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ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ
Οη ζεμνπαιηθέο δηαηαξαρέο ζηνλ άλδξα κπνξεί λα αθνξνχλ δηαηαξαρέο:
1. Δπηζπκίαο
2. ηχζεο
3. Δθζπεξκάηηζεο-νξγαζκνχ

1. ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΔΠΙΘΤΜΙΑ
Η ειαηησκέλε εξσηηθή επηζπκία (κεησκέλε Libido) ζηνλ άλδξα κπνξεί
λα είλαη νξγαληθή ή ςπρνγελήο. Η ςπρνγελήο έιιεηςε ή κείσζε ηεο
εξσηηθήο επηζπκίαο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε θαηαζηάζεηο άγρνπο πνπ
κπνξεί λα νθείινληαη ηφζν ζε θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, φζν
θαη ζε νηθνγελεηαθέο θαηαζηάζεηο ή δηαηαξαρέο ζηε ζρέζε ηνπ άλδξα κε
ηε ζεμνπαιηθή ζχληξνθφ ηνπ, κπνξεί φκσο λα είλαη θαη ζχκπησκα κηαο
θαηάζιηςεο ή θάπνηαο άιιεο ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο. Γη‟ απηφ είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ λα γίλεηαη θαη ςπρηαηξηθή εθηίκεζε ηνπ πάζρνληνο, εάλ
ππνςηαδφκαζηε θάπνηα ηέηνηα πάζεζε.
Η νξγαληθή αηηηνινγία ηεο κεησκέλεο Libido ζηνλ άλδξα ζρεηίδεηαη θαηά
βάζε κε κείσζε ηεο «αλδξηθήο» νξκφλεο, ηεο Σεζηνζηεξόλεο. Η
θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έρνπκε ρακειή Σεζηνζηεξφλε ζηνλ νξγαληζκφ
νλνκάδεηαη ππνγνλαδηζκφο, θαη κπνξεί λα είλαη ηφζν πξσηνπαζήο ( ιφγσ
κεησκέλεο παξαγσγήο ηεζηνζηεξφλεο απφ ηνπο φξρεηο ), φζν θαη
δεπηεξνπαζήο, ιφγσ θαθήο ξχζκηζεο ηεο παξαγσγήο Σεζηνζηεξφλεο απφ
ηνλ εγθέθαιν (ππνζάιακν θαη ππφθπζε). Σειεπηαία έρνπκε αλαθαιχςεη
φηη έλαο ζηνπο ηξεηο άλδξεο κεηά ηα 50 έηε δσήο παξνπζηάδεη κία
θαηάζηαζε έλδεηαο ( ρακειψλ επηπέδσλ ζην αίκα ) ηεζηνζηεξφλεο, πνπ
νλνκάδεηαη ππνγνλαδηζκφο φςηκεο εκθάληζεο. Όπσο θαη λα έρεη, ε έλδεηα
ηεζηνζηεξφλεο είλαη κία θαηάζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη
λα αληηκεησπίδεηαη, γηαηί δελ έρεη αληίθηππν κφλν ζηε ζεμνπαιηθή
ιεηηνπξγία, αιιά θαη ζε πνιιά άιια ζπζηήκαηα θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη
ζηνλ άλδξα νζηενπφξσζε, απψιεηα κπτθήο κάδαο, αδπλακία, παζνινγηθή
ζπζζψξεπζε ιίπνπο, θαθή δηάζεζε θαη ςπρηθέο λφζνπο. Η αληηκεηψπηζε

ηεο χπαξμεο ρακειψλ επηπέδσλ ηεζηνζηεξφλεο γίλεηαη κε ρνξήγεζε
ζθεπαζκάησλ ηεζηνζηεξφλεο ζε κνξθή gel πνπ εθαξκφδνληαη κε επάιεηςε
ζην δέξκα ή ελδνκπτθήο έλεζεο . Δάλ δηαγλσζζεί δεπηεξνπαζήο
ππνγνλαδηζκφο, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη αλάινγα κε ηελ πάζεζε πνπ
ηνλ πξνθαιεί ( απλντθφ ζχλδξνκν, παρπζαξθία θιπ).
Όπσο θαηαιαβαίλεη θαλείο, ε έιιεηςε εξσηηθήο επηζπκίαο ζηνλ άλδξα
κπνξεί λα ππνθξχπηεη θαη πνιχ ζνβαξφηεξεο θαηαζηάζεηο θαη γη‟ απηφ ζα
πξέπεη ν πάζρσλ λα απεπζχλεηαη φηαλ ην δηαπηζηψζεη άκεζα ζηνλ
Αλδξνιφγν γηα λα γίλεη ε ζσζηή δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε.

2. ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΣΤΗ
Χο ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία νξίδεηαη ε δηαξθήο ή ππνηξνπηάδνπζα
αδπλακία ελφο άλδξα λα επηηχρεη ή/θαη λα δηαηεξήζεη κία ζηχζε επαξθή
γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο ζεμνπαιηθήο επαθήο.
Γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, ζα πξέπεη αξρηθά
λα γλσξίδεη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο
ζηχζεο.
Α. ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΣΤΗ
1. ΣΟ ΠΔΟ

Σχήμα 1. Ανατομία του πζουσ
Ραχιαίο νεφρο

Εν τω βάθει ραχιαία φλζβα
Ινϊδησ χιτϊνασ
Σηραγγϊδησ αρτηρία
Σηραγγϊδεσ ςϊμα
Κολποειδή
Ουρήθρα

Όπσο βιέπνπκε ζηε δηαηνκή ηνπ πένπο, απηφ απνηειείηαη απφ ηα δχν
ζεξαγγψδε ζψκαηα θαη ην ζπνγγηψδεο ζψκα ηεο νπξήζξαο. Η ζηχζε
πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ νη ζεξαγγψδεηο αξηεξίεο απμήζνπλ ηελ παξνρή
ηνπο θαη ηα θνιπνεηδή πνπ ηηο πεξηβάιινπλ ραιαξψζνπλ, γεκίζνπλ κε αίκα
θαη δηνγθσζνχλ. Σα ζεξαγγψδε ζψκαηα πεξηβάιινληαη απφ ηνλ ηλψδε
ρηηψλα, ν νπνίνο δίλεη ην ζρήκα ζην δηνγθσκέλν θαη γεκάην κε αίκα πένο,
αιιά πεξηνξίδεη θαη ηελ επέθηαζε ησλ θνιπνεηδψλ, απμάλνληαο έηζη ηελ
πίεζε ηνπ αίκαηνο κέζα ζε απηά απφ ηηο αξηεξίεο πνπ αθφκε πξνζπαζνχλ
λα εηζάγνπλ θη άιιν αίκα, θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε ζθιεξφηεηα ηεο
ζηχζεο. Σαπηφρξνλα, ηα θνιπνεηδή κε ηε δηφγθσζή ηνπο κε ηελ πιήξσζε
απφ αίκα πηέδνπλ ηηο θιέβεο (πνπ απάγνπλ θπζηνινγηθά ην αίκα) πάλσ
ζηνλ αλέλδνην ηλψδε ρηηψλα, ε αηκαηηθή επηζηξνθή πεξηνξίδεηαη θαηά
πνιχ θαη έηζη εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε δηφγθσζε θαη ε
ζθιεξφηεηα ηεο ζηχζεο.
2. ΟΙ ΝΔΤΡΙΚΔ ΟΓΟΙ
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Σχήμα 2. Νευρικζσ οδοί

1. Δγθέθαινο

2

2. Θσξαθηθό θέληξν
3. Ιεξό θέληξν
4. Πένο θαη
πεξηθεξεηαθά λεύξα

4

3

Δθηφο απφ ηα αγγεηαθά ζηνηρεία πνπ δίλνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα, γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζηχζε απαηηείηαη ε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία θαη
αξκνληθή ζπλεξγαζία ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθψλ θαη
πεξηθεξεηαθψλ λεπξηθψλ νδψλ πνπ ζρεκαηηθά απεηθνλίδεηαη εδψ ( ζρ.2):
1. Ο εγθέθαινο ν νπνίνο ιακβάλεη ηα εξεζίζκαηα (νπηηθά, αθνπζηηθά,
νζθξεηηθά, απηηθά ) αιιά θαη ηηο ζεμνπαιηθέο ζθέςεηο θαη θαληαζηψζεηο,
ηα επεμεξγάδεηαη, ηα ζπλδπάδεη θαη ηα νξγαλψλεη.
2. Σν ζσξαθηθφ λεπξηθφ θέληξν ηνπ Νσηηαίνπ κπεινχ, ζπλεξγαδφκελν κε
ηνλ εγθέθαιν κεηαβηβάδεη ηηο εληνιέο πεξηθεξηθά θαη επζχλεηαη θπξίσο
γηα ηελ ςπρνγελή ζηχζε, απηή δειαδή πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ εξσηηθή
πξάμε.
3. Σν ηεξφ λεπξηθφ θέληξν ηνπ Νσηηαίνπ κπεινχ, ζπλεξγαδφκελν κε ηνλ
εγθέθαιν κεηαβηβάδεη ηηο εληνιέο πεξηθεξηθά θαη επζχλεηαη θπξίσο γηα
ηελ αληαλαθιαζηηθή ζηχζε, ηε ζηχζε δειαδή πνπ δελ ππφθεηηαη ζηε
ζέιεζή καο, είλαη απηφκαηε θαη ζπκβαίλεη ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
χπλνπ ή θαηά ηελ έγεξζε απφ απηφλ.
4. Σν πένο θαη γεληθά φιεο νη εξσηνγελείο δψλεο, κε ηα αηζζεηηθά λεχξα
ζηέιλνπλ απηηθά εξεζίζκαηα ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο ζηνλ εγθέθαιν, αιιά
δέρνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη ηηο λεπξηθέο εληνιέο απφ απηφλ θαη ηα δχν
λσηηαία θέληξα κέζσ άιισλ πεξηθεξεηαθψλ λεχξσλ, ψζηε λα
πξαγκαηνπνηεζεί ηειηθά ε ζηχζε θαηά ηελ εξσηηθή πξάμε.
Σν πκπαζεηηθφ θαη ην Παξαζπκπαζεηηθφ εμάιινπ απηφλνκν λεπξηθφ
ζχζηεκα πνπ απαξηίδνληαη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπλεξγαζία θαη αξκνλία γηα ηελ επίηεπμε κηαο
επηηπρνχο ζηχζεο, θαζψο ην ζπκπαζεηηθφ πνπ επεξεάδεηαη θαη απφ
παξάγνληεο φπσο ην άγρνο, δελ επηηξέπεη ηε ράιαζε ησλ θνιπνεηδψλ θαη
ηελ πιήξσζε ηνπ πένπο κε αίκα, άξα θαη ηελ πιήξε ζηχζε.
3. ΟΙ ΟΡΜΟΝΔ
Πέξα απφ ηα αγγεία θαη ηα λεχξα, γηα λα επηηεπρζεί κία ζηχζε, πξέπεη λα
ππάξρεη κηα ηζνξξνπία νξκνληθή ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ άλδξα.

