη µέχρι και 60 λεπτά µετά από 

κάπνισµα ενός και µόνο τσιγάρου. 

Η στυτική δυσλειτουργία και η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία 

µοιράζονται τους ίδιους υποκείµενους παράγοντες κινδύνου και την 

ένδεια ΝΟ. Οι µοριακοί µηχανισµοί οδηγούν σε απώλεια ΝΟ µέσω 

µειωµένης σύνθεσης και/ή αυξηµένης καταστροφής του. Έχουν 

διακριθεί 5 διαφορετικοί µηχανισµοί, οι οποίοι ευθύνονται για την 

απώλεια ΝΟ σε ανθρώπους και/ή σε πειραµατικά ζωικά µοντέλα 

στυτικής δυσλειτουργίας: (i) Το οξειδωτικό stress είναι αυξηµένο στον 

ιστό των σηραγγωδών σωµάτων στη στυτική δυσλειτουργία που σχετίζεται 

µε υπερχοληστερολαιµία, διαβήτη ή γήρας και έχει ως αποτέλεσµα την 

υπερβολική παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου,  όπως το υπεροξείδιο 

του υδρογόνου (Η2Ο2). Αυτό αντιδρά µε το ΝΟ και προκαλεί 

αδρανοποίησή του. Κατά τη διαδικασία αυτή, σχηµατίζεται το υψηλής 

τοξικότητας υπεροξυνιτρίλιο (peroxynitrite). Το υπεροξυνιτρίλιο 

«επιτίθεται» στην τετραϋδροβιοπτερίνη, η οποία είναι ένας κρίσιµος 

συµπαράγοντας που απαιτείται στη σύνθεση του ΝΟ. Έτσι, το οξειδωτικό 

stress στη στυτική δυλειτουργία οδηγεί σε απώλεια του ΝΟ µέσω 

αυξηµένης αποδόµησής του αλλά και µειωµένης σύνθεσής του (94–97). 
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(ii) Τελικά προϊόντα προχωρηµένης γλυκοζυλίωσης (advanced glycation 

end products) συσσωρεύονται στον ιστό των σηραγγωδών σωµάτων µε τον 

διαβήτη και το γήρας. Αυτά µπορούν απευθείας να καταστήσουν το ΝΟ 

ανενεργό, καθώς και να αυξήσουν την παραγωγή υπεροξειδίου και 

ελευθέρων ριζών και να µειώσουν το ΝΟ µέσω αυτού του µηχανισµού 

(98). (iii) Το ΝΟ σχηµατίζεται από το αµινοξύ L-αργινίνη. Η αργινάση ΙΙ 

είναι ένα ένζυµο που αποδοµεί την L-αργινίνη, καθιστώντας τη µη 

διαθέσιµη για τη σύνθεση του ΝΟ. Η έκφραση της αργινάσης ΙΙ είναι 

αυξηµένη σε ασθενείς µε στυτική δυσλειτουργία, ειδικά σε αυτούς µε 

σακχαρώδη διαβήτη (99). (iv) Ο σχηµατισµός του ΝΟ στο πέος από 

ενδοθηλιακές και νευρωνικές πηγές καταλύεται από το ενδοθηλιακό και 

νευρωνικό ισοένζυµο της συνθετάσης του ΝΟ (eNOS και nNOS 

αντίστοιχα). Μια σηµαντική µείωση των ανδρογόνων οδηγεί σε µειωµένη 

έκφραση και των δύο ισοµορφών του ενζύµου, µειώνοντας έτσι την 

παραγωγή του ΝΟ (100). (v) Το σύστηµα της Rho/Rho κινάσης είναι 

ένας µηχανισµός κυτταρικής σηµατοδότησης που ρυθµίζει αρνητικά τη 

δραστηριότητα και την έκφραση της eNOS, καθώς επίσης αυξάνει 

απευθείας και τον τόνο των λείων µυικών ινών. Κατά συνέπεια, η 

ενεργοποίηση του συστήµατος Rho/Rho κινάσης αναµένεται να οδηγεί 

σε απώλεια ΝΟ από το σύστηµα, επηρεασµένη χάλαση των λείων µυικών 

ινών και τελικά σε στυτική δυσλειτουργία. Η δραστηριότητα της 

Rho/Rho κινάσης είναι αυξηµένη στην αθηροσκλήρυνση και µε τους 

παράγοντες κινδύνου για αυτή (101,102). 

3. Η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία στη στυτική δυσλειτουργία 

Οι Kaiser και συν. (82) συνέκριναν 30 άνδρες που είχαν στυτική 

δυσλειτουργία αλλά όχι εµφανή αγγειακή νόσο µε µια οµάδα ελέγχου 

χωρίς στυτική δυσλειτουργία. ∆εν βρήκαν καµιά διαφορά ανάµεσα στις 

δύο οµάδες, σε ότι αφορούσε το πάχος της intima-media, την ασβέστωση 

στα στεφανιαία, την ταχύτητα του κύµατος καρδιακού παλµού ή τη 

διατασιµότητα της αορτής. Υπήρχε όµως σηµαντική µείωση στην 

αγγειοδιαστολή της βραχιόνιας αρτηρίας (FMD) που εξαρτάται από το 

ενδοθήλιο. Αυτό τους οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η στυτική 



[33] 
 

δυσλειτουργία είναι η πρωιµότερη εκδήλωση της αγγειακής νόσου σε 

πολλούς ασθενείς. 

Σε µια µελέτη που αφορούσε όχι τη βραχιόνια αλλά την πεϊκή 

αρτηρία, καθώς και διαλυτά µόρια στο πλάσµα, οι Boccio και συν. (103) 

συνέκριναν 45 άνδρες µε στυτική δυσλειτουργία αλλά όχι εµφανείς 

καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου µε 45 άνδρες µε στυτική 

δυσλειτουργία και γνωστούς καρδιαγγιεακούς παράγοντες κινδύνου και 

25 υγιείς µάρτυρες χωρίς στυτική δυσλειτουργία ή καρδιαγειακούς 

παράγοντες κινδύνου. Οι άνδρες µε στυτική δυσλειτουργία και 

καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου χωρίστηκαν σε αυτούς µε 

διαβήτη και στυτική δυσλειτουργία και σε αυτούς µε υπέρταση και 

στυτική δυσλειτουργία. Και οι δύο υποοµάδες είχαν µειωµένη αιµατική 

ροή στο πέος, µετρηµένη µε υπερηχογράφηµα Doppler των σηραγγωδών 

σωµάτων. Η οµάδα των ανδρών µε στυτική δυσλειτουργία και χωρίς 

καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου είχε φυσιολογική πεϊκή αιµατική 

ροή, όπως και οι µάρτυρες. Όλοι οι ασθενείς µε στυτική δυσλειτουργία 

είχαν αυξηµένα επίπεδα ενδοθηλίνης-1 σε σύγκριση µε τους υγιείς 

µάρτυρες. Από αυτά φαίνεται ότι η στυτική δυσλειτουργία είναι 

κατάσταση που υποδηλώνει την ύπαρξη καρδιαγγειακής νόσου και 

ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας. 

∆ιαβητικοί άνδρες µε στυτική δυσλειτουργία που τους χορηγήθηκε 

L-αργινίνη (το υπόστρωµα του σχηµατισµού του ΝΟ) βρέθηκαν να έχουν 

µικρότερη µείωση της αρτηριακής πίεσης και µικρότερη αντίδραση 

συσσώρευσης αιµοπεταλίων (δείκτες της ενδοθηλιακής λειτουργίας) από 

άνδρες διαβητικούς χωρίς στυτική δυσλειτουργία. Στην ίδια µελέτη, οι 

ασθενείς µε στυτική δυσλειτουργία και σακχαρώδη διαβήτη έχουν 

υψηλότερα επίπεδα θροµβοµοδουλίνης στο περιφερικό αίµα από αυτούς 

µε στυτική δυσλειτουργία µόνο (104). 

Σε µια πρόσφατη µελέτη 988 ανδρών από τους Eaton και συν. 

(105), όπου αξιολογήθηκε η ύπαρξη και η βαρύτητα της πιθανής 

στυτικής δυσλειτουργίας τους σε ένα χρονικό διάστηµα 5 ετών, αυτοί που 

ανέφεραν (µε απαντήσεις του ερωτηµατολογίου IIEF) κακή ως πολύ 

κακή στυτική λειτουργία, είχαν περίπου 3 φορές αυξηµένο κίνδυνο για 
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υψηλά επίπεδα ορισµένων δεικτών ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας 

(ενεργοποίησης του ενδοθηλίου, προθροµβωτικής κατάστασης και 

δυσλιπιδαιµίας) από αυτούς που ανέφεραν καλή έως πολύ καλή στυτική 

λειτουργία, αφού πρώτα ελήφθησαν υπόψιν οι διαφορές στην ηλικία, 

παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο, στεφανιαία νόσος και 

φαρµακευτική αγωγή (αγχολυτικά και β-αποκλειστές). 

Οι Yavuzgil και συν. (106) βρήκαν ότι τόσο η αγγειοδιαστολή µετά 

από ισχαιµία (FMD) της βραχιόνιας αρτηρίας (ως εκτίµηση της 

λειτουργικής κατάστασης του ενδοθηλίου), όσο και η αγγειοδιαστολή της 

µετά από χορήγηση νιτρογλυκερίνης, ενός δότη NO (ως εκτίµηση της 

λειτουργικής κατάστασης του λείου µυικού ιστού) ήταν σηµαντικά 

µικρότερη σε άνδρες µε στυτική δυσλειτουργία (µετρηµένη µε IIEF) σε 

σύγκριση µε άνδρες ίδιας ηλικίας χωρίς στυτική δυσλειτουργία. Το 

συµπέρασµά τους ήταν ότι οι ασθενείς µε στυτική δυσλειτουργία 

αγγειακής αιτιολογίας έχουν περισσότερο επηρεασµένη τη λειτουργία του 

ενδοθηλίου και του λείου µυικού ιστού από άνδρες µε τους ίδιους 

παράγοντες κινδύνου αλλά χωρίς στυτική δυσλειτουργία. 

Οι πιθανές αιτιολογικές συσχετίσεις των πιο πάνω αναφερόµενων 

ευρηµάτων από µελέτες παρατήρησης και πειράµατα, παραµένουν προς 

απόδειξη. Μπορούν όµως να αναφερθούν ως στοιχεία που µας 

προσφέρουν µια πιο διεισδυτική µατιά στο ζήτηµα. 

 

 

IV. ΟΙ ΦΩΣΦΟ∆ΙΕΣΤΕΡΑΣΕΣ (∆οµή, λειτουργία, κατανοµή, 

σηµασία) 

Υπάρχουν 14 υπότυποι φωσφοδιεστερασών (Phosphodiesterases, 

PDE 1-14), και συνολικά 50 ισοένζυµα, επειδή το κάθε µόριο 

κωδικοποιείται από 1-3 γονίδια και υπάρχουν επίσης διαφορές στη 

µεταγραφή και τη συρραφή του RNA. Το µόριο των PDE αποτελείται από 

3 λειτουργικές περιοχές: µία ρυθµιστική στο Ν-άκρο, µια κεντρική 

καταλυτική και µία ακόµη ρυθµιστική στο C-άκρο. Οι καταλυτικές 

περιοχές είναι σε µεγάλο βαθµό οµόλογες ανάµεσα στους διαφόρους 

τύπους του µορίου (>50% ταυτότητα της αλληλουχίας των αµινοξέων). Οι 
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περιοχές στο Ν- και C- άκρο παρουσιάζουν µέτρια οµολογία µεταξύ των 

οικογενειών και δηµιουργούν έτσι στους συγκεκριµένους υποτύπους και 

ισοένζυµα τα αποκλειστικά τους «λειτουργικά αποτυπώµατα». Το Ν-άκρο 

εµπλέκεται στη διαδικασία της αλλοστερικής ρύθµισης (σύνδεση µε την 

καλµοδουλίνη, τα κυκλικά νουκλεοτίδια, ιόντα µετάλλων και θέσεις 

φωσφορυλίωσης) και της σύνδεσης µε κυτταρικές µεµβράνες. Το C-άκρο 

µάλλον εµπλέκεται σε διαδικασίες διµερισµού και σχηµατίζει θέσεις 

αγκύρωσης για κινάσες ειδικές για τις PDE. Ως αποτέλεσµα της 

καταλυτικής δράσης των φωσφοδιεστερασών, τα κυκλικά νουκλεοτίδια 

(cAMP και cGMP) υφίστανται υδρόλυση του 3’-φωσφοδιεστερικού 

δεσµού και σχηµατισµό του αντίστοιχου 5’-µονοφωσφορικού. Οι 

αναστολείς των PDE σταµατούν αυτή την υδρολυτική δραστηριότητα, 

προκαλώντας έτσι συσσώρευση, αύξηση της συγκέντρωσης και 

συνακόλουθα συντήρηση της δραστηριότητας των κυκλικών 

νουκλεοτιδίων. Οι διάφορες ισοµορφές και οικογένειες των PDE 

επιδεικνύουν αξιοσηµείωτα ειδικές κυτταρικές και υποκυτταρικές 

εντοπίσεις. Με ειδικό ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία είναι η 

φωσφοδιεστεράση 5 (PDE5). 

Η PDE5 βρίσκεται στον πνεύµονα, τα αιµοπετάλια και το λείο 

µυικό ιστό κυρίως, αλλά και στα βασεόφιλα λευκά αιµοσφαίρια, τα 

δενδριτικά κύτταρα του νευρικού συστήµατος, τα κύτταρα του 

ενδοθηλίου, τα µακροφάγα και τα Τ λεµφοκύτταρα. Για την PDE5 

υπάρχουν τρία ισοένζυµα που προκύπτουν από διαφορετική συρραφή 

των εξωνίων (78). Σε ένα ζωικό µοντέλο ένδειας και αποκατάστασης 

τεστοστερόνης, οι Zhang και συν. (107) έδειξαν ότι τα σηραγγώδη 

σώµατα του πέους και ιδιαίτερα το λείο µυικό στοιχείο και το ενδοθήλιό 

τους παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη από άλλους ιστούς έκφραση PDE5, 

καθώς και ότι η έκφραση του ενζύµου επηρεάζεται από τα επίπεδα 

τεστοστερόνης. Η PDE5 είναι ειδική για το cGMP (Km σε µmol/lt: 

cAMP;cGMP 150;1). Παραδείγµατα αναστολέων της είναι η 

διπυριδαµόλη, η ζαπρινάστη, η σιλδεναφίλη, η ταδαλαφίλη και η 

βαρδεναφίλη. Οι νευρο-οφθαλµολογικές παρενέργειες της σιλδεναφίλης 

στον αµφιβληστροειδή οφείλονται σε διασταυρούµενη δραστικότητα της 
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σιλδεναφίλης στην PDE6 του οφθαλµού και όχι σε παρουσία της PDE5 

εκεί. 

