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Seksuāla disfunkcija (SD)
• Seksuālas tieksmes (libido) traucējumi
• Erekcijas traucējumi
• Ejakulācijas traucējumi
• priekšlaicīga ejakulācija
• retrogrāda ejakulācija

• Orgasma traucējumi
• Anorgazmija
• Novelots orgazms

• Sāpīgs dzimumakts
• Dispareūnija
• Vaginisms

• Pēcorgasma traucējumi

SD sadale starp dzimumiem

https://saylordotorg.github.io/text_introduction-topsychology/s16-06-somatoform-factitious-and-sexu.html

Erektīla disfunkcija (ED)
ED - pastāvīga nespēja iegūt vai noturēt pietiekošu dzimumlocekļa
erektīlo stāvokli, kas nepieciešams dzimumakta realizēšanai.
Sinonīms – Impotence(nav vēlams lietot).
Iedalās:
• Psihogēnā erektīlā disfunkcija.
• Akūta
• Novēlota

• Organiskā erektīla disfunkcija.
• Jaukta erektīla disfunkcija.
Guidelines on Male Sexual Dysfunction: Erectile dysfunction
and premature ejaculation K. Hatzimouratidis et al, 2014

ED prevalence
ED incidence pieaug līdz ar vecumu
• 1%-10% viriešiem < 40 g.v.
• 2%-12% viriešiem > 40-49 g.v.
• 18%-29% viriešiem > 50-59 g.v.
• 20%-54% viriešiem > 60-69 g.v.
• 50%-100% viriešiem > 70 g.v.

MULTINATIONAL ASSESSMENT OF TREATMENT-SEEKING BEHAVIOR IN MEN WITH
ERECTILE DYSFUNCTION, PRESENTED BY RIDWAN SHABSIGH, MD
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Erekcijas mehānismu iedala:
• Reflektora erekcija - nodrošina muguras smadzeņu apakšējie
segmenti un perifērie neironi, ir atkarīga to sensoriem stimuliem.
• Psihogēna erekcija – ir atkarīga no erotiskiem stimuliem, to nodrošina
limbiskā sistēma.

Simpatiskā inervācija (T10-L2) antierektīla darbība, nodrošina ejakulāciju (periniālas
muskulatūras kontrakcija, vazokonstrikcija, kuras rezultāta pieaug asins attece no
kavernoza ķērmeņa)
Parasimpatiska inervācija (S2-S4) saņem signālus no augstākām CNS struktūram, tai
piemīt proerektīla darbība (palielin asinsplūsmu kavernozos ķermeņos un sinusoīdu
piepildīšanos). Nervu terminālie gali izdala NO un stimulē NO sintezi endotēlija šūnās.
Somatīska inervācija (S2-S4) caur n. Dorsalis un n. Pudendus nodrošin dzīmumlocekļa
jutību, perineālas muskulatūras kontrakciju ejakulācijas laikā.
NO izrais cGMP pieaugumu, kurš mazina Ca++ i/celulāro noncentraciju, tas rezultējas
ar glūdas muskulatūŗas atslabšanu.
Testasterons:
1. CNS veicina stimulejošo neirotransmitero pieaugumu (dopamīns, oksitocīns, NO)
2. Modulē NO sintetāzes aktivitāti un iegurņā gangliju aktivitāti.
3. Regulē mērķaudu jutību pret neholinērģisko un neadrenērģiskiem signāliem.
Endocrinology: Adult and Pediatric Seventh Edition
Jameson, J. Larry, MD, PhD 2010

Psihogēnā ED

Organiskā ED

Pēkšņs sākums

Attīstās pakāpeniski

Periodiska

Progresē

Situācijas atkarīga

Pastāvīga

Saistīta ar psiholoģisko stresoru

Saistīta ar saslimšanām vai medikametu
lietošanu

Nakts un rīta erekcija ir saglabāta

Nav nakts un rīta erekcijas

Dzimumakta laikā dzimumlocekļa
rigiditāte saglabājas.

Dzimumakta laikā dzimumlocekļa rigiditāte
var izzust.

ED iemesli

http://www.for-us-2.com/en/motnja/kaj/
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Neirogēna
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Biežākie iemasli
Nervozitāte
Attiecību problēmas
Pastāvīgs stress
Depresija
Insults
Spināla vai mazā iegurņā trauma
Multiplā skleroze
Radikālas operācijas mazajā iegurnī
Diabētiska neiropātija
Prostatas vēža brahioterāpija vai staruterāpija

Hipogonadisms
Hiperprolaktinēmija
Vaskulogēna
Ateroskleroze vai trauma
Hipertnezija
Diabetis mellitus
Medikamentu / citu vielu Antihipertnsīvie medikamenti
izraisīta
Antidepresanti
Antiandrogēni
Pārmerīga alkoholalietošana
Citas slimības un
Hroniska nieru mazspēja
novecošana
Koronāra sirds slimība
Diabetis mellitus

Patfizioloģija
Seksuālas tieksmes mazināšanas, NO izdales
traucējumi.

Traucēta neironāla pārvade.

Seksuālo vēlmju mazināšanās, neadekvāta NO izdale.
Neadekvāta asinsplūsma.

Cantrala supresija, mazinātas seksuālas velmes,
alkohola neiropātija, asinsrites nepietiekamība.

Daudzfaktoriāla, izraisa inervācijas un asinsrites
nepietiekamību.

Slaids 11
MO1

ED occurs in 25% to 75% of men after radical prostatectomy for prostate cancer.
Marija Orlova; 25.10.15.

