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Λειτουργίες του ουρογεννητικού συστήματοςΛειτουργίες του ουρογεννητικού συστήματοςΛειτουργίες του ουρογεννητικού συστήματοςΛειτουργίες του ουρογεννητικού συστήματος

 Το ουρογεννητικό σύστημα Το ουρογεννητικό σύστημα 
έ 2 ύ λ ίέ 2 ύ λ ίέχει 2 κύριες λειτουργίεςέχει 2 κύριες λειτουργίες

α)α) Να μεταφέρει τα ούρα έξω απόΝα μεταφέρει τα ούρα έξω απόα) α) Να μεταφέρει τα ούρα έξω από Να μεταφέρει τα ούρα έξω από 
το σώμα.το σώμα.

β) Να παράγειβ) Να παράγει && να μεταφέρει τονα μεταφέρει τοβ) Να παράγει β) Να παράγει & & να μεταφέρει το να μεταφέρει το 
σπέρμα προς τον τράχηλο της σπέρμα προς τον τράχηλο της 
γυναίκας κατά τη σεξουαλική γυναίκας κατά τη σεξουαλική γ ς η ξ ήγ ς η ξ ή
επαφή.επαφή.



Η δομή του πέουςΗ δομή του πέουςΗ δομή του πέουςΗ δομή του πέους

Το πέος αποτελείται Το πέος αποτελείται 
από                  από                  

3 κυλίνδρους 3 κυλίνδρους 
στυτικού ιστού:στυτικού ιστού:

 2 σηραγγώδη2 σηραγγώδη 2 σηραγγώδη 2 σηραγγώδη 
σώματασώματα

 το σπογγτο σπογγιιώδεςώδες το σπογγτο σπογγιιώδες ώδες 
σώμα της σώμα της 
ουρήθραςουρήθραςρή ρ ςρή ρ ς



Η δομή του πέουςΗ δομή του πέουςΗ δομή του πέουςΗ δομή του πέους

ΣΗΡΑΓΓΩ∆Η ΣΩΜΑΤΑΣΗΡΑΓΓΩ∆Η ΣΩΜΑΤΑ
 Αποτελούνται κυρίως από Αποτελούνται κυρίως από λείο λείο 

Ε.Β.Ρ.Φ.
Ρ. Α.

ΡΝ ρ ςρ ς
μυϊκό ιστόμυϊκό ιστό γύρω από πολλά γύρω από πολλά 
κολποειδή με λίγο ινοελαστικό κολποειδή με λίγο ινοελαστικό 
συνδετικό ιστό.συνδετικό ιστό.

Ρ.Ν.

Ι.Χ.

 Ο Ο ινώδης χιτώναςινώδης χιτώνας (παχιά (παχιά 
ελαστική μεμβράνη)ελαστική μεμβράνη) αποτελεί τα αποτελεί τα 
τοιχώματα των σηραγγωδών τοιχώματα των σηραγγωδών 

Σ.Α.
Σ.Σ.

σωμάτων.σωμάτων.

 Τα σηραγγώδη σώματαΤα σηραγγώδη σώματαΣ Σ ΟΥ  Τα σηραγγώδη σώματα Τα σηραγγώδη σώματα 
θεωρούνται ενιαίος αγγειακά θεωρούνται ενιαίος αγγειακά 
χώρος.χώρος.

Σ.Σ.ΟΥ.ΟΥ.



ΥΦΗ  ΣΗΡΑΓΓΩ∆ΩΝ

κολποειδή αρτηρίδια

λείες μ.ι. :
40-52%

Στρώμα:
Κολλαγόνο
ελαστικές ίνες

κολποειδή αρτηρίδια
φλεβίδια
νευρώνες
ενδοθήλιο40 52%ελαστικές ίνες ενδοθήλιο



Η δομή του πέουςΗ δομή του πέουςΗ δομή του πέουςΗ δομή του πέους

Στη βάση των σηραγγωδών Στη βάση των σηραγγωδών 
σωμάτων βρίσκονταισωμάτων βρίσκονται

 οι οι βολβοσηραγγώδεις βολβοσηραγγώδεις 
μύες   μύες   που προωθούν το που προωθούν το 
σπέρμα στην ουρήθρα κατά σπέρμα στην ουρήθρα κατά ρμ η ρή ρρμ η ρή ρ
την εκσπερμάτιση την εκσπερμάτιση 

 οιοι ισχιοσηραγγώδεις μύεςισχιοσηραγγώδεις μύες οιοι ισχιοσηραγγώδεις μύες ισχιοσηραγγώδεις μύες 
που συμβάλλουν στην που συμβάλλουν στην 
αύξηση της σκληρότητας αύξηση της σκληρότητας 
κατά τη στύσηκατά τη στύσηκατά τη στύση.κατά τη στύση.



Η δομή του πέουςΗ δομή του πέουςΗ δομή του πέουςΗ δομή του πέους

ΣΠΟΓΓΣΠΟΓΓΙΙΩ∆ΕΣ ΣΩΜΑΩ∆ΕΣ ΣΩΜΑ

 Το σπογγΤο σπογγιιώδες σώμα ώδες σώμα 
περιβάλλει και προστατεύει την περιβάλλει και προστατεύει την 
ουρήθρα κάτω από τα ουρήθρα κάτω από τα 

ώδώδσηραγγώδη.σηραγγώδη.
 Εκτείνεται μπροστά Εκτείνεται μπροστά 

σχηματίζοντας την σχηματίζοντας την βάλανο.βάλανο.
 Αποτελείται από Αποτελείται από σπογγώδη σπογγώδη 

στυτικό ιστόστυτικό ιστό, , λείες μυϊκές ίνεςλείες μυϊκές ίνες
και ευρύτερα και ευρύτερα κολποειδήκολποειδή σε σε 
σχέση με τα σηραγγώδη.σχέση με τα σηραγγώδη.