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα περιέχουν κυρίως PDE2, PDE3 και 

PDE4, µε µικρότερη έκφραση των PDE1, PDE5 και PDE7. 

Οι αναστολείς των PDE3 και 4, ανάµεσα σε άλλες δράσεις, µειώνουν και 

την έκφραση στην κυτταρική µεµβράνη της Ε-σελεκτίνης, in vitro (74). 

Στις σηραγγώδεις αρτηρίες, το σύστηµα αγγειορύθµισης που κινείται από 

την cGMP συνεπικουρείται από τη δράση της cAMP, µόριο το οποίο 

υδρολύεται από τις PDE 3 και 4. Αυτές έχει βρεθεί ότι υπάρχουν επίσης 

στους εν λόγω ιστούς. In vitro, η αναστολή και αυτών των ενζύµων είχε 

συνεργική δράση σε αυτή της σιλδεναφίλης. Αυτό το εύρηµα µπορεί να 

έχει µελλοντικές εφαρµογές τόσο στο πρόβληµα της στυτικής 

δυσλειτουργίας όσο και σε αυτό της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας (108). 

 

 

V. Η ΣΙΛ∆ΕΝΑΦΙΛΗ 

Η σιλδεναφίλη είναι ένας ισχυρός αναστολέας της PDE5 (IC50=3,9 

nM) µε υψηλή εκλεκτικότητα για αυτή έναντι των PDE2, PDE3 και 

PDE4, πάνω από 1000 φορές περισσότερο, και µε µια ήπια 

εκλεκτικότητα (>χ80) για την PDE1 έναντι των ίδιων τύπων. Παρόλα 

αυτά, είναι µόνο περίπου 10 φορές περισσότερο ισχυρή στην αναστολή 

της PDE5 έναντι της PDE6, η οποία ανευρίσκεται στους φωτοϋποδοχείς 

του αµφιβληστροειδούς. Αυτή η µικρή εκλεκτικότητα έναντι της PDE6 

θεωρείται πως είναι η αιτία για τις ανωµαλίες της έγχρωµης όρασης που 

παρατηρούνται µε υψηλές δόσεις και επίπεδα αίµατος της σιλδεναφίλης 

(109). 

α) ∆οσολογία. 

Η σιλδεναφίλη είναι διαθέσιµη από του στόµατος σε δόσεις των 25, 

50 και 100 mg. Σύµφωνα µε την οδηγία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η 

συνιστώµενη δόση έναρξης για τους περισσότερους ασθενείς είναι 50mg 

κατ’ επίκληση, περίπου 1 ώρα πριν τη σεξουαλική δραστηριότητα 

(110,111). Μία χαµηλότερη δόση έναρξης των 25 mg συνιστάται για 

ηλικιωµένους ασθενείς, ασθενείς µε ηπατική ή σοβαρή νεφρική 
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ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 30ml/min), ή κατά τη διάρκεια 

ταυτόχρονης χορήγησης ισχυρών αναστολέων του ισοενζύµου CYP3A4 

του κυτοχρώµατος P-450 (CYP). Οι ευρωπαϊκές οδηγίες συστήνουν 

επίσης προσοχή στη συγχορήγηση µε τον ιοστατικό αναστολέα 

πρωτεασών ριτοναβίρη. ∆οκιµασίες έκθεσης-ανταπόκρισης (exposure-

response assesments) έδειξαν ότι ούτε η περιοχή υπό την καµπύλη 

συγκέντρωσης-χρόνου (Area Under the Curve, AUC) του φαρµάκου ή 

του κύριου µεταβολίτη του, ούτε του συνδυασµού τους ήταν καλύτεροι 

προγνωστικοί δείκτες του αποτελέσµατος, από τη δόση αυτή καθαυτή. 

Επιπλέον, δεν υπήρχε καµία φανερή συσχέτιση µεταξύ των 

συγκεντρώσεων της σιλδεναφίλης και των µεταβολιτών της στο πλάσµα, 

και του χρόνου για την έναρξη της στύσης ή της διάρκειας της 

σκληρότητας της στύσης (110). 

Η µέση εκτιµώµενη ED50, η δόση δηλαδή που παράγει το µισό της 

µέγιστης ανταπόκρισης, υπολογίστηκε σε 36-41 mg µε βάση 

ερωτηµατολόγια αποτελεσµατικότητας. Οι διαβητικοί ασθενείς 

ανταποκρίθηκαν λιγότερο, µε εκτιµώµενη ED50 στα 182 mg (110). 

Η συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών ήταν πολύ υψηλότερη µε 

δόσεις >200 mg από ότι µε µικρότερες δόσεις. Σε αυτή τη δόση, 

υπήρχαν 40% συχνότητα επηρεασµού της όρασης, 15% συχνότητα 

γαστρεντερικών διαταραχών και 25% συχνότητα αγγειακών επεισοδίων. 

β) Απορρόφηση και βιοδιαθεσιµότητα. 

Η σιλδεναφίλη είναι σχετικά λιπόφιλο µόριο. Μετά την από του 

στόµατος χορήγηση απορροφάται ταχύτατα, φτάνοντας στη µέγιστη 

συγκέντρωση στο πλάσµα σε 1 ώρα (εύρος 30 λεπτά–2 ώρες). 

Απορροφάται το 92% της χορηγούµενης δόσης, αλλά η µέση απόλυτη 

βιοδιαθεσιµότητα από του στόµατος είναι περίπου 38–41%. Η διαφορά 

αυτή είναι αποτέλεσµα εκτεταµένου µεταβολισµού του φαρµάκου κατά 

την πρώτη διέλευση από το έντερο και το ήπαρ. 

Οι αλληλεπιδράσεις µε την τροφή είναι περιορισµένες. Χορήγηση 

σιλδεναφίλης µετά από γεύµα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά 

προκάλεσε µείωση στο ρυθµό απορρόφησης και στη συνολική έκθεση 

στο φάρµακο. Η µέγιστη συγκέντρωση µετατοπίστηκε 1 ώρα αργότερα 
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και µειώθηκε κατά 29%. Η συστηµατική έκθεση (systemic exposure) 

στη σιλδεναφίλη µειώθηκε κατά 11% µετά από γεύµα µε αυξηµένα 

λιπαρά. 

∆εν έχουν παρατηρηθεί διαφορές στη φαρµακοκινητική της 

σιλδεναφίλης ανάµεσα σε ασθενείς µε στυτική δυσλειτουργία και υγιείς 

µάρτυρες. 

γ) Κατανοµή και δέσµευση µε πρωτεΐνες. 

Τόσο η σιλδεναφίλη όσο και ο κυριότερος µεταβολίτης της (Ν-

δεσµεθυλ-σιλδεναφίλη) προσδένονται ισχυρά στις πρωτεΐνες του 

πλάσµατος (περίπου κατά 96%), και η δέσµευση αυτή είναι ανεξάρτητη 

από τις συγκεντρώσεις του φαρµάκου (109). 

Λιγότερο από το 0,001% της χορηγούµενης δόσης της 

σιλδεναφίλης παρουσιάζεται στο σπέρµα, µια δόση η οποία είναι 

απίθανο να έχει επίδραση στην ερωτική σύντροφο των ασθενών που 

παίρνουν σιλδεναφίλη. 

δ) Κάθαρση. 

Η σιλδεναφίλη καθαίρεται πλήρως. ∆εν ανιχνεύεται καθόλου στα 

ούρα ή στα κόπρανα. Μετά την από του στόµατος χορήγηση, οι 

µεταβολίτες απεκκρίνονται κυρίως στα κόπρανα (73–88%) και σε ένα 

µικρότερο ποσοστό στα ούρα (6–15%) (112). Τόσο η σιλδεναφίλη όσο και 

ο µεταβολίτης της έχουν χρόνο ηµιζωής στο πλάσµα 3 ως 5 ώρες 

(113,114). 

Ηλικία του ασθενούς ≥65 έτη συσχετίζεται µε µειωµένη κάθαρση 

και αυξηµένο χρόνο ηµιζωής του φαρµάκου, λόγω µειωµένου ηπατικού 

καταβολισµού και αυξηµένης πρόσδεσης µε πρωτεΐνες, σε σύγκριση µε 

νεότερους άνδρες (115). 

Σε ό,τι αφορά τη νεφρική ανεπάρκεια, εφ’ όσον η σιλδεναφίλη και 

ο κύριος µεταβολίτης της απεκκρίνονται στα ούρα σε ένα πολύ µικρό 

ποσοστό, η επίδραση της σοβαρής νεφρικής ανεπέρκειας (διπλασιασµός 

µέγιστης συγκέντρωσης στο αίµα) δεν είναι αποτέλεσµα άµεσης µείωσης 

της κάθαρσης της από του στόµατος προσλαµβανόµενης ουσίας, αλλά 

έµµεση µέσω του επηρεασµού της ηπατικής λειτουργίας. Αυτό µάλλον 
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λόγω της συσσώρευσης στην κυκλοφορία ενδογενών ουσιών που δρουν 

σαν αναστολείς του µεταβολισµού φαρµάκων στο ήπαρ (116). 

ε) Μεταβολισµός. 

Η σιλδεναφίλη µεταβολίζεται κατά κύριο λόγο (79%) από το ισοένζυµο 

CYP3A4 του κυτοχρώµατος P450 (CYP) και σε µικρότερη έκταση από το 

CYP2C9 (20%). In vitro, ο µεταβολισµός της σιλδεναφίλης δεν 

επηρεάζεται από τους αναστολείς του CYP2C9 (σουλφαφαιναζόλη), του 

CYP2C19 (οµεπραζόλη) και του CYP2D6 (κινιδίνη). Ο µεταβολισµός της 

όµως σταµατάει σχεδόν πλήρως µε την προσθήκη των ισχυρών 

αναστολέων του CYP3A4, κετοκοναζόλης και ριτοναβίρης (117). In vivo, 

συγχορήγηση των αναστολέων των κυτοχρωµάτων CYP3A κυρίως 

(ερυθροµυκίνη, ριτοναβίρη), αλλά και αναστολέων του CYP2C9 

(ριτοναβίρη) οδήγησε σε µείωση της κάθαρσης της σιλδεναφίλης κατά τη 

διέλευσή της από το έντερο και το ήπαρ, δεν µείωσε όµως τη συνολική 

της κάθαρση, αυξάνοντας το χρόνο ηµιζωής του φαρµάκου. 

Οι µεταβολικές οδοί για τη σιλδεναφίλη είναι περίπλοκες. Έχουν 

αποµονωθεί 16 διαφορετικοί µεταβολίτες. Οι κύριες οδοί µεταβολισµού 

είναι η Ν-αποµεθυλίωση, η οξείδωση και η αλειφατική υδροξυλίωση 

(112). 

Ο κυριότερος µεταβολίτης της στο αίµα είναι η N-δεσµεθυλ-

σιλδεναφίλη (UK-103,320), που έχει δειχθεί ότι έχει τη µισή ικανότητα 

από το µητρικό φάρµακο για αναστολή της PDE5, και η οποία 

µεταβολίζεται περαιτέρω. Οι συγκεντρώσεις αυτού του µεταβολίτη στο 

πλάσµα είναι 40% αυτών της σιλδεναφίλης, έτσι είναι υπεύθυνος για το 

20% του συνολικού φαρµακολογικού αποτελέσµατος (109). 

Ο δεύτερος σε σηµασία µεταβολίτης (UK-150,564) είναι 

αποτέλεσµα απώλειας δύο ατόµων άνθρακα από το δακτύλιο της 

πιπεραζίνης στο µόριο της σιλδεναφίλης. Με συγκεντρώσεις στο 25% 

αυτών της σιλδεναφίλης και µε το 10% της ανασταλτικής της ικανότητας 

έναντι της PDE5, δεν συµβάλλει ουσιαστικά στο σχετικό µε την PDE5 

φαρµακολογικό αποτέλεσµα της από του στόµατος χορηγούµενης 

σιλδεναφίλης. 

στ) Αιµοδυναµικά αποτελέσµατα-αλληλεπιδράσεις 
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Τα αιµοδυναµικά αποτελέσµατα της σιλδεναφίλης προσοµοιάζουν 

µε αυτά των νιτρωδών, δηλαδή προκαλεί µια µέση µείωση της 

συστολικής/διαστολικής αρτηριακής πίεσης µε µέγιστη τιµή τα 8,4/5,5 

mmHg. ∆εν έχει επίδραση στον καρδιακό ρυθµό µετά από δόση 100 mg 

(109,110). Εφ’ όσον η σιλδεναφίλη αποδείχτηκε ότι ενισχύει το 

υποτασικό αποτέλεσµα των νιτρωδών, συγχορήγηση µε νιτρώδη και δότες 

ΝΟ, σε τακτική ή όχι βάση, αντενδείκνυται (118). Βάσει της 

φαρµακοκινητικής της σιλδεναφίλης, µπορεί να εκτιµηθεί ότι η 

συγχορήγηση ενός νιτρώδους µέσα σε 24 ώρες από τη λήψη της είναι 

πολύ πιθανό να παράγει µια υπερβολική αντίδραση, αλλά µετά από 24 

ώρες η χορήγηση νιτρωδών µπορεί να γίνει, µε προσοχή (109). 

Επειδή η σιλδεναφίλη (100 mg) έχει δειχθεί ότι ενισχύει την 

υποτασική δράση της αµλοδιπίνης και του β-αποκλειστή δοξαζοσίνη 

(109), οι β-αποκλειστές συστήνεται να µην χορηγούνται µέσα στο 

επόµενο 4ωρο από τη λήψη δόσης σιλδεναφίλης µεγαλύτερης από 25 

mg. 

