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MANIFESTÅRILE CLINICE
ALE POLINEUROPATIEI DIABETICE
VEGETATIVE (PDV) ªI TRATAMENTUL LOR

REFERATE GENERALE

REZUMAT
Polineuropatia diabeticå vegetativå (PDV) numitå ¿i autonomå apare datoritå leziunilor sistemului nervos vegetativ. Manifestårile
clinice specifice nu apar niciodatå izolate, ele asociindu-se cu manifestårile polineuropatiei somatosenzitivå sau motorie, care ajung
pentru tratament în serviciile de neurologie. De aceea, neurologul trebuie så recunoascå ¿i chiar så trateze aceste manifeståri din
PDV. Leziunile sistemului nervos vegetativ se repercuteazå asupra activitå¡ii cordului, vaselor, plåmânilor, tubului digestiv, aparatului
genito-urinar ¿i osteoarticular. Tulburårile acestor organe beneficiazå de tratamente specifice la îndemâna neurologului ¿i unor
specialitå¡i interdisciplinare.
Lucrarea descrie sistematic toate manifestårile PDV ¿i terapia specificå lor.
Cuvinte cheie: Polineuropatie diabeticå vegetativå; manifeståri clinice; tratament; diabet zaharat

ABSTRACT
Diabetic vegetative polyneuropathy (DVP) known also as the autonomic neuropathy occurs due to lesions involving the vegetative
nervous system.
Specific clinical symptoms never appear isolatedly, as we mention a usual association to the sensitive or motor polyneuropathy
therefore they are managed into the departments of Neurology. For that reason, the neurologist should recognise or even treat the
clinical symptoms od DVP. Lesions of the vegetative nervous system lead to consequences regarding the activity of the heart blood
vessels lungs, alimentary tract, genito-urinary tract and also disorders of bone and cartilage.
Disorders upon these organs and systems may be managed through specific treatments used by neurologists and other inter-related
specialists.
The paperwork uses a methodical description of all clinical pictures of DVP and their specific therapy.
Key words: Diabetic vegetative polyneuropathy; clinical symptoms; therapy; diabetes mellitus

Polineuropatia diabeticå vegetativå (PDV) se mani-
festå prin multiple simptome, care duc bolnavul la
alte specialitå¡i decât neurologia, dar medicii neurologi
trebuie så le recunoascå ¿i så le trateze, mai ales cå nu
apar niciodatå izolate, ele asociindu-se cu manifeståri
clinice ¿i neurofiziologice ale polineuropatiei somato-
senzitivå sau motorie (1, 2, 3).

PDV poate debuta în orice stadiu al diabetului ¿i
se prezintå ca o alterare a func¡iei vagale. Principalul
factor de risc al atingerii vegetative în diabetul zaharat
(DZ) este hiperglicemia (4, 5).

DZ este cea mai frecventå cauzå de polineuropatie
vegetativå, având un tablou complex, deseori sever,
contribuind decisiv la agravarea prognosticului de ba-
zå. Evaluarea PDV trebuie fåcutå prima datå dupå 5
ani de evolu¡ie în DZ tip 1 ¿i chiar de la început în DZ
tip 2.

PDV cuprinde mai multe tulburåri în care sunt
afectate fibrele nervoase vegetative mici, slab mieli-
nizate ¿i nemielinizate. Ea este diagnosticatå într-o
propor¡ie mai mare dacå sunt utilizate teste specifice
pentru depistarea formelor subclinice ale polineu-
ropatiei (9, 10, 11).

I. MANIFESTÅRILE CLINICE ALE PDV

A. Tulburåri ale tractului digestiv

1. Atonia esofagianå se manifestå prin ulcera¡ii
esofagiene cu disfagie ¿i pirozis. Aceste simptome
sunt datorate unei întârzieri în evacuarea esofagului
¿i pentru cå degluti¡ia nu este urmatå de undele
propulsive. Poate så aparå ¿i reflux gastro-eso-
fagian.

