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Е
ректилната дисфункция се де-

финира като "неспособност за 

постигане и/или поддържане 

на ерекция на пениса, достатъчна 

за задоволителен сексуален акт" 

или "постоянна или повтаряща се 

невъзможност за постигане и/или 

поддържане на ерекция на пениса, 

достатъчна за сексуално удовлет-

ворение"[1]. Въпреки че в някои слу-

чаи, особено при по-млади мъже, тя 

е резултат предимно от психоло-

гически проблеми, в много случаи 

ЕД е резултат от патологични 

състояния – особено сърдечно-съ-

дови заболявания, захарен диабет, 

хиперлипидемия и хипертония[2]. Не-

зависимо от причината, ЕД може да 

има отрицателни ефекти върху са-

мочувствието на пациентите, вза-

имоотношенията им и цялостното 

качество на живот. 

ЕД засяга 50% от мъжете на въз-

раст над 40 години. Този често сре-

щан проблем е многокомпонентен и 

се дължи на множество етиологии. 

Ерекциите на пениса са резултат от 

интегриране на физиологични проце-

си, включващи централната нервна, 

периферната нервна, хормоналната 

и съдовата системи. Всяка аномалия 

в тези системи, независимо дали от 

лекарства или заболяване, има значи-

телно влияние върху способността 

за развитие и поддържане на ерек-

ция, еякулация и оргазъм. 

Етиология и 
диагностика
Етиологията на ЕД обикновено е 

многофакторна. В способността за 

получаване и поддържане на ерекция 

участват органични, физиологични, 

ендокринни и психогенни фактори. 

Като цяло ЕД се разделя на две ка-

тегории – органични и психогенни. 

Въпреки че често ЕД се приписва на 

психологически фактори, чистата 

психогенна ЕД всъщност е необи-

чайна; въпреки това много мъже с 

органична етиология могат също да 

имат и психогенна компонента.

Състоянията, които могат да бъ-

дат свързани с ЕД, включват диа-

бет[2-4], хипертония[5], както и невро-

логични нарушения, ендокринопатии, 

доброкачествена хиперплазия на 

простатата[7], сънна апнея[6], хро-

нична обструктивна белодробна бо-

лест (ХОББ)[9], депресия[10] предсърд-

но мъждене и ИБС[11-13] (Табл. 1). 

Състояния, свързани с намалена функ-
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ция на нервите и ендотелиума (напр. 

стареене, хипертония, тютюнопу-

шене, хиперхолестеролемия и диа-

бет) променят баланса между фак-

торите на контракция и релаксация 

на гладката мускулатура в съдовата 

стена. Тези състояния причиняват 

циркулаторни и структурни промени 

в тъканите на пениса, което води до 

артериална недо статъчност и де-

фектна релаксация на гладката мус-

кулатура. При някои пациенти сек-

суалната дисфункция може да бъде 

първи симптом на тези нарушения.

Първата стъпка при диагности-

ката и последващото лечение на 

пациента с ЕД е да се вземе задъл-

бочена сексуална, медицинска и пси-

хосоциална анамнеза. Предлагат се 

въпросници, които помагат на кли-

ницистите да получат важни дан-

ни за пациентите. Доказано е, че 

успешното лечение на сексуалната 

дисфункция подобрява сексуалната 

интимност и удовлетворение, по-

добрява сексуалните аспекти на 

качеството на живот, подобрява 

цялостното качество на живот и 

облекчава симптомите на депресия.

Лечение

Цели на лечението

Задачата на лекаря е да установи 

какъв тип лечение е най-удачно и с 

най-висок шанс за дългосрочен успех. 

За да постигне това, лекаря трябва 

да отдели достатъчно време за да 

вникне в същината на проблема на 

индивидуалния пациент и да има по-

знания относно всички възможни те-

рапевтични алтернативи. 

На настоящия етап съществуват 

достатъчно терапевтични възмож-

ности за ЕД, позволяващи на всеки 

мъж да бъде сексуално активен, не-

зависимо от етиологията на про-

блема. Методите за лечение на ЕД 

включват: 

 � Сексологична консултация в слу-

чаите когато не се открива орга-

нична причина за дисфункцията.

 � Лекарствено лечение – най-често 

използвани са инхибиторите на 

фосфодиестераза 5. 

 � Външни подпомагащи ерекцията 

устройства. 

 � Хирургично лечение (напр. реваску-

ларизация, пенисни протези). 

Медикаментите, предразполага-

щи към ЕД, следва да бъдат спрени 

при възможност. ЕД вследствие на 

хипогонадизъм вследствие злоупо-

треба с анаболни стероиди може 

да персис тира месеци и години след 

прекратяване на приема им. 

При тези пациенти може да се пред-

приеме временно лечение на хипого-

надизма докато се възстанови хипо-

таламо-хипофизно-гонадалната ос, 

като се използват тестостерон-за-

местителна терапия с повишено 

внимание, човешки хорио-гонадо-

тропин (чХГ) и селективни моду-

латори на естрогенния рецептор 

(напр. clomiphene)[14].