1. Η ΣΔΣΟΣΔΡΟΝΗ είλαη ε θχξηα αλδξηθή νξκφλε, ε νπνία πξέπεη λα
ππάξρεη ζε έλα ειάρηζην ηνπιάρηζηνλ επίπεδν ζηνλ νξγαληζκφ, γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ ηα βηνρεκηθά - ελδπκηθά ζπζηήκαηα θαη νη
λεπξνδηαβηβαζηέο πνπ ζα νδεγήζνπλ απφ ηε ιήςε ηεο εληνιήο απφ ην
λεπξηθφ ζχζηεκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζηχζεο, κέρξη απηή λα
πινπνηεζεί. Δπνκέλσο φηαλ ππάξρεη έιιεηςε ηεζηνζηεξφλεο δελ κπνξεί λα
ππάξρεη ηθαλή ζηχζε.
2. Η ΠΡΟΛΑΚΣΙΝΗ, ε νξκφλε πνπ πξνθαιεί ηελ παξαγσγή γάιαθηνο
ζηηο γπλαίθεο, παξάγεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη ζηνλ άλδξα. Τςειά
επίπεδα ηεο νξκφλεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αδπλακία επίηεπμεο ζηχζεο.
Απμάλεηαη ππέξκεηξα (πάλσ απφ 2-3 θνξέο απφ ην αλψηαην φξην) ζε
αδελψκαηα (θαινήζεηο φγθνπο) ηεο ππφθπζεο, θαηάζηαζε πνπ ρξήδεη
ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο. Μπνξεί σζηφζν λα απμάλεηαη θαη ζε
θαηαζηάζεηο έληνλνπ ζηξεο.
3. Σα ΟΙΣΡΟΓΟΝΑ, νη γπλαηθείεο δειαδή νξκφλεο, ππάξρνπλ ζε κηθξέο
πνζφηεηεο θαη απηέο θαη ζηνλ άλδξα θαη κπνξεί λα απμεζνχλ ζε δηάθνξεο
παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηελ παρπζαξθία θαη λα
πξνθαιέζνπλ ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία.
4. Οη ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ ηέινο νξκφλεο, κπνξεί λα ππεξ- ή ππνπαξάγνληαη
ζε παζήζεηο ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα θαη λα παξεκβαίλνπλ ζηε ιεηηνπξγία
ηεο ζηχζεο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ
Η ζηχζε είλαη έλα πνιχπινθν αγγεηνλεπξννξκνλνςπρνινγηθφ θαηλφκελν,
ην νπνίν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρψο ρξεηάδεηαη ηελ αξηηφηεηα, ηελ
θαιή θαηάζηαζε θαη ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ επηκέξνπο
ζπζηεκάησλ θαη παξαγφλησλ πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. Οπνηνζδήπνηε
παξάγνληαο ή πάζεζε νδεγεί ζε έθπησζε έζησ θαη ελφο απφ ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία.

Β. ΠΟΟ ΤΥΝΗ ΔΙΝΑΙ Η ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ;
Η πξψηε θαη κεγαιχηεξε ζνβαξή επηδεκηνινγηθή κειέηε πνπ αλέδεημε θαη
ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ ε πεξίθεκε Massachusetts Male Aging
Study (MMAS, 1994).

Όπσο βιέπνπκε ζην ζρήκα 3, ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ 40-70 εηψλ πνπ
πάζρνπλ απφ θάπνηνπ βαζκνχ ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία αλέξρεηαη ζην 52%!
Όζνλ αθνξά ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή, ππάξρεη αχμεζε ζηαδηαθή ηνπ
πνζνζηνχ απφ 39% ζηα 40 έηε, ζην 67% ζηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ. Έλα
άιιν ηέινο εληππσζηαθφ ζηνηρείν απφ ηελ ίδηα κειέηε είλαη φηη
πξνβιέπεηαη πσο ην 2025 νη πάζρνληεο άλδξεο ζα είλαη 322 εθαηνκκχξηα
παγθνζκίσο, απφ 152 εθαηνκκχξηα πνπ ήηαλ ην 1995.
Γ. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ- ΑΙΣΙΑ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛ/ΓΙΑ
Η ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία έρεη θνηλνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ κε ηελ
θαξδηαγγεηαθή λφζν (π.ρ. έιιεηςε άζθεζεο, παρπζαξθία, θάπληζκα,
ππεξιηπηδαηκία, κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν), θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο

κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ απιψο θαη κφλν κε παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο
ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζε επηβιαβείο θαη αλζπγηεηλέο ζπλήζεηεο.
Πην αλαιπηηθά, ηα αίηηα ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο κπνξνχλ λα
θαηαηαγνχλ σο εμήο:
1. Αγγεηαθά
Καηαζηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε αλεπάξθεηα ησλ αγγείσλ ηνπ πένπο λα
επηηχρνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζηχζεο φπσο πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν
θεθάιαην.
- Καξδηαγγεηαθή (θαη ζηεθαληαία) λόζνο : ππάξρεη δηάρπηε
αζεξνζθιήξσζε θαη αγγεηαθή δπζιεηηνπξγία ζε φια ηα αγγεία ηνπ
πάζρνληνο, νπφηε ζπκκεηέρνπλ θαη ηα αγγεία ηνπ πένπο.
- Τπέξηαζε : πξνθαιεί δπζιεηηνπξγία ζε φια ηα αγγεία ηνπ νξγαληζκνχ
- αθραξώδεο Γηαβήηεο: πξνθαιεί δηάρπηε κηθξναγγεηνπάζεηα θαη
λεπξνπάζεηα
- Τπεξιηπηδαηκία : δεκηνπξγία αζεξσκάησζεο θαη αζεξνζθιήξπλζεο.
- Κάπληζκα: γλσζηή επίδξαζε ζηελ θαξδηαγγεηαθή λφζν.
- Μεγάιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηελ πύειν (φπσο ξηδηθή
πξνζηαηεθηνκή γηα θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε), ή αθηηλνζεξαπεία θπξίσο ζηελ
πχειν ή ζηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ρψξν.
2. Νεπξνγελή
α. Κεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα
Γπζιεηηνπξγία ιφγσ θαθήο ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο λεπξψλσλ ζηα θέληξα
ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ Νσηηαίνπ Μπεινχ, πνπ ζπληνλίδνπλ θαη δίλνπλ ηηο
εληνιέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηχζεο
- Πνιιαπιή θιήξπλζε (ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ), Πνιιαπιή
Αηξνθία

- Νόζνο ηνπ Πάξθηλζνλ
- Όγθνη ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ Νσηηαίνπ κπεινύ
- Αγγεηαθά Δγθεθαιηθά επεηζόδηα
- Γηζθνπάζεηεο
- Καθώζεηο θαη παζήζεηο ηνπ Νσηηαίνπ κπεινύ
β. Πεξηθεξηθό Νεπξηθό ζύζηεκα
Αδπλακία ησλ πεξηθεξηθψλ λεχξσλ λα κεηαθέξνπλ ηα αηζζεηηθά
εξεζίζκαηα ζηα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ Νσηηαίνπ Μπεινχ, αιιά
θαη ηηο εληνιέο απφ ηα θέληξα απηά πξνο ηα γελλεηηθά φξγαλα.
- αθραξώδεο Γηαβήηεο (ιφγσ ηεο λεπξνπάζεηαο πνπ πξνθαιεί)
- Αιθννιηζκόο, Οπξαηκία ( απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα)
- Πνιπλεπξνπάζεηα – πνιιαπιέο, δηάρπηεο βιάβεο πεξηθεξηθψλ λεχξσλ
- Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, θπξίσο ζηελ πχειν ( φπσο θαη πάιη ξηδηθή
πξνζηαηεθηνκή, θνηιηνπεξηλετθή εθηνκή γηα θαξθίλν εληέξνπ θιπ)
3. Αλαηνκηθά ή δνκηθά αίηηα
Πξφθεηηαη γηα θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ δπζκνξθίεο ή αλαηνκηθέο
παξαιιαγέο θπξίσο ζην πένο θαη ηελ νπξήζξα, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε
ιεηηνπξγηθή αδπλακία επίηεπμεο ηεο ζηχζεο ή ηεο επηηπρνχο δηείζδπζεο ή
ηεο εθζπεξκάηηζεο.
- Νόζνο ηνπ Peyronie θαη ζπγγελήο θάκςε ηνπ πένπο ( ζηξαβφ πένο )
Πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ ζαλ
θνηλφ απνηέιεζκα ηελ θάκςε ηνπ πένπο ζε άιινηε άιιν βαζκφ, πνπ
κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηελ αδπλακία δηείζδπζεο ζηνλ θφιπν. Η
ζπγγελήο θάκςε απνηειεί κηα εθ γελεηήο αλαηνκηθή δηαηαξαρή, ε νπνία
γίλεηαη αληηιεπηή θαηά ηελ πξνεθεβηθή ή εθεβηθή ειηθία, νπφηε ν λένο
άλδξαο παξαηεξεί ην πένο ηνπ θαηά ηε ζηχζε λα κελ είλαη επζχ, αιιά λα

παξνπζηάδεη κία γσλίσζε ε νπνία κπνξεί λα είλαη απφ ιίγεο κνίξεο έσο θαη
λα ζρεκαηίδεη νξζή γσλία, ελψ ε λφζνο ηνπ Peyronie αλαπηχζζεηαη ζε έλα
θπζηνινγηθφ πένο, ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη αληίζηνηρε θάκςε θαηά ηελ
ελήιηθε δσή. Η ζπγγελήο θάκςε θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ αζχκκεηξε
αλάπηπμε ησλ ζεξαγγσδψλ ζσκάησλ ηνπ πένπο ζε ζρέζε κε ην
ζπνγγηψδεο ζψκα ηεο νπξήζξαο θαη ε θχξησζε ηνπ πένπο είλαη ζπλήζσο
πξνο ηα θάησ θαη αλάινγα θαη κε ην βαζκφ ηεο κπνξεί λα πξνθαιεί
ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ςπρνγελή ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία ζηνλ
έθεβν. Η πάζεζε αληηκεησπίδεηαη ρεηξνπξγηθά κε άξηζηα απνηειέζκαηα.
Η λφζνο ηνπ Peyronie, ή θιήξπλζε ησλ εξαγγσδψλ σκάησλ ηνπ
Πένπο ή Induratio Penis Plastica (IPP), νθείιεηαη ζε εζηηαθή ή εθηεηακέλε
ίλσζε ηνπ ηλψδνπο ρηηψλα ηνπ πένπο (βιέπε αλαηνκία), ε νπνία πξνθαιεί
δηαθφξνπ βαζκνχ θάκςε ηνπ πένπο θαη απφθιηζε απφ ην δηακήθε άμνλά
ηνπ, είηε πξνο ηα πιάγηα, είηε πξνο ηα πάλσ ή θάησ ( ζρήκα 4).

Σχήμα 4. Ν.Peyronie –
κάμψη ςχεδόν 90ο

Η λφζνο έρεη ηελ ηάζε λα αλαπηχζζεηαη ζε
δηάξθεηα έσο θαη ελφο έηνπο έσο φηνπ λα
ζηαζεξνπνηεζεί (θιεγκνλψδεο θάζε ηεο
λφζνπ) . ε απηή ηε θάζε κπνξεί λα ππάξρεη
θαη πφλνο θαηά ηε ζηχζε. ην ζεκείν ηεο
ίλσζεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί κηα ζθιεξή
«πιάθα», πνπ ζπλήζσο κπνξεί λα γίλεη
αληηιεπηή ςειαθεηηθά θαη απφ ηνλ πάζρνληα.
Η δηείζδπζε ζηνλ θφιπν θαζίζηαηαη δχζθνιε
έσο αδχλαηε, αξρηθά ιφγσ ηνπ πφλνπ (αλ
ππάξρεη) θαη ζηε ζπλέρεηα ιφγσ ηεο θάκςεο
ηνπ πένπο, ελψ ζπρλά ζπλππάξρεη ζηπηηθή
δπζιεηηνπξγία είηε ςπρνγελήο, είηε νξγαληθή
ιφγσ δηαηαξαρήο ηεο αηκάησζεο θπξίσο κεηά
ηε βιάβε.

