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زمینه و هدف :اختالل نعوظ ) (Erectile Dysfunctionیک مشکل شایع پزشکی
بوده و شیوع آن در جمعیت بیماران مبتال به بیماری عروق کرونری بیشتر است.
بسیاری از ریسک فاکتورهای  EDبا بیماری عروق کرونر مشترک بوده و لذا  EDبه
عنوان  Coronary Artery (CAD)Disease Risk equivalentپذیرفته شده
است .از این رو هدف از این مطالعه بررسی یافته های آنژیوگرافیک شریان پودندال
داخلی در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونری مبتال به ایمپوتنسی می باشد.
روش بررسی :چهل بیمار مرد که کاندید آنژیوگرافی عروق کرونری بوده و از ED
شاکی بودند وارد مطالعه شدند ED .در این بیماران با استفاده از نسخۀ  5سؤالی
پرسشنامۀ  )International Index of Erectile Function( IIEFکه SHIM
( )Sexual Health Inventory for Menنامیده میشود ،ارزیابی شد .بیماران
بعد از آنژیوگرافی عروق کرونری در همان جلسه تحت آنژیوگرافی عروق لگنی قرار
گرفتند.
یافتهها :شدت  EDبا تعداد عروق کرونر مبتال به آترواسکلروز ارتباط داشت
( .)P=8/820همچنین احتمال وجود آترواسکلروز در عروق لگنی با شدت ED
ارتباط داشت ( .)P=8/810آترواسکلروز عروق لگنی در بیمارانی که  2,3VDبودند
( )P =3/30و نیز در بیماران دیابتی شایعتر بود (.)P=8/820
نتیجهگیری :علیرغم شیوع باالی  EDدر بیماران مبتال به  CADآترواسکلروز عروق
لگنی در آنها شایع نیست و اکثر پالکهای آترواسکلروزی در عروق لگنی این
بیماران در سطح شریان پودندال داخلی است .وجود  EDشدید ،احتمال درگیری
شدید عروق کرونر را مطرح میکند و از میان ریسکفاکتورهای استاندارد تنها دیابت
با آترواسکلروز عروق لگنی ارتباط دارد.
کلید واژگان :شریان پودندال داخلی ،بیماری عروق کرونر ،ایمپوتنسی.
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مقدمه
 )Erectile Dysfunction( EDبهصورت

( .)0روشهای مختلفی برای آنژیوگرافی عروق لگنی در

ناتوانی در دستیابی به نعوذ مناسب و حفظ آن برای انجام

بررسی علل  EDبهکار رفته است .در برخی از روشها،

مقاربت جنسی رضایتبخش تعریف میشود ( .)1این

قبل از آنژیوگرافی عروق لگن اقدام به القای Erection

اختالل در  52درصد مردان بالغ آمریکایی که بین  08تا

در آلت تناسلی کردهاند ،که به این منظور سالین هپارینه یا

 08سال دارند ،وجود دارد و حدود  022میلیون مرد در

پاپاورین در  Corpus Cavernousتزریق شده است.

