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ΔΞ 

• H έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο επηζπκίαο θαη 

ηθαλνπνίεζεο ζηελ πξνζδνθία ηεο 

επηινγήο ελφο ζπληξφθνπ 

• Η ηθαλνπνίεζε θαη ε απφιαπζε είλαη ην 

θίλεηξν θαη ε αλάγθε ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο θαη ηεο ζρέζεο ησλ ζπληξφθσλ 



ΔΞΟΤΑΛΙΚΟΣΗΣΑ 

• Έθθξαζε ηεο ςπρηθήο θαη βηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο 
πνπ ζηνρεχεη ζηε ζσκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ζηε 
ζπλαηζζεκαηηθή πιεξφηεηα δηα κέζνπ ηεο 
εδνλήο. 

• Πνιπδηάζηαηε έλλνηα (βηνινγηθή, γλσζηηθή, 
ςπρηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή πιεπξά ηνπ 
αηφκνπ) 

• Ξεθηλάεη απφ ηε γέννηση, οργανώνεται κε ηε 
ςπρνζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε θαη δηεθδηθείηαη 
κε ηελ αλαδήηεζε ζπληξφθνπ 



ΔΞΟΤΑΛΙΚΟΣΗΣΑ 

• Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο 

• Δίλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ «εμνπζιηθή 

πξάμε» 



ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΠΡΟΓΟΚΙΑ 

• Αλαδήηεζε ηεο εδνλήο κε ζθνπφ 

α) ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

β) ηε θπζηθή καο εμέιημε δηά κέζνπ ηεο 

 αλαπαξαγσγήο 

• πλαηζζεκαηηθή θάιπςε, απνδνρή, 

επηβεβαίσζε, αζθάιεηα 



ΔΞΟΤΑΛΙΚΟ ΡΟΛΟ 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ: 
1. ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα (ηαπηφηεηα 
 θχιινπ, ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, 
 πξνζδνθία)  
2. ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία (επηζπκία, 
 δηέγεξζε, νξγαζκφο), 
3. ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε 
 (ζπλαηζζεκαηηθή πιεξφηεηα θαη 
 επραξίζηεζε πνπ αληιεί ην άηνκν απφ 
 ηελ  έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ηνπ) 

 



ΦΑΔΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

• Επιθσμία (Πξνυπνζέζεηο → ςπρηθή θαη βηνινγηθή πγεία) 

• Διέγερση 
άλδξα → ζηπηηθή δηέγεξζε,  ζθιεξφηεηα πένπο 
γπλαίθα → θνιπηθή εθχγξαλζε, θιεηηνξηδηθή αχμεζε, δηφγθσζε 
καζηψλ 

• Οργασμός 
Φπρνζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη ςπρηθή 
πιεξφηεηα 
Βηνινγηθή ζπκκεηνρή ησλ γελεηηθψλ νξγάλσλ (εθζπεξκάηηζε, 
αχμεζε θνιπηθήο εθχγξαλζεο, ζπζπάζεηο θφιπνπ θαη κήηξαο, 
αχμεζε ζθχμεσλ, αλαπλνψλ θαη αξηεξηαθήο πίεζεο 
Άλδξαο: βηνινγηθή θαη ςπρηθή νινθιήξσζε 
Γπλαίθα: ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ςπρηθήο απνδνρήο ηεο 
εξσηηθήο πξάμεο   

• Αποκατάσταση: εξεκία κε ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε κεηά ηελ 
ζεμνπαιηθή επαθή 

Οινθιεξσκέλε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ 
αιιεινδηαδνρή φισλ ησλ θάζεσλ 



ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΧΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Η εξσηηθή πξάμε κπνξεί λα ζεσξεζεί θπζηνινγηθή 

ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο 

φηαλ πιεξνχληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

• Όηαλ ππάξρεη ζπλαίλεζε, δειαδή φηαλ ε εξσηηθή 

πξάμε γίλεηαη κε ηελ ζέιεζε ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ 

ρσξίο ηνλ παξακηθξφ εμαλαγθαζκφ ή ρξήζε βίαο 

• Όηαλ δελ ζίγεηαη ε δεκφζηα αηδψο θαη δελ 

παξελνρινχληαη ηξίηα άηνκα 

• Όηαλ ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη πγεία ησλ 

εξσηηθψλ ζπληξφθσλ δελ δηαηξέρεη θίλδπλν ιφγσ ηεο 

ζεμνπαιηθήο επαθήο 



ΡΔΤΜΑΣΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ 

• Δπεξεάδνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο-
ζεμνπαιηθέο ιεηηνπξγίεο 

