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ĐỊNH NGHĨA

 Rối loạn cương dương là không có khả năng đạt được và

duy trì độ cương cứng của dương vật để tiến hành cuộc giao

hợp một cách trọn vẹn



CƠ CHẾ CỦA CƯƠNG DƯƠNG 

 Toàn thân: Sự kết nối của các neuron thần kinh, các cơ thắt tầng sinh môn

và androgens 

 Tại chỗ: Giãn cơ trơn mạch máu và thể hang

Kích thích tình dục  Các phản xạ ngoại vi và trung ương

• Các chất dẫn truyền thần kinh phó giao cảm và NANC

Giãn cơ trơn mạch máu và thể hang

Tăng lưu lượng dòng máu

Tăng áp lực trong thể hang

Cương dương



ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA

 TÂY Y

 ĐÔNG Y

Điều trị bằng tâm lý và bài tập bổ trợ



Wespes E et al. Eur Urol 2006;49:806-815.

Lue T et al. J Sex Med 2004;1:6-23. 

Điều trị rối loạn cương dương: Chỉ 

dẫn của tổ chức y tế thế giới
• Intracavernosal injections

• Intraurethral prostaglandin 

E1

• Vacuum device

Còn rối loạn

cương dương

Còn rối lọan 

cương dương

Thay đổi những 

yếu tố nguy cơ 

và nguyên nhân

Điều trị tại chỗ
•Tiêm vào dương vật

•Prostaglandin E1 trong

ống niệu đạo

•Bôi ngoài dương vật
Hết rối loạn 

cương 

dương. Bệnh 

nhân thỏa 

mãn

Tác nhân đường uống

(trừ khi chống chỉ định),

tư vấn tình dục và giáo dục

Phẫu thuật

Còn rối loạn 

cương dương

Rối loạn 

cương 

dương

Điều trị rối loạn cương dương: 
Chỉ dẫn của tổ chức y tế thế giới
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Điều trị nguyên

nhân RLCD

Thay đổi lối sống và

yếu tố nguy cơ

Tư vấn cho 

hai vợ chồng

Thuốc uống PDE5i ± Testosterone

Đánh giá hiệu quả, tác dụng phụ, sự hài lòng của vợ chồng  

Nếu thất bại: thay đổi liều dùng, cách dùng thuốc, thay đổi thuốc 

THẤT BẠI => TƯ VẤN ĐẶT THỂ HANG GIẢ



CÁC THUỐC ỨC CHẾ PDE5

Nhóm ức chế phosphodiesterase type 5 đường uống

Sildenafil ( 1998)

Tadalafil (2003)

Vardenafil (2003)

Những chất ức chế PDE5 khác có mặt ở một vài quốc gia

(avanafil (2012), udenafil), nhưng không được chấp

thuận ở các nước khác.



Cơ chế NO–cGMP của sự cương dương

cGMP-dependent

protein kinase

Tế bào nội mạc

Guanylate

cyclase

GTP

cGMP

K+

Ca2+

Giảm

Ca2+

Cơ trơn giãn

và cương

Nitric oxide

Tế bào cơ trơn

5'GMP
PDE5

Thần kinh thể hang 

Kích thích tình dục

Ức chế PDE5

cGMP=Cyclic guanosine monophosphate; GTP=Guanosine triphosphate; PDE5=Phosphodiesterase 5.





So sánh thông số dược động học

Thông số
Sildenafil 

(100 mg)*

Vardenafil 

(20 mg)*

Avanafil 

(100mg)

Tadalafil 

(20 mg)

tmax, h trung vị 0.83 1 0.6 - 0.7a 2

t1/2, h trung bình 3.7 3.3–3.9 5a 17.5

Cmax, ng/mL 

trung bình
560 17 871 378

Thay đổi Cmax

với thức ăn
Giảm 29% Giảm 20% Giảm 24% Không

* Với những bệnh nhân trên 65 tuổi, liều sildenafil phải được điều chỉnh, liều vardenafil có thể phải điều chỉnh
a cho tất cả các liều dùng (50, 100 and 200 mg) 

Wright, PJ. Int J Clin Pract 2006;60:967-975. 

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2012/202276Orig1s000ClinPharmR.pdf

Viagra® (sildenafil citrate) prescribing information. Pfizer Inc: New York, NY; 2010.                  Levitra® (vardenafil HCl) prescribing information. Bayer 

Pharmaceuticals Corp: West Haven, CT; 2010. 