کل دنیا مبتال به این اختالل هستند ( .)2طبق مطالعۀ

بررسیهای مقایسهای نشان دادهاند که عروق آلت تناسلی

)National Health and Life Survey( NHSLS

( )Penis Arteriesبه بهترین شکل تحت بیحسی

شیوع  EDدر  10تا  29سالگی  0درصد ،در  08سالگی

اپیدورال و با استفاده از مواد وازواکتیو مشخص میشود

 9درصد ،در  08تا  09سالگی  11درصد ،در  58تا 59

( .)0برای دستیابی به عروق لگن نیز از روشهای مختلف

سالگی  10درصد بود ( .)0اخیراً  EDبا ریسکفاکتورهای

مثل آئورتوگرافی  Trans lumbarو یا دسترسی از

استاندارد قلبی عروقی (فشار خون باال ،دیابت ،چربی

طریق شریان فمورال دوطرفه یا شریان فمورال یکطرفه

خون باال ،چاقی و مصرف سیگار) ارتباط داده شده و به-

استفاده شده است ( .)9 ،0در اغلب موارد آنژیوگرافی با

عنوان یکی از تظاهرات اولیۀ نارسایی آترواسکلروتیک

یک تزریق غیر اختصاصی در آئورت شکمی دیستال در

شریانی مطرح شده است و نیز  EDهمانند بیماری عروق

نمای قدامی-خلفی شروع میشود و آئورت دیستال تا

محیطی و دیابت بهعنوان  Risk Equivalentبیماری

عروق اصلی لگنی و محل جدا شدن و مسیر شاخههای

عروق کرونری شناخته شده است ( .)0در حال حاضر از

شریان ایلیاک داخلی را فراهم میآورد ( .)18 ،0اکثر

ثبت

مطالعاتی که از آنژیوگرافی برای بررسی علل  EDاستفاده

 Tumescenceشبانۀ آلت تناسلی ،پالتیسموگرافی،

کردهاند شریان پودندال داخلی راست و چپ را بهصورت

 Doppler Velocitometryو آنژیوگرافی شریان

اختصاصی کانوله و تزریق کردهاند و به این منظور اغلب

پودندال داخلی برای ارزیابی کفایت عروقی میتوان

از )Digital Subtraction Angiography( DSA

استفاده کرد ( .)5روشهای غیر تهاجمی در حدود 98

کمک گرفته شده است .معموالً تزریق و تهیۀ فیلم از

درصد موارد منشأ شریانی  EDرا مشخص میکند (.)6

شریان پودندال داخلی در نمای مایل ()Oblique

روشهای

صورت میگیرد ( .)11مطالعات اخیر نشان دادهاند که

 Revascularizationاجباری است و همچنین در

شیوع  EDدر مردان مبتال به بیماری کرونری 02-02

مواردی مثل  EDاولیه و  EDبهدنبال تروما

درصد است و همچنین نشان داده شده که شدت  EDبا

اندیکاسیونف دارد ( .)0گرچه  EDیک مسألۀ تهدیدکنندۀ

شدت بیماری عروق کرونری در ارتباط است (.)12

حیات نیست ،ولی درمان آن ،تأثیر بسزایی در بهبود

امروزه درمانهایی بر پایۀ جراحی یا آنژیوپالستی برای

کیفیت زندگی و احساس رضایت دارد ( .)0نیمی از

بیماران مبتال به  EDبا منشأ شریانی در دسترس میباشد

مردان  08-08سالۀ آمریکایی مبتال به  EDهستند.

و لذا دستیابی به یک تشخیص دقیق ،حایز اهمیت است.