Η δομή του πέουςΗ δομή του πέουςΗ δομή του πέουςΗ δομή του πέους

Γύρω από τις δομές αυτές Γύρω από τις δομές αυτές 
υπάρχειυπάρχει

 Η περιτονία του Buck            Η περιτονία του Buck            
(παχύ ελαστικό στρώμα που (παχύ ελαστικό στρώμα που 
συνδέεται με τον ινώδησυνδέεται με τον ινώδησυνδέεται με τον ινώδη συνδέεται με τον ινώδη 
χιτώνα).χιτώνα).

 Η περιτονία του Η περιτονία του Colles          Colles          
(στρώμα από υποδόριο ιστό).(στρώμα από υποδόριο ιστό).

 Το δέρμαΤο δέρμα



Οι αρτηρίες του πέουςΟι αρτηρίες του πέουςΟι αρτηρίες του πέουςΟι αρτηρίες του πέους

Παρέχουν το αρτηριακό Παρέχουν το αρτηριακό 
αίμα στο πέοςαίμα στο πέοςμ ςμ ς

∆ιαιρούνται σε:∆ιαιρούνται σε:ρρ
 Σηραγγώδεις Σηραγγώδεις 
αρτηρίεςαρτηρίες

 Ραχιαίες αρτηρίεςΡαχιαίες αρτηρίες
 Βολβικές αρτηρίεςΒολβικές αρτηρίεςβ ς ρ ηρ ςβ ς ρ ηρ ς
 Ουρηθριαίες αρτηρίεςΟυρηθριαίες αρτηρίες



Οι αρτηρίες του πέουςΟι αρτηρίες του πέους

ΣΗΡΑΓΓΩ∆ΕΙΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣΣΗΡΑΓΓΩ∆ΕΙΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ

 Παρέχουν τον κύριο όγκο του Παρέχουν τον κύριο όγκο του 
αίματος διατρέχοντας τα αίματος διατρέχοντας τα 
σηραγγώδη σώματα στο κέντρο σηραγγώδη σώματα στο κέντρο 
τους.τους.

 ∆ιακλαδίζονται στις ελικοειδείς∆ιακλαδίζονται στις ελικοειδείς ∆ιακλαδίζονται στις ελικοειδείς ∆ιακλαδίζονται στις ελικοειδείς 
αρτηρίες και καταλήγουν στα αρτηρίες και καταλήγουν στα 
κολποειδή των σηραγγωδών.κολποειδή των σηραγγωδών.
Α ή λ ώδ ίΑ ή λ ώδ ί Αυτή η κοχλιώδης πορεία των Αυτή η κοχλιώδης πορεία των 
ελικοειδών αρτηριών τους ελικοειδών αρτηριών τους 
επιτρέπει να αυξάνουν το επιτρέπει να αυξάνουν το 
μήκος τους κατά τη στύση μήκος τους κατά τη στύση (έτσι (έτσι 
αυξάνουν ή ελαττώνουν την αυξάνουν ή ελαττώνουν την 
παροχή αίματος στα κολποειδή).παροχή αίματος στα κολποειδή).



Οι αρτηρίες του πέουςΟι αρτηρίες του πέουςΟι αρτηρίες του πέουςΟι αρτηρίες του πέους

ΡΑΧΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣΡΑΧΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ
 ∆ιατρέχουν κατά μήκος του ∆ιατρέχουν κατά μήκος του 

πέους κάτω από την περιτονία πέους κάτω από την περιτονία 
του του Buck.Buck.
Α δ ύ ώδ ώΑ δ ύ ώδ ώ Αρδεύουν το σπογγώδες σώμα.Αρδεύουν το σπογγώδες σώμα.

 Το τελικό τμήμα αυτών Το τελικό τμήμα αυτών 
προκαλεί προκαλεί διόγκωση της διόγκωση της 
βαλάνουβαλάνου κατά τη στύσηκατά τη στύσηβαλάνουβαλάνου κατά τη στύση.κατά τη στύση.

ΒΟΛΒΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΒΟΛΒΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ
Α δ ύ ό ύ άΑ δ ύ ό ύ ά Αρδεύει μόνο το εγγύς άκρο της Αρδεύει μόνο το εγγύς άκρο της 
ουρήθρας και τους αδένες του ουρήθρας και τους αδένες του 
Cowper.Cowper.

OΥΡΗΘΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑOΥΡΗΘΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ
 Αρδεύει την υπόλοιπη ουρήθρα Αρδεύει την υπόλοιπη ουρήθρα 

και το σπογγώδες σώμακαι το σπογγώδες σώμακαι το σπογγώδες σώμα.και το σπογγώδες σώμα.



Οι φλέβες του πέουςΟι φλέβες του πέουςΟι φλέβες του πέουςΟι φλέβες του πέους

Το φλεβικό σύστημα Το φλεβικό σύστημα 
διαιρείται σεδιαιρείται σε

3 επίπεδα:3 επίπεδα:

Ε όΕ ό ΕπιφανειακόΕπιφανειακό
 ΜεσαίοΜεσαίο
 Εν τω βάθειΕν τω βάθει Εν τω βάθειΕν τω βάθει



Οι φλέβες του πέουςΟι φλέβες του πέουςφ β ς ςφ β ς ς
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 Παροχετεύει το δέρμα του Παροχετεύει το δέρμα του ρ χ ρμρ χ ρμ

πέους και τους επιφανειακούς πέους και τους επιφανειακούς 
ιστούς.ιστούς.

ΜΕΣΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΜΕΣΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 Αποτελείται από τις εν τω βάθει Αποτελείται από τις εν τω βάθει 

ραχιαίες και περισπώμενες ραχιαίες και περισπώμενες 
λέβλέβφλέβες.φλέβες.

 Παροχετεύει το αίμα από τη Παροχετεύει το αίμα από τη 
βάλανο, το σπογγώδες σώμα βάλανο, το σπογγώδες σώμα 
και τα έξω 2/3 τωνκαι τα έξω 2/3 τωνκαι τα έξω 2/3 των και τα έξω 2/3 των 
σηραγγωδών σωμάτων.σηραγγωδών σωμάτων.

ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ
 Αποτελείται από τις Αποτελείται από τις 

σηραγγώδεις που σηραγγώδεις που 
παροχετεύουν τους εν τω βάθειπαροχετεύουν τους εν τω βάθειπαροχετεύουν τους εν τω βάθει παροχετεύουν τους εν τω βάθει 
σηραγγώδεις ιστούς.σηραγγώδεις ιστούς.