MO2

psihogēnie – 15% – depresija pēc tuva cilvēka zaudējuma, pastāvīgs stress, neveiksmes darbā, nogurums, neapmierinātība ar
dzīvi;
Marija Orlova; 25.10.15.

MO3

Nerve sparing radical prostatectomy is commonly performed to preserve nerve supply to the penis, but the success of nerve
sparing radical prostatectomy depends on the preoperative erectile function, age of the patient, and experience of the
surgeon.
after radiotherapy and brachytherapy for prostate cancer and is ascribed to damage to the neurovascular bundle and injury to
the penile vasculature.
Marija Orlova; 25.10.15.

Hronisks stress izraisa un veicina [11,12]
• Hroniski paaugstināts kortizola līmenis
• Veicina
• Dislipidēmiju
• Metabolo sindromu
• Aterosklerozes attīstību

o Aterosklerotiskas pangas biežāk ir nestabilas
o Aterosklerotiskas pangas satur vairāk iekaisuma šūnas
o Perivaskulāra fibroze
• Paaugstināti iekaisuma marķieri asinīs
http://dujs.dartmouth.edu/fall-2010/the-physiology-of-stresscortisol-and-the-hypothalamic-pituitary-adrenalaxis#.VjFJD1XhAgs

• Augstāks KSS
risks;
• Augstāks
miokarda infarkta
risks;

Korelācija ar ED
• Akūts stress var izraisīt īslaicīgu ED. Bet biežāk izpaužās ar seksuālo
vēlmju mazināšanos.
• Hronisks stress mazina seksuālās vēlmes, veicina aterosklerozes
attīstību un paaugstina ED attistības risku.
• Stressa izraisītie psihiskie traucējumi (depresijas, panikas lēkmes utt.)
veicina ED attīstību.
• ED arī ir stress – ED upuriem attīstās apburtais loks. Bieži ir grūti saprast
vai psihoemocionālais stavoklis izraisa ED, vai otrādi.
• Psihogēna ED nedrīkst tik izmantota kā diagnoze neizmeklētiem ED
pacientiem. Visbiežāk ED ir jauktas etioloģijas.
• Par stresa nozīmi ED attistībā vēl tiek diskutēts.
PSYCHOGENIC ERECTILE DYSFUNCTION : Classification and Management Raymond C. Rosen, Urologic Clinics of North America
May 2001

ED un somatiskās slimības
• Kardiovaskulārie notikumi [2,3,4,5,6]
• Nestabila stenokardija
• Miokarda infarkts
• Insults
• Okluzīvas aterosklerotiskas slimības
• Pēkšņas kardiālas nāve

• Riska faktori aterosklerozes attistībai: [2]
• Metabolais sindroms
• Dislipidēmija
• CRP pieaugums

• Arteriāla hipertenzija [2,3,4,5,6]
• Cukura diabēts [2,3,4,5]

• Var būt izmantots kā marķieris
• Klusai koronārai sirds slimībai [2,11]
• Cukura diabētam [10]

• Paaugstināts mirstības risks no kardiovaskulāram un respiratorām
slimībām [1,6]
• Perifēro asinsvadu slimībs [3]
• HOPS [8]
• Miega apnoja [9]

ED negatīva ietekme uz dzīves kvalitāti

http://edlogs.blogspot.com/2007/09/epidemiology-of-erectiledysfunction.html
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Iemesli, kāpēc vīrieši ar ED nevēršas pēc
palīdzības
• Kauna sajūta.
• Domā, ka stāvoklis pāries pats par sevi
• Nav ieinteresēts aktīvā dzimumdzīvē.
• Bailes no nopietnas saslimšanas.
• Bailes, ka viņam nevarēs palīdzēt.
Daudzi vīrieši, kuri nesaņēma terapiju vēlētos būt ārstēti, bet uzskata,
ka ārstam pašam ir jājautā par ED (>50%).
Tikai 15% vīriešu tika jautāts par ED. [2,3]

Secinājumi
• Nepieciešams mērķtiecīgi jautāt pacientiem par kādas seksuālas
disfunkcijas esamību, it īpaši par erektīlo disfunkciju.
• Nedrīkst norakstīt erektīlas disfunkcijas attīstību tikai uz
psihoemocionāliem faktoriem, jo biežāk slimībai ir jaukta ģenēze.
• Erektīla disfunkcija var asociēties ar asimptomatisku koronāro
asinsvadu slimību un nediagnosticētu cukura diabētu.
• Jāmēģina pārtraukt stresa, depresijas un trauksmes radīto
patoģenēzes burvju loku loku.

Kā motivēt vīriešus, kuri cieš no erektīlas
disfunkcijas vērsties pēc palīdzības?

Avoti papildus lasīšanai
• Psihogēna ED, klasifikācija, terapija

• http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094014305701373

• Stressa patfizioloģija

• http://dujs.dartmouth.edu/fall-2010/the-physiology-of-stress-cortisol-and-thehypothalamic-pituitary-adrenal-axis#.VjFJD1XhAgs
• Vienkāršots variants:
• https://www.youtube.com/watch?v=CkbGebye3dw

• Fight or Flight Response
• https://www.youtube.com/watch?v=m2GywoS77qc

• Kas ir stress? https://www.youtube.com/watch?v=fL73baMxbf8
• Hroniska stressa iedarbība uz organismu (labs):

• https://www.youtube.com/watch?v=v-t1Z5-oPtU&list=PLJicmE8fK0EiEzttYMD1zYkTSmNf323z&index=5
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