ریسکفاکتورهای شایع مرتبط با ناتوانی جنسی شامل

برخی از مطالعات  Case-Seriesپیشنهاد کردند که

وضعیت سالمتی کلی فرد ،دیابت ،بیماریهای مزمن و

بالون آنژیوپالستی شریان ایلیاک داخلی و پودندال داخلی

شرایط اجتماعی میباشد .در مورد  EDمصرف سیگار،

میتواند سبب بهبودی قابل توجه هر چند موقتی ED

داروها و وضعیت هورمونی نیز مؤثر دانسته شده است

شود .علیرغم تمایلی که به Revascularization

تکنیکهای

اگرچه

متعددی

آرتریوگرافی

مانند

قبل

رادیوایزوتوپ،

از
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سعید یزدانخواه و همکاران

شریان پودندال داخلی با استفاده از استنتهای کرونری

خفیف ( ،)10-21خفیف تا متوسط ( ،)12-16متوسط

وجود دارد ،تکنیک وارد شدن به شریان ،تصویربرداری

( ،)0-11و شدید (کمتر از  )0درجهبندی شدند .شدت

آنژیوگرافیک ،آنژیوپالستی و استنتگذاری بهخوبی

درگیری عروق کرونر بر اساس تعداد عروق اصلی یا

توصیف نشده است (.)18

شاخههای اصلی که دارای تنگی  Significantهستند،

مطالعات متعددی به بررسی آنژیوگرافی عروق

تعریف شد .تنگی  Significantبهصورت تنگی بیش از

لگنی و شریان پودندال داخلی در تشخیص علل ED

 58درصد قطر شریان تعریف و با استفاده از روش

پرداختهاند ،اما علیرغم شیوع باالی  EDدر جمعیت

QCA

Quantitative

بیماران مبتال به بیماریهای عروق کرونری ،مطالعاتی که

 )Angiographyمحاسبه شد .در این مطالعه پس از

به بررسی آنژیوگرافی شریان پودندال داخلی در بیمارانی

انجام بیحسی موضعی و از طریق شریان فمورال راست

که بیماری عروق کرونری دارند و مبتال به  EDهستند،

اقدام به آنژیوگرافی عروق کرونری با استفاده از کاتتر

بپردازد ،بسیار محدود است و تالش ما نیز در این مطالعه

جادکینز راست و چپ و کاتتر  Pig Tailشد .بعد از

این بود که به بررسی یافتههای آنژیوگرافیک شریان

انجام آنژیوگرافی عروق کرونری کاتتر  Pig Tailدر

پودندال داخلی در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق

آئورت دیستال و قبل از محل دو شاخه شدن آن قرار داده

کرونری مبتال به ایمپوتنسی در بیمارستان امام خمینی (ره)

شده و با استفاده از انژکتور  08ccکنتراست با

شهر اهواز بپردازیم.

سرعت  28cc /minتزریق شده و از ناحیۀ دو شاخه

(

Coronary

شدن آئورت تا عروق انتهایی آلت تناسلی فیلم گرفته شد.
پس از بررسی عروق اصلی لگن بیمار با استفاده از گاید

روش بررسی
این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد که به-
صورت  Cross-Sectionalطراحی شد .پس از تشریح
اهداف مطالعه و در صورت تمایل به همکاری ،رضایت
کتبی از بیماران اخذ شد .انجام این تحقیق توسط کمیتۀ
اخالق دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته است .کلیۀ بیماران
مردی که از مهرماه سال  1098الی اسفندماه سال 1091
در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز تحت
آنژیوگرافی عروق کرونری قرار گرفتند و دارای شرایط
ورود به مطالعه بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند که در
نهایت 08 ،بیمار وارد مطالعه شدند .هیچکدام از بیماران
سابقۀ بررسی از نظر  EDو یا مصرف داروهای مهارکنندۀ
فسفو دی استراز  5را نداشتند .اطالعات مورد نیاز
(اطالعات دموگرافیک و کلینیکی بیماران شامل سن ،قد و
وزن ،سابقۀ دیابت ،فشار خون باال ،اختالل چربی) از
طریق مصاحبه و مدارک موجود در پروندۀ پزشکی
بیماران اخذ شد .شدت  EDاز طریق مصاحبه با بیماران
و بر اساس نمرهبندی  SHIMارزیابی شده و بهصورت

وایر هیدروفیلیک و با استفاده از  DSAوارد شریان
ایلیاک مشترک راست و سپس شاخۀ ایسکسوپودندال و
شریان پودندال داخلی شده و سپس کاتتر جادکینز راست
را دهانۀ شریان پودندال داخلی قرار داده حدود 18-5 cc
کنتراست با سرعت  0-0cc/secتزریق شد و فیلم
آنژیوگرافی در نمای  28تا  08درجه مایل قدامی چپ
( )Left Anterior Obliqueثبت شد .برای
آنژیوگرافی شریان پودندال داخلی چپ بیمار مراحل فوق
تکرار شده و فیلم آنژیوگرافی در نمای مایل قدامی راست
(  )Right Anterior Obliqueثبت شد .یافتههای
آنژیوگرافیک پودندال داخلی بهصورت موارد نرمال یا
مواردی که دارای تنگی هستند تعریف شده و شدت
تنگی بهصورت درصد انسداد قطر شریان و طول تنگی
به میلی متر و با استفاده از روش  QCAارزیابی شد.
اطالعات بهدست آمده با استفاده از نسخۀ  19برنامۀ
آماری  SPSSمورد آنالیز قرار گرفت .از آمار توصیفی
جهت محاسبۀ میانگینها و نسبتها استفاده شد .جهت
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مقایسۀ نسبتها از  Chi Squareو از آزمون  tجهت

در گروه اول خفیف تا متوسط ،و گروه دوم متوسط،

مقایسۀ متوسط متغیرهای کمی استفاده شد .سطح

گروه سه  EDشدید بود 9 .نفر ( 05درصد) از بیمارانی

معناداری برابر  8/85درنظر گرفته شد.