Οι φλέβες του πέουςΟι φλέβες του πέους

Ένα δίκτυο από φλεβίδια συνδέει τη Ένα δίκτυο από φλεβίδια συνδέει τη 
βάλανο του σπογγβάλανο του σπογγιιώδους σώματος ώδους σώματος 

μεμε τα σηραγγώδη.τα σηραγγώδη.

Έτσι ουσίες που απορροφώνται απόΈτσι ουσίες που απορροφώνται από
το βλεννογόνο της ουρήθραςτο βλεννογόνο της ουρήθρας
φτάνουν στο στυτικό ιστό.φτάνουν στο στυτικό ιστό.



ΚΝΣ ύΚΝΣ ύ  ΗΗ μέση προοπτική περιοχή (MPOA)μέση προοπτική περιοχή (MPOA)ΚΝΣ και στύσηΚΝΣ και στύση  Η Η μέση προοπτική περιοχή (MPOA)μέση προοπτική περιοχή (MPOA)
του υποθαλάμου αποτελεί την περιοχή του υποθαλάμου αποτελεί την περιοχή 
ολοκλήρωσης του κεντρικού ελέγχου ολοκλήρωσης του κεντρικού ελέγχου 
της στύσηςτης στύσηςτης στύσης.της στύσης.
 Εκεί μεταφέρονται αισθητηριακές Εκεί μεταφέρονται αισθητηριακές 
ώσεις ώσεις από τοαπό το φλοιό του εγκεφάλου.φλοιό του εγκεφάλου.
Μ ί δ β β έΜ ί δ β β έ Μερικοί νευροδιαβιβαστές που Μερικοί νευροδιαβιβαστές που 
υπεισέρχονται σε αυτή τη περιοχή υπεισέρχονται σε αυτή τη περιοχή 
είναι: ντοπαμίνη, ωκυτοκίνη, είναι: ντοπαμίνη, ωκυτοκίνη, 
σεροτονίνησεροτονίνη νορεπινεφρίνηνορεπινεφρίνησεροτονίνησεροτονίνη,νορεπινεφρίνη,νορεπινεφρίνη

Ντοπαμινεργικοί και ΑδρενεργικοίΝτοπαμινεργικοί και Αδρενεργικοί
υποδοχείς ευοδώνουν τη σεξουαλική υποδοχείς ευοδώνουν τη σεξουαλική 
δ έδ έδιέγερση.διέγερση.
Οι υποδοχείς της ΣεροτονίνηςΟι υποδοχείς της Σεροτονίνης
ελαττώνουν τη σεξουαλική διέγερση.ελαττώνουν τη σεξουαλική διέγερση.

 Ο Ο παρακοιλιακός πυρήνας (PVN)παρακοιλιακός πυρήνας (PVN)
υποδέχεται νευρικά ερεθίσματα από τη υποδέχεται νευρικά ερεθίσματα από τη 
περιοχή περιοχή MPOA MPOA και έχει πιθανώς θετική και έχει πιθανώς θετική 
επίδραση στη στύση (προστυτική επίδραση στη στύση (προστυτική 
δράση).δράση).



Νευροανατομία του πέουςΝευροανατομία του πέους

ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗΘ11-Ο2

 υπεύθυνη για τη διατήρηση της υπεύθυνη για τη διατήρηση της 
φυσιολογικής φυσιολογικής χάλασης του χάλασης του 
πέουςπέους και την επιστροφή στηκαι την επιστροφή στη

Ι2-Ι4

πέουςπέους και την επιστροφή στη και την επιστροφή στη 
κατάσταση αυτή μετά το τέλος της κατάσταση αυτή μετά το τέλος της 
σεξουαλικήςσεξουαλικής δραστηριότητας.δραστηριότητας.

Οι συμπαθητικές νευρικές ίνες Οι συμπαθητικές νευρικές ίνες 
αφήνουν το αφήνουν το Υπογάστριο

λέ
Αιδοιϊκό

νωτιαίο μυελό στη θωρακοσφυική νωτιαίο μυελό στη θωρακοσφυική 
περιοχή περιοχή 

και φτάνουν στο κάτω υπογάστριο και φτάνουν στο κάτω υπογάστριο 
λέλέ

πλέγμα

Σηραγγώδες

νεύρο

πλέγμα.πλέγμα.
Από εκεί φθάνουν στο πέος μέσω Από εκεί φθάνουν στο πέος μέσω 

των των 
δώ ύδώ ύ

Σηραγγώδες
νεύρο

σηραγγωδών νεύρων.σηραγγωδών νεύρων.



ΝορεπινεφρίνηΝορεπινεφρίνη

ΧΑΛΑΣΗΧΑΛΑΣΗ

ρ φρ ηρ φρ η
Νευροπεπτίδιο ΥΝευροπεπτίδιο Υ

ΧΑΛΑΣΗΧΑΛΑΣΗ
ΕνδοθηλίνηΕνδοθηλίνη

ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ
Σύσπαση  λ.μ.ι. :Σύσπαση  λ.μ.ι. :
κολποειδώνκολποειδών

δί (15δί (15 30 ) PO2 30 H30 ) PO2 30 Hαρτηριδίων (15 αρτηριδίων (15 -- 30 μ)              PO2 : 30 mmHg30 μ)              PO2 : 30 mmHg
ελεύθερη ροή φλεβιδίωνελεύθερη ροή φλεβιδίων



Νευροανατομία του πέουςΝευροανατομία του πέουςρ μ ςρ μ ς

ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ

 υπεύθυνη για τη υπεύθυνη για τη αγγειοδιαστολήαγγειοδιαστολή
του αγγειακού συστήματος και τητου αγγειακού συστήματος και τη

Ι2-Ι4

του αγγειακού συστήματος και τη του αγγειακού συστήματος και τη 
χάλασης των λείων μυϊκών χάλασης των λείων μυϊκών 
ινών του σηραγγώδουςινών του σηραγγώδους.. Αυτό Αυτό 
οδηγεί στη στύση.οδηγεί στη στύση.