 

 

VI. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟ∆ΙΕΣΤΕΡΑΣΗΣ 5 

(PDE5Is) ΣΤΟ ΕΝ∆ΟΘΗΛΙΟ 

Οι PDE5Is σήµερα χρησιµοποιούνται µε ένα κατ’επίκληση σχήµα 

δοσολογίας. Έχουν γίνει επίσης έρευνες µε την καθηµερινή τους 

χορήγηση ήδη από τη φάση Ι. Η σιλδεναφίλη έχει χορηγηθεί µε 

ασφάλεια σε δόσεις µέχρι και 75 mg χ3 (ολική ηµερήσια δόση 225 mg) 

σε µια µελέτη φάσης Ι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του φαρµάκου 

(119). Η χρόνια χορήγηση των PDE5Is είναι τα τελευταία χρόνια ένα 

πολύ ενεργό πεδίο κλινικής έρευνας. 

Έχουν γίνει αρκετές µελέτες µε καθηµερινή χορήγηση PDE5Is µε στόχο 

την εκτίµηση κατ’αρχάς της ενδοθηλιακής λειτουργίας όπως αυτή 

εκφράζεται µε την FMD της βραχιονίου αρτηρίας, ως έκφραση της 

λειτουργικής κατάστασης του ενδοθηλίου. Η σιλδεναφίλη βελτιώνει την 

FMD, που εξαρτάται από το ενδοθήλιο, σε ασθενείς µε ενδοθηλιακή 

δυσλειτουργία και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Οι Katz και συν. (120) 
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έδειξαν µια αλλαγή στην FMD µετά από χορήγηση εφ’άπαξ δόσεων 12,5 

mg, 25 mg και 50 mg σιλδεναφίλης. Επίσης, οι Desouza και συν. (121) 

εκτίµησαν τη διάµετρο της βραχιόνιας αρτηρίας σαν µέτρο της FMD µία 

ώρα µετά από µία δόση σιλδεναφίλης 25 mg και µετά από δύο 

εβδοµάδες καθηµερινής χορήγησης 25 mg σιλδεναφίλης, 24 ώρες µετά 

την τελευταία δόση, σε τύπου ΙΙ διαβητικούς ασθενείς µε στυτική 

δυσλειτουργία και χωρίς φανερή κλινικά καρδιακή νόσο, και βρήκαν ότι 

βελτιώνεται σηµαντικά σε σύγκριση µε την οµάδα του εικονικού 

φαρµάκου. Σε µια παρόµοια µελέτη µε 4 εβδοµάδες καθηµερινής 

χορήγησης σιλδεναφίλης 25 mg τρις ηµερησίως σε διαβητικούς 

ασθενείς, οι Aversa και συν. (122) έδειξαν ότι η ενδοθηλιακή λειτουργία 

βελτιώνεται (µειώνονται τα επίπεδα ενδοθηλίνης-1 και αυξάνονται τα 

επίπεδα ΝΟ). Συµπεραίνουν ότι τα ευρήµατα της µελέτης πιθανόν να 

οφείλονται στον ανασταλτικό ρόλο της σιλδεναφίλης πάνω στην 

αποδόµηση της cGMP στο επίπεδο του ενδοθηλίου. Οι Rosano και συν. 

(123) χορήγησαν σε άνδρες µε αυξηµένο καρδιαγγειακό κίνδυνο 

ταδαλαφίλη 20 mg σε σχήµα κάθε δύο ηµέρες και βρήκαν ότι µετά από 

4 εβδοµάδες είχαν σηµαντικά βελτιωµένη διαστολή της FMD της 

βραχιονίου αρτηρίας, ακόµη και 2 εβδοµάδες µετά τη διακοπή της 

ταδαλαφίλης, καθώς και αυξηµένα επίπεδα νιτρικών/νιτρωδών και 

µειωµένα επίπεδα ενδοθηλίνης 1 στα ίδια χρονικά διαστήµατα, αλλαγές 

σηµαντικά διαφορετικές από αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρµακο. 

Παρόλο που δεν συµπεριλήφθηκε σε αυτή τη µελέτη µία οµάδα 

µαρτύρων χωρίς διαβήτη, σηµαντικές αλλαγές σε δείκτες της 

ενδοθηλιακής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της χρόνιας θεραπείας µε 

PDE5Is έχει αναφερθεί από άλλες µελέτες (124). Σε µια µελέτη της 

επίδρασης της σιλδεναφίλης στην υποξαιµία που προκαλεί το µεγάλο 

υψόµετρο, οι Richalet και συν. έδειξαν µία αύξηση στα επίπεδα cGMP 

στο πλάσµα (125). Σε µελέτες της επαναιµάτωσης του µυοκαρδίου µετά 

από στεφανιαίο επεισόδιο έχει αναδειχθεί ένας προστατευτικός ρόλος της 

σιλδεναφίλης για το ενδοθήλιο. Εικάζεται ότι δρώντας πάνω σε 

εξαρτώµενους από την ATP διαύλους Κ+, µειώνει το οξειδωτικό stress 

που υφίστανται τα ενδοθηλιακά και τα λεία µυικά κύτταρα κατά την 
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επαναιµάτωση του µυοκαρδίου (126). Η σιλδεναφίλη επίσης βελτιώνει 

την εξαρτώµενη από το ενδοθήλιο συνισταµένη της λειτουργίας της 

βραχιόνιας αρτηρίας στους καπνιστές (127) και των στεφανιαίων 

αρτηριών ασθενών µε στεφανιαία νόσο (128). Σε µια πρόσφατη µικρή 

µελέτη (9 ασθενείς), βρέθηκε ότι η καθηµερινή χορήγηση σιλδεναφίλης 

για έξι µήνες µείωσε τα επίπεδα ΕΤ-1 και vWf στο πλάσµα ασθενών µε 

θροµβοεµβολική πνευµονική υπέρταση (129). 

Σε ex vivo µελέτες, οι Behr-Roussel και συν. (130) έδειξαν ότι η χρόνια 

θεραπεία µε σιλδεναφίλη ενισχύει τις αντιδράσεις των σηραγγωδών 

σωµάτων που εισάγονται από την ακετυλοχολίνη (παραγωγή ΝΟ από την 

nNOS) και εξαρτώνται από το ενδοθήλιο (δραστηριότητα eNOS) και 

ενισχύει τη στυτική ανταπόκριση σε αρουραίους. Επίσης, οι Fisher και 

συν. (131) έδειξαν ότι σε ποντίκια, η χορήγηση σιλδεναφίλης κινητοποιεί 

τη σύνθεση και µεταγραφή του mRNA των eNOS και iNOS σε καρδιακά 

µυοκύτταρα. Εξ’άλλου, περαιτέρω πειραµατικά δεδοµένα σε ζωικά 

µοντέλα στυτικής δυσλειτουργίας υποδηλώνουν ότι µουσκαρινικοί 

υποδοχείς και/ή µηχανισµοί µεταγωγής σηµάτων που οδηγούν σε 

ενεργοποίηση της eNOS, κινητοποιούνται από τη χρόνια χορήγηση 

σιλδεναφίλης (132), όπως για παράδειγµα η ενεργοποίηση του 

καταρράκτη αντιδράσεων PI3 κινάσης/Αkt/φωσφορυλίωσης της eNOS, 

προκαλώντας έτσι περισσότερο σταθερή απελευθέρωση ΝΟ και 

αγγειοδιαστολή (78). Η αναστολή της δραστικότητας της PDE5 από τη 

σιλδεναφίλη ενισχύει την αγγειοδιαστολή που προκαλεί η ακετυλοχολίνη 

στον ιστό του σηραγγώδους σώµατος τόσο σε διαβητικούς όσο και σε µη 

διαβητικούς ασθενείς (86). Σε µια πρόσφατη µελέτη των Luedders και 

συν. (133), βρέθηκε ότι in vitro, η σιλδεναφίλη ενεργοποιεί διαύλους Κ+ 

µεγάλης αγωγιµότητας ενεργοποιούµενους από το Ca++, αυξάνοντας την 

ενδοκυττάρια συγκέντρωση Ca++. Στο µηχανισµό αυτό εµπλέκεται η 

cGMP. Οι δίαυλοι αυτοί έχει δειχθεί ότι ρυθµίζουν λειτουργίες του 

ενδοθηλιακού κυττάρου. Η απόδειξη αυτή της ενεργοποίησης αυτών των 

διαύλων σε καλλιέργειες ενδοθηλιακών κυττάρων µπορεί να βοηθήσει 

στην έρευνα επί των απ’ευθείας δράσεων της σιλδεναφίλης στο 

ενδοθήλιο. 
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Η αγγειοδιαστολή που µεσολαβείται από τη ροή (FMD) έχει 

τεκµηριωµένα δειχθεί ότι βελτιώνεται µετά τη χορήγηση PDE5Is. Αυτή η 

δράση αντανακλάται σε βελτίωση κάποιων άλλων χαρακτηριστικών της 

ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας όπως η συνάθροιση των αιµοπεταλίων, ο 

αυξηµένος πολλαπλασιασµός του λείου µυικού ιστού και η 

προσκόλληση των λευκών αιµοσφαιρίων; Οι Jeremy και συν. (134) 

προτείνουν ένα νέο µηχανισµό για την επίδραση της σιλδεναφίλης στη 

θεραπεία της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας. Προτείνουν δηλαδή τη 

θεωρία ότι µέσω της αναστολής του σχηµατισµού υπεροξειδίου (µέσω της 

αναστολής της έκφρασης της NADPH οξειδάσης) και της µείωσης του 

σχηµατισµού ελευθέρων ριζών οξυγόνου (Ο2-), το ποσό του βιοδιαθέσιµου 

ΝΟ θα ήταν δυνατό να αυξηθεί. Αν συνυπολογίσουµε και το ανασταλτικό 

αποτέλεσµα του ίδιου του ΝΟ στην NADPH οξειδάση, αυτό θα µπορούσε 

να αποτελεί ένα µηχανισµό θετικής ανάδρασης για τη µείωση του 

φορτίου υπεροξειδίου επί του ενδοθηλίου, δηλαδή του οξειδωτικού 

stress και σε συνέχεια όλης της διαδικασίας της δυσλειτουργικότητας 

του ενδοθηλίου. Οι ερευνητές συµπεραίνουν ότι τα ευρήµατά τους θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την επεναλαµβανόµενη 

χορήγηση σιλδεναφίλης, η οποία θα µπορούσε να µειώσει το ενδοπεϊκό 

οξειδωτικό stress τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και µακροχρόνιο ορίζοντα. 

Απόψεις και ευρήµατα που είναι αντίθετα µε αυτά που περιγράφηκαν 

πιο πάνω υπάρχουν επίσης, προερχόµενα από έρευνες µε ελαφρά 

διαφορετική µεθοδολογία (135). 

Όλα τα ευρήµατα που αναφέρθηκαν πιο πάνω εισάγουν νέα 

δεδοµένα και συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του µηχανισµού 

δράσης της σιλδεναφίλης στη συνολική ενδοθηλιακή λειτουργία. ∆ράση 

που, τουλάχιστο µέχρι τώρα, εξηγείται µε µηχανισµούς που δεν είναι 

αναγνωρισµένοι ως υπεύθυνοι για το φαρµακολογικό αποτέλεσµα στο 

οποίο βασίζεται η τρέχουσα ένδειξη για την κύρια χρήση της 

σιλδεναφίλης και των υπόλοιπων PDE5Is. 
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2. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η στυτική δυσλειτουργία είναι µια πολύ διαδεδοµένη διαταραχή 

(136). Ο αριθµός των ανδρών που πάσχουν είναι πολύ µεγάλος, αλλά 

αυτό που δηµιουργεί µεγαλύτερη ανησυχία είναι το ότι η στυτική 

δυσλειτουργία µοιράζεται παράγοντες κινδύνου µε συστηµατικές νόσους 

των αγγείων, και πιο συγκεκριµένα µε τη στεφανιαία νόσο, συχνά δε 

συνυπάρχει µε αυτή (137). Η παρουσία στυτικής δυσλειτουργίας αυξάνει 

τον κίνδυνο µελλοντικών καρδιαγγειακών επεισοδίων (138) και 

πιστεύεται ότι αποτελεί συχνά την πρώτη εκδήλωση συστηµατικής 

αγγειακής νόσου (83). Στην περίπτωση που κάποια θεραπεία για τη 

στυτική δυσλειτουργία θα είχε θετική επίδραση στον παθοφυσιολογικό 

µηχανισµό που συνδέει τη στυτική δυσλειτουργία µε τη συστηµατική 

αγγειακή νόσο, αντιµετώπιση της πρώτης θα είχε σηµαντικό αποτέλεσµα 

επί της φυσικής ιστορίας της δεύτερης, µε απώτερο αποτέλεσµα κάποια 

σηµαντικά οφέλη για την υγεία των αγγείων. 

Ο παθοφυσιολογικός συνδετικός κρίκος ανάµεσα στη στυτική 

δυσλειτουργία και τη συστηµατική αγγειακή νόσο είναι η ενδοθηλιακή 

δυσλειτουργία. Το αγγειακό ενδοθήλιο εµπλέκεται σε µεγάλο αριθµό 

φυσιολογικών λειτουργιών (1) και η δυσλειτουργία του οδηγεί, µεταξύ 

άλλων, σε επηρεασµό της αγγειοδιαστολής. Αυτό αποδίδεται σε µειωµένη 

διαθεσιµότητα του οξειδίου του αζώτου (ΝΟ). Το ΝΟ είναι ένα µόριο µε 

ρόλο κλειδί για τη ρύθµιση του αγγειακού τόνου και κατά συνέπεια την 

παθοφυσιολογία της στυτικής δυσλειτουργίας, καθώς η στύση είναι το 

αποτέλεσµα αγγειοδιαστολής (139). 

∆ιάφορες µελέτες έχουν υποστηρίξει σε κλινικό επίπεδο ότι η 

στυτική δυσλειτουργία αγγειακής αιτιολογίας είναι κατ’ ουσία 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Αυτές οι µελέτες απέδειξαν µια 

δυσλειτουργία στο µηχανισµό της εξαρτώµενης από το ενδοθήλιο 

αγγειοδιαστολής, όπως αυτή µετράται µε την FMD (6), σε ασθενείς µε 

στυτική δυσλειτουργία (82,106,140). Προς επιβεβαίωση των ευρηµάτων 

αυτής της κλινικής µεθόδου, διάφορες άλλες µελέτες έχουν καταδείξει 

αυξηµένα επίπεδα διαφόρων ενδοθηλιακών προϊόντων που έχουν δράση 
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µεσολαβητών ή χρησιµότητα δεικτών στις διαδικασίες της θρόµβωσης 

και της φλεγµονής (103,141–143). 

Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 (PDE5Is) 

χρησιµοποιούνται εδώ και µια δεκαετία σαν θεραπεία πρώτης γραµµής 

για τη στυτική δυσλειτουργία. Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητά 

τους είναι ευρέως αποδεκτές (144). Εκτός από τη βελτίωση στη στυτική 

λειτουργία, έχει καταδειχθεί και η ευεργετική τους επίδραση στη 

γενικότερη λειτουργία των αγγείων, ακόµη και µετά από τη διακοπή της 

χορήγησής τους (121,123,124). Αυτή έχει αποδοθεί στη βελτίωση της 

λειτουργικής κατάστασης του ενδοθηλίου µέσω δράσεων στο λειτουργικό 

µονοπάτι των NO-cGMP-PDE5. Έχει αποδειχθεί σε ζωικά µοντέλα ότι η 

χορήγηση σιλδεναφίλης ευοδώνει τη σύνθεση και µεταγραφή του mRNA 

και των πρωτεϊνικών µορίων των iNOS και eNOS (145). 

Αυτά τα οφέλη στη λειτουργία των αγγείων έχουν καταδειχτεί 

κλινικά χρησιµοποιώντας την FMD για την εκτίµηση της λειτουργίας του 

ενδοθηλίου. Η εκτίµηση της ενδοθηλιακής λειτουργίας µπορεί επίσης να 

γίνει µε τη µέτρηση στο πλάσµα διαλυτών µορίων δεικτών, όπως η ΕΤ-1, 

ο vWf, το ΝΟ, η cGMP, η θροµβοµοδουλίνη, η Ε-σελεκτίνη και τα µόρια 

προσκόλλησης (VCAM και ICAM) (1). Ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι 

η ΕΤ-1 και πιο συγκεκριµένα ο υποδοχέας της, συµµετέχουν ενεργά 

στην παθοφυσιολογία της στυτικής δυσλειτουργίας (146–148). Για την 

εκτίµηση της επίδρασης της θεραπείας µε PDE5Is πάνω στο ενδοθήλιο 

έχει χρησιµοποιηθεί µια ποικιλία µοριακών δεικτών, και τα δεδοµένα 

υποστηρίζουν τις κλινικές παρατηρήσεις (122-124,129,149). 

Η επαναφορά της λειτουργικότητας του ενδοθηλίου σε ασθενείς µε 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία µπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή της 

φυσικής ιστορίας των αγγειακών νόσων. Έτσι, η περαιτέρω εκτίµηση της 

επίδρασης των PDE5Is στους δείκτες της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας 

είναι επιβεβληµένη. Τα αρχικά δεδοµένα είναι ενθαρρυντικά και, καθώς 

αυτοί οι βιολογικοί δείκτες µπορούν να µετρηθούν µε εύκολο και 

αξιόπιστο τρόπο, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σαν εργαλεία για 

τη διάγνωση, την παρακολούθηση και την εκτίµηση της πρόγνωσης σε 
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ασθενείς µε στυτική δυσλειτουργία µε ή χωρίς παράγοντες κινδύνου για 

καρδιαγγειακά νοσήµατα. 

 

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να επιχειρηθεί µια περαιτέρω 

διερεύνηση της επίδρασης της σιλδεναφίλης σε καθηµερινή χορήγηση 

25 mg πάνω στους διαλυτούς δείκτες της λειτουργίας του ενδοθηλίου σε 

ασθενείς µε στυτική και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, έτσι ώστε να 

εξεταστεί αν υπάρχει κάποια επίδραση στην ενδοθηλιακή 

λειτουργία/δυσλειτουργία  στο σύνολό της. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε 

κατ’αρχήν στις συγκεντρώσεις της ενδοθηλίνης-1, αλλά και 

δευτερευόντως στις συγκεντρώσεις άλλων διαλυτών µοριακών δεικτών της 

ενδοθηλιακής λειτουργίας. Επίσης αξιολογήθηκε η επίδραση της 

καθηµερινής χορήγησης σιλδεναφίλης 25 mg στη στυτική λειτουργία των 

ασθενών, όπως αυτή καταγράφεται από τις απαντήσεις τους στο 

ερωτηµατολόγιο IIEF-EF. Με αυτό τον τρόπο, επιχειρούµε να 

συµβάλλουµε στη διερεύνηση της επίδρασης της σιλδεναφίλης και 

πιθανώς και των υπόλοιπων PDE5Is στην αντιµετώπιση της υποκείµενης 

διαταραχής όχι µόνο για τη στυτική δυσλειτουργία αλλά και για πολλές 

άλλες καταστάσεις που αποτελούν ένα σηµαντικά προβλήµατα δηµόσιας 

υγείας παγκοσµίως. 

 

ΙΙΙ. ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

ΙΙΙα. Ασθενείς 

Άνδρες ηλικίας 18 ετών και πάνω µε στυτική και ενδοθηλιακή 

δυσλειτουργία συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη µας, που ήταν προοπτική, 

µονοκεντρική, ανοιχτού φαρµάκου και µη ελεγχόµενη µε εικονικό 

φάρµακο. Οι ασθενείς θεωρήθηκε ότι είχαν ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, 

αν είχαν στυτική δυσλειτουργία αγγειακής αιτιολογίας για χρονικό 

διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών, µόνη ή σε συνδυασµό µε νοσηρές 

καταστάσεις ισχυρά συσχετιζόµενες µε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, όπως 

ο σακχαρώδης διαβήτης/µεταβολικό σύνδροµο, η υπέρταση και η 

στεφανιαία νόσος, οριζόµενη σαν ιστορικό παλαιού (>6 µήνες πριν) 
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εµφράγµατος του µυοκαρδίου. Ασθενείς µε στηθάγχη αποκλείστηκαν 

από τη µελέτη λόγω του ότι η καθηµερινή λήψη του φαρµάκου της 

µελέτης µας θα έκανε δυσχερή ως απαγορευτική την πιθανή λήψη ή 

χορήγηση σε αυτούς νιτρωδών σε περίπτωση ανάγκης. 

Η στυτική δυσλειτουργία ορίστηκε σαν βαθµολογία µικρότερη από 26 

στο ερωτηµατολόγιο IIEF-EF (International Index of Erectile Function-

Erectile Function Domain). Ο δείκτης IIEF-EF είναι ένα αποτελεσµατικό 

και ακριβές εργαλείο για την διάγνωση της στυτικής δυσλειτουργίας και 

την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία κατά τις 

προηγούµενες τέσσερις εβδοµάδες, που χρησιµοποιείται στις κλινικές 

µελέτες της στυτικής δυσλειτουργίας (150) (Πίνακας 1). Έχει µέγιστη 

βαθµολογία το 30 και η βαρύτητα της στυτικής δυσλειτουργίας ανάλογα 

µε τη βαθµολογία του είναι ως εξής: Χωρίς στυτική δυσλειτουργία ≥26, 

µικρής βαρύτητας στυτική δυσλειτουργία = 22 ως 25, µικρής προς 

µέτριας βαρύτητας στυτική δυσλειτουργία =17 ως 21, µέτριας βαρύτητας 

στυτική δυσλειτουργία = 11 ως 16 και σοβαρή στυτική δυσλειτουργία 

≤10. Θα πρέπει να τονιστεί παρόλα αυτά, ότι µια βαθµολογία στο 30, το 

ανώτατο όριο για υγιείς άνδρες χωρίς στυτική δυσλειτουργία, είναι 

µάλλον σπάνια. 

Θεωρήθηκε ότι η στυτική δυσλειτουργία ήταν αγγειακής αιτιολογίας 

όταν η µέγιστη συστολική ταχύτητα (Peak Systolic Velocity, PSV) κατά 

την έγχρωµη υπερηχογραφία Doppler του πέους ήταν µικρότερη από 25 

cm/sec ή µεταξύ 25 και 35 cm/sec, µε δεδοµένη την απουσία 

προφανών ψυχογενών, νευρολογικών ή ενδοκρινολογικών παραγόντων 

κατά την ένταξη στη µελέτη. Όλοι οι ασθενείς που περιλήφθηκαν στη 

µελέτη είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους µετά από αναλυτική 

ενηµέρωση. Σε όλους τους ασθενείς έγινε µια πλήρης φυσική εξέταση. Η 

αρτηριακή πίεση µετρήθηκε σε ύπτια θέση µετά από ξεκούραση 10 

λεπτών. 

Επίσης, µετρήσαµε την καρδιακή συχνότητα. Ειδική προσοχή 

δόθηκε στην εξέταση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων και στους 

πρωτογενείς και δευτερογενείς χαρακτήρες του φύλου. Ελήφθη πλήρες 

ιατρικό και σεξουαλικό ιστορικό. 
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Κατά τις τελευταίες 4 εβδοµάδες 

1. Πόσο συχνά 
µπορέσατε να έχετε 
στύση κατά τη 
διάρκεια της 
σεξουαλικής 
δραστηριότητας; 

0 
∆εν είχα 
σεξουαλική 
δραστηριότητα 

1 
Σχεδόν 
ποτέ/ποτέ 

2 
Λίγες 
φορές 
(πολύ 
λιγότερο 
από τις 
µισές 
φορές) 

3 
Μερικές 
φορές 
(περίπου 
τις µισές 
φορές) 

4 
Τις 
περισσότερες 
φορές (πολύ 
περισσότερο 
από τις µισές 
φορές) 

5 
Σχεδόν 
πάντοτε/πάντοτε 

2. Όταν είχατε 
στύση µε 
σεξουαλικό 
ερέθισµα, πόσο 
συχνά αυτή ήταν 
αρκετά σκληρή για 
διείσδυση; 

0 
∆εν είχα 
σεξουαλική 
δραστηριότητα 

1 
Σχεδόν 
ποτέ/ποτέ 

2 
Λίγες 
φορές 
(πολύ 
λιγότερο 
από τις 
µισές 
φορές) 

3 
Μερικές 
φορές 
(περίπου 
τις µισές 
φορές) 

4 
Τις 
περισσότερες 
φορές (πολύ 
περισσότερο 
από τις µισές 
φορές) 

5 
Σχεδόν 
πάντοτε/πάντοτε 

3. Όταν είχατε 
σεξουαλική επαφή, 
πόσο συχνά 
µπορέσατε να 
επιτύχετε διείσδυση; 

0 
∆εν είχα 
σεξουαλική 
δραστηριότητα 

1 
Σχεδόν 
ποτέ/ποτέ 

2 
Λίγες 
φορές 
(πολύ 
λιγότερο 
από τις 
µισές 
φορές) 

3 
Μερικές 
φορές 
(περίπου 
τις µισές 
φορές) 

4 
Τις 
περισσότερες 
φορές (πολύ 
περισσότερο 
από τις µισές 
φορές) 

5 
Σχεδόν 
πάντοτε/πάντοτε 

4. Κατά τη διάρκεια 
της σεξουαλικής 
επαφής, πόσο 
συχνά µπορέσατε να 
διατηρήσετε τη 
στύση σας µετά τη 
διείσδυση; 

0 
∆εν είχα 
σεξουαλική 
δραστηριότητα 

1 
Σχεδόν 
ποτέ/ποτέ 

2 
Λίγες 
φορές 
(πολύ 
λιγότερο 
από τις 
µισές 
φορές) 

3 
Μερικές 
φορές 
(περίπου 
τις µισές 
φορές) 

4 
Τις 
περισσότερες 
φορές (πολύ 
περισσότερο 
από τις µισές 
φορές) 

5 
Σχεδόν 
πάντοτε/πάντοτε 

5. Κατά τη διάρκεια 
της σεξουαλικής 
επαφής, πόσο 
δύσκολο ήταν για 
εσάς να διατηρήσετε 
τη στύση σας µέχρι 
την ολοκλήρωση της 
επαφής; 

0 
∆εν είχα 
σεξουαλική 
δραστηριότητα 

1 
Εξαιρετικά 
δύσκολο 

2 
Πολύ 
δύσκολο 

3 
∆ύσκολο 

4 
Ελαφρώς 
δύσκολο 

5 
Καθόλου 
δύσκολο 

6. Πώς 
βαθµολογείτε την 
αυτοπεποίθησή σας 
ότι µπορείτε να 
αποκτήσετε και να 
διατηρήσετε µια 
στύση; 

 1 
Πολύ 
χαµηλή 

2 
Χαµηλή 

3 
Μέτρια 

4 
Υψηλή 

5 
Πολύ υψηλή 

 
Πίνακας 1: Το ερωτηµατολόγιο IIEF-EF. 

 

 

Κριτήρια αποκλεισµού από τη µελέτη: 1) Ανατοµικές ανωµαλίες του 

πέους πχ νόσος του Peyronie, 2) Τραύµα της σπονδυλικής στήλης, 3) 

Μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές, 4) Κατάχρηση αλκοόλ, 5) Πρόσφατο 

έµφραγµα του µυοκαρδίου τους προηγούµενους 6 µήνες από την ένταξη 
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στη µελέτη, 6) Θεραπεία µε νιτρώδη, συστηµατικά ή κατ’ επίκληση, 7) 

Χρήση PDE5Is περισσότερες από 6 φορές ή χρήση τεστοστερόνης τις 

προηγούµενες 4 εβδοµάδες από την ένταξη στη µελέτη, 8) Ασταθής 

στηθάγχη, 9) Συµπτωµατική ή κλινικά σηµαντική καρδιακή αρρυθµία 

τους 3 προηγούµενους µήνες από την ένταξη στη µελέτη, 10) Ιστορικό 

retinitis pigmentosa, 11) Ιστορικό µείζονος νεφρικής ή ηπατικής 

ανεπάρκειας, 12) Ιστορικό επεµβάσεων στην πύελο, 13) Ιστορικό 

εξωτερικής ακτινοβολίας ή βραχυθεραπείας για καρκίνο του προστάτη, 

14) Συστολική αρτηριακή πίεση <100 ή >190 mmHg τον χρόνο ένταξης 

στη µελέτη, 15) Χρήση ισχυρών αναστολέων του κυτοχρώµατος P450, 

16) Θεραπεία υπέρτασης µε κάποιον αναστολέα του µετατρεπτικού 

ενζύµου της αγγειοτασίνης. 

