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StreSzczenie
dysfunkcje seksualne mogą wystąpić w każdym wieku, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. W ostatnich latach prowadzono wiele badań mających na celu poznanie me-
chanizmów i przyczyn prowadzących do występowania tych dysfunkcji oraz znalezienie sposobów ich terapii.
zaburzenia seksualne są związane zarówno z nadwagą i otyłością, jak i chorobami będącymi często konsekwencją otyłości, tj. cukrzycą, pełnoobjawowym zespołem me-
tabolicznym, a także z występowaniem zespołu policystycznych jajników.
W profilaktyce oraz terapii tych zaburzeń należy stosować właściwą dietoterapię oraz wdrażać odpowiednio ukierunkowaną aktywność fizyczną, bowiem – jak stwier-
dzono – odpowiedni styl życia jest czynnikiem, który może wpływać na ograniczenie występowania dysfunkcji seksualnych.

Słowa kluczowe: dysfunkcje seksualne, cukrzyca, zespół metaboliczny, zespół polistystycznych jajników, aktywność fizyczna, dieta.

aBStract
Sexual dysfunction can occur at any age, in both men and women. in recent years, many studies have been conducted in order to understand the mechanisms and re-
asons leading to the occurrence of these dysfunctions and to find ways of treatment.
Sexual dysfunctions are associated with overweight, obesity and the diseases which are often a consequence of obesity, ie. type 2 diabetes mellitus, metabolic syndro-
me and polycystic ovarian syndrome.
Proper diet and physical activity should be introduce in order to prevent and to treat these disorders, because healthy lifestyle is a factor that may limit the prevalence of 
sexual dysfunction.

Keywords: sexual dysfunction, diabetes, metabolic syndrome, policystic ovarian syndrom , physical activity, diet.

Właściwa dieta i aktywność fizyczna są bardzo ważnymi 
czynnikami istotnymi w promocji zdrowia (w tym zdrowia 
seksualnego) i profilaktyce wielu chorób. Brak ruchu, nad-
ciśnienie tętnicze, błędne nawyki żywieniowe, wysokie 
stężenie cholesterolu, palenie tytoniu przyczyniają się do 
rozwoju wielu groźnych chorób, jak cukrzyca, zespół me-
taboliczny, prowadząc też w konsekwencji do poważnych 
dysfunkcji seksualnych (1, 2, 3, 4). Otyłość i nadwaga zo-
stały uznane za czynniki ryzyka w odniesieniu do zaburzeń 

seksualnych, zwłaszcza zaburzeń erekcji [5–7]. Zaburzenia 
erekcji to stała lub nawracająca niemożność osiągnięcia  
i/lub utrzymania erekcji przez mężczyznę w stopniu nie-
wystarczającym do zadowalającej aktywności seksualnej. 
Objawiają się one w braku stwardnienia prącia bądź też 
jego usztywnieniu niedostatecznym, co uniemożliwia od-
bycie stosunku seksualnego.

Jak widać z przytoczonej definicji, problem zaburzeń 
erekcji dotyczy jednej z najważniejszych sfer w życiu czło-
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wieka – sfery seksualnej. Bezpośrednio dotyka on męż-
czyzn, pośrednio także kobiety które stają się również jego 
„ofiarami”. Stosunek płciowy dotyczy bowiem przedsta-
wicieli obojga płci: mężczyzn i kobiet. Problemy seksualne 
jednej ze „stron” stają się także istotne dla tej drugiej. Za-
tem można wysnuć wniosek, iż zaburzenia erekcji wpły-
wają negatywnie na oboje partnerów w związku.

Jak zauważa Althof, ludzie zawsze przykładali dużą 
wagę do potencji seksualnej. „Znane są traktaty, opisy ry-
tuałów, przekazy o lekarstwach ludowych oraz poradniki 
seksualne starożytnych lekarzy greckich, chińskich i hin-
duskich oraz islamskich i żydowskich uczonych”. Kłopo-
ty z erekcją miewano już w okresie antyku, z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż musiało do 
nich dochodzić znacznie wcześniej, być może z tym pro-
blemem stykano się już u zarania dziejów [6, 7].

