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Έχουν	  οι	  άνδρες	  επιθυμία;	  
Διαδικτυακή-‐	  5.255	  άνδρες	  18-‐75	  έτη,	  	  

Κροατία,	  Πορτογαλία,	  Νορβηγία	  
	  

Carvalheira	  A	  et	  al.	  J	  Sex	  Med.	  2014	  Jan;11(1):154-‐64.	  	  
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Τι	  σχετίζεται	  με	  τη	  χαμηλή	  σεξουαλική	  επιθυμία;	  

Διαδικτυακή-‐	  5255	  άνδρες	  18-‐75	  έτη,	  	  
Κροατία,	  Πορτογαλία,	  Νορβηγία	  

•  14.5%	  ανέφερε	  μειωμένη	  επιθυμία	  με	  δυσφορία	  
•  Το	  48.7%	  των	  ανδρών	  που	  ανέφεραν	  μειωμένη	  
σεξουαλική	  επιθυμία	  είχαν	  δυσκολία	  στύσης	  και	  
χαμήλη	  σεξουαλική	  αυτο-‐πεποίθηση	  

•  Το	  επαγγελματικό	  στρες	  αναφέρθηκε	  πιο	  συχνά	  ως	  
αίτιο	  της	  μειωμένης	  επιθυμίας	  

•  Η	  σεξουαλική	  ‘μονοτονία’,	  διάρκεια	  της	  σχέσης,	  και	  
έλξη	  προς	  τη	  σύντροφο	  σχετίστηκαν	  με	  μειωμένη	  
επιθυμία	  

Carvalheira	  A	  et	  al.	  J	  Sex	  Med.	  2014	  Jan;11(1):154-‐64.	  	  



Τι	  θα	  διερευνήσουμε;	  

ü Πώς	  αντιλαμβάνεται	  την	  μειωμένη	  ορμή	  
ü Ποιοί	  παράγοντες	  επηρεάζουν	  την	  ορμή;	  
ü Δίνει	  τον	  απαραίτητο	  χρόνο;	  
ü Ποιό	  το	  κίνητρο	  για	  εμπλοκή;	  
ü Θα	  μπορούσαμε	  να	  δημιουργήσουμε	  
σεξουαλικά	  κίνητρα;	  





PDE5-‐i:	  αναγκαία	  τα	  ερεθίσματα	  





ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ	  

Είναι	  μια	  διαδικασία	  μάθησης,	  κατά	  την	  οποία	  ο	  
οργανισμός	  αναστέλει	  ή	  παύει	  να	  να	  ανταποκρίνεται	  

σε	  ένα	  ερέθισμα	  μετά	  από	  επαναλαμβανόμενη	  
έκθεση	  σε	  αυτό	  



Η	  σεξουαλική	  διέγερση	  μειώθηκε	  με	  τα	  
επαναλαμβνόμενα	  ερεθίσματα,	  και	  αυξήθηκε	  με	  τα	  

καινούρια	  ερεθίσματα	  

Both	  S,	  Laan	  E,	  Everaerd	  W	  (2011)	  Focusing	  "hot"	  or	  focusing	  "cool":	  a@enAonal	  
mechanisms	  in	  sexual	  arousal	  in	  men	  and	  women.	  J	  Sex	  Med	  8:167-‐179.	  	  



	  
Η	  διάρκεια	  της	  σχέσης	  επηρεάζει	  τη	  σεξουαλική	  
δραστηριότητα	  περισσότερο	  από	  την	  ηλικία	  

	  

Klusmann,	  D.	  (2002).	  Sexual	  mo�va�on	  and	  the	  dura�on	  of	  partnership.	  Archives	  of	  
Sexual	  Behavior,	  31,	  275-‐287.	  
Johnson	  A,	  Wadsworth	  J,	  Wellings	  K,	  Field	  J—	  Sexual	  a�tudes	  and	  lifestyles	  (1994);	  In	  
Wellings	  K,	  Field	  J,	  Johnson	  A,	  Wadsworth	  J	  —	  Sexual	  behaviour	  in	  Britain.	  The	  na�onal	  
survey	  of	  sexual	  a�tudes	  and	  lifestyles,	  p	  155	  	  
Call,	  V.,	  Sprecher,	  S.,	  Schwartz,	  P.	  (1995).	  The	  incidence	  and	  frequency	  of	  marital	  sex	  in	  a	  
na�onal	  sample.	  Journal	  of	  Marriage	  and	  the	  Family	  ,	  57(3),	  639-‐652.	  



