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ΣΤΟΧΟΙ 





Η απόκτηση παιδιού αποτελεί ένα λόγο για τον 
οποίο οι γυναίκες εµπλέκονται σε σεξουαλική επαφή  

 
 

235 λόγοι έχουν καταγραφεί 
� Συναισθηµατικοί (π.χ.αγάπη & εγγύτητα) 
� Σωµατική ευχαρίστηση και εκτόνωση έντασης 
�  Επίτευξη σκοπού (π.χ. οικονοµικού, κοινωνικού 
ή η απόκτηση παιδιού) 

� Ανασφάλειας (π.χ. διατήρηση σχέσης – mate 
guarding) 

 
 

 Meston & Buss, Arch. Sex. Behav. 2007;36:477-507 
Κυράνα 2015 



Η τεκνοποίηση είναι κοµµάτι της ανδρικής  
ταυτότητας του φύλου 

Πατρότητα 

Αρρενωπότητα 

Sylvest et al., Reprod Syst Sex Disord 2014, 3:1 
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ΜΥΘΟΣ 



ΣΕΞ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
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ΜΥΘΟΣ!!! 



Σε διάστηµα 3 ετών, το 43% των ανδρών 
µε επιβεβληµένες επαφές, εµφάνισαν 
στυτική δυσλειτουργία 

Κυράνα 2015 



 
 
 
 
 
 
 

ΜΥΘΟΣ!!! 



ΣΕΞ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 



Κάποια αίτια κοινά Σεξουαλικών 
Διαταραχών και Υπογονιµότητας 

•  Ενδοµητρίωση 
•  Υπερπρολακτιναιµία 
•  Υποθυρεοειδισµός 
•  Συµφύσεις (οφειλόµενες σε χρόνια φλεγµονώδη νόσο της 
πυέλου- ΣΜΝ)  
•  Φίµωση 
•  Κιρσοκήλη 



Υπογόνιµες vs γόνιµες 
γυναίκες 

Millheiser,Fertility	  Sterility,	  2010:	  94;2022	  
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Υπογόνιµοι vs γόνιµοι 
άνδρες 
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Monga	  et	  al.	  Urology.	  2004;63:126.	   

Κυράνα 2015 



‘Αγχος Συναισθήµατα Sex 

  
Ø  1/10 άνδρες είχαν προβλήµατα στύσης ή 
οργασµού µετά την αποκάλυψη παθολογικού σπέρµατος. 
Ø 66% εµφάνισαν ΣΔ µετά τη διάγνωση αζωοσπερµίας. 
Ø 11% δεν µπορούσε να δώσει δείγµα σπέρµατος για 2η 
φορά 
Ø  Οι άνδρες αυτοί είχαν φυσιολογική σεξουαλική 
λειτουργία πριν την εξέταση σπέρµατος. (Saleh et al.,
2003) 

  

Κυράνα 2015 



	  
◦  Έχει	  επηρεαστεί	  η	  σχέση	  σας	  από	  το	  πρόβλημα	  γονιμότητας;	  
	  
◦  Έχει	  αλλάξει	  η	  σεξουαλική	  σας	  ζωή	  από	  τότε	  που	  προσπαθείτε	  για	  
παιδί;	  

◦  Πολλά	  ζευγάρια	  με	  πρόβλημα	  γονιμότητας	  αναφέρουν	  ότι	  
μειώθηκε	  η	  σεξουαλική	  τους	  ευχαρίστηση	  εξαιτίας	  των	  δυσκολιών	  
σύλληψης	  και	  των	  ιατρικών	  παρεμβάσεων.	  Εσάς	  ποια	  είναι	  η	  
εμπειρία	  σας;	  Επίσης,	  η	  προσπάθεια	  επίτευξης	  σεξουαλικών	  
επαφών	  σε	  συγκεκριμένες	  μέρες	  και	  ώρες,	  συχνά	  δημιουργεί	  
σεξουαλικά	  προβλήματα,	  π.χ.	  Δυσκολία	  επίτευξης	  στύσης	  ή	  πολύ	  
γρήγορη	  εκσπερμάτιση.	  Εσείς	  έχετε	  τέτοια	  εμπειρία;	  

	  
◦  Πώς	  θα	  περιγράφατε	  την	  σεξουαλική	  σας	  δραστηριότητα;	  
	  
◦  Πόσο	  συχνά	  κάνετε	  σεξ,	  στο	  οποίο	  διεισδύει	  το	  πέος	  μέσα	  στον	  
κόλπο;	  

Μην ξεχνάτε να ρωτάτε... 

Read,	  1999.	  Wischmann,	  2010.	  
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ΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΕΞ 
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u κάποια ζευγάρια δεν έχουν ολοκληρώσει ποτέ 
σεξουαλική επαφή, παρότι παντρεµένοι και πολλές 
φορές για πολλά χρόνια (unconsumated marriage, 
0.5-2%).  
 