Οι παρασυμπαθητικές νευρικές ίνες Οι παρασυμπαθητικές νευρικές ίνες 
αφήνουν το νωτιαίο μυελό στη αφήνουν το νωτιαίο μυελό στη 

οσφυοιερήοσφυοιερή
Υπογάστριο
πλέγμα οσφυοιερή οσφυοιερή 

περιοχή και φτάνουν στο κάτω περιοχή και φτάνουν στο κάτω 
υπογάστριουπογάστριο

πλέγμα. Από εκεί φθάνουν στο πέοςπλέγμα. Από εκεί φθάνουν στο πέος

πλέγμα

Σηραγγώδες πλέγμα. Από εκεί φθάνουν στο πέος πλέγμα. Από εκεί φθάνουν στο πέος 
μέσω μέσω 

των σηραγγωδών νεύρων.των σηραγγωδών νεύρων.

Σηραγγώδες
νεύρο



ΣΤΥΣΗΣΤΥΣΗ

AchAch
VIPVIPVIPVIP

NONO

Xάλ λXάλ λ

NONO

Xάλαση  λ.μ.ι. :Xάλαση  λ.μ.ι. :
πλήρωση κολποειδώνπλήρωση κολποειδών
διάταση αρτηριδίων (100μ)διάταση αρτηριδίων (100μ)διάταση αρτηριδίων (100μ)διάταση αρτηριδίων (100μ)
συμπίεση φλεβικού δικτύουσυμπίεση φλεβικού δικτύου
ΡΟ2 : 100 mmHgΡΟ2 : 100 mmHg



Νευροανατομία του πέουςΝευροανατομία του πέουςΝευροανατομία του πέουςΝευροανατομία του πέους

ΣΗΡΑΓΓΩ∆Η ΝΕΥΡΑΣΗΡΑΓΓΩ∆Η ΝΕΥΡΑ

 Προστατεύονται από ινώδη ιστόΠροστατεύονται από ινώδη ιστό Προστατεύονται από ινώδη ιστό Προστατεύονται από ινώδη ιστό 
για να αποφεύγεται η συμπίεση για να αποφεύγεται η συμπίεση 
κατά τη στύση όταν η αρτηριακή κατά τη στύση όταν η αρτηριακή 
πίεση στα σηραγγώδη φτάνειπίεση στα σηραγγώδη φτάνειπίεση στα σηραγγώδη φτάνει πίεση στα σηραγγώδη φτάνει 
περίπου την συστολική περίπου την συστολική 
αρτηριακή πίεση.αρτηριακή πίεση.

Αιδοιϊκό νεύρο

Αιδοιϊκό πλέγμα
Σηραγγώδη
νεύρα

 Καταστρέφονται εύκολαΚαταστρέφονται εύκολα κατά κατά 
τη διάρκεια επεμβάσεων στο τη διάρκεια επεμβάσεων στο 
ορθό την ουροδόχο κύστη καιορθό την ουροδόχο κύστη και

Αιδοιϊκό νεύρονεύρα

Ραχιαίο ν.
Του πέους

ορθό, την ουροδόχο κύστη και ορθό, την ουροδόχο κύστη και 
τον προστάτη.τον προστάτη.



Νευροανατομία του πέουςΝευροανατομία του πέουςΝευροανατομία του πέουςΝευροανατομία του πέους

ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 Μεταφέρει αισθητικά Μεταφέρει αισθητικά 
θί ήθί ήερεθίσματα αφής, ερεθίσματα αφής, 

θερμοκρασίας και πόνου σε θερμοκρασίας και πόνου σε 
κέντρα του εγκεφάλου.κέντρα του εγκεφάλου.

Οι βολβο Οι βολβο && ισχιοσηραγγώδεις μύες ισχιοσηραγγώδεις μύες 
νευρώνονται από μια σωματική νευρώνονται από μια σωματική 

Αιδοιϊκό νεύρο

Αιδοιϊκό πλέγμα
Σηραγγώδη
νεύρα νευρική οδό.νευρική οδό.

 Με τη σύσπαση του ισχιοΜε τη σύσπαση του ισχιο--
σηραγγώδους μυός προκαλείται η σηραγγώδους μυός προκαλείται η 
φάση τηςφάση της σκληρότηταςσκληρότητας στύσηςστύσης

Αιδοιϊκό νεύρονεύρα

φάση της φάση της σκληρότηταςσκληρότητας στύσης.στύσης.
 Μετά ο βολβοσηραγγώδης Μετά ο βολβοσηραγγώδης 

συσπάται για να προκαλέσει συσπάται για να προκαλέσει 
άάεκσπερμάτισηεκσπερμάτιση..



Αλυσίδα γεγονότων που προκαλούν τη στύσηΑλυσίδα γεγονότων που προκαλούν τη στύσηγ γ ρ η ηγ γ ρ η η

Σεξουαλικός ερεθισμόςΣεξουαλικός ερεθισμόςξ ς ρ μ ςξ ς ρ μ ς

Χάλαση των λείων μυϊκών ινών Χάλαση των λείων μυϊκών ινών 
Αυξημένη παρασυμπαθητική δραστηριότητα

Μειωμένη περιφερική αντίστασηΜειωμένη περιφερική αντίσταση

Αύξηση πίεσης στα σηραγγώδη σώματαΑύξηση πίεσης στα σηραγγώδη σώματα

Αύξηση ροής αίματος σεΑύξηση ροής αίματος σε αρτηρίεςαρτηρίες και σεκαι σε
σηραγγώδη σώματασηραγγώδη σώματαηρ γγ η μηρ γγ η μ

Συμφόρηση κολποειδώνΣυμφόρηση κολποειδών και στύσηκαι στύσηΣυμφόρηση κολποειδώνΣυμφόρηση κολποειδών και στύσηκαι στύση

Melman A, Gingell JC. J Urol. 1999;161:5-11. 