ΜΗΝ	  ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ	  ΤΗ	  ΔΥΝΑΜΗ	  ΤΟΥ	  ΠΟΡΝΟ	  



	  

1. Η	  πολύχρονη	  χρήση	  πορνό	  μπορεί	  να	  οδηγήσει	  
σε	  ανοχή	  ή	  απευαισθητοποίηση.	  Π.χ	  εκείνοι	  
που	  βλέπουν	  πορνό	  μεγάλα	  διαστήματα	  
αναφέρουν	  προτίμηση	  για	  μεγαλύτερη	  
ποικιλία	  (αποκλίνουσα).	  	  	  

2. Ενδεχομένως	  μη	  ρεαλιστικές	  προσδοκίες.	  Όταν	  
κάποιος	  προσδοκά	  να	  αισθανεί	  την	  έντονη	  
διέγερση	  που	  βιώνει	  με	  το	  πορνό	  και	  αυτό	  δεν	  
συμβαίνει,	  τότε	  ο	  ερεθισμός	  από	  το	  ζευγάρι	  
θεωρείται	  αναποτελεσματικός.	  



Η	  χρήση	  πορνό	  σχετίστηκε	  με	  μεγαλύτερη	  σεξοαυλική	  ανταπόκριση,	  όχι	  στυτική	  
δυσλειτουργία??????????!!!!!!!!??????	  
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ΑΒΥΣΣΟΣ.....	  



Άνδρες	  χωρίς	  στυτική	  δυσλειτουργία	   Άνδρες	  με	  στυτική	  δυσλειτουργία	  

Διαφορετικά	  διεγείρονται	  οι	  άνδρες	  με	  ΣΔ	  

Heiman J et al: J. Psychosomatic Res.;27,1983 



Τι	  θα	  διερευνήσουμε	  

•  Ποιές	  οι	  συνήθεις	  σεξουαλικές	  πρακτικές	  
•  Είναι	  τα	  ερεθίσματα	  πλούσια	  σύμφωνα	  με	  
τον	  ασθενή	  

•  Τι	  ρόλο	  παίζει	  ο/η	  σύντροφος	  
•  Είναι	  αποδεκτά	  τα	  επιθυμητά	  ερεθίσματα;	  
•  Θα	  μπορούσαμε	  να	  αυξήσουμε	  τη	  ποιότητα	  
των	  ερεθισμάτων;	  





Η	  ισορροπία	  ανάμεσα	  στη	  σύσπαση	  και	  
χάλαση	  των	  λείων	  μυικών	  ινών	  του	  πέους	  

Andersson KE: Pharm Rev 2011; 63:811–859  
 







Γνωστικοί	  παράγοντες	  (σκέψεις-‐	  πεποιθήσεις)	  εξηγούν	  
τη	  διακύμανση	  της	  ΣΔ	  ανεξάρτητα	  από	  παθολογία	  και	  

προβλήματα	  σχέσης	  R2=0.14,	  p<0.001	  

Μελέτη	  σε	  250	  άνδρες	  γενικού	  πληθυσμού	  ηλικίας	  18-‐78	  ετών	  

Nobre P et al: Sexual and Relationship Therapy, 2010 

Μπορούν	  οι	  σκέψεις	  να	  επηρεάσουν;	  





Αυτόματες	  σκέψεις	  	  
κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  σεξουαλικής	  επαφής	  

0                          5                            10                           15                          20                      25 

Nobre P:JSM;7(4),2010 

 
«Σίγουρα θα αποτύχω»* 
 
 
 
 
«Πρέπει να πετύχω στύση» 
«Γιατί δεν δηµιουργείται» * 
 
 
 
«Μειωµένες σεξουαλικές 
σκέψεις»* 
 
 
 
 
 *p<0.001 



Πεποιθήσεις	  ‘ανδρισμού’	  είναι	  περισσότερο	  
συχνές	  σε	  άνδρες	  με	  ΣΔ	  

0                      5                       10                      15                    20                   25 

Πεποιθήσεις ‘ανδρισµού’ 
 
«Ο πραγµατικός άνδρας είναι 
πάντα έτοιµος για σεξ». 
 
 
«Ο πραγµατικός άνδρας κάνει 
σεξ πολύ συχνά». 
 