Η αηηηνινγία ηεο πάζεζεο δελ είλαη εμαθξηβσκέλε επαθξηβψο, σζηφζν
ελνρνπνηνχληαη κηθξνηξαπκαηηζκνί ηνπ πένπο θαηά ηηο επαθέο, θάπνηα
θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε, θαζψο θαη ε απηνάλνζε αηηηνινγία (ξεπκαηηθή,
λφζνο ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ), θαζψο ε λφζνο ζπλππάξρεη ζπρλά κε
ξίθλσζε ηεο παιακηαίαο απνλεχξσζεο (λφζν Dupuytren). Η αληηκεηψπηζε

ηεο πάζεζεο είλαη θαηά βάζε ρεηξνπξγηθή, θαζψο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
θαηά θαηξνχο αξθεηέο κέζνδνη ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο ρσξίο ηδηαίηεξε
απνηειεζκαηηθφηεηα. Η κφλε ξεαιηζηηθή ζπληεξεηηθή αγσγή θαίλεηαη λα
είλαη ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε αληηνμεηδσηηθήο (θπξίσο βηηακίλεο Δ)
αγσγήο, θαζψο θαη θάπνηεο νπζίεο πνπ δείρλνπλ (εκπεηξηθά) λα έρνπλ
θάπνηα απνηειέζκαηα θαηά ηε θιεγκνλψδε θάζε ηεο λφζνπ, φπσο ε
ηακνμηθαίλε θαη ην Potaba, θαζψο θαη ε δηαδεξκηθή ηνληνθφξεζε
Βεξαπακίιεο θαη Γεμακεζαδφλεο, σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο βιάβεο θαη
ηεο γσλίσζεο ηνπ πένπο. Η ηειηθή ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε (πάληα κεηά
ηνπο 12 κήλεο) ζπληζηάηαη ζε επεκβάζεηο πηχρσζεο ηνπ ηλψδνπο ρηηψλα
αληηδηακεηξηθά ηεο ξίθλσζεο, φηαλ απηή είλαη πεξηνξηζκέλε, θαη θηάλεη
έσο θαη ζε επεκβάζεηο πιήξνπο απνδφκεζεο ηνπ πένπο, δηαηνκήο ηεο
ηλψδνπο πιάθαο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ειιείκκαηνο κε ρξήζε δηαθφξσλ
απηφινγσλ (απφ ζαθελή θιέβα, βιελλνγφλν ζηφκαηνο) ή εηεξφινγσλ
κνζρεπκάησλ (ζε πεξηπηψζεηο φπσο απηή ζην ζρ.4).
- Κάηαγκα πένπο : πξφθεηηαη γηα επείγνπζα θαηάζηαζε, πνπ ζπκβαίλεη
φηαλ γίλεη ξήμε ηνπ ηλψδνπο ρηηψλα ηνπ πένπο θαηά ηελ επαθή, νπφηε
ζπκβαίλεη κεγάιε εμαγγείσζε ηνπ αίκαηνο πνπ βξίζθεηαη ππφ πίεζε κέζα
ζηα ζεξαγγψδε ζψκαηα, κε επαθφινπζε αηθλίδηα απψιεηα ηεο ζηχζεο θαη
δεκηνπξγία κεγάινπ αηκαηψκαηνο ζην πένο. Η αληηκεηψπηζε πξέπεη λα
είλαη άκεζε ρεηξνπξγηθή εμεξεχλεζε, θαζαξηζκφο ηνπ αηκαηψκαηνο,
αλεχξεζε θαη ζπξξαθή ηεο ξήμεο. Σα απνηειέζκαηα είλαη άξηζηα, αλ φκσο
θαζπζηεξήζεη ε αληηκεηψπηζε κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κφληκε ζηπηηθή
δπζιεηηνπξγία ιφγσ εθηεηακέλεο ίλσζεο.
- Μηθξνθαιιία, ππνζπαδίαο, επηζπαδίαο : ζπγγελείο αλαηνκηθέο
αλσκαιίεο ηνπ πένπο θαη ηεο νπξήζξαο, πνπ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη απφ
κηθξή ειηθία θαη λα αληηκεησπίδνληαη αλάινγα. Να δηεπθξηλίζνπκε φηη
αιεζήο κηθξνθαιιία νξίδεηαη σο ην κήθνο ηνπ πένπο ζε παηδηθή ειηθία
θάησ απφ 2,5 εθαηνζηά ζε ράιαζε, ή ζε κεγαιχηεξε ειηθία θάησ απφ 10
εθαηνζηά ζε ζηχζε.

4. Οξκνληθά αίηηα
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ρακειά επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο (< 3,45ng/ml) είηε
απφ πξσηνπαζή νξρηθή βιάβε είηε ζε θαηαζηάζεηο δεπηεξνπαζνχο ή
φςηκεο εκθάληζεο ππνγνλαδηζκνχ (βιέπε θαη θεθάιαην 1, δηαηαξαρέο
επηζπκίαο), νδεγνχλ ζε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία θαη πξέπεη λα ειέγρνληαη
θαη λα αληηκεησπίδνληαη. Δπίζεο πςειά επίπεδα πξνιαθηίλεο ή
νηζηξνγφλσλ κπνξεί λα επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε δηαηαξαρψλ ηεο
ζηχζεο θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη αλάινγα. Πάληα πξέπεη ηέινο
λα ειέγρεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα.
5. Παζήζεηο ηνπ πξνζηάηε
Η θαινήζεο ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε φηαλ παξνπζηάδεη κέηξηα-ζνβαξά
ζπκπηψκαηα, ε ρξφληα πξνζηαηίηηδα θαη νη ζεξαπείεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ
πξνζηάηε, ζπλδένληαη ζε άιινηε άιιν βαζκφ κε δηαηαξαρέο ηεο ζηχζεο.
6. Φάξκαθα
Τπάξρνπλ θάπνηεο θαηεγνξίεο θαξκαθσλ πνπ κπνξεί λα επζχλνληαη γηα
ηελ εκθάληζε ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Σα θπξηφηεξα είλαη ηα εμήο:
- Αληηππεξηαζηθά (θπξίσο δηνπξεηηθά θαη β-αλαζηνιείο)
- Αληηθαηαζιηπηηθά, αληηςπρσηηθά
- Αληηαλδξνγφλα (ζε πξνρσξεκέλν θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε)
- Αληητζηακηληθά
- Φπρνηξφπεο θαη λαξθσηηθέο νπζίεο (εξσίλε, θνθατλε, κεζαδφλε)
7. ΦΤΥΟΓΔΝΗ ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία
- Γεληθεπκέλνπ ηύπνπ: αδπλακία εξεζηζκνχ ή δηαηαξαρέο ζεμνπαιηθήο
δηάζεζεο

- Πεξηζηαζηαθνύ ηύπνπ: ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ζπγθεθξηκέλν εξσηηθφ
ζχληξνθν, ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ηηο ζεμνπαιηθέο επηδφζεηο, ή
δπζιεηηνπξγία ζρεηηδφκελε κε πεξίνδν έληνλνπ ζηξεο θαη άγρνπο.
8. Μεηαβνιηθό ύλδξνκν
Πνιιά απφ ηα κεηαβνιηθά αίηηα πνπ αλαθέξακε, αλαγλσξίδνληαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα φρη ζαλ κεκνλσκέλεο δηαηαξαρέο, αιιά ζαλ παξάκεηξνη
ελφο εληαίνπ ζπλδξφκνπ, πνπ θαιείηαη «ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ».
Χο Μεηαβνιηθφ χλδξνκν (Μ.) ινηπφλ, νξίδεηαη ε θαηάζηαζε ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο απφ ηνπο πην θάησ παξάγνληεο (i) HDL <
40mg/dL, (ii) Σξηγιπθεξίδηα >150mg/dL, (iii) απμεκέλε πεξίκεηξνο κέζεο
>102cm ή πεξίκεηξνο ηξαρήινπ>44εθ., (iv) Aξηεξηαθή Πίεζε > 130/85
mmHg, (v) αθραξψδεο Γηαβήηεο ( α.Γ) κε άθραξν λήζηεσο > 100
mg/dl ή δηαηαξαρή αλνρήο ζηε γιπθφδε. ηα πιαίζηα ηνπ Μ επνκέλσο
πεξηιακβάλνληαη ε παρπζαξθία, ε Τπεξιηπηδαηκία, ε Αξηεξηαθή
Τπέξηαζε θαη ν αθραξψδεο Γηαβήηεο, ελψ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
πνιιέο λνζεξέο θαηαζηάζεηο, φπσο ε θαξδηαγγεηαθή λφζνο, ν
ππνγνλαδηζκφο, ε νζηενπφξσζε ζηνλ άλδξα (θπξίσο ιφγσ ηεο ρακειήο
ηεζηνζηεξφλεο) αιιά θαη νη άπλνηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. Σα
ζπκπηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην Μ κπνξεί λα είλαη εμνπαιηθά (ζηπηηθή
δπζιεηηνπξγία, δηαηαξαρέο ηνπ νξγαζκνχ θαη ηεο επηζπκίαο), σκαηηθά
(εμάςεηο, θξχα άθξα, θξάκπεο, εχθνιε θφπσζε, δπζπεςία, θεθαιαιγίεο,
εθηδξψζεηο, ζπρλνπξία, δπζθνηιηφηεηα) θαη Φπρηθά ( θαηάζιηςε, αυπλία,
λεπξηθφηεηα, επεξεζηζηφηεηα, αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά).
Γ. ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΠΔΛΑΗ
Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία είλαη έλα
πνιχπινθν ζέκα, ην νπνίν κπνξεί λα ππνθξχπηεη ζεκαληηθά θαη ζνβαξά
ππνθείκελα πξνβιήκαηα πγείαο θαη λνζεξέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο δελ
πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα μεθχγνπλ, θαη‟ αξρήλ γηαηί κπνξεί λα είλαη
απεηιεηηθέο αθφκα θαη γηα ηε δσή, αιιά θαη γηα λα γίλεη ε θαηάιιειε
αληηκεηψπηζε. Γη‟ απηφ ν πάζρσλ πξέπεη λα απεπζχλεηαη πάληα ζηνλ εηδηθφ
ηαηξφ, πνπ είλαη ν Υεηξνπξγόο Οπξνιόγνο- Αλδξνιόγνο, ν νπνίνο ζα
αθνινπζήζεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα λα ηεθκεξηψζεη ηε δηάγλσζε,