که مبتال به آترواسکلروز عروق لگنی بودند در گروه سه
و  0نفر ( 25درصد) در گروه دو قرار داشتند و هیچکدام
در گروه یک قرار نگرفتهاند .در مقابل ،از بین بیمارانی که

یافتهها
 08بیمار وارد مطالعه شدند که ویژگیهای کلینیکی
و دموگرافیک آنها شامل محدودۀ سنی بیماران مورد
مطالعه  02-02با میانگین  68بوده است (جدول .)1
محدودۀ  BMIبیماران  00-10با میانگین  26/80بوده
است .در این مطالعه ،شدت  EDبر اساس پرسشنامۀ
 SHIMارزیابی شد .شدت  EDدر بیماران مورد مطالعه
در جدول ( )2نشان داده شده است.
نتایج آنژیوگرافی کرونری و لگنی و درصد و طول
تنگی در عروق لگنی و پودندال در جدولهای  0و 0
نشان داده شده است .رابطه بین شدت  EDبا نتایج
آنژیوگرافی عروق کرونری به این صورت بود :گروه 1
 EDخفیف تا متوسط ،و گروه  ED 2متوسط ،و گروه 0
 EDشدید داشتهاند .در این بیماران متوسط نمره SHIM
در گروه نرمال کرونر ( ،)18/6در گروه ،)11/0( SVD
در گروه  )2/6( 2VDو در گروه  )6/9( 3VDبوده
است .در گروه یک 0 ،نفر ( 06/0درصد) عروق کرونر
نرمال 5 ،نفر ( 05/5درصد)  SVDبودند .در گروه دوم 2
نفر ( 10/2درصد) نرمال کرونر 0 ،نفر ( 20/0درصد)
 1 ،SVDنفر ( 1/9درصد)  2VDو  5نفر ( 05/5درصد)
 3VDبودند .در گروه سوم 2 ،نفر ( 11/1درصد) نرمال
و  12نفر ( 66/0درصد)  3VDبودند .در گروه سوم که
 EDشدید داشتند درصد  3VDبیشتر از گروه یک و دو
است .رابطۀ بین شدت  EDو تعداد عروق کرونر درگیر
معنادار است (.)P=8/820
برای بررسی ارتباط بین شدت  EDبر اساس نمره-
بندی  SHIMو نتایج حاصل از آنژیوگرافی لگنی بیماران
با استفاده از وجود یا عدم وجود ضایعۀ آنژیوگرافیک به

آنژیوگرافی عروق لگنی آنها نرمال بوده 9 ،نفر (1/02
درصد) در گروه سه 0 ،نفر ( 20/6درصد) در گروه دو و
 11نفر ( 09/0درصد) در گروه یک قرار داشتند و لذا
تفاوت بین این دو گروه قابل توجه بوده است
( )P=8/810و لذا ارتباط بین آترواسکلروز عروق لگنی
با شدت  EDمعنادار است.
نتایج حاصل از ارتباط بین آنژیوگرافی عروق
کرونری را با نتایج حاصل از آنژیوگرافی عروق لگنی بر
اساس وجود یا عدم وجود ضایعۀ آترواسکلروزی نشان
داد که 18 :نفر ( 00/0درصد) از بیماران با آترواسکلروز
عروق لگنی ،و در مقابل  10نفر ( 56/5درصد) با
آنژیوگرافی عروق لگنی نرمال در گروه  2قرار داشتند که
این اختالف با ( )P=8/80معنادار بوده و نشاندهندۀ
ارتباط آترواسکلروز عروق لگنی با تعداد عروق کرونر
درگیر میباشد و همچنین نتیجه رابطه بین دیابت و نتیجۀ
آنژیوگرافی گروه لگنی بیماران را بر اساس وجود و یا
عدم وجود ضایعۀ آترواسکلروتیک نشان داد که از بین 0
بیماری که درگیری دوطرفه عروق لگنی داشتند  0بیمار
( 5/00درصد) دیابتی و یک نفر ( 5/12درصد) غیر دیابتی
بوده است ،در مقابل دو نفر ( 58درصد) از چهار نفر که
درگیری یکطرفه داشتند دیابتی بودند .همچنین بین
ارتباط ابتال به فشار خون باال و وجود ضایعه در
آنژیوگرافی عروق لگنی تفاوت معناداری وجود نداشت
( .)P=8/96ارتباط بین چربی خون باال و آترواسکلروز
عروق لگنی از لحاظ آماری معنادار نبود ( .)P=8/5درصد
بیماران سیگاری در گروهی که ضایعه داشتند بیشتر بوده،
اما این اختالف نظر آماری معنادار نبوده است (.)P=8/01