Impotencję można podzielić na pierwotną i wtórną. 
Pierwsza z nich jest poważną i chroniczną dysfunkcją sek-
sualną dotyczącą mężczyzn, którzy nigdy nie osiągnęli po-
tencji z kobietą. Dysfunkcja ta ma charakter patologiczny. 
Druga jest formą lekką, nie patologiczną, występującą po 
okresie prawidłowego funkcjonowania seksualnego [6].

Poza powyższym podziałem można dokonać jeszcze 
innego, biorąc pod uwagę sytuacje gdy:
– erekcja w ogóle nie występuje,
– dochodzi tylko do częściowego, niepełnego wzwodu 

prącia,
– erekcja występuje tylko, jeśli kontakt seksualny nie jest 

przewidywany,
– wzwód pojawia się we wstępnej fazie gry miłosnej, 

ale zanika lub zmniejsza się przy próbie podjęcia sto-
sunku.
Przyczyn zaburzeń erekcji może być wiele, wynikać 

one mogą zarówno z czynników biologicznych, jak i psy-
chogennych.

Omawiając psychogenne przyczyny zaburzeń erekcji 
należy przywołać następujące czynniki:
– stany nadmiernego stresu i niepokoju, np. utrata pracy,
– depresja,
– lęk przed niepowodzeniem odbycia kontaktu seksualnego,
– problemy w związku (nie muszą one jednak dotyczyć 

sfery seksualnej, mogą to być kłopoty rodzinne czy też 
finansowe),

– niezdolność mężczyzny do całkowitego oddania się 
własnym przeżyciom erotycznym,

– strach przed opuszczeniem przez partnerkę,
– niska samoocena własnych predyspozycji seksualnych,
– silne naciski i powtarzające się żądania seksualne ze 

strony kobiet,

– brak edukacji seksualnej, niewłaściwa edukacja seksu-
alna,

– patologiczne środowisko rodzinne, rygoryzm wycho-
wawczy,

– trauma z dzieciństwa,
– nadmierny rygoryzm religijny,
– kryzys męskości, który objawia się w utracie wyłącz-

ności na pełnienie pewnych, do niedawna, jedynie 
dla mężczyzn zarezerwowanych funkcji, np. jedyne-
go żywiciela, głowy rodziny. Coraz większa emancy-
pacja kobiet powoduje, że panowie zaczynają czuć 
się zagubieni, nie mogą się wykazać przed partnerką 
czymś szczególnym. W dodatku kobiety coraz częściej 
zajmują wyższe stanowiska w pracy niż mężczyźni, 
w związku z tym zarabiają od nich nierzadko więcej, 
co może prowadzić u panów do poczucia frustracji 
i braku spełnienia,

– mity seksualne typu: „mężczyzna powinien mieć erek-
cję członka na zawołanie”, „wielkość członka decyduje 
o przeżyciach seksualnych kobiety”, „mężczyzna jest 
odpowiedzialny za życie seksualne”, „Impotencja to 
sprawa wieku” itp.
Do czynników somatycznych zaburzeń erekcji zalicza się:

– pierwotne anomalie narządów płciowych (np. spo-
dziectwo czy stulejka),

– wtórne zmiany narządów płciowych (np. na skutek 
urazu lub pooperacyjne),

– choroby zapalne narządów płciowych (np. zapalenie 
żołędzi),

– osłabiające choroby ogólnoustrojowe,
– choroby neurologiczne: stwardnienie rozsiane lub nie-

które rodzaje nowotworów, urazy rdzenia kręgowego, 
zapalenie opon mózgowych),

– używki (narkotyki, alkohol, papierosy),
– zaburzenia hormonalne (np. hipogonadyzm, czy hy-

perprolaktynemia),
– zażywanie niektórych leków psychotropowych, prze-

ciwnatciśnieniowych, diuretycznych, przeciwpatkinso-
nowych, lub przeciwnowotworowych),

– stosowanie steroidowych środków dopingujących).
Spośród czynników somatycznych szczególne zna-

czenie mają zaburzenia metaboliczne:
– cukrzyca,
– choroby serca i układu krążenie (niewydolność mięśnia 

sercowego, miażdżyca, podwyższony poziom chole-
sterolu).
Podkreśla się jednak, że przypadki problemów o pod-