CHỈ ĐỊNH CỦA PDE5i

PDE 5i được chỉ định ĐT RLCD (PDE5i được xem như liệu pháp đầu tay)

Điều trị triệu chứng đường tiểu dưới do phì đại lành tính tuyến tiền liệt

(dùng đơn độc hoặc phối hợp với thuốc ức chế α).

Phòng cương đau dương vật kéo dài tái phát

Cải thiện triệu chứng của viêm TTL/ hội chứng đau tiểu khung mạn tính

Hỗ trợ với hoá trị liệu trong ung thư tuyến tiền liệt,

 …

Kevin T. McVary et al.: Sildenafil Citrate Improves Erectile Function and Urinary Symptoms in Men With ED and LUTS Associated With Benign Prostatic Hyperplasia: A Randomized, Double-Blind 

Trial, J Urol. Vol. 177, 1071-1077, March 2007

Gyung-woo Jung et al: COMBINATION OF AN ALFUZOSIN XL AND TADALAFIL IS SUPERIOR TO MONOTHERAPY IN TREATING ERECTILE DYSFUCTION (ED) AND LOWER URINARY 

TRACT SYMPTOMS (LUTS), J Urol. Vol. 179, No. 4, Supplement, 2008, p 429

Archimedes Nardozza, Jr et al.: LONG-TERM PHOSPHODIESTERASE-5 INHIBITOR THERAPY PREVENTING PRIAPISM RECURRENCES , J Urol Vol. 181, No. 4, April 28, 2009 

Hyun Jun Park et al. (2008): THE EFFICACY OF TADALAFIL FOR CHRONIC PROSTATITIS/ CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME IN YOUNG AND MIDDLE AGED PATIENTS, J Urol. , 179(4), Supplement

D Robert Siemens et al: PHOSPHODIESTERASE INHIBITION AS A CHEMOTHERAPEUTIC ADJUVANT FOR PROSTATE CANCER, J Urol. Vol. 179, No. 4, Supplement, 2008 



ANDROGEN

Uống

Tiêm

Gel  bôi

Miếng dán

Qua da  ( cấy dưới da)



ANDROGEN
Giảm testosterone

Testosterone  làm giãn trực tiếp lên vật hang qua tác động

mở kênh Kali

Testosterone  điều hoà bài tiết PDE5 và đáp ứng với PDE5i 

(Tadalafil) ở vật hang chuột

- Oguzhan Yildiz, et al. (2008) : Testosterone causes direct relaxation of human corpus 

cavernosum by potassium channel openning action,  J Urol. Vol 179 (4), p 235

- Zhang X.H. et al. (2005): Testosterone Regulates PDE5 Expression and In Vivo Responsiveness 

to Tadalafil in Rat Corpus Cavernosum , Eur Urol. 47: 409-416



CÁC THUỐC GIÃN MẠCH

Các thuốc giãn mạch tiêm vào vật hang

Viên đặt niệu đạo

Dạng bôi



YẾU TỐ PHÁT TRIỂN NỘI MÔ MẠCH MÁU
(Vascular endothelial growth factor – VEGF)

VEGF được các tế bào cơ trơn mạch máu, tế bào nội mô và tế bào 

viêm sản sinh ra. 

Làm  tăng sản xuất nitric oxide (NO)  cải thiện chức năng nội mô và 

dòng chảy mạch máu ở những tình trạng rối loạn thiếu máu mạn tính.

Trên thực nghiệm động vật, tiêm trực tiếp VEGF vào vật hang cho 

thấy kết quả tốt khi chụp vật hang với các dạng RLCD căn nguyên do 

mạch máu và thần kinh. 

Hoạt  động của VEGF cần phối hợp với các yếu tố mạch máu khác.

Chen R. et al (2011): Up‐regulation of VEGF by Small Activator RNA in Human Corpus Cavernosum Smooth Muscle Cells. 

The J Sex Med. Vol 8, issue 10: 2773-2780.



L- ARGININ

Là một amino acid tự nhiên trong cơ thể , giúp tạo nên NO. 

Chen J.  và cs (1999): 31% người sử dụng 5 gr L-Arginin/ ngày có 

cải thiện có ý nghĩa chức năng cương.