Лечение при мъже със 

сърдечно-съдово заболяване 

Много пациенти с ЕД имат и съпът-

стващи сърдечно-съдови заболява-

ния (ССЗ) – съвсем очаквано, имайки 

предвид тяхната обща етиология и 

рискови фактори. 

Проучване на Gupta и сътр. по т вър-

ждава, че при мъже със СС рискови 

фактори, модифицирането на начина 

на живот в комбинация с лекарстве-

на терапия помагат за подобряване-

то на сексуалната функция[15]. 

Пациентите с тежки ССЗ, ангина 

пекторис или приемащи политера-

пия за АХ следва да се консултират 

с кардиолога си преди започване на 

терапия с ФДЕ-5 инхибитор. Няколко 

проучвания, оценяващи кардиачните 

ефекти на sildenafil и tadalafil демон-

стрират, че не се наблюдава пови-

шен риск от сърдечно-съдови инци-

денти в сравнение с плацебо[16,17]. 

Лекарствена терапия

За да бъде ефективна лекарствена-

та терапия, е задължително всички 

физиологични компоненти, участва-

щи в механизма на ерекция, да бъ-

дат интактни. Сериозни нарушения 

в някои от тези компоненти прави 

медикаментозната терапия на ЕД 

напълно или частично неефективна.

Инхибитори на 

фосфодиестераза-5

В настоящата клинична практика 

ФДЕ5 инхибиторите са най-често из-

ползваните лекарствени средства 

за лечение на ЕД[18]. Този клас меди-

каменти включва sildenafil, vardenafil, 

tadalafil, и avanafil. Sildenafil е първият 

от тях, докато avanafil е най-новият, 

одобрен от FDA през 2012. 

Правилата за добра клинична прак-

тика на AUA препоръчват ФДЕ5 

инхибиторите като терапия на 

първи избор при всички пациенти, 

които нямат противопоказания за 

приложението им. AUA заключава, 

че липсват данни за превъзходство 

на някои от тези препарати спрямо 

останалите[1]. Европейските прави-

ла предлагат избора на медикамент 

(кратко- спрямо дългодействащ) да 

зависи от честотата на полова ак-

тивност и схемата на приложение 

(инцидентно при нужда или регуляр-

но 3-4 приема седмично или ежеднев-

но), както и от личните предпочи-

тания на пациента[19].
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Андрогени

Мъже, които се оплакват едновре-

менно от ЕД и намалено либидо, 

често имат намалени нива на серу-

мен тестостерон (хипогонадизъм). 

Хормон-заместителната терапия е 

от полза при пациенти с изразен хи-

погонадизъм и се използва като адю-

вантна терапия при ЕД, свързано с 

ниски нива на тестостерон. 

Интракавернозна инжекция на 

вазодилататори

Модерната ера на фармакотерапи-

ята за ЕД започва през 1993 г., ко-

гато papaverine, алфа-адренергичен 

блокер, водещ до вазодилатация, е 

доказано, че води до ерекция при ин-

жектирането му директно в corpora 

cavernosa. 

Скоро след това други вазодилата-

тори, като alprostadil (синтетичен 

простагландин E1) и phentolamine, 

също са показали значителна ефек-

тивност при ЕД като монотерапия 

или в комбинация[20,21].

Ако съдовете в corpora cavernosa са 

здрави, терапията с интракаверноз-

ни инжекции е почти винаги ефек-

тивна. Основните странични ефек-

ти на интракавернозните инжекции 

за ЕД са болезнена ерекция, приапи-

зъм и цикатризиране на мястото на 

инжектиране[22-24].

Външни подпомагащи 

ерекцията устройства 

Пристягащи пръстени 

Мъже, при които водеща причина 

е повишен венозен оток и нарушен 

клапен механизъм на перфорантни-

те вени на корпора каверноза, могат 

да имат полза от приложението на 

пристягащ пръстен, поставен в ос-

новата на пениса за поддържане на 

ерекцията си. Тези устройства може 

да се използват като монотерапия 

или в комбинация с ФДЕ-5 инхибитор. 

Вакуумни помпи

Вакуумните устройства за засмук-

ване на кръв към пениса са относи-

телно евтин метод за получаване 

на ерекция, който се практикува 

от много години. Тези устройства 

представляват пластмасови цилин-

дри, които се поставят върху пе-

ниса. Въздухът се изпомпва от тях, 

като това създава частичен вакуум. 

След получаването на ерекция се 

поставя и пристягащ пръстен в ос-

новата на пениса[25]. Негативите на 

вакуумните устройства включват 

нуждата от сглобяване и транс-

порт на екипировката. Много паци-

енти се отказват от използването 

им поради необходимите пригото-

вления, затрудненото им пренасяне, 

невъзможността да се скрие при-

стягащият пръстен и относител-

ната липса на спонтанност. При-

близително половината от мъжете, 

използващи вакуумни устройства, 

получават много добри ерекции, но 

едва половината от тях ги прила-

гат редовно за дълъг срок от време.