• Πνιππαξαγνληηθά αίηηα [ζε ζρέζε κε ηε 
λφζν θαη ηε ζεξαπεία (πφλνο, 
θνχξαζε,δπζθακςία θαηάζιηςε, άγρνο, 
κείσζε libido, νξκνληθέο δηαηαξαρέο, 
αξλεηηθή εηθφλα ζψκαηνο, θάξκαθα] 

• εμνπαιηθά πξνβιήκαηα θαη ησλ 
ζπληξφθσλ ησλ αζζελψλ 



ΔΞΟΤΑΛΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΡΔΤΜΑΣΙΚΑ 

ΝΟΗΜΑΣΑ 

• Παξακειεκέλνο ηνκέαο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε 
αζζελείο κε ξεπκαηηθφ λφζεκα 

• Γελ εμεηάδεηαη  απφ ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο 
άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

• Γελ πεξηέρεηαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο θπζηθήο 
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο (ζε 10 
ξεπκαηνιφγνπο → 12% εξσηήζεθε γηα 
ζεμνπαιηθή ηθαλφηεηα) 
Απάληεζε: - πεξηνξηζκφο ρξφλνπ 
     - δελ ήηαλ άλεηνη κε ην αληηθείκελν 
     - αλ ήηαλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο   



ΡΔΤΜΑΣΟΔΙΓΗ ΑΡΘΡΙΣΙΓΑ 

• Υξφληα απηνάλνζε θιεγκνλψδεο λφζνο πνπ  

ηελ ραξαθηεξίδεη πξννδεπηηθή θαηαζηξνθή ησλ 

αξζξψζεσλ 

• Οδεγεί ζε δηάθνξνπο βαζκνχο αληθαλφηεηαο 

• Μεγάιε επίδξαζε ζε θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, 

ςπρνινγηθέο θαη ζεμνπαιηθέο πηπρέο ηεο δσήο 

ησλ αζζελψλ 

• εμνπαιηθά πξνβιήκαηα  απφ  31 - 76%   

        Kraaimaat, Arth Care Res 1996 



ΡΔΤΜΑΣΟΔΙΓΗ ΑΡΘΡΙΣΙΓΑ 

• α) Γπζθνιία ζηελ εθηέιεζε ηεο ζεμνπαιηθήο 
επαθήο  (ζεμνπαιηθή αληθαλφηεηα) 
β) Μείσζε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο θαη 
ηθαλνπνίεζεο 

• Γπζθνιία ζεμνπαιηθψλ ζηάζεσλ (δπζθηλεζία 
γνλάησλ, ηζρίσλ) 

• Γπζπαξεπλία ιφγσ θνιπηθήο μεξφηεηαο ζε 
2νπαζέο ζ. SJogren’s 

• Πφλνο ζηηο αξζξψζεηο θαη δπζθαςία θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο επαθήο (50-61%)                                                           
Blake,J Rheumatol 



ΡΔΤΜΑΣΟΔΙΓΗ ΑΡΘΡΙΣΙΓΑ 

• ε αζζελείο κε λεαληθή ξεπκαηνεηδή 

αξζξίηηδα κε ρακειή ελεξγφηεηα λφζνπ ε 

ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε ζπρλφηεηα 

δελ δηέθεξαλ απφ ηελ πγεία νκάδα 

ειέγρνπ.                                               
Ostensen, J Rheumatology 2000  



ΡΔΤΜΑΣΟΔΙΓΗ ΑΡΘΡΙΣΙΓΑ 

• 56 % αζζελψλ κε ΡΑ έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

ζεμνπαιηθή πξάμε ιφγσ δπζθηλεζίαο θαη πφλνπ 

(θπξίσο ζην ηζρίν) Hill  Rheumatology 2003 

• Μείσζε επηζπκίαο  ζην 50-60 %, κείσζε 

ζπρλφηεηαο ζεμνπαιηθήο επαθήο 73 % θαη 

αχμεζε ηεο απνζηξνθήο απφ  ηηο ζεμνπαιηθέο 

πξάμεηο θαη κείσζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

ηθαλνπνίεζεο                                                
Ostensen, Best practice Res Clin Rheumatol 2004 



ΡΔΤΜΑΣΟΔΙΓΗ ΑΡΘΡΙΣΙΓΑ 

• ε άλδξεο αζζελείο είρακε κείσζε ηεο 
ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο θαη ζε γπλαίθεο 
είρακε κείσζε ηεο απηντθαλνπνίεζεο θαη 
ησλ ζεμνπαιηθψλ θαληαζηψζεσλ ζε 
κηθξφηεξα πνζνζηά απφ ηελ νκάδα 
ειέγρνπ 