łożu czysto psychicznym bądź czysto organicznym ze 
wzwodem należą raczej do wyjątków.
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Wielu autorów podejmowało próby oceny wpływu 
konkretnych czynników na ryzyko wystąpienia zaburzeń 
wzwodu. Stwierdzili oni zwiększenie częstości występo-
wania zaburzeń wzwodu u chorych z innymi współistnie-
jącymi schorzeniami, takimi jak: cukrzyca – 4 razy, nad-
ciśnienie tętnicze – 1,58 razy, hipercholesterolemia – 1,63 
razy, choroby naczyń obwodowych – 2,63 razy, choroby 
serca – 1,79 razy. Czynnikiem, którego rolę podejmowano 
niezmiennie we wszystkich badaniach, wyciągając analo-
giczne wnioski co do zwiększenia ryzyka wystąpienia za-
burzeń wzwodu, był wiek.

Wiąże się to m.in. z narastaniem liczby kolejnych czyn-
ników ryzyka wraz ze starzeniem się organizmu i czasem 
działania tych czynników na układ sercowo-naczyniowy. 
Wpływ na nasilenie się zaburzeń erekcji w starszym wieku 
może wywierać również częściowy niedobór androge-
nów – PADAM (ang. partial androgen defficiency in aging 
male).

Analizując wpływ czynników ryzyka choroby serco-
wo-naczyniowej na zaburzenia wzwodu, nie sposób nie 
wspomnieć o znaczeniu predyspozycji osobniczych zwią-
zanych z prezentowanym modelem osobowości w jednym 
i drugim schorzeniu.

Przedstawione analizy nie pozostawiają żadnych wąt-
pliwości co do istotnego wpływu czynników ryzyka cho-
roby sercowo-naczyniowej na powstawanie zaburzeń 
wzwodu.

Istotnymi czynnikami profilaktycznymi jest tu aktyw-
ność ruchowa i właściwa dieta.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wraz z obserwowa-
nym wzrostem odsetka osób cierpiących na zaburzenia 
funkcji seksualnych, zwłaszcza opisanych zaburzeń erekcji, 
jednocześnie obserwuje się wzrost występowania czynni-
ków ryzyka tych dysfunkcji, do których zalicza się nadwagę 
i otyłość, nadciśnienie, zaburzenia lipidowe (przyczyniają-
ce się do chorób układu krążenia) czy zaburzenia gospo-
darki węglowodanowej.

Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych cha-
rakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wy-
dzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia 
prowadzi do zaburzeń w metabolizmie białek, tłuszczów 
i gospodarki wodno-elektrolitowej. W konsekwencji tych 
zaburzeń może dochodzić do uszkodzenia różnych narzą-
dów i układów, a szczególnie naczyń krwionośnych, mię-
śnia sercowego, nerek, nerwów i narządu wzroku.

W okresie ciąży podwyższone wartości glikemii u cię-
żarnej mogą inicjować szereg powikłań u matki i jej dziec-
ka. Wykazano ponadto, że wpływ na powstawanie wad 
rozwojowych ma stopień hiperglikemi w zarówno I tryme-
strze ciąży, jak również przed zapłodnieniem. [1–4, 7, 8].

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia – WHO 
na całym świecie choruje obecnie na cukrzycę 346 mln 
ludzi, z czego ok. 80–85% stanowią chorzy na cukrzy-
cę typu II – dawniej określaną jako „insulinoniezależną” 
– NIDDM (ang. noninsulin dependent diabetes mellitus). 
Cukrzyca typu 2 powstaje w wyniku zaburzeń wydziela-
nia insuliny endogennej i/lub zmniejszonej wrażliwości 
receptorów insulinowych, tzw. insulinooporności. Liczba 
chorych gwałtownie wzrasta z uwagi na rosnące wskaź-
niki otyłości, około 80% populacji chorych na cukrzycę 
NIDDM to osoby otyłe. 

W konsekwencji cukrzycy, jak wspomniano, może 
dochodzić do uszkodzenia różnych narządów i układów, 
a szczególnie naczyń krwionośnych, mięśnia sercowego, 
nerek, nerwów i narządu wzroku.