 

u κρατούν το πρόβληµα µυστικό, όχι µόνο από τους 
συγγενείς και τους φίλους αλλά πολλές φορές 
ακόµη και από ιατρούς ή ψυχολόγους.  

Κυράνα 2015 
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u 200 ζευγάρια που αναζήτησαν θεραπεία για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος (30-40 ετών) 

u 50% των ζευγαριών αναζήτησαν θεραπεία 1 έως 3 
χρόνια µετά τη διαπίστωση του προβλήµατος, ενώ 
το 20% αναζήτησαν θεραπεία 7 έως 15 χρόνια 
µετά.  

u Το σηµαντικότερο κίνητρο για την αναζήτηση 
θεραπείας ήταν ο φόβος χωρισµού και η επιθυµία 
τεκνοποίησης.  

u 77% των γυναικών είχαν οργασµό µε άλλους 
τρόπους, όπως π.χ. µε το χέρι του συντρόφου 
τους.  

u 64% οφείλονταν σε σεξουαλική δυσλειτουργία της 
γυναίκας (κολεόσπασµος και δυσπαρεύνια), στο 
16% σε σεξουαλική δυσλειτουργία του άνδρα 
(στύσης και η σεξουαλική φοβία) και στο 20% σε 
δυσκολίες και αναστολές του ζευγαριού.  
 

   (Gindin & Resnikoff, 2002)  
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ΣΕΞ και ΠΑΙΔΙΑ 



Aslan G, Aslan D, Kizilyar, Ispachi C, Esen A. A prospective analysis of 
sexual functions during pregnancy. Int J Impot Res 2005; 17(2):154-157 
 



Η σεξουαλική δραστηριότητα σε σύγκριση µε πριν την 
εγκυµοσύνη 

Pauleta JR, Pereira NM, Graca LM. Sexuality during pregnancy. J Sex 
Med. 2010; 7(1 Pt 1): 136-‐142 



Παράγοντες που σχετίζονται µε τη 
σεξουαλική λειτουργία µετά τον τοκετό 

 - Περινεοτοµή  
 - Κόπωση 
 - Ελάττωση της σεξουαλικής επιθυµίας 
 - Κολπική αιµορραγία 
 - Δυσπαρεύνια 
 - Ανεπαρκής εφύγρανση 
 - Φόβοι ότι θα ξυπνήσει το µωρό ή ότι δεν θα ακουστεί 
 - Φόβος τραυµατισµού 
 - Χαµηλή αυτοεκτίµηση, αίσθηση ελκυστικότητας 

Reamy KJ, White SE. Sexuality in the puerperium: a review. Arch 
Sex Behav 1987; 16:165-86 



 
 
 
 
 
 

µύθος... 



ΣΕΞ και ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ 





Αντισύλληψη και ανδρική σεξουαλικότητα 

Προφυλακτικό 
37 % των ανδρών απώλεια της στύσης κατά την εφαρµογή του  
Μειωµένη ευχαρίστηση κατά την επαφή  
Εξάσκηση στην εφαρµογή µε εκτίµηση του χρόνου 
Έµφαση στα θετικά της ασφαλούς σεξουαλικής επαφής (προστασία από ΣΜΝ, 
ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη) 

Βαζεκτοµή (απολίνωση σπερµατικών πόρων) 
50 εκατοµµύρια άνδρες παγκοσµίως (Ν.Ζηλανδία, Κίνα) 
5% των παντρεµένων ζευγαριών 
Καµία επίδραση της τεχνικής στη σεξουαλική λειτουργία και ικανοποίηση 
Κακή πληροφόρηση για ενδεχόµενες παρενέργειες (σεξουαλική επίδοση και  
ικανοποίηση)  



Αντισύλληψη και γυναικεία σεξουαλικότητα - Σπιράλ 

The ESSM Syllabus of Sexual Medicine, 2012 



Αντισύλληψη και γυναικεία σεξουαλικότητα - Σπιράλ 

•  Χαλκού, λεβονοργεστρέλης  
• Ενεργοποίηση φλεγµονώδους διαδικασίας 
•  Συνεχής έκκριση µικρής ποσότητας προγεστερόνης (πάχυνση τραχηλικής  
βλέννης, ατροφία ενδοµητρίου) 
Δεν καλύπτει από ΣΜΝ, πιθανές παρενέργειες (λοιµώξεις, αιµορραγία) 

Έχει αναφερθεί θετική –ή καµία- επίδραση στη σεξουαλική λειτουργία  
(αυξηµένη σεξουαλική επιθυµία). Δεν επηρεάστηκε η ελεύθερη Τ 
Θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής 
 
