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Santrauka
Įvadas. Erektilinė disfunkcija (ED) apibrėžiama kaip 
nuolatinis ar pasikartojantis vyro negalėjimas pasiekti 
ar išlaikyti erekcijos, pakankamos sėkmingam lytiniam 
aktui. Tai paplitęs sveikatos sutrikimas, dažniausiai pa-
veikiantis vyresnius nei 40 metų vyrus. Numanoma, jog 
dėl senėjančios žmonių populiacijos, erekcijos sutrikimų 
dažnis bei jų gydymo poreikis laikui bėgant tik didės.
Tikslas. Aptarti naujausią literatūrą, aprašančią avanafilio 
veiksmingumą erekcijos sutrikimų gydymui. Šis vaistas 
aprašomas aptariant jo veikimo mechanizmą, gydymo 
rezultatus bei sukeliamus nepageidaujamus reiškinius.
Metodai. Rengiant apžvalgą, atlikta įprastinė ir išplėstinė 
literatūros paieška PubMed duomenų bazėje, naudojant  
raktažodžius ir įvairius jų derinius. Naudotasi  ir surastų 
straipsnių literatūros sąrašais. Rengiant apžvalgą, iš viso 
buvo surasta 20 publikacijų. Atrinkus straipsnius pagal  
įtraukimo kriterijus, šioje apžvalgoje pasiremta 12 moks-
linių publikacijų.
Išvados. Lyginant su placebo grupėmis, avanafilis reikš-
mingai pagerina vyrų, sergančių erekcijos sutrikimais, 
seksualinę funkciją.

Įvadas
Erektilinė disfunkcija (ED) apibrėžiama kaip nuolatinis ar 

pasikartojantis vyro negalėjimas pasiekti ar išlaikyti erekci-
jos, pakankamos sėkmingam lytiniam aktui [1]. Tai paplitęs 
sveikatos sutrikimas, dažniausiai paveikiantis vyresnius nei 
40 metų vyrus [2]. Literatūroje aprašomas jaunesnių nei 
40 metų vyrų erekcijos sutrikimų paplitimas populiacijoje 
svyruoja nuo 1 iki 10 proc., vyresnių nei 70 metų vyrų popu-
liacijoje – nuo 50 iki 100 procentų. Nors erekcijos sutrikimai 
yra dažna problema, tačiau daugelis vyrų apie ją kalbėti 
vengia, dėl to tikrieji šio sveikatos sutrikimo mastai  vis dar 
sunkiai apibrėžiami. Numanoma, jog dėl senėjančios žmo-
nių populiacijos erekcijos sutrikimų dažnis bei jų gydymo 
poreikis laikui bėgant tik didės.

Tyrimo tikslas  − išnagrinėti ir aptarti naujausią litera-
tūrą, aprašančią avanafilio veiksmingumą erekcijos sutrikimų 
gydymui.

Tyrimo medžiaga ir metodai  
Rengiant apžvalgą, literatūros paieška atlikta PubMed 

duomenų bazėje  įprastinės bei išplėstinės paieškos būdu nau-
dojant raktažodžius  erektilinė disfunkcija, fosfodiesterazės 
5 inhibitoriai, avanafilis  (angl. erectile dysfunction (ED), 
phosphodiesterase 5 inhibitors, avanafil, PDE5 (phospho-
diesterase - 5) inhibitors) ir įvairius jų derinius.  Naudotasi 
ir surastų straipsnių literatūros sąrašais. Buvo atrenkami tik 
anglų kalba parašyti straipsniai, kuriuose aprašyti tyrimai, 
atlikti su žmonėmis, pirmenybę teikiant naujesniems nei 10 
metų straipsniams. Rengiant apžvalgą, iš viso buvo surasta 
20 publikacijų. Atrinkus straipsnius pagal įtraukimo krite-
rijus, šioje apžvalgoje pasiremta 12 mokslinių publikacijų.

Tyrimo rezultatai
ED kilmės tipai. Normali erektilinė funkcija  apibūdi-

nama kaip biopsichosocialinis procesas, kuris apimą darnią ir 
koordinuotą žmogaus psichinės, endokrininės, kraujagyslinės 
bei neurologinės sistemų veiklą [3]. ED gali būti skirstoma 
pagal tai, kuri iš šių sistemų yra pažeidžiama:  į psichoge-
ninę, organinę arba mišrios kilmės psichogeninę-organinę 
ED. Organinė ED gali būti skirstoma į neurogeninę, hormo-
ninę, kraujagyslinę ar vaistų sukeltą erektilinę disfunkciją. 
Dažniausiai vyrams pasireiškianti erektilinė disfunkcija yra 
mišrios psichogeninės-organinės kilmės [2]. 

ED gydymas. Pagrindiniu bei pirmo pasirinkimo ED gy-
dymo metodu laikomas medikamentinis gydymas fosfodies-
terazės 5 (PDE-5) inhibitoriais [4]. Kiti gydymo metodai ap-
ima gyvenimo būdo korekciją, gydymą injekcijomis į varpą, 
testosterono terapiją, varpos implantus bei psichoterapiją. 