ηε βαξχηεηα θαη ηελ αηηηνινγία ηεο πάζεζεο, γηα λα θάλεη θαη ηνπο
θαηάιιεινπο ζεξαπεπηηθνχο ρεηξηζκνχο.
1. Ιζηνξηθό
Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο δηάγλσζεο είλαη έλα πνιχ θαιφ ηζηνξηθφ, φπνπ
ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάξθεηα ηνπ πξνβιήκαηνο,
ην βαζκφ, ηε ζθιεξφηεηα θαη δηάξθεηα ηεο ζηχζεο, ηελ ςπρηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ πάζρνληνο, ηνλ αξηζκφ ησλ ζεμνπαιηθψλ
ζπληξφθσλ, ηε ζπρλφηεηα ησλ επαθψλ, ηηο ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο θαη
ζπλήζεηεο, ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ηε δηαηξνθή, ηελ άζθεζε, ηε ρξήζε
θαπλνχ, νπζηψλ, αιθνφι, αιιά θαη λα ιεθζεί έλα ιεπηνκεξέο ηαηξηθφ
ηζηνξηθφ, φπνπ ζα αλαδεηεζνχλ ζηνηρεία γηα θαξδηαγγεηαθή λφζν,
ζάθραξν, ππέξηαζε, ζπκπηψκαηα ηνπ θαηψηεξνπ νπξνπνηεηηθνχ,
ππεξπιαζία πξνζηάηνπ, πξνζηαηίηηδεο, ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη
λνζήκαηα θαζψο θαη ε ιήςε θαξκάθσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηε
ζηχζε. Γηα ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα
γίλεη θαη ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ( IIEF 5, IIEF 15 ).
2. Φπζηθή εμέηαζε
Γίλεηαη πιήξεο θπζηθή εμέηαζε, κε έκθαζε ζηα γελλεηηθά φξγαλα, φπνπ
αλαδεηνχληαη αλσκαιίεο ηνπ πένπο ( ζπγγελείο αλσκαιίεο, λφζνο ηνπ
Peyronie ), ηεο νπξήζξαο θαη ησλ φξρεσλ, ειέγρνληαη ηα πξσηνγελή θαη
δεπηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ, έιεγρνο γηα ζεκεία
ππνγνλαδηζκνχ, έιεγρνο ηνπ πξνζηάηε κε δαθηπιηθή εμέηαζε, αδξφο
λεπξνινγηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο γηα ζπκπηψκαηα θαη ζεκεία
θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ, έιεγρνο ζσκαηφηππνπ (παρπζαξθία). Μέηξεζε
Αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ζθχμεσλ.
3. Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο
άθραξν λήζηεσο, ιηπηδαηκηθφ πξνθίι θαη νιηθή ηεζηνζηεξφλε πξέπεη λα
ειέγρνληαη ζε φινπο ηνπο αζζελείο κε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία.
Δπηπξφζζεηα θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ειεγρζνχλ ην
Δηδηθφ Πξνζηαηηθφ Αληηγφλν (PSA), νη ζπξενεηδηθέο νξκφλεο θαζψο θαη

πην εμεηδηθεπκέλεο νξκνληθέο εμεηάζεηο, φπσο ε πξνιαθηίλε, ηα
νηζηξνγφλα, ε FSH θαη ε LH.
4. Καξδηαγγεηαθόο έιεγρνο
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδνληαη νη αζζελείο κε πςειή
πηζαλφηεηα θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ θαη λα θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξία
ρακεινχ, κέζνπ ή πςεινχ θηλδχλνπ θαη λα παξαπέκπνληαη αλαιφγσο γηα
εθηίκεζε απφ θαξδηνιφγν, γηα ηελ αλάδεημε ελδερφκελεο χπαξμεο
ππνθείκελεο ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη ηελ αλάινγε αληηκεηψπηζε.
5. Δμεηδηθεπκέλεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο
Όηαλ κε ηα σο ηψξα αλαθεξζέληα δελ έρεη απνθαιπθζεί θάπνην αίηην
ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο, ή φηαλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο,
κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ Οπξνιφγνπ-Αλδξνιφγνπ λα ρξεηαζηεί λα
ππνβιεζεί ν πάζρσλ ζε θάπνηεο πην εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο:
- Μέηξεζε δηόγθσζεο θαη
ζθιεξόηεηαο λπθηεξηλώλ ζηύζεσλ
(Rigi-scan) Γίλεηαη κε εηδηθφ
φξγαλν (ρήκα 5) πνπ θαηαγξάθεη
ηε δηφγθσζε ηνπ πένπο θαη ηε
ζθιεξφηεηα, θαηά ηηο ζηχζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη αληαλαθιαζηηθά
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βαζένο χπλνπ.
Πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ γηα 2
ζπλερφκελεο λχθηεο θαη εθηηκά ηελ
αξηηφηεηα ηνπ ζηπηηθνχ κεραληζκνχ
θαη δχλαηαη λα δηαρσξίζεη ηελ
χπαξμε νξγαληθήο ή ςπρνγελνχο
αηηηνινγίαο δπζιεηηνπξγίαο ηεο
ζηχζεο. Σα θαηαγξαθφκελα θαηά
ηνλ χπλν ζηπηηθά επεηζφδηα πξέπεη
λα ραξαθηεξίδνληαη θπζηνινγηθά
απφ ζθιεξφηεηα πάλσ απφ 60% θαη
δηάξθεηα πάλσ απφ 10 ιεπηά.

ρήκα 5. πζθεπή θαη
εθαξκνγή Rigiscan

- Τπεξερνγξάθεκα Tripplex ησλ αγγείσλ ηνπ πένπο, κεηά από
ελδνζεξαγγώδε έλεζε αγγεηνδηαζηαιηηθήο νπζίαο. Απεηθνλίδνληαη νη
ζεξαγγψδεηο αξηεξίεο κε έγρξσκν Doppler (ρήκα 6) θαη κεηξάηαη ε
αλψηαηε ζπζηνιηθή ξνή πνπ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 30 cm/s θαη ν
δείθηεο αληίζηαζεο (resistance index, RI ), πνπ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ
0,8. Πξφθεηηαη γηα κηα ειάρηζηα επεκβαηηθή, πςειήο ηερλνινγίαο εμέηαζε,
πνπ κπνξεί κε κεγάιε αθξίβεηα λα δηαγλψζεη ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία
αγγεηαθήο αηηηνινγίαο.
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ρήκα 6: απεηθφληζε ζεξαγγσδψλ αξηεξηψλ κε έγρξσκν Doppler
- Αξηεξηνγξαθία θαη δπλακηθή πςειήο πίεζεο ζεξαγγνγξαθία.
Δπεκβαηηθέο κέζνδνη, πνπ γίλνληαη κφλν αλ ππάξρεη ελδερφκελν
ρεηξνπξγηθήο επαλαγγείσζεο ζε πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο.
- Φπρηαηξηθή εθηίκεζε. Πξέπεη λα παξαπέκπνληαη ζε ςπρίαηξν, αζζελείο
πνπ εθηηκάηαη φηη έρνπλ αλζεθηηθή ςπρνγελή ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία κε
πςειή ππνςία νξγαληθνχ ςπρηαηξηθνχ λνζήκαηνο.
Δ. ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
1. πκβνπιεπηηθή – ηξνπνπνίεζε ηξόπνπ δσήο
Όπσο εχθνια δηαπηζηψλεη θαλείο, ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ
πξνδηαζέηνπλ ζε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία θαη είλαη αλαζηξέςηκνη. Απηνί
ινηπφλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα ηξνπνπνηνχληαη, κε πνιχ θαιά
ζπλήζσο απνηειέζκαηα. Έηζη, ζα πξέπεη αξρηθά, πξηλ πεξάζεη θαλείο ζε
θαξκαθεπηηθή ή άιιε ζεξαπεία, λα αληηκεησπίδεηαη ε παρπζαξθία, ε
ππεξιηπηδαηκία κε αιιαγή ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, λα δηαθφπηεηαη ε

ρξήζε θαπλνχ, ε θαηάρξεζε αιθνφι, ε ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, λα
εηζάγεηαη ηαθηηθή ζσκαηηθή άζθεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, λα γίλεηαη
πξνζπάζεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηε ζρέζε κε ηε ζχληξνθν, θαη
βεβαίσο λα αληηκεησπίδνληαη αλαιφγσο φηαλ αλαδεηρζνχλ λφζνη πνπ
επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο (ζάθραξν,
ππέξηαζε, ππνγνλαδηζκφο, Νφζνο Peyronie θιπ ) θαζψο κε ηελ
αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ επέξρεηαη ζπλήζσο κεγάιε
βειηίσζε ζηε ζηπηηθή ιεηηνπξγία. Δπίζεο πξέπεη λα γίλεηαη εθηελήο
ζπδήηεζε κε ηνλ πάζρνληα παξνπζία θαη ηεο ζπληξφθνπ αλ είλαη εθηθηφ
γηα ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ
πάζρνληνο απφ ηε ζεξαπεία θαη ηα ηαηξηθψο πξνβιεπφκελα απνηειέζκαηα.
Αλ ηα κέηξα απηά δελ επαξθνχλ γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζεηξά έρεη
ε θαξκαθεπηηθή θαη νη άιιεο ζεξαπείεο, πνπ θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο: πξψηεο, δεχηεξεο θαη ηξίηεο γξακκήο.
2. Θεξαπεία πξώηεο γξακκήο
- Από ηνπ ζηόκαηνο ιακβαλόκελα θάξκαθα
Η αλαθάιπςε ησλ Αλαζηνιέσλ ηεο Φσζθνδηεζηεξάζεο ηχπνπ 5 ( PDE 5),
έθεξε επαλάζηαζε ζηε ζεξαπεία ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο, θαζψο έσο
ηφηε δελ ππήξρε απνηειεζκαηηθή απφ ηνπ ζηφκαηνο ιακβαλφκελε αγσγή.
Δπίζεο ελζάξξπλε θαη ηνπο πάζρνληεο ζην λα βγνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ην
πξφβιεκά ηνπο, αθνχ πιένλ ππήξρε ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε. Σν έλδπκν
PDE 5 πδξνιχεη ηε Μνλνθσζθνξηθή Κπθιηθή
Γνπαλνζίλε ζην
ζεξαγγψδε ηζηφ ηνπ πένπο. Η αλαζηνιή ηεο PDE 5 νδεγεί ζε αχμεζε ηεο
αξηεξηαθήο ξνήο ζην πένο, ράιαζε ησλ ιείσλ κπψλ, αγγεηνδηαζηνιή θαη
ζηχζε. Έηζη ηα θάξκαθα απηά επηθέξνπλ βειηίσζε ηεο ζθιεξφηεηαο, ηεο
δηάξθεηαο ηεο ζηχζεο αιιά θαη ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ πένπο γηα ζηχζε. Γελ
πξνθαινχλ ζηχζε απιά κε ηε ιήςε ηνπο, ε ζηχζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί
κφλν εάλ ππάξμεη εξέζηζκα θαη δηέγεξζε. Τπάξρνπλ 3 αλαζηνιείο PDE 5:
ε ηιδελαθίιε (VIAGRA ) ε Σαδαιαθίιε (CIALIS) θαη ε Βαξδελαθίιε
(LEVITRA,VIVANZA). Η ηιδελαθίιε θαη ε Βαξδελαθίιε είλαη βξαρείαο
δξάζεο θάξκαθα, ε έλαξμε δξάζεο ηνπο είλαη ζε 30-60 ιεπηά απφ ηε
ιήςε, ελψ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ρσξίο θαγεηφ (παξά κφλν έλα
ειαθξχ γεχκα κε ρακειά ιηπαξά ) θαη αιθνφι γηαηί επεξεάδεηαη ε