2. Gastropareza diabeticå. Evacuarea gastricå este
întârziatå datoritå reducerii peristalticii, alimen-
tele stagneazå în stomac, provocând gre¡uri, vår-
såturi alimentare, balonare, senza¡ie de sa¡ietate,
inapeten¡å ¿i tulburarea echilibrului glicemic cu
tendin¡å la hipoglicemii. Radiologic se pune în
eviden¡å dilata¡ie gastricå, cu golire întârziatå a
stomacului, pilorul este lax, constatându-se ¿i o
atonie duodenalå.

3. Enteropatia diabeticå se manifestå prin diaree
apoaså, postprandialå, care dureazå zile la rând.
Pacien¡ii prezintå 10-20 scaune pe zi ¿i pierdere
ponderalå. Prezintå o rezisten¡å la terapia conven-
¡ionalå a diareelor, dar dispare dupå echilibrarea DZ.
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4. Colopatia diabeticå (atonia colonului) se manifestå
prin constipa¡ie, uneori alternând cu diaree. Ra-
diologic, se constatå o dilata¡ie a colonului.

5. Incontinen¡a fecalå se datoreazå atoniei sfincterului
anal.

6. Atonia vezicii biliare se manifestå printr-un sindrom
dispeptic biliar cu balonåri postprandiale. Vezica
biliarå este dilatatå ¿i nu se contractå dupå alimente
colecistochinetice (ciocolatå, gålbenu¿ de ou).

B. Neuropatia diabeticå vegetativå cardiovascularå
(autonomå)

Tulburårile cardiace sunt urmarea disfunc¡iei sim-
patice (acceleratorii) ¿i parasimpatice (inhibitorii) date
de leziuni microangiopatice localizate la nivelul nervi-
lor vegetativi, în special la nivelul fibrelor vegetative
postganglionare. Apar: tahicardie cu ritm stabil, infarc-
tul miocardic silen¡ios, ischemia miocardicå silen¡ioaså,
cre¿terea intervalului QT, tulburåri de ritm ¿i moarte
subitå, hipotensiunea arterialå ortostaticå, tulburåri
circulatorii cerebrale, tulburåri circulatorii ale extremi-
tå¡ilor ¿i edeme la membrele inferioare.

Tahicardia ¿i hipotensiunea ortostaticå ar fi date
de insuficien¡a de reactivitate a fibrelor vegetative
simpatice asupra motricitå¡ii vegetative a vaselor
alterate neuropatic, echivalând cu o denervare
vascularå simpaticå (12).
1. Tahicardia permanentå de repaus (peste 100/mi-

nut) este neinfluen¡abilå de ortostatism, compre-
siunea pe sinusul carotidian ¿i se datoreazå afectårii
nervului vag. Tahicardia este în repaus, realizând
un ritm tahicardic „stabil“, iar când ¿i componenta
simpaticå cedeazå frecven¡a poate scådea.

2. Hipotensiunea ortostaticå apare prin alterarea sim-
paticului, cu reducerea vasoconstric¡iei periferice.
Tensiunea arterialå sistolicå scade în ortostatism
cu peste 30 mmHg ¿i/sau a diastolicei cu peste 15
mmHg. Pacien¡ii prezintå ame¡eli, lipotimii, obo-
sealå ¿i înce¡o¿area vederii, la ridicarea bruscå în
ortostatism. Simptomele dureazå câteva minute ¿i
apar când tensiunea sistolicå atinge 70 mmHg. Se
poate ajunge la imposibilitatea bolnavului de a se
deplasa singur.

3. Infarctul miocardic nedureros la diabetici se carac-
terizeazå prin inciden¡a crescutå, pânå la dublu ca
factor cauzator de deces, peste 50% din decese
sunt de la primul acces, inciden¡a mai mare la femei
decât la bårba¡i, durerea precordialå este reduså
sau absentå în compara¡ie cu infarctul miocardic
la nediabetici.

