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Zaburzenia ere
powszechny pro
zdrowotny u mę

Zaburzenia erekcji mogą nie
zagrażać życiu, ale nadal
sygnalizują ważny problem
zdrowotny. Dwie trzecie
mężczyzn w wieku powyżej
70 lat i aż 39% mężczyzn
w wieku 40 lat ma problemy
z zaburzeniami erekcji.
Mężczyźni z zaburzeniami
erekcji zgłaszają mniejszą
przyjemność z życia
i są bardziej narażeni
na depresję.

N

ajczęściej przyczyną zaburzeń erekcji jest miażdżyca –
ten sam proces, który powoduje zawały serca i udary.
W rzeczywistości posiadanie
zaburzeń erekcji często oznacza, że naczynia krwionośne w całym ciele są w gorszym stanie zdrowia. Lekarze uważają
zaburzenia erekcji za wczesny znak ostrzegawczy przed chorobami układu krążenia.
Istnieje wiele skutecznych metodach
leczenia zaburzeń erekcji. Zabiegi umożliwiają satysfakcjonujące życie seksualne,
ale nie leczą przyczyn choroby. Jeśli masz
zaburzenia erekcji, skontaktuj się z lekarzem i zapytaj, czy zagrożone jest więcej
niż twoje życie seksualne.

Przyczyny
Wzrost zaburzeń erekcji
wywołanych przez
pornografię.

W ostatnich latach prowadzi się coraz więcej badań dotyczących wzrostu dysfunkcji seksualnych związanych z pornografią.
Naukowcy są przekonani, że wyjątkowe
właściwości pornografii internetowej,
w tym jej łatwość dostępu, nieograniczoność, różnorodność i format, mogą warunkować podniecenie seksualne mężczyzn
zróżnicowanymi aspektami seksualności,
które nie dają się łatwo przełożyć na prawdziwe związki. Często, w przypadku męż-

czyzn, którzy są stale narażeni na pornografię internetową, aktywność seksualna
z ich prawdziwymi partnerami nie spełnia ich oczekiwań, co prowadzi do spadku
podniecenia.

Dolegliwości zdrowotne
wpływające na zaburzenia
erekcji

Cukrzyca: Według badań przeprowadzonych w 2017 roku opublikowanych
w Diabetic Medicine, mężczyźni z objawami cukrzycy mieli zwiększone ryzyko
wystąpienia zaburzeń erekcji.
Nadciśnienie: Około 30 procent
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
skarży się na zaburzenia erekcji, a zaburzenia erekcji u młodszych mężczyzn
są związane ze zwiększonym ryzykiem

przyszłych problemów sercowych. W ogólnych przypadkach zaburzeń erekcji ryzyko
chorób układu krążenia wzrasta o około
80 procent.
Problemy zdolnymi drogami moczowymi: Przyjemność seksualna spada,
a aktywność seksualna maleje wraz z narastającymi problemami z dolnymi drogami
moczowymi. Objawy to zwiększona częstotliwość oddawania moczu i niemożność opróżnienia pęcherza podczas oddawania moczu.
Otyłość: Otyłość jest główną przyczyną zaburzeń erekcji, ponieważ prowadzi do zaburzeń równowagi hormonalnej,
insulinooporności, dysfunkcji śródbłonka
(problemy z komórkami wyściełającymi
naczynia krwionośne) i psychologicznych
czynników dysfunkcji seksualnych. Bada-