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Η δηάξθεηα ηεο δξάζεο ηνπο κπνξεί λα θηάζεη
θαη ηηο 12 ψξεο. Η Σαδαιαθίιε ραξαθηεξίδεηαη απφ παξαηεηακέλν ρξφλν
δξάζεο πνπ θηάλεη έσο θαη ηηο 36 ψξεο, ελψ ε έλαξμε δξάζεο ηεο μεθηλά
απφ ηα 30 ιεπηά αιιά θνξπθψλεηαη ζηηο 2 ψξεο. Γελ έρεη ζρέζε κε θαγεηφ
θαη αιθνφι. Καη ηα ηξία θάξκαθα έρνπλ πςειά πνζνζηά
απνηειεζκαηηθφηεηαο, έσο θαη 84%. Η επηινγή ηνπ ζσζηνχ θαξκάθνπ θαη
ηεο δνζνινγίαο γίλεηαη απφ ην γηαηξφ ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη
ηηο ζεμνπαιηθέο ζπλήζεηεο ηνπ θάζε αζζελνχο. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
είλαη ήπηεο θαη ηα θάξκαθα είλαη γεληθά θαιά αλεθηά. Οη πην ζπλεζηζκέλεο
είλαη ν πνλνθέθαινο θαη γηα ηα 3 θάξκαθα, νη εμάςεηο γηα ηε Βαξδελαθίιε
θαη ηε ηιδελαθίιε, ε δπζπεςία, κπαιγίεο θαη πφλνο ζηελ πιάηε θπξίσο
γηα ηε Σαδαιαθίιε, ελψ πην ζπάληα ξηληθή ζπκθφξεζε, δάιε θαη νπηηθέο
δηαηαξαρέο. Σα θάξκαθα δελ ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ζε άηνκα κε
αζηαζή θαξδηαγγεηαθή λφζν, πξφζθαην έκθξαγκα, ζνβαξέο αξξπζκίεο ή
ζεκαληηθνχ βαζκνχ θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ελψ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε
ζπγρνξήγεζή ηνπο κε Νηηξψδε (θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη ζηε
ηεθαληαία Νφζν). Πξνζνρή επίζεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη φηαλ
ζπγρνξεγνχληαη κε Α-αλαζηνιείο (γηα ηελ Καινήζε Τπεξπιαζία ηνπ
Πξνζηάηε) θαζψο θαη κε αληηππεξηαζηθά.
- Σνπηθή θαξκαθνζεξαπεία
Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηνπηθά ζην πένο αγγεηνδηαζηαιηηθνί παξάγνληεο,
(ληηξνγιπθεξίλε, παπαβεξίλε, κηλνμηδίιε, ) αιιά ην πξφβιεκα είλαη φηη δελ
κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ηνλ ηλψδε ρηηψλα γηα λα εηζέιζνπλ ζηα
ζεξαγγψδε ζψκαηα. Έηζη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κίμε κε νπζίεο πνπ
απμάλνπλ ηελ απνξξφθεζε. Σα απνηειέζκαηα παξ‟ φια απηά ήηαλ πησρά
θαη θαλέλαο ηνπηθφο παξάγνληαο δελ έρεη εγθξηζεί, νπφηε θαη δελ παίδνπλ
θαλέλα ξφιν πιένλ ζηε ζεξαπεία ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο.
- πζθεπέο θελνύ
Πξφθεηηαη γηα ζπζθεπέο πνπ πξνθαινχλ
παζεηηθή πιήξσζε ησλ ζεξαγγσδψλ κε
αίκα θαη δηφγθσζε ηνπ πένπο, κέζσ
αλαξξφθεζεο θαη δεκηνπξγίαο θελνχ.
Σχήμα 7: ςυςκευή κενοφ

πλδπάδνληαη θαη κε έλαλ ειαζηηθφ
δαθηχιην πνπ ηνπνζεηείηαη ζηε βάζε ηνπ
πένπο γηα λα εκπνδίζεη ηελ απνξξνή ηνπ
αίκαηνο. Έηζη πξνθχπηεη κηα ζηχζε πνπ δελ
είλαη βέβαηα θπζηνινγηθή, αιιά ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη επαξθήο γηα
θνιπηθή
δηείζδπζε.
Δίλαη
αξθεηά
ακθηιεγφκελε κέζνδνο, απφ ηελ άπνςε φηη
ηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο απφ δηάθνξεο
κειέηεο πνηθίινπλ απφ 27% έσο 94%, ελψ
έλα κεγάιν πνζνζηφ (50 – 64%)
εγθαηαιείπνπλ ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο.

Ελαςτικόσ δακτφλιοσ

Οη θπξηφηεξεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη πφλνο, αδπλακία
εθζπεξκάηηζεο, πεηέρεηεο θαη ππαηζζεζία, ελψ ε λέθξσζε ηνπ δέξκαηνο
πνπ έρεη αλαθεξζεί απνθεχγεηαη αλ δελ κείλεη ν δαθηχιηνο πεξηζζφηεξν
απφ 30 ιεπηά. Δίλαη κέζνδνο πνπ ζπληζηάηαη ζε κεγαιχηεξνπο ειηθηαθά
αζζελείο, πνπ δελ έρνπλ ζπρλά επαθέο θαη ρξεηάδνληαη κηα κε επεκβαηηθή
θαη ρσξίο θάξκαθα ζεξαπεία. Γελ ζπληζηάηαη ζε λεψηεξνπο αζζελείο, ελψ
αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε δηαηαξαρέο ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο.
3. Θεξαπεία δεύηεξεο γξακκήο
- Δλδνζεξαγγώδεηο ελέζεηο αγγεηνδξαζηηθώλ νπζηώλ
Ήηαλ ε πξψηε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηε δπζιεηηνπξγία ηεο ζηχζεο
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επηηπρψο γηα πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα. Η
αλαθάιπςε ησλ απφ ηνπ ζηφκαηνο ιακβαλνκέλσλ θαξκάθσλ πεξηφξηζαλ
ηελ ρξήζε ηνπο, αθνχ πξφθεηηαη γηα κηα ειάρηζηα κελ, αιιά επεκβαηηθή
πξάμε, ε νπνία κάιηζηα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ
πάζρνληα θαη πνιινί δελ κπνξνχλ λα ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ.
Καηαηάζζνληαη ζαλ ζεξαπεία δεχηεξεο γξακκήο θαη εθαξκφδνληαη ζε
αζζελείο πνπ ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ζεξαπεία δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθή. Σν
θάξκαθν πνπ έρεη πάξεη έγθξηζε γηα απηή ηε ρξήζε είλαη ε Αιπξνζηαδίιε
ζε δφζεηο 5-40 κg. Η έλεζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηελ
πιάγηα επηθάλεηα ηνπ πένπο γηα λα κελ ηξαπκαηηζηεί ε νπξήζξα ή ην

αγγεηνλεπξψδεο δεκάηην. Απηφ απαηηεί ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αζζελνχο απφ
ηνλ εηδηθφ γηαηξφ ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ηαηξείν πνπ απαηηεί
κία κε δχν επηζθέςεηο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελδνζεξαγγψδνπο
έλεζεο Αιπξνζηαδίιεο είλαη πνιχ πςειή θαη θηάλεη πάλσ απφ 70%, κε
πνζνζηφ αλαθεξφκελεο ηθαλνπνίεζεο 87-93,5% ζηνπο πάζρνληεο θαη 8690,3% ζηηο ζπληξφθνπο ηνπο. Οη επηπινθέο απφ ηηο ελέζεηο πεξηιακβάλνπλ
πφλν ζην πένο (έσο θαη 50%), παξαηεηακέλε ζηχζε (5%), πξηαπηζκφ (1%),
πνιχ παξαηεηακέλε δειαδή (πάλσ απφ 4 ψξεο) θαη επψδπλε ζηχζε ε
νπνία απαηηεί ηαηξηθή παξέκβαζε γηα λα ππνρσξήζεη θαη κπνξεί λα
πξνθαιέζεη κφληκε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία θαη ηέινο ίλσζε (2%) πνπ
απαηηεί πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Αληελδείθλπηαη ζε άηνκα κε
ππεξεπαηζζεζία ζην θάξκαθν, άηνκα ζε πςειφ θίλδπλν γηα πξηαπηζκφ θαη
άηνκα κε δηαηαξαρέο ηεο πήμεο ή αηκνξξαγηθή δηάζεζε. Με αθφκε
θαιχηεξα απνηειέζκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ελδνζεξαγγψδεηο
ελέζεηο ζπλδπαζκνί αγγεηνδξαζηηθψλ νπζηψλ, πνπ θηάλνπλ ζε πνζνζηά
επηηπρνχο ζεξαπείαο πάλσ απφ 90%, αιιά δελ έρνπλ πάξεη πνηέ επίζεκε
έγθξηζε παξ‟ φιν πνπ έρνπλ επξένο ρξεζηκνπνηεζεί. Ο πην θαζηεξσκέλνο
ζπλδπαζκφο είλαη απηφο κε Παπαβεξίλε (8-16 mg), Φαηληνιακίλε (0,2 -0,4
mg) θαη Αιπξνζηαδίιε (10-20 κg). Παξά ηα θαιά απνηειέζκαηα ησλ
ελέζεσλ, ηειηθά έλα 5-10% ησλ αζζελψλ δελ ζα αληηκεησπηζηεί κε
επηηπρία. Απφ απηνχο 30% κπνξεί λα αλαπνθξηζνχλ ζε ηαπηφρξνλε
ρνξήγεζε ηιδελαθίιεο κε ηηο ελέζεηο, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο ε κφλε
ιχζε είλαη ε ζεξαπεία ηξίηεο γξακκήο, ηνπνζέηεζε δειαδή πετθήο
πξφζεζεο.
- Δλδννπξεζξηθή ρξήζε Αιπξνζηαδίιεο
Πξφθεηηαη γηα ζθεχαζκα πςειψλ δφζεσλ Αιπξνζηαδίιεο ζε MUSE πνπ
εγρέεηαη κέζα ζηελ νπξήζξα. Δπηηπρήο ζηχζε ζε πνζνζηφ 30-65% (πνιχ
ρακειφηεξν απφ ηηο ελέζεηο). Δπηπινθέο πφλνο, δάιε, αηκνξξαγία απφ ηελ
νπξήζξα θαη νπξνινηκψμεηο. πληζηάηαη ζαλ ελαιιαθηηθή ζε άλδξεο πνπ
επηζπκνχλ κηα ιηγφηεξν επεκβαηηθή κέζνδν απφ ηηο ελέζεηο.
4. Θεξαπεία ηξίηεο γξακκήο
- Σνπνζέηεζε πετθήο πξόζεζεο