4. În grupa altor manifeståri cardiace intrå:
a. Cardiomiopatia manifestatå prin reducerea

contractibilitå¡ii ¿i umplerii diastoilice a ven-
tricolului stâng;

b. Moartea subitå este consecin¡a reducerii rås-
punsului cardiac la catecolamine.

5. Tulburårile circulatorii cerebrale se manifestå
prin: ame¡eli, vertij, tulburåri de vedere, pares-
tezii, deficite motorii tranzitorii etc.

6. Tulburårile vasomotorii cutanate apar mai ales la
nivelul membrelor inferioare. Se manifestå prin
eriteme, modificåri ale transpira¡iei pielii ¿i de re-
flexe vasomotorii. Pielea este uscatå, atroficå, strålu-
citoare, de culoare roz-violacee. În unele cazuri
apar edeme ale labei piciorului, consecin¡å a
vasodilata¡iei, ¿unturilor arterio-venoase ¿i cre¿terii
permeabilitå¡ii capilarelor.

C. Tulburåri urinare ¿i genitale

1. Cistopatia diabeticå sau vezica neurogenå se ma-
nifestå prin mic¡iuni dificile, cu intervale mari în
golirea vezicii urinare. Pacien¡ii sunt nelini¿ti¡i,
acuzå obosealå, scurgeri urinare postmic¡ionale,
incontinen¡å urinarå nocturnå ¿i mai rar reten¡ie
acutå de urinå. Datoritå atoniei vezicale ¿i volu-
mului rezidual postmic¡ional mare, apar frecvent
infec¡ii urinare. Cauza cistopatiei diabetice este
denervarea vezicii urinare ¿i denervarea parasim-
paticå a mu¿chiului detrusor al vezicii.

2. Disfunc¡ia erectilå masculinå (impoten¡a) se ca-
racterizeazå prin absen¡a erec¡iei ¿i este întâlnitå la
30-75% din bårba¡ii diabetici. Ea se instaleazå
progresiv, în 2 ani devenind definitivå. Impoten¡a
se datoreazå afectårii parasimpaticului. Impoten¡a
sexualå poate fi acutå, în diabetul recent instalat
(care poate dispare dupå echilibrarea DZ) sau
cronicå, care apare la pacien¡ii cu DZ instalat
treptat.
La bolnavii cu DZ poate så aparå ¿i impoten¡å
psihogenå. Pentru diferen¡ierea impoten¡ei psiho-
gene de cea datoritå afectårii sistemului nervos
vegetativ trebuie aplicate testele de depistare a
neuropatiei vegetative subclinice. Dacå aceste teste
sunt normale se poate recurge la: investigarea
erec¡iei în cursul somnului REM, investigarea
laten¡ei reflexului bulbo-cavernos ¿i investigarea
laten¡ei råspunsului evocat la stimularea nervului
ru¿inos. Aceste investiga¡ii sunt normale în impo-
ten¡a psihogenå, dar sunt alterate în disfunc¡ia erec-
tilå datorate neuropatiei vegetative.

3. Dificultatea de ejaculare apare datoritå afectårii
sistemului nervos vegetativ simpatic, erec¡ia pu-
tând fi påstratå o perioadå. Majoritatea pacien-
¡ilor diabetici neagå problemele ce ¡in de aspec-
tul disfunc¡iilor sexuale, fiind cele mai negate
complica¡ii ale DZ.

4. Disfunc¡ia sexualå femininå se manifestå prin obo-
sealå, vaginite, diminuarea libidoului, scåderea
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lubrefierii vaginale ¿i cre¿terea timpului în care
survine orgasmul.

D. Tulburårile func¡iei de termoreglare

Tulburårile func¡iei de termoreglare constau în
reducerea, pânå la dispari¡ia transpira¡iei în unele zone,
cu transpira¡ii exagerate dupå alimenta¡ie. Mani-
festårile sunt:
1. Anhidroza distalå care constå în absen¡a transpi-

ra¡iei la nivelul plantelor, are caracter bilateral si-
metric, având o tendin¡å extensivå.