این صورت بود :از نظر  EDبر اساس نمرهبندی SHIM
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 مشخصات بالینی و دموگرافیک بیماران مورد مطالعه:3 جدول
Characteristic

Percent

Mean age

60

Mean BMI

26.03

Diabetes Mellitus

47.5

Hypertension

67.5

Smoking History

32.5

Hyperlipedemia

32.5

Beta-Blocker Consumption
Ejection Fraction
≥ 05%

65
20
30
50

35-45%
≤05%
Chronic Stable Angina

85

Acute Coronary Syndrome

15

 در بیماران مورد مطالعهSHIM  بر اساس نمره بندیED  شدت:0 جدول
SHIM Score

Frequency

Percent

Cumulative Percent

Mild(17-21)

0

0

0

Mild to Moderate(1216)

11

27.5

27.5

Moderate (8-11)

11

27.5

55

Severe (<7)

18

45

100

Total

40

100

100

 نتایج آنژیوگرافی عروق کرونری بیماران مورد مطالعه:0 جدول
SHIM Score

Frequency

percent

Cumulative percent

NL

8

20.0

20.0

SVD

9

22.5

42.5

2VD

4

10.0

52.5

3VD

19

47.5

100

Total

40

100

100
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جدول  :1یافته های آنژیوگرافی عروق لگنی
Severity

percent

Frequency

Length

100%

5%

1

5mm
5mm

50%
95%

5%
5%

1
1

10mm±4.2
10mm ± 4

79 ± 18%
83 ± 11%
< 50%

35%
30%
20

7
6
4

Pelvic Vessel
Common Iliac
Right
Left
]Internal Iliac
Right
Left
Internal Pudenda
Right
Left
Small Penile Artery