Występowanie powiązanych ze sobą czynników zwięk-
szających ryzyko cukrzycy typu II i chorób sercowo-naczy-
niowych nazywa się zespołem metabolicznym. Uważa się, 
że zespół ten związany jest z działaniem czynników ge-
netycznych, środowiskowych (w tym diety, aktywności fi-
zycznej) oraz procesami przekwitania i starzenia. Problem 
pojawia się coraz częściej w populacji jako wynik błędów 
dietetycznych, zwykle nadmiernego odżywiania się i bra-
ku ruchu. Kryteria zespołu metabolicznego przyjęto wg 
Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej – IDF (ang. 
International Diabetes Federation) i National Cholesterol 
Education Program Adult Treatment Panel III – ATP III.

Zespół metaboliczny to występowanie otyłości brzusz-
nej (trzewnej), zdefiniowanej jako obwód talii > 80 cm 
u kobiet, oraz dwóch z następujących czynników: 
– zwiększone stężenie trójglicerydów (> 150 mg/dl) lub 

leczenie trójglicerydemii;
– zmniejszenie stężenia lipoprotein o dużej gęstości – 

HDL (ang. high density lipoproteins) < 40 mg/dl lub 
leczenie tego zaburzenia lipidowego;

– podwyższone ciśnienie tętnicze skurczowe (130 
mmHg) albo rozkurczowe (85 mmHg) lub leczenie 
nadciśnienia tętniczego;

– zwiększone stężenie glukozy na czczo (100 mg/dl) lub 
rozpoznana wcześniej cukrzyca.
Według ATP III zespół metaboliczny rozpoznaje się, 

gdy występują trzy z podanych zaburzeń:
– otyłość brzuszna zdefiniowana jako obwód talii 88 cm;
– glikemia na czczo 100 mg/dl lub terapia wcześniej roz-

poznanej cukrzycy;
– ciśnienie tętnicze skurczowe ≥ 130 mmHg lub rozkurczo-

we ≥ 85 mmHg albo leczenie nadciśnienia tętniczego;
– zwiększone stężenie trójglicerydów (150 mg/dl) lub te-

rapia hiperglicerydemii;
– HDL < 50 mg/dl lub leczenie tego zaburzenia.
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Zespół metaboliczny może występować u pacjentek 
z zespołem policystycznych jajników. Podkreśla się powią-
zanie między hiperandrogenizmem a zespołem metabo-
licznym [1, 2].

Obserwuje się, że otyłość, która jest głównym kryterium 
rozpoznania zespołu metabolicznego w znacznym odsetku 
współwystępuje z zespołem policystycznych jajników.

Ruch, właściwa dieta przyczyniająca się do redukcji 
masy ciała u pacjentek z PCOS poprawia, niekiedy norma-
lizuje insulinooporność i związane z nią zaburzenia meta-
boliczne. Redukcja masy ciała dzięki odpowiedniej diecie, 
wysiłkowi fizycznemu, oprócz terapii lekarskiej to podsta-
wowe zalecenie u pacjentów z zespołem metabolicznym.

Należy podkreślić, że zmiana stylu życia jest podsta-
wową zasadą profilaktyki zarówno w cukrzycy typu II jak 
i w przypadku występowania pełnoobjawowego zespołu 
metabolicznego [1, 2].

Wprowadzenie zmian w stylu życia, do których należą 
wzrost aktywności fizycznej oraz zdrowy sposób żywie-
nia, mają/mogą mieć znaczenie zarówno prewencyjne, 
jak i terapeutyczne. Bardzo istotnym zagadnieniem jest 
ponadto wczesne planowanie ciąży, szczególnie wśród 
kobiet chorujących na cukrzycę.

Ustalenie zdrowej diety pod okiem specjalisty dietety-
ka, regularna aktywność fizyczna, redukcja oraz utrzymy-
wanie prawidłowej masy ciała oraz zaprzestanie palenia 
tytoniu są tu zatem kluczowym działaniem prozdrowot-
nym.

Ponadto prawidłowe żywienie ma istotne znaczenie 
w prewencji i leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy 
oraz poprawie ogólnego stanu zdrowia.