2. Intoleran¡a la cald în care pacien¡ii se plâng mai
mult de intoleran¡a la cåldurå ¿i sesizeazå mai pu¡in
hipohidroza. Anomaliile sudora¡iei sunt datorate
denervårii simpatice a glandelor sudoripare, sediul
leziunii fiind pe fibrele nervoase periferice.

3. Transpira¡ia gustativå constå în transpira¡ia abun-
dentå la nivelul fe¡ei ¿i mâinilor în timpul mesei,
probabil fiind o consecin¡å a inerva¡iei aberante.

E. Disfunc¡iile pupilare ¿i ale glandelor lacrimale

Se întâlnesc la mai mult de 50% dintre diabetici,
încå de la debutul DZ, dar la majoritatea pacien¡ilor
sunt asimptomatice. Ini¡ial se constatå o întârziere a
reac¡iei pupilare normale. În întuneric pupila este
mioticå ¿i variazå mai pu¡in prin expunerea la luminå
intenså. În aceste cazuri, trebuie så ne gândim ¿i la
posibilitatea unei iridopatii diabetice. Glandele lacri-
male prezintå un deficit al secre¡iei lacrimale, uneori
pacien¡ii plângându-se de uscåciunea ochilor sau ab-
sen¡a lacrimilor.

F. Osteoartropatia diabeticå

Osteoartropatia diabeticå se întâlne¿te la aproxi-
mativ 1% din bolnavii cu DZ, mai frecvent la vârstnici,
dupå o evolu¡ie îndelungatå a bolii. Primele afectate
sunt articula¡iile metatarsofalangiene ¿i tarsometatar-
siene, degetele se deformeazå ori se subluxeazå apå-
rând degetele în ciocan. Clinic, artropatia diabeticå
deformeazå piciorul, care se îngroa¿å, se lårge¿te ¿i
împrumutå forma piciorului curb descris de Charcot
(picior neuropatic). Cauza principalå este PDV, aso-
ciatå tulburårilor microvasculare, care afecteazå toate
¡esuturile din zona piciorului (13).

G. Lipsa de recunoa¿tere a hipoglicemiei

Lipsa de recunoa¿tere a hipoglicemiei constå în
dispari¡ia simptomelor precoce, de alarmå, ale
hipoglicemiei, care sunt senza¡ia de foame, transpira¡ie,
agita¡ie, tremuråturi, putându-se instala coma hipogli-
cemicå fårå simptome premonitorii. Simptomele date
de hipoglicemie sunt datorate eliberårii de cateco-
lamine. La bolnavii diabetici cu PDV aceastå eliberare

a cotecolaminelor lipse¿te în cursul stårilor de hipo-
glicemie.

H. Tulburarea controlului respirator

Tulburarea controlului respirator se manifestå prin
aritmii respiratorii cu senza¡ie de sufocare.

La sfâr¿itul descrierilor manifestårilor clinice ale
PDV trebuie subliniat faptul cå multe din cazurile de
PDV sunt încadrate în formele subclinice sau care se
traduc prin tulburåri nespecifice ca: ame¡eli, disconfort
abdominal, astenie, transpira¡ii etc, interpretate uneori
necorespunzåtor ca distonmii neurovegetative, fårå o
cauzå organicå.

II. TRATAMENTUL PDV

În terapia PDV existå un tratament patogenetic, care
se adreseazå tuturor tulburårilor clinice din PDV ¿i o
terapie simptomaticå specifice pentru fiecare simptom.