بحث
در مطالعۀ حاضر ،ارتباط معناداری بین تعداد عروق

دیستال شریان قرار داشتند .بررسی رابطه بین شدت ED

کرونر درگیر با وجود آترواسکلروز در عروق لگنی وجود

با یافتههای آنژیوگرافی عروق کرونری در مطالعۀ حاضر

داشته است )P= 0.03( .متوسط نمرۀ  SHIMدر این

نشان داد که در گروه با  EDشدید درصد بیماران 3VD

مطالعه  0/60بوده و هیچکدام از بیماران سابقۀ مصرف

بیشتر از  2VDو  SVDاست بهترتیب 66/0( :درصد)،

منظم مهارکنندههای فسفودی استراز  5را نداشتند .در

( 16/0درصد) و ( 5/6درصد) و بین شدت  EDو تعداد

مطالعۀ پونهولزر و همکاران که بهمنظور بررسی این مسأله

عروق کرونر درگیر ارتباط معناداری وجود داشته است

که آیا ارتباط  EDبا بیماری عروق کرونر بهعلت

( .)P=8/820در مطالعۀ فروتن و همکاران که به بررسی

آترواسکلروز در عروق آلت تناسلی است صورت گرفته

شیوع  EDدر مردان مبتال به بیماری عروق کرونر

بود؛ شیوع آترواسکلروز در عروق کرونر از  00/1درصد

پرداخته بودند بیمارانی با درگیری بیش از یک رگ کرونر

و در عروق آلت تناسلی ( 12/9درصد) بوده است ( )10و

نمرۀ  SHIMپایینتر و  EDشدیدتری داشتهاند .اما

بنابراین نتایج مطالعۀ ما با مطالعۀ فوق همخوانی داشته

وقتی فقط مردان مبتال به  EDدرنظر گرفته میشدند نمرۀ

است .با درنظر گرفتن شیوع باالی آترواسکلروز عروق

 SHIMدر این گروه با تعداد عروق کرونر درگیر ارتباط

لگنی در مطالعۀ راجرز ،نتایج این مطالعه با مطالعۀ حاضر

نداشت ( .)12نتیجۀ مطالعۀ حاضر با مطالعۀ فروتن و

متناقض است .البته باید این نکته را درنظر گرفت که

همکاران از نظر ارتباط بین شدت  EDو تعداد عروق

بیماران در مطالعۀ راجرز در گروه شدید قرار داشتند و

کرونر درگیر همراستا بوده است و از این نظر که در

شاید شیوع باالی آترواسکلروز در عروق لگنی این

مطالعۀ ما تمام بیماران مورد مطالعه مبتال به  EDبودند

بیماران بهعلت ارتباط بین شدت  EDبا حضور ضایعۀ

نتایج مطالعۀ حاضر با مطالعۀ فوق همخوانی ندارد .در

آترواسکلروتیک در عروق لگنی باشد که در مطالعۀ

مطالعهای که پیرو مونتروسی و همکاران بهمنظور بررسی

حاضر نیز این ارتباط بیان شده است .بررسی توزیع محل

ارتباط بیماری عروق کرونر با  EDانجام دادند ،نشان داده

ضایعات آترواسکلروتیک در عروق لگنی در این مطالعه

شد که میزان  EDدر بیماران مبتال به بیماری عروق

نشان داد که اکثر ضایعات ( 65درصد) در شریان پودندال

کرونر بسته به تابلوی بالینی آنها و شدت آترواسکلروز

داخلی بودند و در مطالعۀ راجرز در قسمت میانی و

متفاوت بوده و در گروه  ACSو  SVDشدت ED
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کمتر از بیمارانی با  CCSو  3VDو  2میباشد ( .)10با

عروق کرونری ارجاع شده بودند را از نظر ارتباط بین پلی

توجه به اینکه  05درصد افراد مورد مطالعۀ ما به  Ccsو

مورفیسم نیتریک اکسیدسنتتاز و بیماری عروق کرونری و

 15درصد در گروه  ACSبودند ،نتیجۀ مطالعۀ فوق با

 EDمورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه 60 ،درصد

مطالعۀ ما همخوانی دارد .در مطالعۀ حاضر اکثر ضایعات

بیماران هیپرکلسترمی 00 ،درصد فشار خون 25 ،درصد

آترواسکلروتیک ( 65درصد) در شریان پودندال داخلی

دیابت 08 ،درصد چاقی و  60درصد مصرف سیگار

بوده و متوسط تنگی 08درصد (در سمت راست 09±1

داشتند 021 .بیمار آترواسکلروز  Significantعروق

درصد و در سمت چپ  00±11درصد) بوده است و

کرونر و  01بیمار تنگی  Significantعروق کرونر

اختالف معناداری بین بیماران دیابتی و غیر دیابتی از نظر

داشتند و  50بیمار شواهدی از آترواسکلروز در عروق

شدت ضایعات آترواسکلروزی در آنژیوگرافی عروق

کرونر نداشتند .شیوع  EDدر این سه گروه  09و  06و

لگنی وجود نداشت .نتیجۀ مطالعۀ حاضر با مطالعۀ هرمان

 60درصد بود ( .)P=NSدر مقایسه با بیماران بدون

و همکاران که در آن در بین افراد مبتال به ایمپوتنسی

 ،EDآنهایی که  EDداشتند با احتمال بیشتری

باالی  58سال شدت تنگی در هیچکدام از عروق لگنی در

آترواسکلروز  Significantعروق کرونری داشتند09 :

بیماران دیابتی و غیر دیابتی فرقی نداشته ،همراستا است.