 

ΙΙΙβ. Υλικά και µέθοδοι 

Οι ασθενείς που κρίθηκαν κατάλληλοι για εισαγωγή στη µελέτη 

έλαβαν σιλδεναφίλη σε δοσολογία 25 mg καθηµερινά από του στόµατος 

για 4 εβδοµάδες. Τους δόθηκαν οδηγίες να λαµβάνουν το φάρµακο µε 

άδειο στοµάχι κάθε βράδυ, οπότε αναµένονται και οι περισσότερες 

προσπάθειες για σεξουαλική επαφή. Τους συνταγογραφήθηκαν 28 

δισκία στην έναρξη της µελέτης και τους ζητήθηκε να µετρήσουν και να 

αναφέρουν κάθε δισκίο που δεν χρησιµοποίησαν, στο τέλος της µελέτης. 

Για να θεωρηθεί ένας ασθενής ότι ολοκλήρωσε το θεραπευτικό και 

ερευνητικό πρωτόκολλο έπρεπε να είχε λάβει τουλάχιστο 23 δόσεις, 

δηλαδή το 80% των δόσεων που του χορηγήθηκαν και να είχε ληφθεί 

από αυτόν ένα δείγµα για την µέτρηση της ενδοθηλίνης-1 µετά το πέρας 

της θεραπείας.  

Οι δείκτες της ενδοθηλιακής λειτουργίας µετρήθηκαν στην αρχή 

και στο τέλος της θεραπείας (ηµέρες 1 και 28), χρησιµοποιώντας 

τυποποιηµένες µεθόδους και kit υλικών και αντιδραστηρίων διαθέσιµα 

στο εµπόριο, των εταιρειών R&D Systems και American Diagnostics 

(ΗΠΑ). 

Το κύριο ερευνητικό µας ενδιαφέρον εστιάστηκε στις µεταβολές 

από τα βασικά προ θεραπείας επίπεδα της ενδοθηλίνης-1 του 
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πλάσµατος. Τα δευτερεύοντα αποτελέσµατα περιέλαβαν τις µεταβολές 

της βαθµολογίας IIEF-EF και των συγκεντρώσεων στο πλάσµα των NO, 

cGMP, E-σελεκτίνης, θροµβοµοδουλίνης και του παράγοντα von 

Willebrand. 

Τα επίπεδα πλάσµατος των ΝΟ, cGMP, vWf, ενδοθηλίνης-1, 

θροµβοµοδουλίνης και Ε-σελεκτίνης πριν και µετά τη θεραπεία 

µετρήθηκαν µε εµπορικά διαθέσιµα kits ELISA των εταιρειών R&D 

Systems (Minneapolis, USA) και American Diagnostica (Stamford, 

USA). 

Για τον vWf: Τα δείγµατα αίµατος φυγοκεντρήθηκαν στα 1000 x g για 

10 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου και το υπερκείµενο αποθηκεύτηκε 

µέχρι τη µέτρηση στους -700 C. Χρησιµοποιήθηκε το IMUBIND® vWf 

ELISA Kit (Product No.828) της εταιρείας American Diagnostica. 

Για τη θροµβοµοδουλίνη: Τα δείγµατα αίµατος φυγοκεντρήθηκαν στα 

1000 x g για 10 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου και το υπερκείµενο 

αποθηκεύτηκε µέχρι τη µέτρηση στους -700C. Χρησιµοποιήθηκε το 

IMUBIND® Thrombomodulin ELISA Kit (Product No. 837) της εταιρείας 

American Diagnostica. 

Για την Ε-σελεκτίνη: Τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν στα 1000 g για 

15 λεπτά µέσα σε µισή ώρα από τη συλλογή τους και τα υπερκείµενα 

αποθηκεύτηκαν στους -700C µέχρι τη µέτρηση. Χρησιµοποιήθηκε το kit 

ELISA της εταιρείας R&D Systems (Parameter Human sE-Selectin 

Immunoassay, Catalog Number BBE 2B). 

Για το ΝΟ: Τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν για 15 λεπτά στα 1000 g 

µέσα σε λίγα λεπτά από τη συλλογή τους. Το πλάσµα αφαιρέθηκε 

αµέσως και τα δείγµατα αποθηκεύτηκαν αµέσως στους -700C µέχρι τη 

µέτρηση. Μετρήθηκε το ολικό ποσό νιτρικών µετά τη µετατροπή των 

νιτρωδών σε νιτρικά µε την αντίδραση Griess. Χρησιµοποιήθηκε το 

τυποποιηµένο κιτ της εταιρείας R&D Systems (Parameter Total 

NO/Nitrite/Nitrate Assay, Catalogue Number KGE001).  

Για την ενδοθηλίνη-1: Τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν στα 1000 g για 

15 λεπτά µέσα σε 30 λεπτά από τη συλλογή τους. Αφαιρέθηκε το 

πλάσµα και αποθηκεύτηκε αµέσως στους -700C µέχρι τη µέτρηση. 
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Λιπαιµικά και λίαν αιµολυµένα δείγµατα δεν χρησιµοποιήθηκαν. 

Χρησιµοποιήθηκε το τυποποιηµένο kit της εταιρείας R&D Systems 

(Human Endothelin-1 Immunoassay, Catalog Number BBE5). 

Για την cGMP: Τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν στα 1000 g για 15 

λεπτά µέσα σε 30 λεπτά από τη συλλογή τους. Αφαιρέθηκε το πλάσµα 

και αποθηκεύτηκαν στους -700C µέχρι τη µέτρηση. Χρησιµοποιήθηκε το 

τυποποιηµένο kit της εταιρείας R&D Systems (Parameter Cyclic GMP 

Assay, Catalog Number KGE003). 

Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών των 

kits. 

Τα δείγµατα αίµατος ελήφθησαν από φλέβα του αντιβραχίου. 

Τα δείγµατα για το ΝΟ, την cGMP και την ενδοθηλίνη-1 συλλέχθηκαν 

σε σωλήνες τύπου Vacutainer που περιείχαν Κ2 EDTA, τα δείγµατα για 

την Ε-σελεκτίνη σε Vacutainers µε ηπαρίνη και τα δείγµατα για τον vWf 

και τη θροµβοµοδουλίνη σε Vacutainers που περιείχαν κιτρικά (BD 

Vacutainer® Tubes, Beckton-Dickinson Diagnostics-Preanalytical 

Systems, Franklin Lakes, New Jersey, USA). 

 

ΙΙΙγ. Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε τη χρήση του 

στατιστικού προγράµµατος SPSS, έκδοση 16, για λειτουργικό σύστηµα 

Windows. Εφαρµόστηκε η στατιστική δοκιµασία του “t-test”, του 

“Wilcoxon signed ranks test” και έγινε υπολογισµός του συντελεστή 

συσχέτισης “Spearman’s rho” για τις ανάλογες δοκιµασίες. Η στατιστική 

σηµαντικότητα των ευρηµάτων ορίστηκε στο επίπεδο του p≤0,05. 

Υπολογίσαµε ότι το µέγεθος του στατιστικού δείγµατος που θα ήταν 

αναγκαίο για να προσφέρει 80% ισχύ στην ανίχνευση στατιστικά 

σηµαντικών αποτελεσµάτων  στο επίπεδο του 0,05 ήταν περίπου 90 

ασθενείς. 

 

ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ελέγξαµε για πιθανή εισαγωγή στη µελέτη 133 συνεχόµενους 

ασθενείς που προσήλθαν στο Εξωτερικό Ανδρολογικό Ιατρείο της 
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Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πατρών από 

το Φεβρουάριο του 2005 µέχρι το Μάρτιο του 2007. Από αυτούς, οι 6 

είχαν βαθµολογία πάνω από 26 στο ερωτηµατολόγιο IIEF-EF, και άλλοι 

10 είχαν PSV >35 cm/sec στην έγχρωµη υπερηχογραφία Doppler του 

πέους. Από τους 117 που συµπεριλήφθηκαν τελικά στη µελέτη, οι 4 

απέσυραν τη συγκατάθεσή τους και ένας δε συµµορφώθηκε µε το 

πρωτόκολλο. Ολοκλήρωσαν τη µελέτη οι 112. Αυτοί είχαν µέσο όρο 

ηλικίας (±SD) τα 60,6 (±7,3) χρόνια. Οι 54 (48,2%) ήταν καπνιστές, οι 

32 (28,6%) είχαν σακχαρώδη διαβήτη µε µέσο όρο διάρκειας της νόσου 

93,94 (±39,94, εύρος τιµών 36-180) µήνες, η µέση διάρκεια της 

στυτικής δυσλειτουργίας ήταν 38,18 µήνες (±31,28, εύρος τιµών 6-134) 

και οι 15 (13,4%) είχαν ιστορικό στεφανιαίας νόσου. Τα δηµογραφικά 

στοιχεία των ασθενών φαίνονται στον Πίνακα 2. 

Σε ό,τι αφορά τον πρωταρχικό µας στόχο, η καθηµερινή λήψη 

σιλδεναφίλης 25 mg  για 4 εβδοµάδες, µείωσε σηµαντικά τα επίπεδα 

ενδοθηλίνης-1 σε σύγκριση µε την αρχή της θεραπείας (2,83±1,63 έναντι 

3,24±1,90 pg/ml, p<0,001). Εκτός της ενδοθηλίνης-1, µεταβολές 

παρατηρήθηκαν σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο και στις τιµές του ΝΟ, 

της cGMP και του vWf. Οι τιµές των δεικτών που µετρήθηκαν πριν και 

µετά τη θεραπεία στο σύνολο του πληθυσµού της µελέτης φαίνονται στον 

Πίνακα 3. Τα επίπεδα της θροµβοµοδουλίνης και της Ε-σελεκτίνης δεν 

µεταβλήθηκαν σηµαντικά στο σύνολο του πληθυσµού της µελέτης µας, 

αλλά ούτε και σε κάποια υποοµάδα µε ικανό αριθµό ασθενών για να 

εξαχθούν συµπεράσµατα ή να αναπτυχθούν σχόλια (Πίνακας 4). 

 

 

Πίνακας 2: ∆ηµογραφικά στοιχεία του πληθυσµού της µελέτης (112 ασθενείς) 

 

Παράµετρος Μέση Τιµή SD 
Ηλικία (έτη) 60,6 7,3 
 Ναι (n, %) Όχι (n, %) 
Κάπνισµα 54 (48,2%) 58 (51,8%) 
Υπέρταση 40 (35,7%) 72 (64,3%) 
∆ιαβήτης 
Στεφανιαία νόσος 

32 (28,6%) 
15 (13,4%) 

80 (71,4%) 
97 (86,6%) 

∆ιάρκεια διαβήτη (µήνες) 
∆ιάρκεια Στυτικής δυσλειτουργίας (µήνες)

93,3 
38,2 

41,3 
31,3 
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∆είκτης (µονάδα µέτρησης) Πρό θεραπείας Μετά θεραπεία P 
Eνδοθηλίνη-1 (pgr/ml) 3.24± 1.90 2.83± 1.63 < 0.001 
NO (pmol/lt) 31.91± 16.28 35.12± 21.14 ≤ 0.01 
cGMP (pmol/ml) 2.70± 1.34 3.79± 2.37 < 0.001 
Θροµβοµοδουλίνη (ngr/ml) 3.49± 1.21 3.50± 1.42 = 0.896 
E-Σελεκτίνη (ngr/ml) 22.59± 16.11 24.87 ± 19.01 = 0.058 
vWF (mU/ml) 1007.42± 466.25 956.08± 514.25 ≤0,05* 
Πίνακας 3: Τα επίπεδα των δεικτών της ενδοθηλιακής λειτουργίας που µετρήθηκαν 
πριν και µετά τη θεραπεία στο σύνολο του πληθυσµού της µελέτης (Μέσος όρος±SD),  
*: Wilcoxon signed ranks test. 
 
 
 

Υπο-οµάδα 
ασθενών ∆είκτης Πριν (±SD) Μετά (±SD) p 

ET-1 (pgr/ml) 3.37±1.95 2.94±1.74 p<0.001
NO (pmol/lt) 30.02±15.65 31.70±16.42 p=0.076
cGMP (pmol/ml) 2.93±1.45 4.30±2.93 p<0.05 
Θροµβοµοδουλίνη 
(ngr/ml) 

3.32±1.05 3.40±1 p=0.7 

Ε-Σελεκτίνη 
(ngr/ml) 

23.62±18.32 26.59±19.58 p=0.116

Μη διαβητικοί, 
καπνιστές (n=37) 

vWF (mU/ml) 975.29±446.24 990.56±610.90 p=0.889
ET-1 (pgr/ml) 3.85±2.21 3.21±1.82 p=0.001
NO (pmol/lt) 33.86±12.74 35.06±12.38 p=0.5 
cGMP (pmol/ml) 2.67±1.26 5.11±3.81 p<0.05 
Θροµβοµοδουλίνη 
(ngr/ml) 

3.38±1.19 3.42±0.87 p=0.89 

E-Σελεκτίνη 
(ngr/ml) 

26.73±20.94 30.66±22.74 p=0.35 

Μη διαβητικοί, 
καπνιστές, 
υπερτασικοί 

(n=15) 

vWF (mU/ml) 898.53±391.18 840.13±329.70 p=0.63 
ET-1 (pgr/ml) 3.22±1.87 2.72±1.61 p<0.001
NO (pmol/lt) 32.57±17.68 35.45±23.32 p=0.08 
cGMP (pmol/ml) 2.45±1.42 3.87±2.34 p<0.001
Θροµβοµοδουλίνη 
(ngr/ml) 

3.47±1.17 3.37±1 p=0.5 

E-Σελεκτίνη 
(ngr/ml) 

21.87±15.32 25.28±19.44 p<0.05 

Μη διαβητικοί 
(n=80) 

vWF (mU/ml) 962.56±454.06 928.27±466.98 p=0.6 
ET-1 (pgr/ml) 3.10±1.83 2.52±1.49 p<0.05 
NO (pmol/lt) 34.76±19.16 38.67±27.73 p=0.18 
cGMP (pmol/ml) 2.60±1.39 3.50±1.77 p=0.001
Θροµβοµοδουλίνη 
(ngr/ml) 

3.59±1.26 3.34±1.01 p=0.2 

E-Σελεκτίνη 
(ngr/ml) 

20.37±12.21 24.16±19.48 p=0.14 

Μη διαβητικοί, 
µη καπνιστές 

(n=43) 

vWF (mU/ml) 951.60±465.66 874.67±289.71 p=0.32 
ET-1 (pgr/ml) 3.55±2 2.73±1.60 p<0.05 
NO (pmol/lt) 30.70±11.02 31.74±11.67 p=0.4 
cGMP (pmol/ml) 2.68±1.47 3.69±1.89 p<0.01 
Θροµβοµοδουλίνη 
(ngr/ml) 

3.41±1.13 3.31±1.13 p=0.65 

E-Σελεκτίνη 
(ngr/ml) 

17.85±8.40 19.77±8.59 p=0.19 

Μη διαβητικοί, 
µη καπνιστές, µη 

υπερτασικοί 
(n=27) 

vWF (mU/ml) 851.48±353.53 864.88±322.62 p=0.86 
Πίνακας 4: Αποτελέσµατα µετρήσεων σε µερικές υπο-οµάδες ασθενών. 
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Η στυτική λειτουργία βελτιώθηκε επίσης. Η µέση βαθµολογία του 

δείκτη IIEF-EF αυξήθηκε από 13,49±5,57 στην αρχή της µελέτης σε 

17,72±5,11 (p<0,001) (Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1: Η βαθµολογία στο ερωτηµατολόγιο IIEF-EF το σύνολο του πληθυσµού πριν 
και µετά τη θεραπεία. 
 