A. Tratamentul patogenetic

Prima etapå în terapia PDV constå în identificarea
corectå a pacien¡ilor afecta¡i. Confirmarea diagnos-
ticului de PDV presupune uneori metode complexe
imagistice de diagnostic (RMN), electrofiziologice ¿i
teste cardiovasculare.
1. Terapia intensivå cu insulinå face parte din trata-

mentul patogenetic. Au fost efectuate numeroase
studii care au utilizat terapia conven¡ionalå ¿i in-
tensivå cu insulinå în cursul PDV pe perioade de
tratament cuprinse între 2 ¿i 9 ani, în studiile DCCT
¿i 12 ani în studiul UKPDS. Variabilele analizate
în grupul tratat nu s-au ameliorat dupå terapia
intensivå cu insulinå, dar s-a ob¡inut o stabilizare a
simptomatologiei, comparatå cu grupul tratat con-
ven¡ional, unde starea se înråutå¡e¿te. Existå nume-
roase studii asupra unor pacien¡i cu PDV, cu trans-
plant combinat de rinichi ¿i pancreas, dar la care
de obicei vechimea diabetului fiind de peste 25
ani, leziunile nervoase sunt ireversibile sau foarte
greu reversibile. La aceste grupe de transplant  se
ob¡ine încetinirea sau oprirea evolu¡iei PDV. La
pacien¡ii cu transplant de celule pancreatice insulare
s-a ob¡inut o ameliorare a PDV în propor¡ie de 50%.

2. Acidul alfa-lipoic este utilizat în terapia PDV în
dozå de 600-800 mgr/24 h, timp de 4-7 luni. Re-
zultatele sunt mul¡umitoare, chiar foarte bune la
unii pacien¡i, indiferent de manifestarea clinicå a
PDV (14).

B. Tratamentul simptomatic în PDV

1. În cadrul PDV cu manifeståri cardiovasculare re-
zultate bune s-au ob¡inut în tratamentul cu inhibitori
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ai aldozreductazei (epalrestat), cu paroxetina ¿i în
terapia hipotensiunii ortostatice cu fludrocortizon,
midodrin ¿i desmopresin.
Inhibitorii aldozreductazei (Epalrestat) au fost testa¡i
pentru tratamentul PDV cardiovasculare într-un
studiu japonez asupra a 22 de pacien¡i cu o duratå
medie a DZ de 7,8 ani, pe o perioadå de 3 ani. S-a
constatat cå administrarea de duratå a epalrestatului
este beneficå ¿i la pacien¡ii cu o vechime mare a
DZ, la care se presupune cå leziunile nervoase sunt
ireversibile.
Paroxetina este deosebit de utilå la cazurile de PDV
cardiace, unde normalizeazå rata cardiacå la pa-
cien¡ii trata¡i cu antidepresive triciclice. Paroxetina
se administreazå în dozå unicå de 40 mgr/zi, iar
studiile comparative cu imipraminå au demonstrat
superioritatea paroxetinei.
Hipotensiunea ortostaticå gravå este rareori prezen-
tå la diabetici, dar când este prezentå determinå
un impact negativ asupra calitå¡ii vie¡ii. Terapia
hipotensiunii ortostatice urmåre¿te contrac¡ia pere¡i-
lor vasculari ¿i expansiunea volumului din interiorul
vaselor. Existå metode fizice care previn scåderea
volumului sanguin intravascular cum este statul
peste picior, sau se poate recurge la folosirea unor
ciorapi strâm¡i, care se aplicå la nivelul membrelor
inferioare.
Fludrocortizonul este medicamentul de primå ale-
gere în tratamentul hipotensiunii ortostatice. Acesta
se administreazå fie în doze mici de 0,05 mgr/kc
cu efect de sensibilizare a receptorilor adrenergici,
fie în doze mari de 0,1-0,3 mgr/kc, care conduc la
o cre¿tere a volumului intravascular. Fludrocorti-
zonul se poate administra pânå la o dozå totalå de
100 mgr pe 24 ore, dar este necesar, în tratamente
de duratå så se supravegheze efectele secundare
ale corticoterapiei, reprezentate de hipopotasemie,
reten¡ie hidrosalinå, cre¿terea glicemiei ¿i osteopo-
roza.
Midodrin este un antagonist alfa-adrenergic cu
valoare terapeuticå doveditå în tratamentul hipo-
tensiunii ortostatice, care se administreazå în doze
de 2,5-10 mgr/24 ore. Desmopresinul este un ana-
log de vasopresinå care determinå activarea
selectivå a receptorilor V2, cu efect de corectare a
hipotensiunii ortostatice matinale. Se administreazå
intranazal 2 micrograme/zi, sau oral în dozå de
200-400 micrograme pe zi, iar în situa¡iile grave
intramuscular 2 micrograme pe zi.