• 41 % ησλ αλδξψλ θαη 51 % ησλ γπλαηθψλ 
είραλ πξνβιήκαηα ζηελ ζεμνπαιηθή πξάμε 
ιφγσ πφλνπ ζηηο αξζξψζεηο. 

     van Berlo,Clin Rheumatol 2006 

 



ΑΓΚΤΛΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΠΟΝΓΤΛΙΣΙΓΑ 

• Υξφληα θιεγκνλψδεο λφζνο πνπ 
πξνζβάιεη θπξίσο ηνλ αμνληθφ ζθειεηφ  

• Η ηεξνιαγνλίηηδα είλαη ην θπξηφηεξν 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λφζνπ κε πξνζβνιή 
επίζεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηεο 
ιεθάλεο 

• Πφλνο, δπζθακςία θαη πεξηνξηζκφο 
θηλήζεσλ 

• Λίγεο κειέηεο 



ΑΓΚΤΛΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΠΟΝΓΤΛΙΣΙΓΑ 

• Μείσζε ζηπηηθήο ιεηηνπξγίαο, νξγαζκψλ, 

ζεμνπαιηθήο πξάμεο (International Index of 

Erectil Function) ζε ζρέζε κε πγηείο εζεινληέο 

• Η ζεμνπαιηθή επηζπκία δελ ήηαλ ζεκαληηθά 

κεησκέλε 

• Γελ ππήξρε ζπζρέηηζε κε θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ή εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα εθηφο 

απφ ηελ πξσηλή δπζθακςία                           
Pirildar, J Urol 2004 



ΑΓΚΤΛΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΠΟΝΓΤΛΙΣΙΓΑ 

• εμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ζε πςειφηεξν 

πνζνζηφ απφ ηνπο πγηείο εζεινληέο 

θπξίσο ιφγσ θαηάζιηςεο θαη κεησκέλεο 

θίλεζεο  ησλ αξζξψζεσλ                        
Dincer, Rheumatol Int 2007 



ΑΓΚΤΛΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΠΟΝΓΤΛΙΣΙΓΑ 

• Πξνθαιεί ππνγνλαδηζκφ θαη ζεμνπαιηθή 

δπζιεηηνπξγία (αληθαλφηεηα θαη κεησκέλε 

libido) 
Gordνn, QJM 



ΤΝΓΡΟΜΟ SJOGREN’S 

• Πξνζβάιιεη ηνπο εμσθξηλείο αδέλεο κε 

απνηέιεζκα μεξφηεηα ησλ βιελλνγφλσλ 

πνπ ζπλνδεχεηαη κε αηξνθηθή θνιπίηηδα 

θαη νπιίηηδα 
Moutsopoulos 1987 



ΤΝΓΡΟΜΟ SJOGREN’S 

• Δπψδπλεο ζεμνπαιηθέο επαθέο εμαηηίαο 
δπζπαξεπλίαο 

• Γπζθνιία θαη κείσζε ηθαλνπνίεζεο ζην 
θηιί ιφγσ ηεο μεξφηεηαο ηνπ ζηφκαηνο 

• Γπζπαξεπλία 60 % ζε πξσηνπαζέο SS 
θαη 39 % ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

• Ξεξφηεηα θφιπνπ 52 % ζε πξσηνπαζέο 
SS  θαη 33 % ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

                Marchesoni, 1995 



ΤΝΓΡΟΜΟ SJOGREN’S 

• Η ζεμνπαιηθή ελεξγφηεηα δελ δηαθέξεη απφ ηελ 

πγηή νκάδα ειέγρνπ 
Skopouli, ARD 1994 

• 50 % ησλ αζζελψλ κε δπζπαξεπλία είραλ 

ηξαχκα ή θιεγκνλή θαη έλα πνζνζηφ νθείιεηαη 

ζε αλεπάξθεηα νηζηξνγφλσλ θαη δελ νθείιεηαη 

πάληα ζην 1νπαζέο SS. 

Σν stress ηεο ρξνλίαο λφζνπ κεηψλεη ηελ 

εθχγξαλζε ηνπ θφιπνπ.                                       
D’ Cruz, Lancet 2007  



.Δ.Λ. 

• Πνιπζπζηεκαηηθή απηνάλνζε λφζνο ηνπ 
ζπλδεηηθνχ ηζηνχ 

• Δθδειψζεηο ηεο λφζνπ: εμάλζεκα, 
θνχξαζε, αξζξαιγίεο, λεθξίηηδα, 
ζπκκεηνρή ηνπ Κ.Ν.., 
πλεπκνλίηηδα,θαξδηαθή λφζνο. 