Η φυσιολογία της στύσηςΗ φυσιολογία της στύσης

 Η σεξουαλική διέγερση οδηγεί σε Η σεξουαλική διέγερση οδηγεί σε 
 έκκριση ΝΟ. έκκριση ΝΟ. 
 αύξηση της δραστηριότητας του αύξηση της δραστηριότητας του 

παρασυμπαθητικούπαρασυμπαθητικούπαρασυμπαθητικούπαρασυμπαθητικού

Έτσι, Έτσι, προκαλείπροκαλείται ται αγγειοδιαστολή αγγειοδιαστολή 
των σηραγγωδών και ελικοειδώντων σηραγγωδών και ελικοειδώντων σηραγγωδών και ελικοειδών των σηραγγωδών και ελικοειδών 
αρτηριών και χάλαση των λείων αρτηριών και χάλαση των λείων 
μυϊκών ινών.μυϊκών ινών.
Α ό δ ί δ λήΑ ό δ ί δ λή Αυτό οδηγεί σε διαστολή των Αυτό οδηγεί σε διαστολή των 
κολποειδών μέσα στα σηραγγώδη κολποειδών μέσα στα σηραγγώδη 
και την πλήρωσή τους με αίμα.και την πλήρωσή τους με αίμα.
Τ έ δ ώ ίΤ έ δ ώ ί Το πέος διογκώνεται,γίνεται πιο Το πέος διογκώνεται,γίνεται πιο 
σκληρό και ανέρχεται από τη σκληρό και ανέρχεται από τη 
συνηθισμένη του θέση. συνηθισμένη του θέση. 



Η φυσιολογία της στύσηςΗ φυσιολογία της στύσης

 Μόλις αρχίσει η στύση, η Μόλις αρχίσει η στύση, η 
διάταση των σηραγγωδών διάταση των σηραγγωδών 
σωμάτων προκαλεί συμπίεση σωμάτων προκαλεί συμπίεση 
των φλεβιδίων των κολποειδών των φλεβιδίων των κολποειδών 
λ βώ ά ώδλ βώ ά ώδφλεβών πάνω στον ινώδη φλεβών πάνω στον ινώδη 

χιτώνα, περιορίζοντας τη χιτώνα, περιορίζοντας τη 
φλεβική αποχέτευση.φλεβική αποχέτευση.

 Αυτό Αυτό παγιδεύει το αίμαπαγιδεύει το αίμα μέσα μέσα 
στο πέος και αυξάνει την πίεση στο πέος και αυξάνει την πίεση 
στα κολποειδή και κατά αυτό στα κολποειδή και κατά αυτό 

ό λ όό λ ότον τρόπο την σκληρότητα της τον τρόπο την σκληρότητα της 
στύσης.στύσης.

 Η σύσπαση των Η σύσπαση των 
δώ ώδώ ώισχιοσηραγγωδών μυών ισχιοσηραγγωδών μυών 

προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη 
αύξηση της σκληρότητας. αύξηση της σκληρότητας. 



Η φυσιολογία της στύσηςΗ φυσιολογία της στύσηςΗ φυσιολογία της στύσηςΗ φυσιολογία της στύσης

 Έκκριση νοραδρεναλίνης που Έκκριση νοραδρεναλίνης που 
συνδέεται με ασυνδέεται με α11, α, α22 αδρενεργικούς αδρενεργικούς 
υποδοχείς στα λεία μυϊκά κύτταρα υποδοχείς στα λεία μυϊκά κύτταρα 
του πέους προκαλεί αύξηση των του πέους προκαλεί αύξηση των 
όό CC ++++ιόντων ιόντων CaCa++++..

 σύσπαση των λείων μυϊκών ινών σύσπαση των λείων μυϊκών ινών 
των ελικοειδών αρτηριών και των ελικοειδών αρτηριών και 
κολποειδών στα σηραγγώδη. κολποειδών στα σηραγγώδη. 

 Ελαττώνεται η εισροή αίματος και Ελαττώνεται η εισροή αίματος και 
συσπώνται τα κολποειδή.συσπώνται τα κολποειδή.

 Αντίθετα ελαττώνεται η συμπίεση Αντίθετα ελαττώνεται η συμπίεση 
των φλεβιδίων των κολποειδών, των φλεβιδίων των κολποειδών, 
αυξάνεται η η ροή στη φλεβική αυξάνεται η η ροή στη φλεβική ξ η η ρ ή η φ β ήξ η η ρ ή η φ β ή
παροχέτευση του σηραγγώδους παροχέτευση του σηραγγώδους 
και αυτό οδηγεί στη χάλασή του.και αυτό οδηγεί στη χάλασή του.



Στυτικός μηχανισμόςΣτυτικός μηχανισμός

Το NO (μονοξείδιο του αζώτου) και το Το NO (μονοξείδιο του αζώτου) και το 
σύστημα NANC (μη αδρενεργικό μη σύστημα NANC (μη αδρενεργικό μη 
χολινεργικό σύστημα)χολινεργικό σύστημα)

 ΤοΤο συμπαθητικόσυμπαθητικό καικαι παρασυμπαθητικόπαρασυμπαθητικό σύστημασύστημα συμπληρώνονταισυμπληρώνονται απόαπό τοτο ΤοΤο συμπαθητικόσυμπαθητικό καικαι παρασυμπαθητικόπαρασυμπαθητικό σύστημασύστημα συμπληρώνονταισυμπληρώνονται απόαπό τοτο
σύστημασύστημα NANCNANC..

 OιOι οδοίοδοί τηςτης γουανιλικήςγουανιλικής κυκλάσης/κυκλάσης/ cGMPcGMP καικαι αδενυλικήςαδενυλικής κυκλάσης/κυκλάσης/ cAMPcAMP
εμπλέκονταιεμπλέκονται στηστη χάλασηχάλαση τηςτης λείαςλείας μυϊκήςμυϊκής ίναςίνας καικαι τητη στυτικήστυτική λειτουργίαλειτουργίαεμπλέκονταιεμπλέκονται στηστη χάλασηχάλαση τηςτης λείαςλείας μυϊκήςμυϊκής ίναςίνας καικαι τητη στυτικήστυτική λειτουργίαλειτουργία..