2. Pentru combaterea tulburårilor tractului digestiv
superior se administreazå medicamente prochi-
netice, cu efect stimulator asupra motilitå¡ii abdo-
minale. Principalele medicamente prochinetice
utilizate sunt metoclopramid, domperidon, cisaprid

¿i eritromicinå (15). Metoclopramidul se adminis-
treazå de 3-4 ori 10-20 mgr/24 ore, efectele sale
fiind sigure în cursul administrårii pe termen scurt.
Domperidon are o ac¡iune antagonistå asupra re-
ceptorilor dopaminergici D2 ¿i se administreazå pe
cale oralå i.m. ¿i i.v de 3-10 mgr/24 ore. Este
preferabil ca domperidon ¿i metoclopramidul så
fie administrate alternativ pe termen scurt sau me-
diu. Cisaprid este un medicament de primå alegere
în administrarea oralå, cu ac¡iune agonistå asupra
receptorilor 5HT4. Se administreazå în doze de 3
ori 10-20 mgr/24 ore. Utilizarea cisapridului este
limitatå datoritå efectelor adverse cardiovasculare,
cum sunt aritmiile cardiace. Asocierea dintre cisa-
prid ¿i domperidon este favorabilå datoritå mecanis-
melor diferite de ac¡iune, iar asocierea cu eritro-
micinå este contraindicatå. Eritromicina ac¡ioneazå
asupra receptorului motilinei, un peptid intestinal
care stimuleazå contrac¡ia musculaturii abdominale
¿i se administreazå în doze de 3-4 ori 200 mgr/24
ore, ea putându-se administra ¿i i.v. în doze de 3
mgr/kg corp. Administrarea eritromicinei ca pro-
chinetic este limitatå datoritå numeroaselor efecte
secundare, inclusiv golirea automatå a stomacului.
Eficacitatea medica¡iei prochinetice are tendin¡å
de diminuare în cursul unor administråri de dura-
tå, de aceea este de preferat så alternåm admi-
nistrarea diferitelor preparate.
În gastropareza diabeticå severå cu dilata¡ie accen-
tuatå a stomacului se recurge la sondå nazogastricå
cu administrare pe cale i.v. de metoclopramid sau
eritromicinå. În situa¡ii deosebit de severe de gastro-
parezå în care metodele medicale sunt depå¿ite,
se recurge la procedee chirurgicale, constând în
gastrectomie totalå sau subtotalå.

3. Dupå cum am mai våzut cele mai comune tulburåri
ale tractului digestiv inferior sunt constipa¡ia ¿i
diareea cu exacerbare nocturnå. Prima måsurå
terapeuticå care se aplicå în cursul constipa¡iei din
PDV constå într-o alimenta¡ie bogatå în fibre de
celulozå prezente în produse vegetale, la care se
mai adaugå o cantitate de lichide de peste 2 litri pe
zi. În cazurile rezistente se administreazå laxative
¿i/sau prochinetice. În cazurile de diaree se recurge
la coproculturå ¿i antibiogramå, iar dacå nu este
posibil se administreazå antibiotice cu spectru larg
cum sunt: tetraciclina, doxiciclina, ampicilina sau
eritromicina. Loperamid este un opioid de sintezå
care se asociazå cu terapia antibioticå ¿i se
administreazå în doze de 3 x 2 mgr/zi. Loperamidul
amelioreazå resorb¡ia lichidului intestinal. Octreotid
(Sandostatin) este un derivat sintetic al somato-
statinei naturale, care se administreazå subcutanat
la cazurile de diaree din PDV rezistente la tratament,
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în doze de 3 x 100 micrograme pe zi. Nu este
indicatå administrarea pentru o perioadå
îndelungatå, datoritå efectelor secundare, care
constau în golirea dificilå a stomacului ¿i
favorizarea litogenezei în colecist. Incontinen¡a
analå devine manifestå de obicei în cursul diareei
din PDV, ¿i se trateazå administrând loperamidul.