درصد در مقابل  69درصد ( )P=8/80و تعداد بیشتری

همچنین نتایج این مطالعه با مطالعۀ پونهولزر که در آن

تنگی  Significantعروق کرونر داشتند ( )P=8/80و

دیابت با آترواسکلروز عروق آلت تناسلی ارتباط داشته،

به احتمال بیشتری درگیری هر سه رگ داشتند

همخوانی دارد .هیچکدام از بیمارانی که درگیری عروق

 Significantعروق کرونر داشتند ( )P=8/80و به

آلت تناسلی داشتند ( )Penile Arteryمبتال به HTN

احتمال بیشتری درگیری هر سه رگ داشتند 25 :درصد در

نبودند و  5نفر ( 62/5درصد) از  0بیماری که درگیری

مقابل  12درصد (.)15( )P=8/80

دوطرفه داشتند مبتال به  HTNبودند و این نسبت در
بیمارانی که درگیری یکطرفه داشتند  0نفر ( 05درصد)

نتیجهگیری

از  0نفر بود .ارتباط بین چربی خون باال ،مصرف سیگار و

علیرغم شیوع باالی  EDدر بیماران مبتال به

 BMIو سن نیز با آترواسکلروز عروق لگنی معنادار

 CADآترواسکلروز عروق لگنی در آنها شایع نیست و

نبود .نتایج اخیر با نتیجۀ مطالعۀ پونهولزر که در آن هیچ-

آترواسکلروز عروق لگنی با شدت  EDو شدت CAD

کدام از موارد  ،HTNچربی خون باال و مصرف سیگار و

ارتباط دارد ،ولی با صرف وجود  EDو  CADارتباط

 BMIو سن با آترواسکلروز عروق  Penileارتباط

ندارد .در بیماران مبتال به  EDو  CADاکثر پالکهای

نداشتند ،همراستا است (.)10

آترواسکلروزی در عروق لگنی این بیماران در سطح

در این مطالعه ،همبستگی بسیار باالیی بین بیماری

شریان پودندال داخلی بوده و تنگی حاصل از پالکهای

عروق کرونر و شریان پودندال داخلی مشاهده شد (از 18

آترواسکلروزی در این عروق ،اغلب قابل توجه است.

بیمار مورد مطالعه  9بیمار درگیری متوسط تا شدید کرونر

وجود  EDشدید در بیماران مبتال به  CADاحتمال

بیماری پودندال داخلی داشتند و  1بیمار نه در عروق

درگیری شدیدتر عروق کرونر را مطرح میکند .از میان

کرونر و نه در پودندال داخلی بیماری نداشت) (.)0

ریسکفاکتورهای استاندارد آترواسکلروز ،تنها دیابت با

ملوزین ( )Meluzinو همکاران 019 ،بیمار با
بیماری کرونری مشکوک یا قطعی که برای آنژیوگرافی

آترواسکلروز عروق لگنی ارتباط داشته
دوطرفه در بیماران شایعتر است.
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Abstract
Background and Objective: Erectile dysfunction (ED) is a common
medical disorder which is more prevalent in patients with coronary
artery disease (CAD). Several mutual risk factors exist between ED
and CAD; therefore ED has been recognized as CAD risk equivalent.
The purpose of this study was to assess internal pudendal artery
angiographic findings in patients with CAD and ED.
Subjects and Methods: Forty male candidate for coronary artery
angiography who suffered from ED were included in this study. The
participants' ED was evaluated by Sexual Health Inventory for Men
(SHIM), a five question version of the International Index of Erectile
Function (IIEF) questionnaire. After coronary artery angiography, in
the same session patients underwent selective pelvic artery
angiography.
Results: A relationship was seen between the severity of ED and the
number of coronary arteries with atherosclerosis (P=0.028).
Furthermore, a direct relationship was also seen between the
probability of atherosclerosis in pelvic arteries and severity of ED
(P=0.017). Atherosclerosis of pelvic arteries was more prevalent in
patients with 2 and 3VD (P=0.03) and also in patients with diabetes
(P=0.023).
Conclusions: Although the prevalence of ED is high in patients with
CAD, atherosclerosis of pelvic arteries is not common in these
patients; and most lesions in their pelvic arteries were seen in internal
pudendal arteries. Severe ED suggests severe coronary artery
involvement and of all standard risk factors only diabetes had a direct
relationship with atherosclerosis of pelvic arteries.
Keywords: Internal pudendal artery, Coronary artery disease,
Impotency.
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