Η οδός τηςΗ οδός της cGMPcGMPΗ οδός της Η οδός της cGMPcGMP
 ΚατάΚατά τητη σεξουαλικήσεξουαλική διέγερσηδιέγερση τοτο NANCNANC

εκκρίνειεκκρίνει έναένα νευροδιαβιβαστήνευροδιαβιβαστή τοτο NONOεκκρίνειεκκρίνει έναένα νευροδιαβιβαστή,νευροδιαβιβαστή, τοτο NONO
(μονοξείδιο(μονοξείδιο τουτου αζώτου)αζώτου)..

 ΤοΤο NONO ενεργοποιείενεργοποιεί τοτο ένζυμοένζυμο GCGC
(γουανυλική(γουανυλική κυκλάση)κυκλάση)..

 ΗΗ GCGC ενεργοποιείενεργοποιεί τηντην GTPGTP (τριφωσφορική(τριφωσφορική
γουανοσίνη)γουανοσίνη) καικαι σχηματίζεταισχηματίζεται ηη cGMPcGMP
(κυκλική(κυκλική μονοφωσφορικήμονοφωσφορική γουανοσίνη)γουανοσίνη)..

 ΗΗ cGMPcGMP προκαλείπροκαλεί ελάττωσηελάττωση τωντων ΗΗ cGMPcGMP προκαλείπροκαλεί ελάττωσηελάττωση τωντων
ενδοκυττάριωνενδοκυττάριων ιόντωνιόντων Ca++Ca++

 ToTo ελαττωμένοελαττωμένο ενδοκυττάριοενδοκυττάριο CaCa++++προκαλείπροκαλεί
χάλασηχάλαση τηςτης λείαςλείας μυϊκήςμυϊκής ίναςίνας..

 ΗΗ χάλασηχάλαση τηςτης λείαςλείας μυϊκήςμυϊκής ίναςίνας οδηγείοδηγεί σεσε
διόγκωσηδιόγκωση τουτου στυτικούστυτικού ιστούιστού τουτου πέουςπέους..

ToTo cGMPcGMP αποδομείταιαποδομείται απόαπό έναένα ένζυμοένζυμο πουπου ονομάζεταιονομάζεται φωσφοδιεστεράσηφωσφοδιεστεράση
τύπουτύπου 55 (PDE(PDE--55))..
HH αναστολήαναστολή τηςτης PDEPDE--55 προκαλείπροκαλεί αναστολήαναστολή ήή καθυστέρησηκαθυστέρηση τηςτης αποδόμησηςαποδόμησης τουτουα ασ ο ήα ασ ο ή ηςης 55 ρο α ερο α ε α ασ ο ήα ασ ο ή ήή αθυσ έρησηαθυσ έρηση ηςης α οδόμησηςα οδόμησης ουου
cGMPcGMP καικαι έτσιέτσι βοηθάβοηθά στηνστην διατήρησηδιατήρηση ήή βελτίωσηβελτίωση τηςτης στύσηςστύσης..



Η οδός τηςΗ οδός τηςς ηςς ης
cΑMPcΑMP

 ΟιΟι PGEPGE (προσταγλανδίνη(προσταγλανδίνη Ε)Ε) καικαι VIPVIP (αγγειοδραστικό(αγγειοδραστικό εντερικόεντερικό πεπτίδιο)πεπτίδιο)
ενεργοποιούνενεργοποιούν τοτο ένζυμοένζυμο αδενυλικήαδενυλική κυκλάσηκυκλάση..
ΗΗ δ λ ήδ λ ή λάλά έέ ATPATP (( ήή δ ί )δ ί ) AMPAMP ΗΗ αδενυλικήαδενυλική κυκλάσηκυκλάση μετατρέπειμετατρέπει τοτο ATPATP ((τριφωσφορικήτριφωσφορική αδενοσίνη)αδενοσίνη) σεσε cAMPcAMP
((κυκλικήκυκλική μονοφωσφορικήμονοφωσφορική αδενοσίνη)αδενοσίνη) ..

 ΤΤαα αυξημένααυξημένα επίπεδαεπίπεδα τηςτης cAMPcAMP προκαλούνπροκαλούν έξοδοέξοδο τωντων ιόντωνιόντων Ca++Ca++ απόαπό τατα
λείαλεία μυϊκάμυϊκά κύτταρακύτταρα μεμε αποτέλεσμααποτέλεσμα τητη χάλασηχάλαση τουτου μυόςμυός καικαι τητη στύσηστύση τουτου πέουςπέους..



Η ενδοηραγγώδης πίεση Οξυγόνου καθορίζει τηνΗ ενδοηραγγώδης πίεση Οξυγόνου καθορίζει την 
παραγωγή NO και το στυτικό μηχανισμό

>> Χαμηλή συγκέντρωση ΟΧαμηλή συγκέντρωση Οξυγόνουξυγόνου: 25: 25--43 mmHg (Χάλαση43 mmHg (Χάλαση>> Χαμηλή συγκέντρωση ΟΧαμηλή συγκέντρωση Οξυγόνουξυγόνου: 25: 25 43 mmHg (Χάλαση 43 mmHg (Χάλαση 
ππέέους)ους)

•• Ελαττωμένη σύνθεση NO Ελαττωμένη σύνθεση NO 
•• Παρεμπόδιση ενδοθηλιακών και νευρογενών Παρεμπόδιση ενδοθηλιακών και νευρογενών 
μηχανισμμηχανισμών χάλασηςών χάλασης
•• ΣύσπασηΣύσπαση•• ΣύσπασηΣύσπαση

>> Υψηλή συγκέντρωση ΟΥψηλή συγκέντρωση Οξυγόνουξυγόνου: 100 mmHg (Στύση): 100 mmHg (Στύση)
•• Αυξημένη σύνθεση NOΑυξημένη σύνθεση NO
•• Ελαττωμένη σύνθεση ενΕλαττωμένη σύνθεση ενδοθηλίνηςδοθηλίνης
•• ΧΧάλασηάλαση

2-10

•• ΧΧάλασηάλαση



ΡΟΛΟΣ ΕΝ∆ΟΘΗΛΙΝΗΣ 1 (ΕΤ1)ΕΝ∆ΟΘΗΛΙΝΗΣ 1 (ΕΤ1)