4. Tratamentul tulburårilor genito-urinare constå în:
a. tratamentul disfunc¡iei erectile masculine ¿i
b. tratamentul cistopatiei diabetice.

a. Tratamentul ini¡ial al disfunc¡iei erectile masculine
constå din reducerea posibililor factori de risc alå-
turi de optimizarea controlului glicemiei, uneori
cu instituirea unei terapii intensive antidiabetice.
În disfunc¡ia erectilå masculinå de cauzå orga-
nicå, consilierea sexualå este importantå ¿i se va
¡ine seama întotdeauna ¿i de impactul psihologic.
Agen¡ii terapeutici sunt: agen¡i terapeutici orali
¿i agen¡i terapeutici locali.
• Yohimbina este primul medicament care a fost

utilizat în impoten¡a masculinå. Ac¡ioneazå
asupra 2 receptorilor centrali, prin blocarea
acestora ¿i ini¡iazå cre¿terea stimulårii erecto-
gene centrale asupra axului erectogen. Efectul
favorabil se manifestå dupå aproximativ 2
såptåmâni de administrare. Efectele secundare
sunt minore: palpita¡ii, anxietate ¿i hiperten-
siune arterialå. Apomorfina ac¡ioneazå asupra
receptorilor dopaminergici centrali D1 ¿i D2,
precum ¿i asupra receptorilor centrali , D ¿i
K. La nivelul hipotalamusului cresc aferen¡ele
centrale ini¡iate asupra axului erectogen, cu
afectarea råspunsului erectil la un pacient cu
tulburåri de erec¡ie. Pentru ob¡inerea unei erec-
¡ii depline se administreazå sublingual 2-4 sau
maxim 6 mgr, cu efecte secundare de tip gre-
¡uri, hipotensiune, sincope ¿i eficacitate depen-
dentå de doza administratå. Efectele secundare
au tendin¡a de scådere odatå cu cre¿terea dura-
tei de folosire a medica¡iei. Sidenofil (Viagra)
este tot un medicament erectogen cu admi-
nistrare oralå, dar are efect periferic asupra
mu¿chilor netezi ai corpilor caverno¿i. Medica-
mentul se gåse¿te sub formå de comprimate
de 25, 50 sau 100 mgr ¿i are un efect de 4 ore,
fiind preferabil så se administreze  înainte cu
o orå de actul sexual. Doza cea mai eficientå
este cea de 100 mgr. Råspunsul la Viagra este
prezent la pacien¡ii cu un control diabetic
precar, dar ¿i la cei cu PDV. Efectele secundare
sunt cefalee, congestia fe¡ei ¿i dispepsie. Este
contraindicatå la pacien¡ii care urmeazå tera-
pie cu nitra¡i, datoritå unor afec¡iuni cardio-
musculare severe, unde existå ¿i riscul de

hipotensiune arterialå. Fentolamina (Vasomax)
este un agent blocant nonselectiv al recep-
torilor a, cu efecte favorabile asupra func¡iei
erectile. Amelioreazå capacitatea erectilå la
bårba¡ii cu disfunc¡ie erectilå, în special la
vârstnici. Administrarea preparatului este de
10 ani ¿i este sigurå, iar ca efecte secundare
este consemnatå hipertensiunea arterialå.