Do podstawowych zaleceń dietetycznych dla chorych 
na cukrzycę należą:
– unikanie węglowodanów prostych, aż do ich zupełne-

go wykluczenia;
– częste spożywanie posiłków;
– tak zwana dieta zdrowego człowieka (dużo warzyw, 

mało tłuszczów nasyconych).
Dieta powinna być opracowana indywidualnie pod 

kierunkiem specjalisty dietetyka z uwzględnieniem masy 
ciała rzeczywistej i należnej, aktywności fizycznej, stanu 
fizjologicznego i współistniejącego nadciśnienia, zaburzeń 
gospodarki lipidowej, niewydolności nerek oraz preferencji 
żywieniowych i kulturowych.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca chorym 
na cukrzycę typu II, spożycie węglowodanów w ilości 
45–50% całodobowej racji pokarmowej. Odpowiedni do-
bór węglowodanów sprzyja normalizacji stężenia glukozy 
we krwi, co ma znaczenie w prewencji powikłań cukrzycy. 
Zaleca się zwiększenie udziału węglowodanów złożonych, 

których źródłem są produkty pochodzące z pełnego ziar-
na zbóż oraz owoców i warzyw. Spożycie cukrów prostych 
(jedno- i dwucukrów takich jak glukoza, fruktoza, sacharo-
za) powinno być ograniczone do ilości nieprzekraczających 
10% podaży energii. Dopuszcza się, zgodne z zaleceniami 
producenta, stosowanie środków słodzących takich jak 
m.in. sorbitol, mannitol, izomalt, maltitol, laktitol, ksylitol, 
acesulfam K (Dz.U. z 2004 r. Nr 94, poz. 933); zalecenie to 
nie obejmuje kobiet ciężarnych, niemowląt i małych dzie-
ci. Spożycie włókna pokarmowego powinno wzrosnąć do 
20–40 g/dobę. Większe jego ilości nie są wskazane, gdyż 
mogą być powodem wzdęć, uczucia dyskomfortu w jamie 
brzusznej, wzrostu częstości i objętości wypróżnień. Błon-
nik, którego źródłem są pełnoziarniste produkty zbożowe, 
warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych i innych ro-
ślin oraz orzechy, opóźnia wchłanianie cholesterolu, tria-
cylogliceroli oraz glukozy z przewodu pokarmowego, co 
ma wpływ na poposiłkową glikemię. Jak wskazują wyniki 
badań przeprowadzanych w grupie osób z ryzykiem wy-
stąpienia cukrzycy typu II, zwiększenie spożycia błonnika 
pokarmowego ≥ 15 g na 1000 kcal całodziennej racji ener-
getycznej zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia 
choroby. W jej zapobieganiu ma znaczenie zarówno ilość 
spożywanego błonnika, jak i jego pochodzenie.

W badaniu okołomenopauzalnych kobiet naukowcy 
dowiedli, że wyższe spożycie błonnika nierozpuszczalnego 
oraz produktów pochodzących z pełnych ziaren zbóż ma 
znaczenie ochronne w przypadku rozwoju cukrzycy typu 
II. Europejskie Stowarzyszenie ds. Badań nad Cukrzycą – 
EASD (European Association for the Study of Diabetes) 
zaleca spożycie węglowodanów o niskim indeksie glike-
micznym (IG < 50) ADA – American Diabetes Association. 
Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne również re-
komenduje dietę o niskim IG jako strategię mogącej mieć 
znacznie w zmniejszeniu hiperglikemii poposiłkowej, ale 
jednocześnie podkreśla, iż nie ma wystarczających nauko-
wych dowodów na to, by dietę tę traktować jako podsta-
wową strategię dietetyczną w terapii cukrzycy.

W diecie chorych na cukrzycę typu II białka powinny sta-
nowić 15–20% wartości energetycznej diety. Białka pocho-
dzenia zwierzęcego (w postaci chudych mięs i wędlin, chu-
dego drobiu, tłustych i chudych ryb, chudych białych serów, 
twarogów, chudego mleka i fermentowanych produktów 
mlecznych) oraz białka pochodzenia roślinnego (w postaci 
fasoli, grochu, soczewicy, soi, pełnoziarnistych produktów 
zbożowych) powinny być dostarczane w proporcji 1:1.