ΕΤ1+ υποδοχεας Εa (λ.μ.ι. Σηραγγώδους)
αύξηση ενδ. Ca και αγγειοσύσπαση

βΕΤ1+ υποδοχέας Εβ
ελάττωση ενδ. Ca  και αγγειοδιαστολή

ΡΟΛΟΣ RhoA/RhoAkinaseRhoA/RhoAkinase (G protein)

Ρυθμιστής κυτταροσκελετού ακτίνης/ κυτ. πολλα
πλασιασμού/ δημιουργίας εστιακής ίνωσης και
σύσπασης (σύνδεση ακτίνης-μυοσίνης) 



Η σταθερή ή υποτροπιάζουσα
αδυναμία επίτευξης ή/καιαδυναμία επίτευξης ή/και 
διατήρησης στύσης ικανής 
για σεξουαλική επαφήγ ξ ή φή



∆ιαταραχές σεξουαλικής λειτουργίας του ∆ιαταραχές σεξουαλικής λειτουργίας του ∆ιαταραχές σεξουαλικής λειτουργίας του ∆ιαταραχές σεξουαλικής λειτουργίας του ρ χ ς ξ ής ργ ςρ χ ς ξ ής ργ ς
άνδραάνδρα

ρ χ ς ξ ής ργ ςρ χ ς ξ ής ργ ς
άνδραάνδρα

 ∆ιαταραχές της επιθυμίας∆ιαταραχές της επιθυμίας
 υπερδραστηριότηταυπερδραστηριότητα

έ δ όέ δ ό

 ∆ιαταραχές ∆ιαταραχές 
οργασμούοργασμού

 μειωμένη δραστηριότηταμειωμένη δραστηριότητα
 απέχθεια προς τη σεξουαλική απέχθεια προς τη σεξουαλική 

δραστηριότηταδραστηριότητα
 ∆ιαταραχές της στύσης∆ιαταραχές της στύσης

ργ μργ μ
 ανοργασμίαανοργασμία
 καθυστερημένος καθυστερημένος 

οργασμόςοργασμός
 ∆ιαταραχές της στύσης∆ιαταραχές της στύσης

 στυτική δυσλειτουργίαστυτική δυσλειτουργία
 παρατεταμένη στύση (πριαπισμός)παρατεταμένη στύση (πριαπισμός)

δ ί ά ύδ ί ά ύ

ργ μ ςργ μ ς

 ∆ιαταραχές ∆ιαταραχές 
αισθητικότηταςαισθητικότητας

θ όθ ό δυσμορφία κατά τη στύση δυσμορφία κατά τη στύση 
 ∆ιαταραχές της ∆ιαταραχές της 
εκσπερμάτισηςεκσπερμάτισης

 υποαισθητικότηταυποαισθητικότητα
 υπεραισθητικότηταυπεραισθητικότητα
 πόνος κατά τη σεξουαλική πόνος κατά τη σεξουαλική 

δ όδ ό πρόωρη εκσπερμάτισηπρόωρη εκσπερμάτιση
 καθυστερημένη εκσπερμάτισηκαθυστερημένη εκσπερμάτιση
 αδυναμία εκσπερμάτισηςαδυναμία εκσπερμάτισης

δραστηριότηταδραστηριότητα

 παλίνδρομη εκσπερμάτισηπαλίνδρομη εκσπερμάτιση



Ψ ή ΑίΨ ή Αί EDEDΨυχογενή Αίτια της Ψυχογενή Αίτια της EDED

ΚατάθλιψηΚατάθλιψη

Ψυχογενή
Άγχος απόδοσηςΆγχος απόδοσης

Προβλήματα σχέσεωνΠροβλήματα σχέσεων ΨυχογενήΠροβλήματα σχέσεωνΠροβλήματα σχέσεων

Ψυχοκοινωνικά προβλήματαΨυχοκοινωνικά προβλήματα

Ψυχολογική καταπόνησηΨυχολογική καταπόνηση

Aizenberg D et al. J Clin Psych. 1995;56:137-141. 
Araujo AB et al. Am J Epidemiol. 2000;152:533-541.
Lue TF N Engl J Med 2000;342:1802 1813Lue TF. N Engl J Med. 2000;342:1802-1813. 
Shabsigh R et al. Urology. 1998;52:848-852. 
Tiefer L, Schuetz-Mueller D. Urol Clin North Am. 1995;22:767-773. 
Usta MF et al. Urology. 2001;57:758-762. 



Οργανικά ΑίτιαΟργανικά Αίτια EDEDΟργανικά Αίτια Οργανικά Αίτια EDED

ΚαρδιαγγειακάΚαρδιαγγειακά

ΝευροΝευρογενήγενή

Οργανικά

ΝευροΝευρογενήγενή

ΟρμονικάΟρμονικά
Οργανικά

Πεϊκά τραύματα/άλλες Πεϊκά τραύματα/άλλες 

θή (λθή (λ P i )P i )παθήσεις (λ.χ. παθήσεις (λ.χ. Peyronie)Peyronie)

Φαρμακευτική ΑγωγήΦαρμακευτική Αγωγή//ρμ ή γ γήρμ ή γ γή//

Χειρουργικές επεμβάσειςΧειρουργικές επεμβάσεις

Lue TF. N Engl J Med. 2000;342:1802-1813. 
Miller TA. Am Fam Phys. 2001;61:95-104.
NIH Consensus Development Panel on Impotence. JAMA. 1993;270:83-90.



ΑιτιολογίαΑιτιολογία EDED:: Ψυχογενής και οργανικήΨυχογενής και οργανικήΑιτιολογία Αιτιολογία EDED:: Ψυχογενής και οργανικήΨυχογενής και οργανική
Η ED πολύ συχνά περιλαμβάνει συνδυασμό ψυχογενών και οργανικώνΗ ED πολύ συχνά περιλαμβάνει συνδυασμό ψυχογενών και οργανικών 
παραγόντων.

Ψυχογενή Ψυχογενή 
και Οργανικάκαι Οργανικάκαι Οργανικάκαι Οργανικά

αίτιααίτια

Tiefer L, Schuetz-Mueller D. Urol Clin North Am. 1995;22:767-773.