• Agen¡ii terapeutici cu administrare localå cons-
tau din injec¡ii intracavernoase ¿i din admi-
nistrarea intrauretralå de substan¡e relaxante ale
mu¿chilor netezi. Terapia localå se aplicå la
pacien¡ii diabetici cu boli cardiovasculare ¿i la
cei care nu råspund la terapia oralå. Introdu-
cerea terapiei locale prin injec¡ii intracavernoase
de agen¡i vasodilatatori a revolu¡ionat trata-
mentul impoten¡ei. Prostaglandina E1 (PGE1)
este în prezent cea mai eficientå substan¡å utili-
zatå cu efecte secundare extrem de rare, care
constå în fibroza penianå ¿i priapism. Dozele
de PGE1 utilizate variazå între 5-20 gr ¿i se
recurge uneori la administrarea asociatå cu
papaverinå sau fentolaminå. Instilarea intraure-
tralå a PGE1 determinå o erec¡ie rigidå, dar
aceastå terapie este refuzatå de mul¡i pacien¡i.
Doza de PGE1 necesarå este de 125-1000 gr,
în majoritatea cazurilor fiind necesare între 500-
1000 gr. Efectele secundare sunt: dureri lo-
cale, arsuri ale uretrei ¿i sângeråri minore, iar
eficacitatea terapeuticå scade dupå 1 an.

Aparatele de vacum induc efectul erectil datoritå
båltirii sângelui la nivelul corpilor caverno¿i, ca
urmare a men¡inerii unei presiuni subatmosferice,
iar men¡inerea erec¡iei se face cu ajutorul unui inel
extern aplicat la baza penisului, imediat dupå
procedura de aspirare. Inelul se va men¡ine pe o
duratå de numai 30 de minute sau mai pu¡in ¿i
necesitå cooperare din partea partenerei. În cursul
acestei metode, ejacularea este blocatå, iar unii pa-
cien¡i gåsesc metoda ca pu¡in satisfåcåtoare, aceasta
fiind utilizatå doar în situa¡ia în care celelalte
metode au e¿uat. Tot în acelea¿i situa¡ii se poate
practica chirurgia reconstructivå a penisului. Princi-
piul chirurgical al revascularizårii penisului constå
din by-passul arterei epigastrice inferioare la artera
dorsalå a penisului, efectul fiziologic fiind de cre¿-
tere a fluxului sanguin arterial la nivelul corpilor
caverno¿i. Principiul chirurgiei venoase peniene
constå din ligatura sau rezec¡ia venelor care asigurå
drenajul corpilor caverno¿i, efectul fiind de nor-
malizare al drenajului corpilor caverno¿i. Implan-
turile peniene se practicå numai dupå o bunå infor-
mare a pacientului ¿i asigurå rezolvarea disfunc¡iei
erectile pentru o duratå lungå de timp.
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b. În terapia cistopatiei diabetice urmårim: îmbunå-
tå¡irea continen¡ei, metode pentru golirea vezicii
urinare la cazurile de reten¡ie ¿i tratarea infec¡iei
urinare.
În tratamentul vezicii urinare atone cu capacitate
måritå este necesarå o reglare a mic¡iunilor, care
trebuie så se efectueze la intervale regulate de 3-4
ore, cu eliminarea unei cantitå¡i constante de urinå
de aproximativ 400-500 ml. În situa¡ii în care
reziduul vezical este mai mare sunt necesare 4-5
cateterizåri la intervale regulate, iar uneori se recur-
ge la cateterizarea permanentå. În cazul în care
existå inflama¡ii ale prostatei se recurge la exereza
acesteia. Este necesar efectuarea de examinåri
urinare dese pentru depistarea infec¡iilor urinare,
care se vor trata cu antibiotice conform uroculturii
¿i antibiogramei.
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