nia przeprowadzone w Polsce wskazują,
że 79 procent mężczyzn z zaburzeniami
erekcji ma BMI 25 lub większe.
Brak ćwiczeń fizycznych: Siedzący
tryb życia może prowadzić do poważnych
zagrożeń dla zdrowia, w tym chorób serca
i cukrzycy, dwóch stanów związanych
z zaburzeniami erekcji.
Wiek: Częstość występowania zaburzeń erekcji wzrasta wraz z wiekiem.
Na przykład problemy sercowo-naczyniowe występują częściej u osób starszych,
co może prowadzić do upośledzenia przepływu krwi w prąciu i zaburzeń erekcji.
Zespół metaboliczny i czynniki psychologiczne są również częstsze u starszych
mężczyzn. Przyjmowane leki, mogą prowadzić również do dysfunkcji seksualnych i zaburzeń równowagi hormonalnej.
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ekcji –
roblem
ężczyzn
Palenie: Dym papierosowy uszkadza
śródbłonek i upośledza fizjologiczny proces erekcji. W porównaniu z mężczyznami,
którzy nigdy nie palili, badania pokazują,
że byli palacze wykazywali zwiększone
ryzyko zaburzeń erekcji. Badania wskazują
również, że uszkodzenie nie jest trwałe,
co sprawia, że rzucenie palenia jest niezwykle ważne.
Leki: Niektóre leki stosowane
w leczeniu depresji, beta-blokery stosowane przy nadciśnieniu i leki stosowane
przy bezsenności, lęku i problemach z prostatą mają negatywny wpływ na zaburzenia seksualne. Mogą one powodować
zmniejszenie libido, opóźniony wytrysk
i opóźniony lub brak orgazmu.
Stres: Psychologiczne zaburzenia
erekcji są częstsze wśród młodszych mężczyzn, którzy doświadczają stres w pracy,
w związkach lub z innych czynników środowiskowych.

Naturalne sposoby
na poprawę erekcji
Zmiana stylu życia

1. Stabilizacja wagi: Badania pokazują,
że leczenie otyłości i zmiana trybu życia
z siedzącego na aktywny poprawia ten
stan.
2. Regularne ćwiczenia: Badania z 2017
roku opublikowane w British Journal of
Sports Medicine wykazały, że aktywność fizyczna i ćwiczenia, szczególnie
ćwiczenia aerobowe o umiarkowanej
lub intensywnej intensywności poprawiają erekcję.
3. Zmniejszenie stresu: Czynniki psychologiczne, takie jak zwiększony
stres i niepokój, z pewnością prowadzą
do zaburzeń erekcji i innych objawów
dysfunkcji seksualnych. By zmniejszyć
stres warto zastosować ćwiczenia oddechowe, które mogą obniżyć ciśnienie
krwi, zwiększyć uważność i zmniejszyć
poziom lęku. Aktywność fizyczna taka
jak bieganie lub spacery na świeżym
powietrzu pomoże również zmniejszyć
stres.
4. Rzucenie palenia: Palenie papierosów prowadzi do zaburzeń fizjologicznych erekcji. Badania wskazują, że uszkodzenie to nie jest trwałe
i można je nawet odwrócić, jeśli palenie

zostanie rzucone przed osiągnięciem
średniego wieku.

Zmiany w diecie – Jedz
zdrowo!

Naukowcy potwierdzają, że mężczyźni bez
zaburzeń erekcji praktykują zdrowe odżywianie na co dzień. W codziennej diecie
znajdują się owoce, warzywa, ryby, orzechy i produkty pełnoziarniste, natomiast
mało jest czerwonego i przetworzonego
mięsa. Zdaniem naukowców te wybory
żywieniowe, które mieszczą się w wytycznych diety śródziemnomorskiej, wiążą się
z ogólnie lepszym stanem zdrowia.

Żywność wpływająca
na poprawę zaburzeń
erekcji:
l

Ekologiczne mięso – wołowina

od zwierząt karmionych na wybiegu,
dziki łosoś, ekologiczny kurczak
l Pokarmy bogate w błonnik, w tym
świeże owoce i warzywa
l Zdrowe tłuszcze, w tym orzechy,
nasiona, awokado i olej kokosowy
l Ziarna bezglutenowe, w tym owies,
amarantus, brązowy ryż, komosa
ryżowa

Żywność, której należy
unikać:

Pakowana i przetworzona żywność
Rafinowane oleje roślinne
l Przetworzone zboża
l Sztuczne słodziki
l Napoje słodzone
l Nadmiar kofeiny
l Nadmiar alkoholu
l
l

Podsumowanie

Badania pokazują, że istnieją naturalne
metody leczenia zaburzeń erekcji, które
pomagają zrównoważyć hormony, poprawić przepływ krwi i zmniejszyć objawy
schorzeń związanych z zaburzeniami erekcji. Naturalne metody leczenia zaburzeń
erekcji obejmują: stabilizację wagi, regularne ćwiczenia, zmniejszenie stresu, rzucanie palenia, zmiany w diecie. Warto skorzystać z suplementów takich jak czerwony
żeń-szeń, l-arginina i niacyna. Pomocne
są również olejki eteryczne z drzewa sandałowego i różany oraz akupunktura.
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