Stanislavov R.  và cs (2003): L-Arginin (1,7 gr/ngày) phối hợp với 

pycnogenol (40 mg x 2-3 lần/ ngày), khôi phục khả năng tình dục tới 

80% những người tham gia nghiên cứu sau 2 tháng sử dụng và tới 

92,5% sau 3 tháng sử dụng.

- Chen J., Wollman Y. et al. (1999): Effect of oral administration of high-dose nitric oxide donor L-arginine in men with organic 

erectile dysfunction: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled study. BJU Int. 83(3): 269-273

- http://danhammerhealth.com/pycnogenol-and-l-arginine-for-moderate-ed/

- Stanislavov R. Nikolova V. (2003): Treatment of erectile dysfunction with pycnogenol and L-arginine.. J Sex Marital Ther

29(3) 207-213

http://danhammerhealth.com/pycnogenol-and-l-arginine-for-moderate-ed/


NO
Cơ chế tác dụng:

Hoạt động cùng với acetylcholine và prostaglandins như là các chất dẫn truyền thần kinh để kích thích

tình dục và làm giãn mạch máu nhỏ ở dương vật  cương dương. 

Thiếu hụt NO có thể tham gia vào nhiều bệnh suy thoái khác (như trong bệnh mạch máu).

Nội mạc động mạch sử dụng NO làm tín hiệu xung quanh các tế bào cơ trơn để làm thư giãn, do đó

gây giãn động mạch, tăng lưu lượng dòng máu và duy trì huyết áp bình thường. 

Chức năng của NO:

Thư giãn và làm rộng mạch máu

Hình thành và duy trì chức năng cương

Hoạt động như là chất dẫn truyền thần kinh tham gia vào việc ghi nhớ lâu dài

Khởi động sự bài tiết các chất dẫn truyền thần kinh

Duy trì huyết áp trong giới hạn bình thường

Kích thích hệ thống miễn dịch khoẻ mạnh

Có vai trò rất quan trọng trong đông máu thông qua việc điều hoà trương lực mạch máu, đông máu, ly

giải fibrin, chức năng nội mạc chung cũng như cơ trơn mạch máu.

Nitric oxide can’t be taken in supplement form because it is a gas. However, nutritional ingredients can increase production of nitric oxide in the endothelium  promote general health as well 

as improved erections, libido, performance, and male fertility.



THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG PROLACTIN MÁU

Prolactin  máu tăng  giảm khả năng sản xuất testosterone.

Các thuốc làm giảm prolactin máu  (bromocriptine, cabergoline) 

cho thấy có một số tác dụng lên sự cương dương. 

Có  một số bằng chứng cho thấy cabergoline có thể làm gia tăng số 

lượng cương dương và làm tăng độ cương cứng dương vật. 

Bromocriptine  có thể giúp khôi phục sự quan tâm tình dục và khả năng 

tình dục khi người bệnh có vấn đề về cương dương do nồng độ prolactin 

tăng cao.



CÁC THUỐC / DƯỢC CHẤT KHÁC

Yohimbine

Apomorphine

Phentolamine

Các chất hoạt hoá melanocortin

DHEA ( dehydroepiandrosterone)



KQ (%)

Thuèc Møc

®é

Tèt TB XÊu

1 Dynaton (Yohimbine) (n=20) 5 5 90

2 Muse Alprostadil (viªn ®¹n

®Æt niÖu ®¹o, 1998) (n=30)

6,7 93,3

3 Caverject (Prostaglandine

E1 tiªm vËt hang) (n=50)

80 8 12

4 Andriol (viªn uèng) (víi nhãm

testosterone m¸u giảm)

(n=100)

52 30 18

5 Uprima (ngËm díi lìi) (n=40) 57,5 10 32,5

6 Sildenafil (n = 62) 75,8 16,1 8,1

7 Tadalafil (n= 100) 77,0 15,0 8,0

8 Vardenafil (n=102) 76,47 13,73 9,80

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI BV VIỆT ĐỨC



KẾT LUẬN

Có nhiều thuốc/ hoạt chất được sử dụng để điều trị RLCD

Cho đến nay, thuốc ức chế PDE5 có vai trò quan trọng

Điều trị nguyên nhân:

Giảm testosterone (mãn dục nam)

 Tăng prolactin máu

Các yếu tố khác: vai trò bổ trợ



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