 

Στην αρχή της µελέτης (πριν τη θεραπεία) 22 ασθενείς (19,6%) 

ανέφεραν σοβαρή στυτική δυσλειτουργία, 19 (17%) είχαν µέτριας 

βαρύτητας στυτική δυσλειτουργία, 32 (28,6%) ήπια προς µέτρια και 39 

(34,8%) ήπια. Μετά τη θεραπεία, µόνο 5 από τους ασθενείς (4,5%) 

ανέφεραν σοβαρή στυτική δυσλειτουργία, 10 (8,9%) µέτρια, 30 (26,8%) 

ήπια προς µέτρια, 34 (30,4%) ήπια και 33 (29,5%) είχαν βαθµολογία 

στο ερωτηµατολόγιο IIEF-EF που τους κατέτασσε χωρίς στυτική 

δυσλειτουργία. Οι αλλαγές αυτές απεικονίζονται στην Εικόνα 2. 

Η βελτίωση του βαθµού της στυτικής δυσλειτουργίας στο σύνολο 

του πληθυσµού µας ήταν στατιστικά σηµαντική (Wilcoxon Signed Ranks 

Test, Z=-7,242, p<0,001). 

Τόσο οι καπνιστές όσο και οι µη καπνιστές παρουσίασαν βελτίωση 

στο βαθµό της στυτικής τους δυσλειτουργίας ως σύνολο (Wilcoxon 

signed ranks test, Z=-5,85, p<0,001 και Z=-4,38, p<0,001 αντίστοιχα). 
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Επίσης οι διαβητικοί αλλά και οι µη διαβητικοί (Wilcoxon signed ranks 

test, Z=-4,19, p<0,001 και Z=-5,92, p<0,001 αντίστοιχα). Οι ασθενείς 

µε ΣΝ δεν παρουσίασαν σαν σύνολο στατιστικά σηµαντική αλλαγή στο 

βαθµό της στυτικής δυσλειτουργίας προς το καλύτερο, αντίθετα µε τους 

ασθενείς χωρίς ΣΝ (Wilcoxon signed ranks test, Z=-3,16, p<0,01 και 

Z=-6,53, p<0,001 αντίστοιχα). 

 

 
Εικόνα 2: Οι αλλαγές 

στη βαρύτητα της 

στυτικής 

δυσλειτουργίας πριν 

και µετά τη θεραπεία 

στο σύνολο του 

πληθυσµού. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωστόσο, η βαθµολογία στο ερωτηµατολόγιο IIEF-EF βελτιώθηκε 

τόσο στους ασθενείς µε στεφανιαία νόσο (19±4,78 έναντι 12,20±5,58, 

p<0,001), όσο και σε αυτούς χωρίς τέτοιο ιστορικό (17,53±5,15 έναντι 
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14,04±6,08, p<0,001). Αλλά και αν εξεταστούν οι άρρωστοί µας σαν 

υποοµάδες, η ύπαρξη στεφανιαίας νόσου σηµαίνει τις περισσότερες 

φορές ότι η στυτική λειτουργία της οµάδας δεν βελτιώνεται. Τόσο οι 

υπερτασικοί όσο και οι µη υπερτασικοί βελτίωσαν τη στυτική τους 

λειτουργία  (Wilcoxon signed ranks test, Z=-4,89, p<0,001 και Z=-5,33, 

p<0,001 αντίστοιχα). Οι ασθενείς που δεν είχαν κανέναν από τους 

παράγοντες κινδύνου (υπέρταση, κάπνισµα, διαβήτη και στεφανιαία 

νόσο, n=24) βελτίωσαν τη στυτική τους λειτουργία (Ζ=-2,21, p<0,05). 

∆εν παρατηρήθηκαν σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στα επίπεδα 

των βιολογικών δεικτών και του IIEF-EF, τόσο στην αρχή της µελέτης 

όσο και µετά το τέλος της θεραπείας. 

Στατιστικά σηµαντικές µεταβολές στα επίπεδα των βιολογικών 

δεικτών της ενδοθηλιακής λειτουργίας παρατηρήθηκαν σε 

συγκεκριµένους υποπληθυσµούς της µελέτης. Τα επίπεδα της 

ενδοθηλίνης-1 µειώθηκαν σε στατιστικώς σηµαντικό βαθµό στους µη 

διαβητικούς καπνιστές (n=37, από 3,37±1,95 pg/ml αρχικά σε 

2,94±1,74 pg/ml µετά τη θεραπεία, p<0,001) και στους µη διαβητικούς 

καπνιστές υπερτασικούς (n=15, από 3,85±2,21 pg/ml στην αρχή της 

θεραπείας σε 3,21±1,82 pg/ml µετά το τέλος της, p=0,001). Σε αυτές τις 

δύο υποοµάδες είχαµε και στατιστικά σηµαντική βελτίωση της στυτικής 

δυσλειτουργίας (Z=-3,49, p<0,001 για τους πρώτους και Z=-3,30, 

p≤0,001 για τους δεύτερους αντίστοιχα). 

Σηµαντικές µεταβολές στα επίπεδα της cGMP παρατηρήθηκαν 

στους υποπληθυσµούς των µη διαβητικών (n=80, από 2,45±1,42 

pmol/ml στην αρχή της µελέτης σε 3,87±2,34 pmol/ml µετά, p<0,001), 

των µη διαβητικών µη καπνιστών (n=43, από 2,60±1,39 pmol/ml 

αρχικά σε 3,50±1,77 pmol/ml στο τέλος της θεραπείας, p=0,001) και 

των µη διαβητικών µη καπνιστών µη υπερτασικών (n=27, από 2,68±1,47 

pmol/ml σε 3,69±1,89 pmol/ml, p<0,01). Σε όλες αυτές τις οµάδες 

υπήρξε και βελτίωση της στυτικής δυσλειτουργίας (Z=-5,92/p<0,001, 

Z=-3,49/p<0,001 και Z=-2,5/p≤0,05, αντίστοιχα). 

Οι ασθενείς µε ιστορικό στεφανιαίας νόσου µετά τη θεραπεία είχαν 

στατιστική σηµαντικότητα στη βελτίωση των επιπέδων της cGMP (3,22 
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pmol/ml±1,31 έναντι 2,22 pmol/ml±0,95, p<0,05) και βελτίωση των 

υπόλοιπων δεικτών, αλλά όχι σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό. Οι 

ασθενείς χωρίς στεφανιαία νόσο, βελτίωσαν επιπροσθέτως εκτός από τα 

επίπεδα της cGMP (3,87 pmol/ml±2,49 έναντι 2,77 pmol/ml±1,38, 

p≤0,001), τα επίπεδα του ΝΟ (35,60 pmol/lt±21,54 έναντι 32,70 

pmol/lt±16,90, p<0,05) και της ενδοθηλίνης-1 (2,8 pgr/ml±1,65 έναντι 

3,16 pgr/ml±1,85, p≤0,001) (Πίνακας 5). Η επιβάρυνση του ενδοθηλίου 

προφανώς είναι µικρότερη σε αυτή την οµάδα και µπόρεσε να 

ανταποκριθεί πιο εύκολα στη θεραπεία. 

 

 

Πίνακας 5: Μεταβολές στα µεγέθη που µελετήθηκαν σε σχέση µε το ιστορικό 

στεφανιαίας νόσου. 
 

 

Κατόπιν, εξετάσαµε τη διάρκεια του διαβήτη και της στυτικής 

δυσλειτουργίας στον πληθυσµό µας και τις µεταβολές που έτυχαν τα 

διάφορα µεγέθη που εξετάσαµε. Στην Εικόνα 3 φαίνεται η κατανοµή του 

πληθυσµού των διαβητικών (n=32) ανάλογα µε τη διάρκεια του 

διαγνωσµένου διαβήτη. Το 31,2% των διαβητικών (10 ασθενείς) είχαν 

 Πριν (SD) Μετά (SD) p 

IIEF-EF 12,2 (5,58) 19 (4,78) <0,001 

cGMP (pmol/ml) 2,22 (0,95) 3,22 (1,31) <0,05 

NO (pmol/lt) 26,8 (10,40) 32 (18,65 =0,95 

ET-1 (pgr/ml) 3,77 (2,24) 2,85 (1,52) =0,06 

E-σελεκτίνη (ngr/ml) 26 (8,19) 24 (8,39) =0,301 

TM (ngr/ml) 3,36 (0,83) 3,34 (1,03) =0,921 

ΣΝ 
(n=15) 

vWf (mU/ml) 1077 (403) 1041 (8,97) =0,886 

IIEF-EF 14,04 (6,08) 17,53 (5,15) <0,001 

cGMP (pmol/ml) 2,77 (1,38) 3,87 (2,49) <0,001 

NO (pmol/lt) 32,7 (16,9) 35,6 (21,54) <0,05 

ET-1 (pgr/ml) 3,16 (1,85) 2,82 (1,65) <0,001 

E-σελεκτίνη (ngr/ml) 22,05 (16,97) 25 (20,19) <0,05 

TM (ngr/ml) 3,5 (1,26) 3,53 (1,47) =0,871 

Όχι ΣΝ 
(n=97) 

vWf (mU/ml) 996 (476) 942 (432) =0,335 
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διαγνωσµένο σακχαρώδη διαβήτη για ένα χρονικό διάστηµα που δεν 

ξεπερνούσε τα 6 έτη. 

 
 

Εικόνα 3: Η 

κατανοµή των 

διαβητικών ως 

προς τη διάρκεια 

του διαγνωσµένου 

σακχαρώδη 

διαβήτη. 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοί δεν παρουσίασαν καµία βελτίωση των τιµών της 

ενδοθηλίνης, όπως και όλες οι οµάδες των διαβητικών άλλωστε, αλλά 

ούτε και των ΝΟ, cGMP, Ε-σελεκτίνης και θροµβοµοδουλίνης. 

Παρουσιάστηκε µόνο µια µικρή µείωση στις τιµές του vWf 

(1188,90±656,09 προ- και 859,10±340,40 µετά τη θεραπεία, p≤0,05). 

Το 56,2% των διαβητικών (18 ασθενείς) είχαν διάρκεια διαβήτη 6-12 έτη 

και σε αυτή την οµάδα διαβητικών εµφανίστηκε µια βελτίωση στις τιµές 

του ΝΟ (29,44±11,25 προ- και 32,72±9,86 µετά τη θεραπεία, p≤0,05) 

και της cGMP (2,68±0,94 προ- και 4,56±2,71 µετά τη θεραπεία, 

p≤0,05). Μόνο το 12,5% των διαβητικών (4 ασθενείς) είχαν διάρκεια 

διαβήτη >12 έτη, και δεν µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα 

από µια τόσο µικρή οµάδα. Πάντως, όλες οι οµάδες των διαβητικών 

ασθενών ανέφεραν σηµαντική βελτίωση στις απαντήσεις στο 

ερωτηµατολόγιο IIEF-EF (10±5,85 προ- και 16,80±6,07 µετά θεραπεία, 

p≤0,01 για την πρώτη και 14,39±6,05 προ- και 17,67±6,34 µετά 

θεραπεία p≤0,01 για τη δεύτερη) (Πίνακας 6).  
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Σακχαρώδης 
διαβήτης 

ET-1 NO cGMP TM E-σελ. vWf IIEF-EF 

≤6 έτη 

Ν=10 (31,2%) 
_ _ _ _ _ ↓ ↑ 

6-12 έτη 

N=18 (56,2%) 
_ ↑ ↑ _ _ _ ↑ 

>12 έτη 

N=4 (12,5%) 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
Πίνακας 6: Οι µεταβολές των µεγεθών της µελέτης στις οµάδες των διαβητικών (-: µη 

στατιστικά σηµαντική µεταβολή, ↓/↑: στατιστικά σηµαντική µεταβολή). 

 

 

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της στυτικής τους δυσλειτουργίας 

(Εικόνα 4), το 75% των ασθενών (84 ασθενείς) είχαν στυτική 

δυσλειτουργία για ένα χρονικό διάστηµα ≤4 έτη.  
 

