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Wpływ różnych chorób na przedwczesny wytrysk
Często mężczyźni, którzy cierpią z powodu przedwczesnego wytrysku (PW) nie
wiedzą, że ich problem może być związany z innymi chorobami. Zapalenie
prostaty, nieprawidłowa budowa penisa czy choroby neurologiczne, to tylko
niektóre z powodów, mogących wpływać na kontrolę nad wytryskiem. Dlatego,
jak przekonują eksperci kampanii „Nie tylko moment”, każdy przypadek PW
rozpatrywany jest indywidualnie, koniecznie są jednak przełamanie wstydu
i wizyta u urologa lub seksuologa. Przedwczesny wytrysk jest wstydliwym
problemem, boryka się z nim co piąty mężczyzna w Polsce. Tylko 9% panów
z PW udaje się do lekarza.
Przedwczesny wytrysk (PW) jest jednostką chorobową. W porównaniu ze zdrowymi
mężczyznami, u mężczyzn z PW wytrysk występuje szybciej i pod mniejszą kontrolą
niż u mężczyzn bez PW. Możemy wyróżnić dwa rodzaje przedwczesnego wytrysku.
Uznaje się, że przewlekły PW (tak zwany pierwotny PW) jest związany ze
zmniejszeniem poziomu serotoniny – neuroprzekaźnika odgrywającego kluczową
rolę w wytrysku. Istnieją dowody na to, że pierwotny PW (trwający całe życie) jest
częściowo związany z psychiką, a częściowo uwarunkowany organiczne. Natomiast
nabyty przedwczesny wytrysk jest wynikiem współistniejących chorób.
Stany zapalne układu moczowego i rozrodczego
Wszelkie stany zapalne powstające w ramach układu moczowego i rozrodczego
mogą wpływać na występowanie przedwczesnego wytrysku. Zapalenie prostaty jest
ważnym czynnikiem ryzyka. Wziąwszy pod uwagę rolę gruczołu krokowego
w mechanizmie wytrysku, zapalenie prostaty może wywołać PW. Leczenie zapalenia
prostaty (np. antybiotykami) może przywrócić normalny proces wytrysku, zaś nie
leczone zapalenie może w dłuższym okresie czasu wywierać bardziej szkodliwy
wpływ na funkcję wytrysku. Dlatego jeżeli mężczyzna podejrzewa u siebie PW, musi
odwiedzić lekarza (np. urologa), by zidentyfikować przyczynę (bądź przyczyny)
i wdrożyć odpowiednie leczenie.
„Stwierdzono również możliwy związek pomiędzy żylakami powrózka nasiennego,
zapaleniem prostaty i zaburzeniami wytrysku (takimi jak PW). W przypadku żylaków
powrózka nasiennego wizyta u lekarza jest szczególnie ważna, jako że stan ten
może wpływać na płodność” – zaznaczył dr Jan Karol Wolski, urolog.
Budowa penisa
Wędzidełko to elastyczne pasmo tkanki pod penisem, które pomaga odciągać
napletek z żołędzi. Zbyt krótkie wędzidełko może przyczyniać się do wywoływania

PW, ze względu na zwiększoną wrażliwość penisa. Jeżeli wędzidełko jest zbyt
krótkie, ogranicza ruch napletka podczas erekcji, powodując nadmierną stymulację
seksualną. Ponad 40% mężczyzn z pierwotnym PW ma krótkie wędzidełko.
Mężczyźni z PW i krótkim wędzidełkiem powinni skontaktować się z lekarzem, który
rozważy zasadność przeprowadzenia frenulektomii (chirurgiczne usunięcie napletka).
„Zarówno pierwotna, jak i nabyta forma przedwczesnego wytrysku są często
schorzeniem o etiologii organicznej/neurobiologicznej, co oznacza, że mogą być
leczone. Jeżeli PW jest rezultatem innej choroby, leczenie choroby podstawowej
będzie miało również pozytywny wpływ na PW. Nawet w przypadku pierwotnej formy
istnieją różne opcje leczenia, które może zalecić lekarz. Dlatego konsultacja lekarska
(u urologa lub seksuologa) jest zalecana w każdym przypadku w celu postawienia
poprawnej diagnozy i leczenia” – podkreśla dr Andrzej Depko, seksuolog, Prezes
Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.
Pomimo że wrażliwość organów płciowych może przyczyniać się do rozwoju
przedwczesnego wytrysku, eksperci uznają, że PW cechuje się wieloma aspektami
dotyczącymi problemów psychologicznych, cech zapalenia w obrębie genitaliów,
zaburzeń hormonalnych i chorób neurologicznych. Ponadto przedwczesny wytrysk
może występować wspólnie z innymi zaburzeniami seksualnymi (np. problemy
z utrzymaniem erekcji).
Choroby układu nerwowego
Na wystąpienie przedwczesnego wytrysku mogą również wpływać różnego rodzaju
choroby układu nerwowego. Mężczyźni mający problem ze zbyt wczesnym
wytryskiem mogą również chorować na stwardnienie rozsiane. Często wizyta
u lekarza w celu leczenia PW, pozwala na postawienie dogłębnej diagnozy i wykrycie
chorób towarzyszących.
Ponadto na pojawienie się przedwczesnego wytrysku wpłynąć mogą również
schorzenia układowe, przyjmowanie niektórych leków, działających na ośrodkowy
układ nerwowy, oraz cukrzyca. Schorzenia te należy wyleczyć lub odpowiednio
kontrolować, przed rozpoczęciem leczenia przedwczesnego wytrysku.
Więcej informacji na stronie: www.nietylkomoment.pl
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