Γίλεηαη ζε αζζελείο πνπ δελ σθειήζεθαλ απφ ηηο ζεξαπείεο πξψηεο θαη
δεχηεξεο
γξακκήο, ή αζζελείο πνπ επηδεηνχλ κηα πην
κφληκε ιχζε. Τπάξρνπλ δχν είδε
πξνζέζεσλ, νη malleable (εκίζθιεξεο) θαη
νη inflatable (2 ή 3 ζηνηρείσλ). Οη πξψηεο
είλαη πην εχθνιεο ζηελ ηνπνζέηεζε θαη κε
ιηγφηεξεο επηπινθέο, αιιά ην πένο είλαη ζε
έλα κφληκν κήθνο θαη ζπλερή ζθιεξφηεηα,
ελψ νη δεχηεξεο απαηηνχλ πςειφηεξε
ρήκα 8: πξφζεζε 3
ηερληθή θαη ηθαλφηεηεο, κπνξεί λα έρνπλ
ζηνηρείσλ
πεξηζζφηεξεο επηπινθέο, αιιά «πξνζθέξνπλ
κηα ιεηηνπξγία πην θπζηνινγηθή», θαζψο ηα
ζηνηρεία ηνπο γεκίδνπλ, νπφηε δηνγθψλνληαη
θαη ζθιεξαίλνπλ γηα λα δεκηνπξγεζεί ε
«ζηχζε» θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επαθή,
ελψ ζηε ζπλέρεηα αδεηάδνπλ (ππφ ηνλ έιεγρν
ηνπ αζζελνχο) θαη ην πένο δείρλεη πάιη
ραιαξφ.Οη δχν θχξηεο επηπινθέο απφ ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ πξνζέζεσλ είλαη ε
κεραληθή απνηπρία (ζηηο πδξαπιηθέο) θαη νη
ινηκψμεηο.
Σειεπηαίεο
αλαθνηλψζεηο
δείρλνπλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπινθψλ, κε
κεραληθή απνηπρία ζε ιηγφηεξν απφ 5% ζε
πξνζέζεηο 3 ζηνηρείσλ ζε παξαθνινχζεζε 5
εηψλ κε ηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ
ηνπνζέηεζεο, αιιά θαη κείσζε ησλ
ινηκψμεσλ θαη θιεγκνλψλ κε ηε δένπζα
πξνζνρή ζην ρεηξνπξγείν θαη ηε ζσζηή
ρξήζε πξνθπιαθηηθήο αληηβηνηηθήο αγσγήο
ζε έλα πνζνζηφ 2-3%, πνπ πέθηεη ζην 1%
φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνζέζεηο κε
αληηκηθξνβηαθή επηθάιπςε.
ρήκα 9: πδξαπιηθή πξφζεζε 2
ζηνηρείσλ θαη εκίζθιεξε πξφζεζε

3.ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΔΚΠΔΡΜΑΣΙΗ
Α.

Πξόσξε εθζπεξκάηηζε

Η πξφσξε εθζπεξκάηηζε ζεσξείηαη σο ε πην θνηλή ζεμνπαιηθή
δπζιεηηνπξγία ζηνλ άλδξα, κε κηα ζπρλφηεηα πνπ θηάλεη έσο θαη ην 40% (
πεξηζζφηεξνη ινηπφλ απφ έλαλ ζηνπο ηξεηο άλδξεο ππνθέξνπλ απφ απηή ηε
δηαηαξαρή ). Χο πξφσξε ραξαθηεξίδνπκε ηελ
εθζπεξκάηηζε πνπ
ζπκβαίλεη κεηά απφ ειάρηζηε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε, πξηλ, θαηά ή ακέζσο
κεηά ηελ είζνδν ηνπ πένπο ζηνλ θφιπν θαη ρσξίο ν αζζελήο λα ηελ
επηζπκεί. Η δπζιεηηνπξγία απηή απνηειεί ζεκαληηθή πεγή άγρνπο γηα ηνλ
άλδξα, ν νπνίνο κπνξεί αθφκα θαη λα κελ επηδηψθεη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο,
απφ ην θφβν ηεο αδπλακίαο επίηεπμεο νινθιεξσκέλεο επαθήο θαη ηεο
ελδερφκελεο απφξξηςεο απφ ηε ζχληξνθν.
Σν άγρνο απηφ βεβαίσο αληαλαθιά ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ηνπο
ηνκείο ηεο δσήο ηνπ, κε απνηέιεζκα ζπρλά ηελ έιιεηςε απηνεθηίκεζεο,
απηνπεπνίζεζεο θαη απηνζεβαζκνχ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε
ήπηα ή θαη κείδνλα θαηάζιηςε.
Αθφκα φκσο θαη ζε κφληκεο, καθξνρξφληεο ζρέζεηο ή θαη πνιπεηείο
γάκνπο, ε δηαηαξαρή απηή δεκηνπξγεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ, θαζψο
βιέπνπκε δεπγάξηα λα έξρνληαη αλαδεηψληαο βνήζεηα αθφκα θαη κεηά απφ
δεθαεηίεο « αξκνληθήο » ζπκβίσζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα ζε
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, φηη πνιχ ζπρλά ε γπλαίθα είλαη απηή πνπ πξνηξέπεη
ζηελ αλαδήηεζε ιχζεο.
Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο, φηη πξφθεηηαη γηα κία ζεμνπαιηθή δηαηαξαρή κε
ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ηφζν ζηε δσή θαη ςπρνινγία ηνπ άλδξα πνπ πάζρεη,
φζν θαη ηεο ζπληξφθνπ ηνπ. Δίλαη ινηπφλ κία θαηάζηαζε, ζηελ νπνία
πξέπεη λα αλαδεηείηαη ιχζε. Δλ ηνχηνηο, νη πεξηζζφηεξνη πάζρνληεο δελ
ηελ αλαδεηνχλ, είηε ιφγσ αηζζήκαηνο ληξνπήο, είηε ιφγσ ηεο πεπνίζεζεο
φηη δελ ππάξρεη θαξκαθεπηηθή ή άιιε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηελ
θαηάζηαζή ηνπο .

Σν πξψην ινηπφλ ζέκα, είλαη λα μεπεξάζεη ν πάζρσλ φπνηνπο
δηζηαγκνχο θαη πξνθαηαιήςεηο έρεη θαη λα απεπζπλζεί ζηνλ εηδηθφ, ν
νπνίνο είλαη ν ρεηξνπξγόο νπξνιόγνο - αλδξνιόγνο. Σν δεχηεξν ζέκα, πνπ
είλαη ην εάλ πξαγκαηηθά ππάξρεη ιχζε ζην πξφβιεκά ηνπ , ή εάλ ζα πξέπεη
κνηξνιαηξηθά λα ην ππνκέλεη θαη λα δεη κε απηφ, είλαη πνπ θαιείηαη λα
απαληήζεη ν εηδηθφο θαη ε απάληεζε είλαη φηη κε ηνπο θαηάιιεινπο
δηαγλσζηηθνχο θαη ζεξαπεπηηθνχο ρεηξηζκνχο, ζα επέιζεη ξηδηθή βειηίσζε
ζε πεξηζζόηεξνπο από 9 ζηνπο 10 πάζρνληεο.
Αο δνχκε φκσο θάπνηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα λα γίλσ πην
θαηαλνεηφο. Κάλνληαο κηα αλαζθφπεζε ζηελ ηζηνξία ηεο αλαγλψξηζεο θαη
ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο πξφσξεο εθζπεξκάηηζεο, βιέπνπκε φηη γηα πάξα
πνιιά ρξφληα εζεσξείην σο κηα θαζαξά ςπρνινγηθή δηαηαξαρή, κε
απνηέιεζκα λα αζρνινχληαη κε ηε ιχζε ηεο κφλν ςπρνιφγνη,
ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο ςπρνινγηθήο - ζεμνπαιηθήο ζεξαπείαο θαη
αζθήζεσλ ζπκπεξηθνξάο.
Κάπνηα ζηηγκή φκσο παξαηεξήζεθε φηη ε ρξήζε θάπνησλ
αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ είρε ζαλ «παξελέξγεηα» θαη ηελ
θαζπζηέξεζε, ή αθφκα θαη αδπλακία επίηεπμεο ηεο εθζπεξκάηηζεο. Μία
άιιε παξαηήξεζε ήηαλ φηη πνιινί άλδξεο παξαπνλνχληαλ γηα πξφσξε
εθζπεξκάηηζε, ελψ έπαζραλ απφ ρξφληεο θιεγκνλέο ηνπ πξνζηάηε
(πξνζηαηίηηδεο), ε νπνία δηνξζσλφηαλ κε ηε ζεξαπεία πνπ ειάκβαλαλ γηα
ηηο θιεγκνλέο απηέο. Αθφκε, παξαηεξήζεθε φηη ζε πνιινχο άλδξεο πνπ
είραλ πξφσξε εθζπεξκάηηζε απφ ηελ αξρή ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο δσήο,
ππήξρε κηα ππεξεπαηζζεζία πεξηνρψλ ηεο αθξνπνζζίαο, ηεο βαιάλνπ θαη
ηνπ ραιηλνχ θαη αληαπνθξίλνληαλ πνιχ θαιά ζηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ
ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ θαξκάθσλ. Σειεπηαία θαίλεηαη ζε θάπνηεο κειέηεο
φηη έρνπλ επίδξαζε ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο εθζπεξκάηηζεο θαη ηα θάξκαθα
πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία.
Όιεο απηέο νη παξαηεξήζεηο, πνπ έγηλαλ ηαπηφρξνλα κε ηε ξαγδαία
αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο αλδξνινγίαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία,
νδήγεζαλ ζηε δηαπίζησζε πσο ε αηηηνινγία ηεο πξφσξεο εθζπεξκάηηζεο
έρεη θαηά θχξην ιφγν θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νξγαληθή βάζε,
ρσξίο βεβαίσο λα παξαγλσξίδεηαη θαη ην ςπρνινγηθφ θνξηίν πνπ απηή

επηθέξεη ζηνλ πάζρνληα, ην νπνίν φκσο ζπλήζσο είλαη ζπλέπεηα θαη φρη
αηηία ηεο δηαηαξαρήο. Έηζη, νδεγεζήθακε ζηελ θαηάηαμε θαη
αληηκεηψπηζε ηεο πξφσξεο εθζπεξκάηηζεο σο κηαο ηαηξηθήο, νξγαληθήο
πάζεζεο, γηα ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνχληαη
έγθξηηεο θιηληθέο κειέηεο θαη ππάξρνπλ πιένλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο απφ
ηηο κεγαιχηεξεο Οπξνινγηθέο Δηαηξείεο ( Δπξσπατθή θαη Ακεξηθαληθή
Οπξνινγηθή Έλσζε).
Η πξφσξε εθζπεξκάηηζε ινηπφλ θαηαηάζζεηαη ζε πξσηνπαζή ή
επίθηεηε, κφληκε ή πεξηζηαζηαθή, απιή ή ζρεηηδφκελε κε άιιεο νξγαληθέο
δηαηαξαρέο (ρξ. πξνζηαηίηηδα, ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, ππεξζπξενεηδηζκφ)
θαη ηέινο αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηεο ζε ζνβαξή (<15 δεπηεξφιεπηα),
κέηξηα (<1 ιεπηφ) θαη ήπηα ( αλάκεζα 1 θαη 2 ιεπηά), κεηξψληαο ην ρξφλν
απφ ηελ θνιπηθή δηείζδπζε σο ηελ εθζπεξκάηηζε.
Πξέπεη λα γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ηνπ πάζρνληνο ζε θάπνηα απφ απηέο
ηηο θαηεγνξίεο, νχησο ψζηε λα θαηεπζχλεηαη αλάινγα ε ζεξαπεπηηθή
ηαθηηθή καο. Πξέπεη ινηπφλ λα παίξλεη ν εηδηθφο γηαηξφο έλα θαιφ
ηζηνξηθφ απφ ηνλ αζζελή, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ πξέπεη λα είλαη
απνιχησο εηιηθξηλήο, ελψ θαιφ είλαη λα είλαη παξνχζα θαη ε ζχληξνθνο
εάλ είλαη δπλαηφλ. ηε ζπλέρεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή κία θαιή θιηληθή
εμέηαζε, φπνπ ζα απνθιεηζζνχλ θάπνηεο άιιεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο,
ελψ ε δηαδηθαζία ηεο δηαγλσζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη θαηάηαμεο ηεο
πάζεζεο θιείλεη κε θάπνηεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο.
ηε ζπλέρεηα, ν εηδηθφο γηαηξφο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε ζεξαπεία
ηεο πάζεζεο. Δίλαη επλφεην φηη ζηηο πεξηπηψζεηο δεπηεξνπαζνχο πξφσξεο
εθζπεξκάηηζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη πξσηαξρηθά ην αίηην ή ε
ζπλνδφο νξγαληθή πάζεζε.
ηελ πξσηνπαζή, πνπ είλαη θαη απηή πνπ απαζρνιεί ηελ πιεηνςεθία
ησλ παζρφλησλ, ε ζεξαπεία πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηελ ςπρνζεμνπαιηθή
ππνζηήξημε θαη ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε, είλαη
απαξαίηεηε γηα λα θαηαλνήζεη ν πάζρσλ φηη δελ ζα ιπζεί ην πξφβιεκά ηνπ
απφ ηε κία ζηηγκή ζηελ άιιε, αιιά ελδέρεηαη λα δνθηκαζζνχλ θάπνηα

ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα θαη λα πεηζζεί λα αθνινπζήζεη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ
γηαηξνχ γηα φζν ρξφλν ρξεηαζηεί.
Όζνλ αθνξά ηψξα ηε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία, απηή ζα πξέπεη λα
γίλεηαη θιηκαθσηά, μεθηλψληαο απφ ηνπηθψο δξψληαο θάξκαθα ζε
ζπλδπαζκφ κε εηδηθέο ηερληθέο θαηά ηελ επαθή, θαη πεξλψληαο ζηε
ζπλέρεηα ζε ζπζηεκαηηθά ζθεπάζκαηα κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο
παξελέξγεηεο θαη ηέινο ζε άιια πνπ ελδερνκέλσο είλαη ιηγφηεξν θαιά
αλεθηά. Πξφζθαηα πήξε έγθξηζε γηα ηε ζεξαπεία ηεο πξφσξεο
εθζπεξκάηηζεο ε Νηαπνμεηίλε, έλα θάξκαθν ηεο θαηεγνξίαο ησλ
εθιεθηηθψλ αλαζηνιέσλ επαλαπξφζιεςεο εξνηνλίλεο, ην νπνίν κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη‟ επίθιεζε πξηλ ηελ επαθή, κε ειάρηζηεο
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο
πξέπεη λα γίλεηαη εληειψο εμαηνκηθεπκέλα ζε θάζε αζζελή, θαη κε ην
ζπλδπαζκφ ησλ δηαθφξσλ δηαζεζίκσλ ζθεπαζκάησλ, νδεγνχκελε πάληα
απφ ηελ εκπεηξία ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ, έηζη ψζηε λα
επηηεπρζεί ην πην απνηειεζκαηηθφ ζρήκα θαη ην θαιχηεξν δπλαηφ
απνηέιεζκα, αλάινγα πάληα θαη κε ηηο πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο ηνπ
πάζρνληνο.

Β. Καζπζηέξεζε – αδπλακία εθζπεξκάηηζεο
Αδπλακία επίηεπμεο νξγαζκνύ
Πξφθεηηαη γηα θαηαζηάζεηο αξθεηά πην ζπάληεο απφ ηε γξήγνξε
εθζπεξκάηηζε, νη νπνίεο κάιηζηα είλαη θαη πην δχζθνιεο ζηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο, νπφηε θαη ε αλαθνξά ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν
εγρεηξίδην απνθηά πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ.
Κάπνηνη άλδξεο εθζπεξκαηίδνπλ θαλνληθά φηαλ απλαλίδνληαη ή φηαλ ηνπο
θάλεη ε ζχληξνθφο ηνπο ζηνκαηηθφ έξσηα ή ηνπο απλαλίδεη εθείλε,
αδπλαηνχλ φκσο λα εθζπεξκαηίζνπλ θαηά ηε θπζηνινγηθή επαθή, ζηνλ
θφιπν ηεο ζπληξφθνπ. Κάπνηνη άιινη πάιη έρνπλ πιήξε αδπλακία ηφζν λα
εθζπεξκαηίζνπλ, φζν θαη λα βηψζνπλ νξγαζκηθφ αίζζεκα. Η θαηάζηαζε
κπνξεί λα είλαη κφληκε ή παξνδηθή, πξσηνπαζήο (απφ ηελ αξρή ηεο
ζεμνπαιηθήο δσήο) ή δεπηεξνπαζήο (λα ζρεηίδεηαη κε άιιε πάζεζε ή

γεγνλφο), ςπρνγελήο ή νξγαληθή, λα ζρεηίδεηαη κφλν κε κία ζπγθεθξηκέλε
ζχληξνθν ή θάπνηεο ζπληξφθνπο, θαζψο ηέινο θαη πνηθίιεο βαξχηεηαο,
αθνχ φπσο είπακε κπνξεί λα πνηθίιεη απφ ήπηα θαζπζηέξεζε ή δπζθνιία
ζηελ εθζπεξκάηηζε, έσο θαη πιήξε αδπλακία εθζπεξκάηηζεο θαη
νξγαζκνχ.
Σα νξγαληθά αίηηα κπνξεί λα είλαη ηα εμήο:
πγγελή - θύζηε ηνπ Muller, έιιεηςε ή απόθξαμε
εθζπεξκαηηζηηθώλ πόξσλ ή ζπεξκαηνδόρσλ θύζηεσλ

ησλ

Οξκνληθά – Δλδνθξηληθά -ππνγνλαδηζκόο, δπζιεηηνπξγίεο ζπξενεηδνύο
Φιεγκνλέο θαη ινηκώμεηο ηνπ νπξνπνηνγελλεηηθνύ – πξνζηαηίηηδεο,
νπξεζξίηηδεο
Νεπξνγελή -αθραξώδεο Γηαβήηεο (ιφγσ ηεο λεπξνπάζεηαο πνπ
πξνθαιεί) - Μεγάιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηελ πύειν (φπσο ξηδηθή
πξνζηαηεθηνκή γηα θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε), ή αθηηλνζεξαπεία θπξίσο ζηελ
πχειν ή ζηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ρψξν. - Πνιιαπιή θιήξπλζε
(ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο), Πνιιαπιή Αηξνθία - Νόζνο ηνπ Πάξθηλζνλ
-Αγγεηαθά Δγθεθαιηθά επεηζόδηα - Όγθνη ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ
Νσηηαίνπ κπεινύ - Καθώζεηο Νσηηαίνπ κπεινύ
ΓηζθνπάζεηεοΑιθννιηζκόο, Οπξαηκία – Πνιπλεπξνπάζεηα
Φαξκαθεπηηθή – Αληηθαηαζιηπηηθά, Αληηαλδξνγφλα (ζε πξνρσξεκέλν
θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε) - Φπρνηξόπεο θαη λαξθσηηθέο νπζίεο (εξσίλε,
θνθατλε, κεζαδφλε), θαηάρξεζε αιθνφι.
Η αληηκεηψπηζε ζπρλά είλαη πνιχ δχζθνιε θαη πνιιέο θνξέο δελ έρεη λα
πξνζθέξεη πνιιά ζηνλ πάζρνληα. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο ςπρνγελνχο
αηηηνινγίαο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο βειηίσζεο ή
απνθαηάζηαζεο, κε εμαηνκηθεπκέλε ςπρνζεξαπεία θαη ζεμνπαιηθή
ζπκβνπιεπηηθή, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο νξγαληθήο αηηηνινγίαο ζπρλά ε αηηία
πνπ νδεγεί ζηε δπζιεηηνπξγία δελ είλαη αλαζηξέςηκε. ε πεξηπηψζεηο
θαξκαθεπηηθήο αηηηνινγίαο ε απφζπξζε ηνπ θαξκάθνπ (αλ είλαη εθηθηφ)
κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ηε δπζιεηηνπξγία, ελψ αλ ππάξρεη

ινίκσμε ε θαηάζηαζε βειηηψλεηαη κε ηελ θαηάιιειε αληηβηνηηθή
ζεξαπεία.

Γηαηξνθή & ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία

-

-

-

-

Η δηαηξνθή θαη θπξίσο ην βάξνο θαίλεηαη λα παίδεη κεγάιν ξφιν
ηφζν ζηε γνληκφηεηα φζν θαη ζηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία. Γλσξίδνπκε φηη
νη ηξνθέο πεξηέρνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ βηηακηλψλ-κεηάιισλ θαη
ηρλνζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
νξγαληζκνχ. Δπίζεο, κηα θαιή δηαηξνθή πξνζηαηεχεη απφ ηελ εκθάληζε
ρξφλησλ λνζεκάησλ φπσο είλαη ε παρπζαξθία, ηα θαξδηαγγεηαθά
λνζήκαηα θαη ν αθραξψδεο Γηαβήηεο, αιιά θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηε
ζεξαπεία ησλ λνζεκάησλ απηψλ. Σα ρξφληα λνζήκαηα θαη ε θαθή
πνηφηεηα δηαηξνθήο είλαη δχν απφ ηνπο θαηαιπηηθφηεξνπο παξάγνληεο
ζηελ νινέλα απμαλφκελε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ζηνπο άληξεο.
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία ηνπ άληξα
είλαη νη εμήο:
Παρπζαξθία. Οη άληξεο κε παρπζαξθία έρεη θαλεί φηη έρνπλ 3 θνξέο
κηθξφηεξν αξηζκφ θαη θηλεηηθφηεηα ζπεξκαηνδσαξίσλ. Δπίζεο, ην
επηπιένλ ιίπνο ζηνλ παρχζαξθν άληξα δεζκεχεη ηελ ειεχζεξε
ηεζηνζηεξφλε θαη πηζαλψο επλνεί ηε κεηαηξνπή ηεο ζε νηζηξνγφλα,
γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηελ επηζπκία. Σέινο, ε παρπζαξθία ζπλνδεχεηαη κε
ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε, κεησκέλε libido θαη θηλεηηθφηεηα
Κνηιηαθή παρπζαξθία. Οη άληξεο κε θνηιηαθή παρπζαξθία (πεξίκεηξνο
κέζεο άλσ ησλ 92εθ.) έρνπλ 2 θνξέο πςειφηεξν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ
ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία
Αγγεηαθή ιεηηνπξγία- ε θαιή κηθξν- θαη καθξν-αγγεηαθή θπθινθνξία
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή ζηπηηθή ιεηηνπξγία θαη κηα δηαηξνθή
πινχζηα ζε δσηθά ιηπαξά, ε έιιεηςε άζθεζεο θαη ε παρπζαξθία,
δεκηνπξγνχλ αζεξσκαηηθή πιάθα, δειαδή βιάβε ησλ αγγείσλ
Γπηηθνύ ηύπνπ δηαηξνθή- Γλσξίδνπκε φηη ε θαθή πνηφηεηα ηεο
δηαηξνθήο δεκηνπξγεί θαθέο ζπλζήθεο γηα ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία ηνπ
δεπγαξηνχ θαη ζηελ Διιάδα ν ηξφπνο δηαηξνθήο θαίλεηαη λα έρεη ζηξαθεί
πεξηζζφηεξν πξνο ηα Γπηηθά πξφηππα παξά πνηέ. Η Γπηηθνχ ηχπνπ
δηαηξνθή απνηειείηαη απφ πνιιά πνιπαθφξεζηα, θνξεζκέλα ιηπαξά θαη
πςειέο ζε απιά ζάθραξα ηξνθέο.
Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηoπ ππνζαιάκνπ, ηεο ππφθπζεο, ησλ φξρεσλ θαη
ησλ επηλεθξηδίσλ, πνπ παξάγνπλ θαη ειέγρνπλ ηα επίπεδα ηεο
ηεζηνζηεξφλεο, είλαη απαξαίηεηε ε θαηαλάισζε ςεπδαξγχξνπ, βηηακηλψλ

Α θαη C, σ-3 ιηπαξψλ νμέσλ (φια ηα παξαπάλσ είλαη ηζρπξά
αληηνμεηδσηηθά) θαη βηηακηλψλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β. Σα αληηνμεηδσηηθά
βειηηψλνπλ ηελ αγγεηαθή ιεηηνπξγία θαη ηελ θηλεηηθφηεηα θαη αξηζκφ ησλ
ζπεξκαηνδσαξίσλ, ελψ παίδνπλ ξφιν θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ νξκνλψλ
ηνπ ζεμ θαη ζηελ παξαγσγή ηεζηνζηεξφλεο.