Κύριοι Παράγοντες Κινδύνου γιαΚύριοι Παράγοντες Κινδύνου για EDED

 ΗλικίαΗλικία  ΦάρμακαΦάρμακα
 Προοδευτική μείωση Προοδευτική μείωση 
λειτουργικότηταςλειτουργικότητας

 ΑντιυπερτασικάΑντιυπερτασικά
 ∆ιουρητικά∆ιουρητικά ThiazideThiazide

 Ψυχολογικά θέματαΨυχολογικά θέματα
 Χρόνιες παθήσειςΧρόνιες παθήσεις

 ββ--blockersblockers
 ΑντικαταθλιπτκάΑντικαταθλιπτκά

 ΥπέρτασηΥπέρταση
 ∆ιαβήτης∆ιαβήτης

 Αναστολείς Αναστολείς 
επαναπρόσληψης της επαναπρόσληψης της 
Σ ίΣ ί

 ΚατάθλιψηΚατάθλιψη
 Καρδιαγγειακή ΝόσοςΚαρδιαγγειακή Νόσος

ΣεροτονίνηςΣεροτονίνης

 Τρόπος ΖωήςΤρόπος Ζωής
StSt StressStress

 Υπερκατανάλωση αλκοόλΥπερκατανάλωση αλκοόλ
ΚάΚά

Feldman HA et al. J Urol. 1994;151:54-61.

 ΚάπνισμαΚάπνισμα



Η Η EDED εμφανίζεται και αυξάνεται με την ηλικίαεμφανίζεται και αυξάνεται με την ηλικία: : 
Cologne Male Survey (N=4883)Cologne Male Survey (N=4883)
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Κύριοι Παράγοντες Κινδύνου γιαΚύριοι Παράγοντες Κινδύνου για ED: ED: 

Χρόνιες ΠαθήσειςΧρόνιες Παθήσεις
Κίνδυνος γιαΚίνδυνος για ED*ED*Χρόνιες παθήσειςΧρόνιες παθήσεις

 2 92 9ΠροστάτηςΠροστάτης11
 4.14.1∆ιαβήτης∆ιαβήτης1,21,2

ς γς γρ ς ή ςρ ς ή ς

 1 81 8Κ δ ά βλήΚ δ ά βλή 11

 2.92.9ΠροστάτηςΠροστάτης
 2.62.6ΠεριφερικήΠεριφερική αγγειακή νόσοςαγγειακή νόσος11

 1 61 6ΥπέρτασηΥπέρταση1,21,2
 1.61.6ΥπερλιπιδαιμίαΥπερλιπιδαιμία11
 1.81.8Καρδιακά προβλήματαΚαρδιακά προβλήματα1       1       

 1.81.8ΚατάθλιψηΚατάθλιψη3,43,4
 1.61.6ΥπέρτασηΥπέρταση1,21,2

i l l l

*Age-adjusted odds ratio.  
Prostatic symptoms on the I-PSS questionnaire.

1.  Martin-Morales A et al. J Urol. 2001;166:569-575. 
2.  Braun M et al. Int J Impot Res. 2000;12:305-311. 
3.  Goldstein I. Am J Cardiol. 2000;86(suppl):41F-45F. 
4.  Feldman HA et al. J Urol. 1994;151:54-61.



ED: ED: Οιωνός Οιωνός ΚαρδιαγγειακΚαρδιαγγειακήής Νόσους Νόσου;;ςς ρ γγρ γγ ήήςς ;;

 Σε μελέτη Σε μελέτη 30 30 ανδρώνανδρών μεμε ED (IIEF EF domain=13.7ED (IIEF EF domain=13.7±±1.2, 1.2, μέση ηλικίαμέση ηλικία, , 
46 2 )46 2 ) 2727 λ ώ δ ώ ό λ ίλ ώ δ ώ ό λ ί (IIEF EF(IIEF EF46.2 y) 46.2 y) καικαι 27 27 φυσιολογικών ανδρών παρόμοιας ηλικίαςφυσιολογικών ανδρών παρόμοιας ηλικίας (IIEF EF (IIEF EF 
domain=21.3domain=21.3±±1.2; 1.2; μέση ηλικίαμέση ηλικία, 46.6 y) , 46.6 y) χωρίς ιστορικό χωρίς ιστορικό καρδαγγειακής καρδαγγειακής 
νόσου ήνόσου ή παρπαραγόντωναγόντων κινδύνουκινδύνου:  :  Οι άνδρες μεΟι άνδρες με ED ED συγκριτικά με τους συγκριτικά με τους 
φυσιολογικούς άνδρες εμφάνισανφυσιολογικούς άνδρες εμφάνισαν: : 
 Αντικειμενικές ενδείξειςΑντικειμενικές ενδείξεις κλινικήςκλινικής & & πεϊκής αγγειακής νόσουπεϊκής αγγειακής νόσου

(mean penile peak systolic velocity = 28(mean penile peak systolic velocity = 28±±3 m/s)3 m/s)(mean penile peak systolic velocity = 28(mean penile peak systolic velocity = 28±±3 m/s)3 m/s)
 ελαττωμένη ελαττωμένη flow mediatedflow mediated αγγειοδιαστολή βραχιονίου αρτηρίας αγγειοδιαστολή βραχιονίου αρτηρίας 

(p=0.014)(p=0.014)(p )(p )
 ΕλαττωμένηΕλαττωμένη μέγιστημέγιστη απόκρισηαπόκριση στα νιτρώδηστα νιτρώδη, 13, 13±±1.4% vs. 17.81.4% vs. 17.8±±1.4% 1.4% 

(p=0.02)(p=0.02)
 Βελτίωση τηςΒελτίωση της ED ED μεμε θεραπεία θεραπεία PDE5 inhibitor, PDE5 inhibitor, μέσημέση μεταβολήμεταβολή στοστο

IIEF EF domain score = 3IIEF EF domain score = 3

Kaiser DR et al. JACC. 2004;43:179-184.  





Η ΣΤΥΤΙΚΗ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΚΑΡ∆ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝ∆ΟΘΗΛΙΟΥΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝ∆ΟΘΗΛΙΟΥ