Odsetek tłuszczów w całodobowej racji pokarmowej 
powinien wynosić 30–35%. Ponieważ u osób z cukrzycą 
występuje większe zagrożenie chorobami sercowo-naczy-
niowymi, zaleca się zmniejszenie ilości nasyconych kwasów 
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tłuszczowych poniżej 10% wartości energetycznej diety 
(a u chorych z LDL > 100 mg/dl – poniżej 7%), cholesterolu 
do 300 mg dziennie (u osób z podwyższonym stężeniem 
cholesterolu w surowicy – 200 mg dziennie) oraz izomerów 
trans kwasów tłuszczowych, których spożycie przyczynia 
się do obniżenia stężenia cholesterolu HDL, podwyższenia 
stężenia cholesterolu LDL w surowicy krwi, podniesienia 
stężenia lipoproteiny (a), uznawanej za niezależny czynnik 
ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Prawdopodobny 
jest także wpływ izomerów trans kwasów tłuszczowych 
bezpośrednio na wzrost ryzyka cukrzycy typu II. Ponadto 
zaleca się zwiększenie ilości jednonienasyconych kwasów 
tłuszczowych do co najmniej 10% wartości energetycznej 
diety oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych – 
PUFA (ang. polyunsaturated fatty acids) do 7–10% warto-
ści energetycznej [7, 9, 10].

Źródłem jedno- i wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych (do których należy grupa omega-3 oraz ome-
ga-6) są m.in. oliwa z oliwek i oleje roślinne – które po-
winny mieć zastosowanie zarówno do obróbki termicznej, 
jak i jako dodatek do surówek, sałatek i innych potraw 
– ponadto tłuste ryby morskie, awokado. Pacjent powi-
nien unikać spożywania smalcu, słoniny, tłustych mięs 
i wyrobów mięsnych, twardych margaryn, tłustego mleka 
i tłustych wyrobów mlecznych, produktów cukierniczych, 
produktów typu fast food.

W zapobieganiu cukrzycy typu II może mieć także 
znaczenie spożycie niektórych składników mineralnych 
i witamin. Jak wskazują dane literaturowe, najbardziej od-
powiednim wariantem diety w prewencji zaburzeń gospo-
darki węglowodanowej i innych składowych zespołu me-
tabolicznego jest dieta śródziemnomorska. Charakteryzuje 
się ona dużym spożyciem warzyw, owoców, ziół, oliwy 
z oliwek, produktów pełnoziarnistych, ryb morskich.

Badania naukowe dowodzą roli aktywności fizycznej 
także jako czynnika prewencyjnego w powstawaniu wielu 
chorób. Jednak podkreśla się, osoby intensywnie uprawia-
jące sport, stawiające organizmowi wysokie wymagania 
powinny suplementować dietę pod okiem specjalistów 
(m.in. witaminami i mikroelementami – specjalistyczne 
preparaty dostępne są w aptekach). Preparaty o charak-
terze suplementów są tak skomponowane, by wspomóc 
sportowca w budowaniu masy mięśniowej. Odpowiednie 
nawodnienie poprzez stosowanie np. napojów izotonicz-
nych wspiera wydolność organizmu, korzystnie wpływa-
jąc na gospodarkę wodno-elektrolitową. Dla właściwej 
wydolności organizmu podczas uprawiania dyscyplin wy-
trzymałościowych ważne jest spożywanie roztworów wę-
glowodanów zawartych w specjalistycznych preparatach 
dla sportowców.

Osobom wyczynowo uprawiającym sport poleca się 
także stosowanie pod okiem specjalistów preparatów wspo-
magających regenerację mięśni po wysiłku fizycznym, co 
pozwala na kontynuację treningów w doskonałej formie.

Brak aktywności fizycznej wpływa na powstanie nad-
wagi i otyłości, co z kolei jest związane z ryzykiem poja-
wienia się cukrzycy typu II. Wysiłek mięśniowy powoduje 
zwiększenie transportu glukozy z krwi i przestrzeni poza-
komórkowej do komórek pracującego mięśnia. Proces ten 
zachodzi niezależnie od działania hormonu insuliny.

Wysiłek zmniejsza insulinooporność, tj. zwiększa wraż-
liwość komórek mięśnia na insulinę. Aktywność fizyczna 
wpływa także korzystnie na profil lipidowy oraz sprzyja 
redukcji masy ciała. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 
zaleca chorym na cukrzycę typu II, w wieku powyżej 65 
lat i/lub z nadwagą – szybki spacer, 3–5 razy w tygodniu 
(ok. 150 minut tygodniowo). Jednocześnie wysiłek fizycz-
ny zmniejsza zapotrzebowanie na insulinę, zatem niesie ze 
sobą ryzyko hipoglikemii. U chorych leczonych pochodny-
mi sulfonylomocznika lub insuliną w programie ćwiczeń fi-
zycznych konieczny jest ekwiwalent 20 g glukozy na każdą 
godzinę umiarkowanego wysiłku.

