
Nguy cơ rối loạn cương dương, liệt dương 

hậu covid-19 

Hầu hết những người gặp phải COVID-19 đều phục hồi nhanh chóng, nhưng theo Trung tâm Kiểm soát 
và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, một số người có thể gặp phải các vấn đề sức khỏe mới, trở lại hoặc 
liên tục vài tuần sau khi bị nhiễm bệnh. 

Những vấn đề sức khỏe đó có thể bao gồm mệt mỏi, đau đầu và mất khứu giác hoặc vị giác. Một số nam 
giới cũng bị rối loạn cương dương, mà các nhà nghiên cứu của Đại học Miami đã kết luận là một kết quả 
lâu dài khác của nhiễm COVID-19. 

Tiến sĩ Ranjith Ramasamy của Đại học Miami cho biết: “Chúng tôi bắt đầu thấy đàn ông phàn nàn về 
chứng rối loạn cương dương sau khi bị nhiễm COVID-19. "Một vài người đàn ông đã phải gắn dương vật 
giả." 

Ramasamy, một trong những tác giả của một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Sức khỏe 
Nam giới Thế giới, nói rằng trong quá trình phẫu thuật, diễn ra từ bảy đến chín tháng sau lần nhiễm trùng 
ban đầu, các nhà nghiên cứu đã lấy mô để xét nghiệm và phát hiện ra rằng vi rút vẫn tồn tại trong mô 
dương vật sau tất cả thời gian đó. 

Ramasamy giải thích: “Virus COVID hiện diện trong các tế bào nội mô, cung cấp máu cho dương vật. 
"Chúng tôi nghĩ rằng virus đang ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến dương vật, gây rối loạn cương 
dương". 

Ramasamy cho biết nghiên cứu được công bố cho thấy COVID-19 có thể gây rối loạn chức năng của các 
tế bào nội mô ở phổi, tim, thận và các cơ quan quan trọng khác. Nhưng nó đi xa hơn. Nghiên cứu cũng 
cho thấy rằng những người đàn ông không có tiền sử bệnh lý nào sẽ gây ra ED và những người trước 
đây chưa từng bị vấn đề này đã phát triển tình trạng này sau khi nhiễm COVID-19. 

Ông nói: “Chúng tôi đang chứng kiến một số trường hợp khá nghiêm trọng. 

Trong nghiên cứu, Ramasamy và các nhà nghiên cứu khác đã thu thập mô dương vật của hai người đàn 
ông có tiền sử nhiễm COVID-19 từ bảy đến chín tháng trước đó và mô của hai người đàn ông không có 
tiền sử nhiễm vi rút. Một trong những người đàn ông có tiền sử COVID phải nhập viện, và người còn lại 
có một trường hợp nhẹ. 

"Cả hai người đàn ông đều có 'chức năng cương dương bình thường' mà không cần sử dụng thuốc 
trước khi bị nhiễm COVID", nghiên cứu cho biết. 

Các bệnh nhân trong nghiên cứu có độ tuổi từ 65 đến 71 và đều là người Latinh, nhưng Ramasamy nói 
rằng ông đã thấy những bệnh nhân trẻ ở độ tuổi 40 bị rối loạn cương dương sau COVID. 

Các hạt virus được tìm thấy trong mô của những người đàn ông dương tính với COVID trước đó và 
không có hạt nào được tìm thấy trong mô của những người đàn ông không có tiền sử COVID. Nghiên 
cứu kết luận rằng vi rút có trong dương vật "rất lâu sau khi nhiễm trùng ban đầu" và làm hỏng các tế bào 
nội mô. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện: “Tính toàn vẹn của mạch máu là cần thiết cho chức năng cương dương 
và tổn thương nội mô liên quan đến COVID-19 có thể ảnh hưởng đến dòng chảy mạch máu dương vật, 
dẫn đến suy giảm chức năng cương dương”. 



Ramasamy cho biết đây là tất cả những lý do khiến nam giới phải chăm sóc bản thân và thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh mắc bệnh COVID-19. Đặc biệt là vì ông tin rằng chứng rối loạn 
cương dương do coronavirus gây ra có thể là vĩnh viễn. 

Ramasamy cho biết thêm: “Hơn nữa, nam giới nên thử và tiêm phòng. 

Ramasamy nói rằng điều quan trọng là nam giới phải chú ý đến bất kỳ dấu hiệu nào của ED sau COVID 
và tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ để thảo luận về các lựa chọn điều trị. 

Ramasamy nói: “Họ không nên nghĩ điều này là tạm thời hay là do khóa máy. "Có thể có một nguyên 
nhân hữu cơ thực sự. Họ không nên nghĩ rằng nó sẽ tự biến mất." 
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