т а б л и ц а  1

Васкуларна  
патология

Атеросклероза
Периферно съдово заболяване
Инфаркт на миокарда
Артериална хипертония
Съдово увреждане от лъчева терапия
Съдово увреждане от лечение на рак на простатата
Травма на кръвоносните съдове и нервите (напр. от 
каране на велосипед на дълги разстояния)
Лекарства за лечение на съдови заболявания 

Системно  
заболяване

Захарен диабет
Склеродермия
Бъбречна недостатъчност
Чернодробна цироза
Идиопатична хемохроматоза
Рак и лечение на рак
Дислипидемия 

Неврологична 
патология

Епилепсия
Инсулт
Множествена склероза
Синдром на Гилен-Баре
Болест на Алцхаймер
Травма

Респираторно 
заболяване

Хронична обструктивна белодробна болест
Сънна апнея

Ендокринна  
патология

Хипертиреоидизъм
Хипотиреоидизъм
Хипогонадизъм
Диабет

Андрологични 
заболявания

Болест на Пейрони
Еписпадия
Приапизъм

Хематологични 
заболявания

Сърповидно-клетъчна анемия
Левкемии

Оперативни 
интервенции

Операции на гръбначния мозък
Ретроперитонеална или тазова дисекция на лимфни възли
Аортоилиачен или аортофеморален байпас 
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Хирургично лечение за ЕД 

Някои високоселектирани пациенти 

с ЕД са кандидати за оперативно ле-

чение. 

Съдови операции 

Операциите за възстановяване на 

артериалния кръвоток на корпора 

каверноза (реваскуларизация) или 

елиминиране на венозния оток са 

отречени на настоящия етап пора-

ди слабия им дългосрочен ефект. 

Поставяне на пенисна протеза

Пенисните протези обикновено се 

използва при мъже, при които всички 

други форми на лечение са били неус-

пешни. Пациентите приемат тези 

устройства в много висок процент, 

с почти 100% от реципиентите, 

споделящи задоволство[26]. Част от 

този ентусиазъм се дължи на множе-

ството провали на другите видове 

терапия на ЕД и силно мотивирана-

та група пациенти, подлагащи се на 

тази интервенция. 

Сексологична консултация и 

психологическа помощ 

Сексологичната консултация е 

най-важната част от лечението на 

пациентите със сексуални пробле-

ми. Общопрактикуващите лекари, 

уро лозите и гинеколозите са първи-

те здравни професионалисти, които 

узнават за тях и те трябва да доби-

ят необходимата информация и да 

насочат пациента към специализи-

рано лечение. 

Независимо от етиологията на 

ЕД, винаги има водещ или насложен 

психологичен компонент. Възмож-

ността за получаване на качестве-

на ерекция е неразривно и дълбоко 

свързана с мъжкото самочувствие и 

самооценка. Когато мъжът има съм-
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нения и притеснения относно свое-

то сексуално представяне, той губи 

увереност и оттам всички послед-

ващи опити за сексуална активност 

предизвикват тревожност.

Възстановителна терапия 

Една нова насока в лечението на ЕД 

е свързана с развитието на различни 

терапевтични методи, фокусирани 

върху възстановяването на структу-

рата и функцията на дисфункционал-

ната еректилна тъкан вместо само 

подобряване на симптомите. Тези 

лечебни алтернативи, наречени ре-

генеративна терапия, включват[27]: 

нискоинтензитетна шоково-удар-

на терапия; терапия със стволови 

клетки; интракавернозно инжекти-

ране на богата на тромбоцити плаз-

ма; матрици с амнионна течност.

Концепцията за клиника по 

мъжко здраве

Докладите на СЗО постоянно под-

чер тават, че настоящият модел 

на здравеопазване проваля мъжете, 

които живеят по-кратко и по-бол-

но. В този контекст, урологът е в 

прекрасна позиция не само да раз-

вива непрестанно концепцията за 

мъжкото здраве, но също и да на-

мали различието между половете 

в област та на предотвратимата 

смъртност (Фиг. 1). Изключителен 

пример в тази роля на урологията, 

като портал на мъжкото здраве, е 

ЕД с нейната многофакторност, 

нужда от мултидисциплинарен под-

ход и тесните � връзки с много от 

другите социалнозначими страда-

ния на мъжете.

Скринингът на мъжкото репродук-

тивно и сексуално здраве, ССЗ и он-

кологичните заболявания, развитие-

то на програми за взаимопомощ и 

психологическа консултация следва 

да станат интегрална част от уро-

логичната грижа. Специализирана 

клиника с ясни диагностични алгори-

тми и протоколи, включващи мулти-

дисциплинарен подход, би била неза-

менима в промоцията на мъжкото 

здраве. Още повече това ще даде 

възможност за добиване на нови 

данни, които биха подобрили насто-

ящето ни разбиране за мъжкото 

здраве, както и за взаимодействия-

та между мъжката репродуктивна и 

сексуална функция, ССЗ и онкологич-

ните заболявания. n
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