W przypadku otyłości i nadwagi, poza zwiększeniem 
aktywności fizycznej, ważna jest redukcja dobowej racji 
energetycznej o 500–1000 kcal dziennie, co pozwala zre-
dukować masę ciała o 0,5–1 kg tygodniowo. Wskazane jest 
przestrzeganie stałych godzin spożywania posiłków.

Jak wspomniano, szereg dysfunkcji seksualnych 
(zwłaszcza zaburzenia erekcji, dyspareunia) jest związa-
nych zarówno z nadwagą i otyłością, jak i chorobami bę-
dącymi często konsekwencją otyłości, czyli m.in. cukrzycą, 
chorobami układu sercowo-naczyniowego [3–7].

Opieka nad osobami z otyłością powinna uwzględniać 
także aspekty seksuologiczne. Leczenie chorób mających 
związek z występowaniem zaburzeń seksualnych lub mo-
dyfikacja czynników ryzyka związanych ze stylem życia 
(poprzez włączenie indywidualnej dietoterapii i odpo-
wiednio ukierunkowanej aktywności fizycznej) mogą za-
pobiec występowaniu tychże dysfunkcji lub zmniejszyć ich 
nasilenie. Jest to tym bardziej istotne zagadnienie u kobiet 
w wieku okołomenopauzalnym, że dysfunkcje w zakresie 
seksualności kobiet (podobnie zresztą jak zaburzenia erek-
cji u mężczyzn) zwiększają się wraz z wiekiem [3–6].

W przypadku kobiet działania te muszą być prowadzo-
ne przez ginekologa, seksuologa, dietetyka, psychologa 
i psychiatrę współpracujących ze sobą. Kobieta w okresie 
przekwitania powinna rozważyć możliwości hormonalnej 
terapii zastępczej (najczęściej są to preparaty zawierające 
estrogeny podawane doustnie, dopochwowo, przezskór-
nie lub domięśniowo), właściwą dietoterapię z odpowied-
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nio ukierunkowaną aktywnością fizyczną, często w po-
łączeniu z lekami przeciwdepresyjnymi (zwykle z grupy 
selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego seroto-
niny). Współpraca specjalistów ma znaczenie nie tylko na 
etapie wdrażania leczenia – jest również istotna w związku 
z koniecznością monitorowania efektów terapii i nasilenia 
ewentualnych działań niepożądanych związanych ze sto-
sowaniem preparatów hormonalnych i leków psychotro-
powych.

Seksualność człowieka jest istotnym czynnikiem roz-
woju osobowości.

Jest z reguły pozytywną siłą napędową w populacji 
ludzkiej, motywującą do nawiązywania kontaktów i więzi 
interpersonalnych [1, 2].

Również w aspekcie zdrowia seksualnego, w profilaktyce 
zaburzeń seksualnych eksperci zalecają zmiany stylu życia: 
aktywność fizyczną oraz prawidłowy sposób odżywiania się. 
U niektórych pacjentek wskazana może być także psychote-
rapia (wspierająca lub poznawczo-behawioralna) [2, 3, 7].

Jednocześnie podkreślić należy, że udane życie seksu-
alne ma wpływ na jakość i długość życia, stanowi protek-
cję przed wieloma chorobami: zawałami, udarami, migre-
ną, depresją.

Każda forma profilaktyki, w tym profilaktyka doty-
cząca aktywności fizycznej i odpowiedniego żywienia, 
ma znaczenie zarówno w zapobieganiu rozwojowi wielu 
wspomnianych chorób, w tym cukrzycy typu II, jak i w te-
rapii, jako uzupełnienie stosowanego leczenia farmakolo-
gicznego.

Warte podkreślenia jest, że u kobiet planujących ciążę 
również ważne są aktywność fizyczna i właściwa dieta, 
które wpływają na redukcję występowania zarówno nie-
tolerancji glukozy, jak i cukrzycy ciążowej .

Już od najmłodszych lat istotna jest edukacja związa-
na z promowaniem systematycznej aktywności ruchowej 
oraz racjonalnym żywieniem [5–7, 9–11].
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