 

Nobre P et al.: J. Sex Research; 43(1), 2006 

* 

* 

*ρ<0.05 

Πορτογάλοι µε ΣΔ 

Πορτογάλοι χωρίς ΣΔ 

Αµερικανοί µε ΣΔ 

Αµερικανοί χωρίς ΣΔ 



Nobre et al.:Journal of Sex Marital Therapy;34(4),2008 

 
«Είµαι καταδικασµένος στην 
απόρριψη»* 
 
 
 
 
«Δεν είµαι ανταγωνιστικός»** 
 
 
 
 
«Είµαι διαφορετικός»* 
 
 
 
 
 

*p<0.01  **p<0.001 

Πεποιθήσεις	  ‘ανεπάρκειας’	  είναι	  περισσότερο	  
συχνές	  σε	  άνδρες	  με	  ΣΔ	  

0                        5                          10                          15                          20                      25 







Μια	  εικόνα	  που	  δημιουργεί	  φόβο	  αποσπά	  την	  προσοχή:	  	  
ενεργοποιείται	  η	  αμυγδαλή	  και	  ο	  οπτικός	  φλοιός	  

Armony J: Neuropsychologia;40(7),2002  



The	  external	  focus	  gives	  the	  body	  
a	  goal	  to	  achieve	  and	  let	  the	  body	  
movement	  coordinate	  on	  an	  
unconscious	  level.	  There	  are	  
studies	  that	  highlights	  the	  
importance	  of	  TOP-‐DOWN	  
control	  of	  a^en�on	  in	  the	  motor	  
performance	  of	  skilled	  athlete.	  
Apparently,	  an	  internal	  focus	  of	  
a^en�on	  would	  produce	  
constraints	  in	  this	  system,	  which	  
would	  disrupt	  learning	  (Lohse,	  
Sherwood,	  2011).	  

Τί	  μπορούμε	  να	  μάθουμε	  από	  τους	  αθλητές;	  
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Time (15 seconds) 

Self focus 

Partner focus 

Abrahamson D et al. Archives of Sexual Behavior 1985; 14 (4): 361-371   

	  
Penile	  circumference	  change	  during	  high	  partner	  

responsiveness:	  self-‐	  vs.	  partner-‐focus.	  



Τί	  θα	  μπορούσαμε	  να	  διερευνήσουμε;	  

•  Θα	  μπορούσαμε	  να	  διερευνήσουμε	  την	  
επικέντρωση	  της	  προσοχής	  κατά	  τη	  διάρκεια	  
της	  επαφής.	  

•  Θα	  μπορούσαμε	  να	  διερευνήσουμε	  το	  πώς	  
αντιδράει	  ο	  ασθενής	  στην	  απόσπαση	  της	  
προσοσχής	  του	  κατα	  την	  επαφή.	  

	  







Η	  σύντροφος	  

	  
•  Σεξουαλικό	  πρόβλημα	  στη	  
γυναίκα	  
–  Π.χ..,	  δυσπαρεύνια,	  
μειωμένη	  επιθυμία	  

•  Προσωπικότητα/	  ψυχική	  
διάθεση	  
–  Π.χ	  ανάγκη	  για	  προσοχή,	  
καταθλιπτική	  κλπ	  

•  Ο	  ρόλος	  της	  στη	  φαρμακο-‐	  
θεραπεία	  

•  Θεωρεί	  το	  σεξ	  σημαντικό;	  
Kirana	  &	  Porst	  ,	  2013.	  The	  EFS	  and	  ESSM	  

Syllabus	  of	  Clinical	  Sexology.	  





Η	  σχέση	  

•  	  Σωματική	  εγγύτητα	  
•  Παιχνίδια	  εξουσίας	  
•  Πρόβλημα	  
εμπιστοσύνης	  

•  Μειωμένη	  χημεία,	  
έλξη	  

•  Εντάσεις	  

Kirana	  &	  Porst	  ,	  2013.	  The	  EFS	  and	  ESSM	  
Syllabus	  of	  Clinical	  Sexology.	  



Τι	  θα	  μπορούσμε	  να	  διερευνήσουμε	  

•  Έχουν	  ΙΣΟΤΙΜΗ	  
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ	  ΣΧΕΣΗ;	  

•  Νιώθουν	  προσωπική	  
αίσθηση	  ευθύνης	  για	  
ερεθίσματα	  και	  
ευχαρίστηση	  ή	  την	  
αποδίδουν	  στον	  
άλλον	  

•  Αισθάνονται	  
ελευθερία	  και	  
ασφάλεια;	  

	  




