 



Αντισύλληψη και γυναικεία σεξουαλικότητα - Αντισυλληπτικά 

Τακτικότητα εµµήνου ρύσεως, αίσθηµα ελέγχου και  
προγραµµατισµού, µικρότερη σε ροή και λιγότερο επώδυνη 
εµµηνορυσία 
 
Απουσία φυσιολογικών διακυµάνσεων οιστρογόνων, 
ελάττωση ανδρογόνων(    SHBG)         µείωση στη σεξουαλική επιθυµία (όχι στη  
συχνότητα ή στην ευχαρίστηση) 
 
Πιθανά εντονότερη σεξουαλική δραστηριότητα των γυναικών που το  
χρησιµοποιούν (δύσκολη η εκτίµηση της επίπτωσης του στη σεξουαλική επιθυµία) 
 
Αναστρέψιµα τα αποτελέσµατα, συχνά δοσοεξαρτώµενα 
Καµία επίδραση στη σεξουαλική επιθυµία τα POPs 
 
 
 

Οι παρενέργειες στη σεξουαλική λειτουργία είναι  
από τους κυριότερους λόγους διακοπής τους 



ΣΕΞ και ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ 



Οι αλλαγές που επισυµβαίνουν στη ζωή της γυναίκας κατά την εµµηνόπαυση 





Φυσιολογικές ενδοκρινολογικές αλλαγές 
κατά την εµµηνόπαυση 

•  Σταδιακή µείωση των οιστρογόνων (εξάψεις, βραδινές εφιδρώσεις, 
 κολπική ξηρότητα και ατροφία, λέπτυνση του κολπικού τοιχώµατος,  
αλλαγές στην οστική πυκνότητα, ουροποιητικό σύστηµα, αγγειακό σύστηµα) 
 
•   Μειωµένη παραγωγή ανδρογόνων από τα επινεφρίδια, αλλά όχι  
σηµαντική, καθώς συνεχίζουν να παράγουν και οι ωοθήκες 



Η σεξουαλική λειτουργία κατά την 
εµµηνόπαυση 

•  Μειωµένη σεξουαλική επιθυµία (40-55%) 
  Μειωµένη εφύγρανση (25-30%) 
  Δυσπαρεύνεια (12-45%) 
 
•  Παράγοντες προδιάθεσης, συντήρησης ή έκλυσης της διαταραχής (µε βιολογικά, 
ψυχολογικά, κοινωνικοπολιτισµικά αίτια) 
 
•  Σηµαντικότεροι παράγοντες προσδιορισµού της σεξουλικής λειτουργίας κατά  
την εµµηνόπαυση: προηγούµενη σεξουαλική λειτουργία, αλλαγή συντρόφου, 
συναισθήµατα για τον σύντροφο, επίπεδα οιστραδιόλης           Dennerstein et al, 2001 
 
•  Μειωµένη επιθυµία και διέγερση               Massachusetts Women’s Health Survey II, 2000 

•  34% αναφέρουν µειωµένη σεξουαλική επιθυµία 
  53% ενδιαφέρονται λιγότερο για το σεξ 
  71% θεωρούν σηµαντική τη διατήρηση της σεξουαλικής δραστηριότητας 
                                                                                                                                         Nappi et al, 2008 



Σηµαντικοί παράγοντες 

•  Χειρουργική εµµηνόπαυση µε αφαίρεση ωοθηκών 
(διαταραχές επιθυµίας και οργασµού, ψυχική υγεία- 
psychological well-being) 
 
•  Θεραπεία γυναικολογικού καρκίνου :  
Χειρουργική - κολπική ξηρότητα, µειωµένη κολπική ελαστικότητα, βράχυνση κόλπου 
Ακτινοθεραπεία – µείωση σεξουαλικής επιθυµίας, προβλήµατα οργασµού, πόνος, 
µειωµένη ικανοποίηση, φόβοι συντρόφου 
Χηµειοθεραπεία – περαιτέρω µείωση ανδρογόνων από τα επινεφρίδια 
 
•  Γενικότερα προβλήµατα υγείας του συντρόφου, µε επιπτώσεις στη σεξουαλική 
λειτουργία 
•  Φυσιολογικές µεταβολές µε την πάροδο της ηλικίας (π.χ. περισσότερος χρόνος  
διέγερσης) 
    
Σωµατική και ψυχική υγεία, ποιότητα σχέσης, σεξουαλική ζωή ως τώρα και  
προσδοκίες, συνθήκες ζωής 
 



Σωµατική και ψυχική υγεία, ποιότητα σχέσης,  
σεξουαλική ζωή ως τώρα και προσδοκίες, συνθήκες ζωής 



Ευχαριστώ  