PDE-5 inhibitoriai. PDE-5 inhibitoriai palengvina erek-
cijos atsiradimą, inhibuodami PDE-5 fermentą, kuris yra 
specifiškai atsakingas už cGMP (angl. Cyclic Guanosine Mo-
nophosphate) suardymą akytkūnio lygiųjų raumenų ląstelėse 
[2]. PDE-5 fermento inhibavimas lemia pailgintą cGMP ak-
tyvumą, kuris sumažina intraląstelinio kalcio koncentraciją, 
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taip išlaikydamas akytkūnių lygiųjų raumenų atsipalaidavimą 
bei varpos arterijų išsiplėtimą, kuris sukelia tvirtą erekciją. 
Pasaulyje šiuo metu yra prieinami 7 skirtingi PDE-5 inhibi-
toriai, skirti ED gydymui: sildenafilis, tadalafilis, avanafilis, 
vardenafilis, lodenafilis, mirodenafilis ir udenafilis [5]. Iš 
šių 7 vaistų tik 4 šiuo metu yra patvirtinti naudoti visame 
pasaulyje (sildenafilis, tadalafilis, avanafilis, vardenafilis), 
kiti 3 (lodenafilis, mirodenafilis ir udenafilis) vis dar laukia 
formalaus patvirtinimo. Avanafilis yra naujausias PDE-5 
inhibitorius, 2012 metais JAV maisto ir vaistų administracijos  
patvirtintas ED gydymui [6].

Avanafilio veiksmingumas ED gydymui.  I. Goldstein 
ir bendraautorių atliktoje randomizuotoje  dvigubai akloje 
studijoje, į kurią įtraukti 646 pacientai, buvo palygintas ava-
nafilio 50 mg, 100 mg ir 200 mg dozių bei placebo efekty-
vumas, gydant ED [7]. Studijoje fiksuoti 4066 mėginimai 
užsiimti lytiniais santykiais praėjus nuo 15 iki 30 minučių po 
vaisto vartojimo. Šių mėginimų metu erekcija buvo pasiekta 
52 proc., 61 proc.,  bei 58 proc. atvejų avanafilio 50 mg, 100 
mg ir 200 mg dozių grupėse ir tik 31 proc. atvejų placebo 
grupėje. Studijoje įvertintos visos trys avanafilio dozės buvo 
statistiškai reikšmingai efektyvesnės, nei placebas.

W. Hellstrom ir bendraautorių atliktoje randomizuotoje  
dvigubai akloje studijoje, į kurią įtraukta 440 pacientų, buvo 
palygintas avanafilio 100 mg ir 200 mg dozių bei placebo 
efektyvumas, gydant ED [8]. Avanafilio 100 mg ir 200 mg 
dozių grupėse stebėtas statistiškai reikšmingai didesnis kie-
kis mėginimų užsiimti lytiniais santykiais, kurių metu buvo 
pasiekta erekcija, pakankama sėkmingam lytiniam aktui arba 
sėkmingai penetracijai, lyginant su placebo grupe (p<0,001). 
Vertinant avanafilio 100 mg ir 200 mg dozių grupes tarpu-
savyje, statistiškai reikšmingo skirtumo tarp vaisto dozių 
grupių nestebėta.

Avanafilio sukeliami nepageidaujami reiškiniai. 
Dažniausi tyrimuose aprašyti nepageidaujami reiškiniai, 
pasireiškę vartojant avanafilį, buvo galvos skausmas (2,7% 
- 12,1% atvejų), karščio bangos (1,4% - 13% atvejų), nazofa-
ringitas (0,6% - 5,1% atvejų), nosies užgulimas (0,6% - 4,3% 
atvejų) bei nugaros skausmas (0,6% - 3% atvejų) [7,9–12]. 
Rečiau pasitaikę nepageidaujami reiškiniai buvo dispepsija, 
galvos svaigulys, nuovargis bei viršutinių kvėpavimo takų 
infekcija.

Išvados
1. Lyginant su placebo grupėmis, avanafilis reikšmingai 

pagerino vyrų, sergančių erekcijos sutrikimais, seksualinę 
funkciją.

2. Nepriklausomai nuo suvartotos vaisto dozės, avana-
filis reikšmingai pagerino vyrų, sergančių erekcijos sutriki-
mais, seksualinę funkciją. 
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Summary
Background. Erectile dysfunction (ED) is defined as the persis-

tent or recurrent inability of a man to achieve or maintain an erection 
sufficient for successful sexual intercourse. It is a common health 
condition that most commonly affects men over the age of 40. Due 
to the aging population, the incidence of erectile dysfunction and 
the need for its treatment will only increase over time.

Aim. To discuss the recent literature describing the efficacy of 
avanafil for the treatment of erectile dysfunction. This medicine 
is described in terms of its mechanism of action, treatment results 
and side effects.

Methods. The literature search was performed in the PubMed 
database by entering relevant keywords in various combinations 
into the regular and advanced search fields, as well as using the bi-
bliographies of the articles found. A total of 20 publications were 
found during the review, with 12 scientific publications based on 
the inclusion criteria.

Conclusion. The results of the studies suggest that avana-
fil significantly improves sexual function in men with erectile 
dysfunction compared to placebo groups.
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