 

Εικόνα 4: Η 

κατανοµή του 

συνόλου των ασθενών 

της µελέτης ως προς 

τη διάρκεια της 

στυτικής 

δυσλειτουργίας. 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοί οι ασθενείς ήταν και η οµάδα που είχε τη µεγαλύτερη 

ανταπόκριση στους στόχους της µελέτης, καθώς εµφάνισε βελτίωση τόσο 

στις τιµές της ενδοθηλίνης (3,15±1,92 προ- και 2,78±0,70 µετά 

θεραπεία, p≤0,001) όσο και στις τιµές του ΝΟ (32,16±17,57 προ- και 
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35,82±23,41 µετά θεραπεία, p≤0,05) και της cGMP (2,76±1,34 προ- και 

4,08±2,57 µετά θεραπεία, p≤0,001), συνδυασµένες και µε µια 

σηµαντική βελτίωση στη στυτική λειτουργία (βαθµολογία IIEF-EF 

13,23±5,71 προ- και 17,14±5,32 µετά τη θεραπεία, p≤0,001). Το 17,9% 

των ασθενών (20 ασθενείς) είχαν διάρκεια στυτικής δυσλειτουργίας από 4 

µέχρι 8 έτη. Αυτοί παρουσίασαν µια βελτίωση στις τιµές του vWf 

(1031,65±576,36 προ- και 763,55±298,19 µετά θεραπεία, p≤0,05) και 

βελτίωση στη βαθµολογία IIEF- EF (14,30±4,95 προ- και 19,20±4,43 

µετά, p≤0,001), χωρίς να έχουν καλή ανταπόκριση στις τιµές των άλλων 

δεικτών. Τέλος, το 7,1% των ασθενών (8 ασθενείς) που είχαν διάρκεια 

στυτικής δυσλειτουργίας πάνω από 8 έτη παρουσίασαν µόνο µια, 

στατιστικά σηµαντική αλλά µικρότερη σε απόλυτες τιµές από τις άλλες 

οµάδες, βελτίωση στη βαθµολογία IIEF-EF (14,25±6,01 προ- και 

20,12±2,9 µετά, p≤0,05) (Πίνακας 7). 

 

Στυτική 
δυσλειτουργία 

ET-1 NO cGMP TM E-σελ. vWf IIEF-EF

≤4 έτη 

Ν=84 (75%) 
↓ ↑ ↑ _ _ _ ↑ 

4-8 έτη 

N=20 (17,9%) 
_ _ ↑ _ _ ↑ ↑ 

>8 έτη 

N=8 (7,1%) 
_ _ _ _ _ _ ↑ 

 
Πίνακας 7: Οι µεταβολές των µεγεθών της µελέτης ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια της 

εγκατεστηµένης στυτικής δυσλειτουργίας στο σύνολο του πληθυσµού της µελέτης (-:µη 

στατιστικά σηµαντική µεταβολή, ↑/↓:στατιστικά σηµαντική µεταβολή). 

 

 

 

 

V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από ό,τι γνωρίζουµε, αυτή είναι η πρώτη µελέτη που έχει ως 

πρωτογενή στόχο τους δείκτες της ενδοθηλιακής λειτουργίας σε ασθενείς 

µε στυτική δυσλειτουργία υπό θεραπεία µε σιλδεναφίλη. Μια στατιστικά 
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σηµαντική βελτίωση παρατηρήθηκε στα επίπεδα της ενδοθηλίνης-1, του 

ΝΟ και της cGMP µε την καθηµερινή λήψη σιλδεναφίλης. Αυτά τα 

ευρήµατα είναι σε συµφωνία µε τις περισσότερες µελέτες που ερεύνησαν 

τα αποτελέσµατα των PDE5Is πάνω στην ενδοθηλιακή λειτουργία 

ασθενών µε στυτική δυσλειτουργία. 

Σε µια τυχαιοποιηµένη, διπλά τυφλή, ελεγχόµενη µε εικονικό 

φάρµακο, παράλληλων οµάδων µελέτη, 32 ασθενείς µε αυξηµένο 

καρδιαγγειακό κίνδυνο, οι οποίοι ανέφεραν τουλάχιστον κάποιο βαθµό 

στυτικής δυσλειτουργίας, έλαβαν ταδαλαφίλη 20 mg κάθε δεύτερη µέρα 

ή εικονικό φάρµακο για 4 εβδοµάδες (123). Η ταδαλαφίλη βελτίωσε 

σηµαντικά την FMD, αύξησε τα επίπεδα νιτρικών/νιτρωδών και µείωσε 

τα επίπεδα της εδοθηλίνης-1 έναντι του εικονικού φαρµάκου. Αυτά τα 

αποτελέσµατα παρέµειναν για µια περίοδο δύο εβδοµάδων µετά τη 

διακοπή της θεραπείας. 

Σε µια τυχαιοποιηµένη πιλοτική µελέτη ανοιχτού φαρµάκου σε 20 

άνδρες ασθενείς µε στυτική δυσλειτουργία, η χορήγηση ταδαλαφίλης 

κάθε δεύτερη µέρα για 4 εβδοµάδες είχε ως αποτέλεσµα σηµαντικές 

αλλαγές στην PSV και την FMD των σηραγγωδών αρτηριών σε σύγκριση 

µε την κατ’ επίκληση λήψη του φαρµάκου (124). Σηµαντικές αλλαγές 

παρατηρήθηκαν επίσης σε δείκτες της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, 

δηλαδή το αγγειακό µόριο κυτταρικής προσκόλλησης (vascular 

adhesion molecule, VCAM), το διακυτταρικό µόριο κυτταρικής 

προσκόλλησης (intercellular cell adhesion molecule, ICAM), την 

ενδοθηλίνη-1, την ινσουλίνη και τη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP). 

Σε µια άλλη µελέτη ανοιχτού φαρµάκου, 14 άνδρες µε στυτική 

δυσλειτουργία και συστηµατική σκλήρυνση έλαβαν καθηµερινά 

ταδαλαφίλη 10 mg για 12 εβδοµάδες (149). Εκτός από σηµαντικές 

αλλαγές στην PSV της σηραγγώδους αρτηρίας και τη βαθµολογία στο 

πεδίο της στυτικής δυσλειτουργίας του IIEF (IIEF-EF domain score), τα 

επίπεδα της ενδοθηλίνης-1 µειώθηκαν σηµαντικά από 24±15 pg/ml 

πριν τη θεραπεία σε 9,8±7,4 pg/ml µετά από αυτή. 

Σε 298 άνδρες µε σακχαρώδη διαβήτη και στυτική δυσλειτουργία 

χορηγήθηκε εικονικό φάρµακο, και ταδαλαφίλη 2,5 ή 5 mg την ηµέρα 



[65] 
 

σε µια πολυκεντρική, τυχαιοποιηµένη, διπλά τυφλή, ελεγχόµενη µε 

εικονικό φάρµακο µελέτη 12 εβδοµάδων (151). Αποτελέσµατα σχετικά 

µε τη στυτική λειτουργία και δείκτες της ενδοθηλιακής λειτουργίας 

εκτιµήθηκαν, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, η νιτροτυροσίνη, το 

διακυττάριο µόριο προσκόλλησης (ICAM-1) και το αγγειακό µόριο 

προσκόλλησης (VCAM-1). Αυτή ήταν και η πρώτη µελέτη στην οποία οι 

δείκτες της ενδοθηλιακής λειτουργίας δε µεταβλήθηκαν σηµαντικά µε τη 

χορήγηση PDE5I. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς αυτό θα µπορούσε να 

εξηγηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως η πιθανώς µικρή διάρκεια 

της θεραπείας, οι χαµηλές δόσεις ταδαλαφίλης, τα κανονικά επίπεδα των 

δεικτών στην έναρξη της θεραπείας και η σοβαρή αγγειακή νόσος στον 

πληθυσµό που µελετήθηκε. 

∆ιάφορες άλλες µελέτες έχουν εκτιµήσει την επίδραση των PDE5Is 

πάνω στους βιολογικούς δείκτες της ενδοθηλιακής λειτουργίας σε 

ασθενείς µε νόσους και καταστάσεις διαφορετικές από την στυτική 

δυσλειτουργία και δείχνουν ότι υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσµα στην 

ενδοθηλιακή λειτουργία. Σε µια διπλά τυφλή, ελεγχόµενη µε εικονικό 

φάρµακο µελέτη, 20 ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ χωρίς 

στυτική δυσλειτουργία, έλαβαν τυχαιοποιηµένα µια δόση εφόδου 

σιλδεναφίλης 100 mg για 3 ηµέρες, ακολουθούµενη από 25 mg τρις 

ηµερησίως για 4 εβδοµάδες, ή 25 mg τρις ηµερησίως για 4 ηµέρες και 

κατόπιν εικονικό φάρµακο για 3 εβδοµάδες (122). Βρέθηκε µια 

σηµαντική ελάττωση στα επίπεδα της ενδοθηλίνης-1 και µια σηµαντική 

αύξηση στα επίπεδα των νιτρικών/νιτρωδών µετά από τη χρόνια λήψη 

σιλδεναφίλης, αλλά όχι µε τη λήψη εικονικού φαρµάκου. Σηµαντικές 

αλλαγές βρέθηκαν επίσης για τη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, την 

ιντερλευκίνη 6, το ICAM και το VCAM σε σχέση µε τα επίπεδα πριν τη 

θεραπεία. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία 

που σχετίζεται µε το σακχαρώδη διαβήτη µπορεί να βελτιωθεί µε την 

παρατεταµένη χρήση PDE5Is. 

Σε µια άλλη µελέτη, σε 9 ασθενείς µε θροµβοεµβολική 

πνευµονική υπέρταση χορηγήθηκε σιλδεναφίλη σε µια µέση δοσολογία 

150±75 mg την ηµέρα (129). Στην αρχή της θεραπείας και µετά από 6 
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µήνες, σε όλους τους ασθενείς έγινε µελέτη του δεξιού καρδιακού 

συστήµατος και της ενδοθηλιακής λειτουργίας, µε µέτρηση της FMD της 

βραχιόνιας αρτηρίας, µέτρηση των επιπέδων της ενδοθηλίνης-1 και του 

παράγοντα von Willebrand. Η σιλδεναφίλη βελτίωσε την FMD και µείωσε 

τα επίπεδα της ενδοθηλίνης-1 και του παράγοντα von Willebrand.  

Το µεγαλύτερο µέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σταθερά 

υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα σηµαντικό όφελος στην ενδοθηλιακή 

λειτουργία µε τους PDE5Is, άσχετα µε το ποιός από αυτούς 

χρησιµοποιείται, την ένδειξη για την οποία χορηγείται (στυτική 

δυσλειτουργία ή άλλο) και τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό το όφελος 

έχει εκτιµηθεί κλινικά στις περισσότερες των περιπτώσεων, µε τη χρήση 

της αγγειοδιαστολής που προκαλείται από την αιµατική ροή (FMD) στη 

βραχιόνια ή τις σηραγγώδεις αρτηρίες. Η FMD µετράται µε µη 

επεµβατικό τρόπο µε τη χρήση υπερήχων µεγάλης ακρίβειας, σύµφωνα 

µε µια µεθοδολογία που έχει περιγραφεί και προτυποποιηθεί καλά. Έχει 

το µειονέκτηµα όµως ότι απαιτεί καλή υπερηχογραφική τεχνική και 

ικανότητα, είναι χρονοβόρα και υπάρχουν όρια ως προς την αποτίµηση 

των δεδοµένων της (1,5). Οι βιολογικοί δείκτες της ενδοθηλιακής 

λειτουργίας, από την άλλη, είναι εύκολα και αξιόπιστα µετρήσιµοι µε 

υλικά που υπάρχουν και είναι εύκολα προσβάσιµα στο εµπόριο (ELISA 

kits) και απαιτούν µόνο ένα δείγµα περιφερικού αίµατος. 

Υπάρχουν διάφορα µόρια που έχουν χρησιµοποιηθεί σαν δείκτες 

της ενδοθηλιακής λειτουργίας και όπως είπαµε παραπάνω, 

περιλαµβάνουν τις ενδοθηλίνες, ειδικά την ενδοθηλίνη-1, τον παράγοντα 

von Willebrand, τη θροµβοµοδουλίνη και τις σελεκτίνες. Ο ιδανικός 

δείκτης σε ότι αφορά την ειδικότητα και την ευαισθησία στη διάγνωση 

της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και την ανίχνευση της απάντησης σε 

θεραπείες που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας του 

ενδοθηλίου, δεν είναι ακόµη διαθέσιµος και θα πρέπει να προσδιοριστεί 

µέσω της συνεχόµενης έρευνας. ∆εδοµένου του ότι οι λειτουργίες του 

ενδοθηλίου είναι πολλαπλές, είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι 

χρειαζόµαστε πάνω από έναν δείκτη για να παρακολουθήσουµε µια 
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κλινική-νοσολογική οντότητα που σχετίζεται µε την ενδοθηλιακή 

δυσλειτουργία. 

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήσαµε την ενδοθηλίνη-1 σαν τον 

πρωταρχικό µας στόχο, επειδή είναι η περισσότερο µελετηµένη στην 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και πιθανώς να έχει ένα σηµαντικό ρόλο 

στην παθοφυσιολογία της στυτικής δυσλειτουργίας. Οι αρχικές τιµές της 

ενδοθηλίνης-1 στον πληθυσµό της µελέτης µας ήταν πάνω από τις τιµές 

που έχουν αναφερθεί ως φυσιολογικές (146). Παρά τη σηµαντική 

βελτίωση στα επίπεδα της ενδοθηλίνης-1, οι τιµές µετά τη µελέτη 

παραµένουν πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Αυτό θα µπορούσε να 

εξηγηθεί από διάφορους παράγοντες, που περιλαµβάνουν τη µικρή 

διάρκεια της θεραπείας, µικρή δοσολογία σιλδεναφίλης ή µη 

αναστρέψιµη ενδοθηλιακή δυσλειτουργία στον πληθυσµό µας, καθώς το 

28% των ασθενών µας ήταν διαβητικοί µε τους µισούς περίπου από 

αυτούς να έχουν διαβήτη πάνω από 6 έτη, το 48% ήταν καπνιστές και 

δεν διέκοψαν το κάπνισµα κατά τη διάρκεια της µελέτης και το 33% 

ήταν υπερτασικοί. 