• Μπνξεί λα πξνζβάιεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο 
δσήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
ζεμνπαιηθήο ιεηηνπξγίαο   



.Δ.Λ. 

• Αχμεζε ηεο απνρήο απφ ην sex, κείσζε ηεο ιίπαλζεο 
ηνπ θφιπνπ, θαηάζιηςε, αχμεζε ηνπ πφλνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο επαθήο ρσξίο λα ππάξρεη δηαθνξά γηα ηελ 
πγηή νκάδα ειέγρνπ ζε εξεζηζκφ, επίηεπμε νξγαζκνχ θαη 
ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε. 
Curry, J Rheumatol 1994 

• Με ηελ θαιχηεξε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηελ 
ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη κεηψλνληαο 
ηελ ελεξγφηεηα ηεο λφζνπ θαη πξνιακβάλνληαο ηελ 
θαηαζηξνθή εζσηεξηθψλ νξγάλσλ επηηπγράλνπκε 
θαιχηεξν επίπεδν πγείαο γηα ηνπο αζζελείο κε ΔΛ θαη 
έρνπκε βειηίσζε ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο  
Boomsma, Arthr Rheum 2002 



ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΚΛΗΡΤΝΗ 

• Υξφληα απηνάλνζε λφζνο  κε δηαηαξαρέο 

ζηα αγγεία θαη ίλσζε πνπ πξνθαιεί 

αγγεηνπάζεηα πνιιψλ νξγάλσλ (δέξκα, 

πλεχκνλεο, θαξδηά, λεθξνί, ΓΔ) 

• Γηαηαξαρέο ζηε κηθξναγγείσζε θαη κεγάιε  

ελαπφζεζε θνιιαγφλνπ 
• Medsgar,2001 



ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΚΛΗΡΤΝΗ 

• Γηαηαξαρέο ζηε ζηχζε. 

• πρλή θαη πνιιέο θνξέο ππνεθηηκψκελε 

(12-81%) 

• Κπξίσο εμαηηίαο ηεο ππνθείκελεο 

αγγεηνπάζεηαο θαη δηαηαξρέο ζηελ ίλσζε 
     Hong, J Rheumatol 2004 



ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΚΛΗΡΤΝΗ 

• Οη αζζελείο κε δηαηαξαρέο ζηχζεο έρνπλ 

κεγαιχηεξε θαηάζιηςε θαη έρνπλ κε 

ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζηελ sildenafil 
Ostojic, Clin Rheumatol 2007 

• Tadelafil βειηηψλεη ηε ζηπηηθή ιεηηνπξγία 
Procetti, J Rheumatol 2009 



ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΚΛΗΡΤΝΗ 

• Ξεξφηεηα θφιπνπ, έιθε, δπζπαξελλία 

πνιχ πην ζπρλά ζε ζθιεξνδεξκία απφ φηη 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 

• > 50 % ησλ αζζελψλ αλαθέξνπλ κείσζε 

αξηζκνχ θαη έληαζεο νξγαζκψλ 

ζπγθξηλφκελν κε < 20 % ηεο νκάδαο  

ειέγρνπ. 
• Bhadauria,Am J Obstet Gynecol 1995 



ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ 

2 – 4 % ηνπ πιεζπζκνχ, 85- 90 % είλαη γπλαίθεο 

•   Γεληθεπκέλνο πφλνο, θνχξαζε δπζθακςία, ιίγνο     
χπλνο 

•   εμνπαιηθέο δηαηαξαρέο ζε 26 απφ 48 (54,2 %) 
θαη 6/38 (15,8 %) ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

•  Σν πην θνηλφ πξφβιεκα ήηαλ ε κείσζε ηεο 
επηζπκίαο κε θχξην αίηην ηελ θαηάζιηςε. 
Aydin, Urology 2005 



ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ 

• Δπηθνηλσλία θαη ζπδήηεζε ζε θάζε ηαηξηθή 
επίζθεςε ξνπηίλαο 

• πδήηεζε ησ πξνβιεκάησλ ,καδί κε 
ηνλ/ηελ ζεμνπαιηθφ-ή ζχληξνθν 

• Γηαθνξεηηθέο ζηάζεηο 

• Αλαιγεηηθά, ζεξκφηεηα, κπνραιαξσηηθά 
πξηλ ηε ζεμνπαιηθή πξάμε 

• Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη γηα έθθξαζε ηεο 
ζεμνπαιηθφηεηαο 



ΔΡΧΣΙΚΔ ΣΑΔΙ ΓΙΑ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΑΡΘΡΙΣΙΓΑ 
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