INFORMATOR DLA PACJENTA

W jaki sposób dochodzi do wzwodu
Erekcja (wzwód członka) jest złożonym zjawiskiem nerwowo-naczyniowym podlegającym kontroli układu
hormonalnego oraz centralnego układu nerwowego.
Członek zbudowany jest z ciał jamistych i ciała gąbczastego, które w trakcie podniecenia wypełniają się
krwią. W ten sposób dochodzi do erekcji (wzwodu) – usztywnienia umożliwiającego odbycie stosunku
seksualnego. Żeby mogło dojść do erekcji, konieczne jest prawidłowe funkcjonowanie naczyń
krwionośnych, które doprowadzają krew do członka, a także struktur, które się tą krwią wypełniają. Ważne
jest także działanie układu nerwowego zapewniającego właściwe reagowanie na stymulację seksualną.

Zaburzenia erekcji
Zaburzenia erekcji (dawniej określane jako impotencja) wynikają z tego, że członek nie wypełnia się krwią
w stopniu umożliwiającym powstanie erekcji (wzwodu) umożliwiającej odbycie satysfakcjonującego
stosunku seksualnego.
Bardzo często zaburzenia erekcji wynikają z uszkodzenia naczyń doprowadzających krew do członka.
Jednocześnie może to świadczyć o uogólnionej chorobie naczyniowej – zaburzenia erekcji uważa się za
jeden z najistotniejszych czynników ryzyka i sygnał ostrzegawczy występowania choroby niedokrwiennej
serca, która może prowadzić do zawału. Otyłość, niewłaściwe nawyki żywieniowe oraz związana z nimi
cukrzyca należą natomiast do najczęstszych przyczyn uszkodzenia naczyń krwionośnych.
Do pozostałych czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń erekcji zalicza się: zaawansowany wiek, siedzący
tryb życia, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, stosowanie określonych grup leków, palenie
tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu, zaburzenia depresyjne.

Leczenie zaburzeń erekcji
Leczenie zaburzeń erekcji obejmuje następujące elementy:
próbę eliminacji czynników ryzyka, np. zaprzestanie palenia papierosów, redukcja masy ciała, zmiana
diety, zwiększenie aktywności fizycznej,
diagnoza i leczenie chorób mogących leżeć u podłoża problemów z erekcją,
takie modyfikacje w leczeniu innych chorób, żeby nie przyczyniało się do występowania problemów
seksualnych (np. w wyniku działań niepożądanych niektórych leków),
stosowanie leków wpływających na poprawę erekcji.

Międzynarodowa Skala Oceny Funkcji Płciowych (IIEF-5, ang. International Index of Erectile Function) jest
to kwestionariusz służący do identyfikowania zaburzeń erekcji. Kwestionariusz został zaprojektowany tak,
aby był pomocny do określenia funkcji erekcyjnej, rozpoznania ewentualnych zaburzeń wzwodu prącia i
wskazania potrzeby ich leczenia. Każde pytanie kwestionariusza jest opatrzone kilkoma odpowiedziami.

1