Οι παραπάνω εξηγήσεις θα µπορούσαν να πιθανολογηθούν και 

στην περίπτωση της sTM και της sΕ-σελεκτίνης, οι τιµές των οποίων δεν 

µεταβλήθηκαν σηµαντικά µετά τη θεραπεία. Οι διαλυτές µορφές των 

µορίων αυτών βρίσκονται στο πλάσµα µετά από βλάβη της κυτταρικής 

µεµβράνης. Η σιλδεναφίλη ίσως φαίνεται να µην έχει λοιπόν σηµαντική 

επίδραση στο οξειδωτικό stress που υφίστανται τα κύτταρα και στην 

επίδραση των κυτταροκινών της φλεγµονής και των ενδοτοξινών και έτσι 

δεν έχει επίδραση στα επίπεδα της sΕ-σελεκτίνης. Κρατώντας λοιπόν τις 

παραπάνω επιφυλάξεις, µπορούµε να υποθέσουµε ότι τουλάχιστον δεν 

είχαµε περαιτέρω παθολογοανατοµική επιδείνωση της κατάστασης του 

ενδοθηλίου. Η αύξηση του ΝΟ και της cGMP από την φαρµακολογική 

δράση της σιλδεναφίλης θα µπορούσε να έχει παίξει προστατευτικό ρόλο 

σε αυτό. ∆εν µπορούµε να πούµε αν οι αρχικές συγκεντρώσεις των sΤΜ 

και sΕ-σελεκτίνης ήταν υψηλές λόγω του ότι δεν είχαµε πληθυσµό χωρίς 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, αλλά το γεγονός ότι αυτές οι τιµές δεν 

µεταβλήθηκαν είναι ένα στοιχείο που µπορεί από µόνο του να µας δώσει 
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πληροφορίες και να µας οδηγήσει σε κάποια συµπεράσµατα και 

υποθέσεις. Οι τιµές της sTM µπορούν να θεωρηθούν σαν γενικότερος 

δείκτης της λειτουργικής κατάστασης του ενδοθηλίου και να 

χρησιµοποιηθούν για να διαβαθµίσουµε τις προσδοκίες µας από µια 

θεραπεία που στοχεύει στη λειτουργία του ενδοθηλίου. Άλλες µελέτες 

έχουν βρει πάντως ότι η αθηροσκλήρωση, η υπέρταση, ο διαβήτης και η 

στεφανιαία νόσος παρουσιάζουν αυξηµένα επίπεδα sTM και sE-

σελεκτίνης  (1,60). 

Οι τιµές του vWF µειώθηκαν, αλλά αυτό ήταν σε τµήµατα του 

πληθυσµού που είχαν µικρή επιβάρυνση στην ενδοθηλιακή 

δυσλειτουργία. 

Η αύξηση των τιµών του ΝΟ και της cGMP της µελέτης µας είναι 

σε συµφωνία µε άλλες µελέτες που περιέλαβαν αυτές τις ουσίες στο 

ερευνητικό τους αντικείµενο. Και µόνο η αύξηση του βιοδιαθέσιµου ΝΟ 

µπορεί να αποτελεί σηµαντικότατο προστατευτικό παράγοντα για την 

καλή λειτουργία του ενδοθηλίου, καθώς το µόριο αυτό όχι µόνο 

προέρχεται από ένα φυσιολογικό ενδοθήλιο, αλλά αποτελεί και 

σηµαντικό προστατευτικό παράγοντα µε την αντιµιτωτική του δράση 

πάνω στα λεία µυικά κύτταρα και τη µείωση του shear stress που 

προκαλεί η αυξηµένη πίεση ενδοαυλικά. Λόγω του ότι τα ΝΟ και cGMP 

είναι µόρια µε µικρό χρόνο ηµιζωής και ταχύτατα ανανεούµενα σε κάθε 

περιβάλλον, ενδο- και εξωκυτταρικό, η µικρή διάρκεια της θεραπείας 

στη µελέτη µας δεν αποτελεί µειονέκτηµα. Αντίθετα, καταδεικνύει τη 

γρήγορη και σταθερή ανταπόκριση του ενδοθηλίου στη σιλδεναφίλη, 

έστω και αν είναι δυσλειτουργικό όπως αυτό του πληθυσµού µας. 

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της θεραπείας, παρά το γεγονός ότι οι 

περισσότερες µελέτες έχουν χρησιµοποιήσει το σχήµα των 12 

εβδοµάδων, συχνή µέθοδος στις µελέτες που αφορούν τη στυτική 

δυσλειτουργία, όφελος για την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία έχει δειχθεί 

και µε µελέτες µικρότερης διάρκειας. Η βέλτιστη περίοδος χορήγησης 

PDE5Is για τη βελτίωση και πιθανώς για την αντιστροφή της 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργίας θα πρέπει να προσδιοριστεί, καθώς και η 

ανάγκη για συνεχόµενη ή διακεκοµµένη χορήγηση PDE5Is. Η 
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προγραµµατισµένη, χρόνια χορήγηση PDE5Is είναι ενεργό πεδίο 

έρευνας και φαίνεται πως προσφέρει όφελος σε σύγκριση µε την κατ’ 

επίκληση χορήγηση (82). Με το δεδοµένο ότι οι διαθέσιµοι PDE5Is 

έχουν διαφορετικά φαρµακοκινητικά χαρακτηριστικά, συγκριτικές 

µελέτες θα απαιτηθούν για να προσδιοριστεί το φάρµακο που θα είναι 

προτιµητέο. 

Παρόλη τη συµφωνία των αποτελεσµάτων µε προηγούµενες 

µελέτες, η παρούσα έχει ορισµένους περιορισµούς και τα αποτελέσµατά 

της θα πρέπει να ερµηνευτούν µε προσοχή. Οι πιο σηµαντικοί 

περιορισµοί είναι η έλλειψη οµάδων ελέγχου µε εικονικό φάρµακο 

(placebo) και το γεγονός ότι είναι µελέτη ανοιχτού φαρµάκου. Επίσης, η 

ύπαρξη ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας στον πληθυσµό της µελέτης µας 

πιθανολογήθηκε λόγω της στενής της σχέσης µε την αγγειακής 

αιτιολογίας στυτική δυσλειτουργία. Ήταν δύσκολο να αποδειχθεί, λόγω 

του ότι δεν έχουν καθοριστεί όρια τιµών των δεικτών που να διαχωρίζουν 

το φυσιολογικό από το δυσλειτουργικό ενδοθήλιο. Όπως είπαµε και 

παραπάνω, η επιλογή του καταλληλότερου PDE5I και της επαρκούς 

δοσολογίας είναι προβληµατικές ακόµη, καθώς οι πληροφορίες που θα 

µπορούσαν να οδηγήσουν στις ανάλογες αποφάσεις είναι πολύ 

περιορισµένες. Η δοσολογία των 25 mg σιλδεναφίλης καθηµερινά µπορεί 

να είναι ανεπαρκής. Άλλωστε προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει όφελος 

µε σχήµα χορήγησης τρεις φορές την ηµέρα. Για την ένδειξη της 

στυτικής δυσλειτουργίας όµως, το δοσολογικό σχήµα που είναι 

εγκεκριµένο είναι αυτό της χορήγησης µια φορά την ηµέρα. 

Οι αλλαγές στα επίπεδα των δεικτών της ενδοθηλιακής λειτουργίας 

που παρατηρήθηκαν τόσο στη δική µας µελέτη όσο και σε προηγούµενες 

είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν ως προς την κλινική σηµαντικότητά 

τους σε µελλοντικές µελέτες. Αν οι PDE5Is µπορούν να αναστρέψουν την 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, τότε αυτό θα µπορούσε να καθυστερήσει την 

επιδείνωση της στυτικής δυσλειτουργίας και της συστηµατικής αγγειακής 

νόσου ή ακόµη και να θεραπεύσει αυτές τις καταστάσεις. Για 

παράδειγµα, δεδοµένα έχουν δείξει µείωση της συχνότητας εµφράγµατος 

του µυοκαρδίου σε ασθενείς που ελάµβαναν PDE5Is σε σύγκριση µε 
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εικονικό φάρµακο (109). Αυτό χρειάζεται επιβεβαίωση σε µεγαλύτερες 

και µε µακρότερη διάρκεια µελέτες. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά µας, φαίνεται πως η ύπαρξη 

στεφανιαίας νόσου αποτελεί δυσµενή παράγοντα για την ανταπόκριση 

του ενδοθηλίου στη θεραπεία µε σιλδεναφίλη, καθώς συνεπάγεται 

αυξηµένο βαθµό δυσλειτουργίας του, σε σηµείο που να είναι πλέον 

δύσκολο να αναστραφούν οι παθολογικοί µηχανισµοί που έχουν 

αναπτυχθεί. Αναµένονται λοιπόν φτωχά αποτελέσµατα στη συγκεκριµένη 

οµάδα. Πάντως, σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπήρχε βελτίωση της 

βαθµολογίας στο ερωτηµατολόγιο IIEF-EF, αυτή ήταν πάνω από 4 

µονάδες, όριο που θεωρείται κλινικά σηµαντικό από πολλούς ερευνητές 

(150).Το κάπνισµα, ιδιαίτερα αν δεν διακοπεί κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας, είναι επίσης ένας παράγοντας που µειώνει την πιθανότητα να 

ανταποκριθεί το ενδοθήλιο θετικά στη χορήγηση σιλδεναφίλης. Η 

υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης, αν έχουν εγκατασταθεί για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, είναι αρνητικοί παράγοντες επίσης. Η 

διάρκεια της στυτικής δυσλειτουργίας είναι ένα µέτρο της επιβάρυνσης 

του ενδοθηλίου και θα πρέπει να θεωρείται ότι περισσότερη πιθανότητα 

έχει να ανταποκριθεί ένας ασθενής µε µικρή διάρκεια εγκατάστασης της 

στυτικής δυσλειτουργίας παρά ένας µε µεγαλύτερη. Τα όρια αυτών των 

διαχωρισµών πρέπει να εξεταστούν από ειδικά σχεδιασµένες µελέτες στο 

µέλλον. Η επίδραση της επιλογής των ασθενών πάνω στα αποτελέσµατα 

θα µπορούσε επίσης να εξεταστεί. Νέοι ασθενείς µε ήπια στυτική 

δυσλειτουργία µικρής διάρκειας και έλλειψη πολλαπλών παραγόντων 

κινδύνου για συστηµατική αγγειακή νόσο θα µπορούσαν να είναι οι 

καλύτεροι υποψήφιοι για χρήση των PDE5Is σαν τροποποιητές των 

αγγειακών νόσων. 
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VI. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός: Να διερευνηθεί η επίδραση της καθηµερινής χορήγησης 

σιλδεναφίλης στα επίπεδα διαλυτών δεικτών της ενδοθηλιακής 

λειτουργίας σε άνδρες µε στυτική δυσλειτουργία. 

Μέθοδοι: Ασθενείς πάνω από 18 ετών µε στυτική δυσλειτουργία 

αγγειακής αιτιολογίας για πάνω από 6 µήνες, είτε µόνη είτε σε 

συνδυασµό µε νοσολογικές καταστάσεις ισχυρά συσχετιζόµενες µε 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία όπως σακχαρώδης διαβήτης/µεταβολικό 

σύνδροµο, υπέρταση και στεφανιαία νόσος, έλαβαν σιλδεναφίλη 25 mg 

ηµερησίως από του στόµατος για 4 εβδοµάδες. ∆είκτες της ενδοθηλιακής 

λειτουργίας µετρήθηκαν στο πλάσµα στην αρχή και το τέλος της 

θεραπείας χρησιµοποιώντας τυπικές µεθόδους και εµπορικά διαθέσιµα 

υλικά. 

Αποτελέσµατα: 112 άνδρες µε µέση ηλικία (SD) 60,6 (7,3) έτη 

ολοκλήρωσαν το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η χορήγηση 25 mg 

σιλδεναφίλης καθηµερινά για 4 εβδοµάδες µείωσε σηµαντικά τα επίπεδα 

της ενδοθηλίνης-1 σε σύγκριση µε την αρχή της θεραπείας (2,83 ± 1,63 

έναντι 3,24 ± 1,90 pg/ml, p<0,001). Σηµαντικές αλλαγές 

παρατηρήθηκαν επίσης για το οξείδιο του αζώτου (ΝΟ) (35,12 ± 21,14 

έναντι 31,91 ± 16,28 pmol/lt, p=0,01), τα επίπεδα της cGMP (3,79 ± 

2,37 έναντι 2,70 ± 1.34 pmol/ml, p<0,001) και τον παράγοντα von 

Willebrand (956,08 ± 514,25 έναντι 1007,42 ± 466,25 mU/ml) αλλά 

όχι και για τους άλλους δείκτες που µετρήθηκαν (θροµβοµοδουλίνη και 

Ε-σελεκτίνη). Η στυτική λειτουργία βελτιώθηκε επίσης. 

Συµπεράσµατα: Η σιλδεναφίλη σε καθηµερινή χορήγηση βελτιώνει την 

ενδοθηλιακή λειτουργία όπως αυτή εκτιµάται µε τα επίπεδα βιολογικών 

δεικτών σε ασθενείς µε στυτική δυσλειτουργία. Αυτά τα αποτελέσµατα 

συµφωνούν µε άλλες µελέτες που δείχνουν όµοια αποτελέσµατα µε 

θεραπεία µε αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5. Η κλινική σηµασία 

των αποτελεσµάτων αυτών χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 
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VII. SUMMARY 

 

Objective: To investigate the impact of daily sildenafil on levels of 

soluble molecular markers of endothelial function in men with erectile 

dysfunction. 

Methods: Patients over 18 years of age with erectile dysfunction of 

vascular aetiology for more than 6 months, either alone or in 

combination with disease states strongly associated with endothelial 

dysfunction such as diabetes/metabolic syndrome, hypertension and 

coronary artery disease, received sildenafil 25 mg orally for 4 weeks. 

Markers of endothelial function were measured in plasma at baseline 

and end-of-treatment using standard methods and commercially 

available kits.  

Results: 112 men with mean (SD) age of 60.6 (7.3) years completed 

the protocol. Sildenafil 25mg daily for 4 weeks significantly reduced 

endothelin-1 levels compared to baseline (2.83 ± 1.63 vs. 3.24 ± 1.90 

pg/ml, p<0.001). Significant changes were also observed for nitric 

oxide (35.12 ± 21.14 vs. 31.91 ± 16.28 pmol/lt, p=0.01) and cyclic 

guanosine monophosphate (3.79 ± 2.37 vs. 2.70 ± 1.34 pmol/ml, 

p<0.001) and von Willebrand factor (956.08 ± 514.25 vs. 1007.42 ± 

466.25 mU/ml) levels but not for the other biomarkers measured 

(thrombomodulin and E-selectin). Erectile function was significantly 

improved. 

Conclusions: Daily sildenafil improves endothelial function as 

assessed by levels of biomarkers of endothelial function in patients 

with erectile dysfunction. This is in agreement with other studies 

showing similar benefits with phosphodiesterase 5 inhibitor 

treatment. The clinical implications of this finding need further 

investigation 
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