-

-

-

-

-

Πψο κεηαθξάδνληαη νη παξαπάλσ νδεγίεο ζε κηα δηαηξνθή πνπ κπνξεί
λα αθνινπζήζεη θαλείο θαη λα έρεη θαιά απνηειέζκαηα;
Απνθεχγνπκε ηηο πινχζηεο ζε ιίπνο θαη δάραξε ηξνθέο, πνπ
“κπινθάξνπλ” ηα αγγεία θαη είλαη πινχζηα ζε ζεξκίδεο. Απηέο νη ηξνθέο
είλαη ηα ηεγαλεηά, ηα παρηά θξέαηα, ηα νιφπαρα γαιαθηνθνκηθά, ηα
θαγεηά ηχπνπ junk, ηα γιπθά θαη αλαςπθηηθά
Δκπινπηίδνπκε ηε δηαηξνθή κε θξνχηα θαη ιαραληθά επνρήο πνπ
πεξηέρνπλ άθζνλεο βηηακίλεο, κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία
Πξνηηκνχκε ηα νιηθήο άιεζεο θαη αλαπνθινίσηα δεκεηξηαθά, θαζψο θαη
αλάιαηνπο θαξπνχο
Καηαλαιψλνπκε άπαρα θνκκάηηα θφθθηλνπ θξέαηνο, ιηπαξά ςάξηα
(γαχξνο, ζαξδέιια, ζνισκφο, ηζηπνχξα θηι) θαη νζηξαθνεηδή απφ θαζαξέο
ζάιαζζεο
Δάλ ππάξρεη ππέξβαξν/παρπζαξθία, αθνινπζνχκε ηηο νδεγίεο εηδηθνχ θαη
ράλνπκε βάξνο. Αθφκα θαη κηα κηθξή απψιεηα βάξνπο, ζπλδέεηαη κε
θαιχηεξε αγγεηαθή ιεηηνπξγία, απμεκέλε ειεχζεξε ηεζηνζηεξφλε θαη
βειηησκέλε εξσηηθή δηάζεζε
Δληάζζνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο θπζηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ
βειηηψλεη ηε δηάζεζε, βνεζάεη ζηελ απψιεηα βάξνπο, ζηε βειηίσζε ηεο
αληνρήο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο
Η κέηξηα θαηαλάισζε αιθνφι, εηδηθά ηνπ θφθθηλνπ θξαζηνχ πνπ πεξηέρεη
ξεζβεξαηξφιε, θαίλεηαη φηη πξνζθέξεη θαιχηεξε ιεηηνπξγία ζηα αγγεία
θαη πην ραιαξή δηάζεζε. Η ζπληζηψκελε θαζεκεξηλή πνζφηεηα αιθνφι γηα
ηνπο άληξεο είλαη κέρξη 2 κεξίδεο
Πνιιά ζπκπιεξψκαηα θαίλεηαη φηη κπνξεί λα πξνζθέξνπλ θαιχηεξε
ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία, φκσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο επαξθψλ κειεηψλ πνπ λα
ππνζηεξίδνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο, θαιφ είλαη λα ιακβάλεηε κφλν ηα
ζπκπιεξψκαηα πνπ ζαο δίλεη ν ηαηξφο ή θιηληθφο δηαηηνιφγνο ζαο. Δπίζεο,
ε θαιχηεξε πεγή ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ είλαη νη ηξνθέο παξά ε αζξφα
θαηαλάισζε βηηακηλνχρσλ ζθεπαζκάησλ.
Η θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ππάξρεη φηαλ ππάξρεη κηα νκάδα επηζηεκφλσλ
πνπ αληηκεησπίδεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο.

Αίηηα θαη Αληηκεηώπηζε Φπρνγελώλ εμνπαιηθώλ
Γπζιεηηνπξγηώλ
Οη Φπρνγελείο εμνπαιηθέο Γπζιεηηνπξγίεο δελ επηηξέπνπλ ζην άηνκν ηε
ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε ή αθφκα θαη ηελ επαθή. ε φια ηα ζηάδηα ηεο
ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο -επηζπκία, δηέγεξζε, νξγαζκφ θαη ιχζε είλαη πηζαλφλ λα εκθαληζηνχλ δπζιεηηνπξγίεο πνπ νθείινληαη ζε
ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο. Γπζηπρψο βέβαηα ζηελ πιεηνςεθία ησλ
πεξηπηψζεσλ ηα ςπρνινγηθά αίηηα ακεινχληαη θαη ην βάξνο δίλεηαη ζε
πηζαλά ηαηξηθά ή νξγαληθά αίηηα φπσο νξκνληθή δηαηαξαρή, παξελέξγεηεο
θαξκάθσλ ή θάπνηα πάζεζε ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Οη πην ζπρλέο ζεμνπαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηνπο άληξεο είλαη:
 ε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία
 νη δηαηαξαρέο εθζπεξκάησζεο θαη
 ε κεησκέλε ζεμνπαιηθή επηζπκία
Η ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία είλαη ε αδπλακία επίηεπμεο ή δηαηήξεζεο
ζηχζεο. Σα αίηηα απηήο ηεο δηαηαξαρήο πνηθίιινπλ θαη κπνξεί λα είλαη
ςπρνινγηθά, νξγαληθά ή έλαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν. ε έλα αξθεηά
κεγάιν πνζνζηφ ε αηηηνινγία είλαη ςπρνγελήο θαη κπνξεί λα ζεξαπεπηεί
ηθαλνπνηεηηθά κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ Γλσζηηθψλ θαη πκπεξηθνξηθψλ
ηξνπνπνηήζεσλ θαη ηερληθψλ .
Οη δηαηαξαρέο εθζπεξκάησζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξφσξε, ηελ
αληθαλφηεηα θαη ηελ παιίλδξνκε εθζπεξκάησζε.
Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ πεξηιακβάλνπλ:




Έιιεηςε γλψζεσλ - εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή πξάμε
Δλδνςπρηθνί παξάγνληεο (άγρνο, ελνρή, θαηάζιηςε)
Γπζθνιία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (πξνβιήκαηα γάκνπ, κε
αληαπφθξηζε ηνπ ζπληξφθνπ)

Η Γλσζηηθή- πκπεξηθνξηθή ςπρνζεξαπεία ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ
ησλ ςπρνινγηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ αξλεηηθά ζηε ζεμνπαιηθή
πξάμε. Μηα ηέηνηνπ είδνπο παξέκβαζε βνεζάεη ην άηνκν λα αλαγλσξίζεη
πηζαλά βηψκαηα, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, αληηιήςεηο θαη βαζχηεξεο
πεπνηζήζεηο γηα ηε ζεμνπαιηθή δσή ηνπ θαζψο θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζε
απηήλ πνπ νδεγνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Η χπαξμε

ελδνςπρηθψλ ζπγθξνχζεσλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη επεξεάδεη
ζεκαληηθέο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο εθφζνλ πξνθαιεί έληνλν άγρνο θαη κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηα αληίζηνηρα
φξγαλα ηνπ ζψκαηνο θαηά ηελ εξσηηθή επαθή.
Σα πην ζπρλά αίηηα ησλ ςπρνγελψλ ζεμνπαιηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ είλαη νη
Αγρψδεηο θαη νη πλαηζζεκαηηθέο Γηαηαξαρέο. ηνπο άλδξεο ην άγρνο
πξνθαιεί κείσζε ζηα επίπεδα ηεο ηεζηνζηεξφλεο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ
ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή. Σν άγρνο πξνθαιεί
ζπρλά απψιεηα ηνπ ειέγρνπ. Χο απνηέιεζκα κεηψλεηαη θαη ε δηάζεζε γηα
ζεμ, κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαη θχξηεο αηηίεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο
πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξφσξε εθζπεξκάησζε. Δπηπξφζζεηα, έλα απφ
ηα θχξηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο θαηάζιηςεο είλαη ε κεησκέλε
ζεμνπαιηθή επηζπκία αιιά θαη ε απψιεηα ηεο ιίκπηλην. Μέρξη θαη 86%
ησλ παζρφλησλ απφ θαηάζιηςε πνπ δελ βξίζθνληαη ζε θαξκαθεπηηθή
αγσγή κπνξεί λα εκθαλίζεη θάπνηνπ είδνπο ζεμνπαιηθή δηαηαξαρή φπσο
κεησκέλε ζεμνπαιηθή επηζπκία, δηέγεξζε, ή / θαη δπζθνιία ζηνλ νξγαζκφ.
Τπάξρεη ζίγνπξα κηα ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαηάζιηςε θαη ηε
ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. Η κέηξηα ή ε βαξηά θαηάζιηςε ή ε ρξήζε
νξηζκέλσλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηε
ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. Αιιά θαη ε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία κπνξεί
αλεμάξηεηα θαη απφ κφλε ηεο, λα πξνθαιέζεη ή λα επηδεηλψζεη ηελ
θαηάζιηςε.
Άιιεο αηηίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο φπσο
παξελφριεζε ή θαθνπνίεζε αιιά θαη ε αίζζεζε ηεο αξλεηηθήο εηθφλαο
ηνπ ζψκαηνο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο ςπρνζεμνπαιηθήο
δπζιεηηνπξγίαο.
Πξνβιήκαηα ζρέζεο θαη επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην δεπγάξη παίδνπλ
αλακθηζβήηεηα θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζεμνπαιηθή ηνπ δσή. πλήζσο,
απηφ πνπ παξαηεξείηαη αξρηθά είλαη ε απνπζία επηζπκίαο γηα επαθή, ζε
άιιεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ θαη άιιεο δπζιεηηνπξγίεο,
φπσο ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία ή πξφσξε εθζπεξκάησζε ζηνλ άληξα.
ε άιιεο πεξηπηψζεηο ε έιιεηςε ζεμνπαιηθήο ελεκέξσζεο,
δηαπαηδαγψγεζεο ή θαη ε ζεμνπαιηθή εκπεηξία ησλ δχν ζπληξφθσλ
επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε κηαο δπζιεηηνπξγίαο. Πνιινί „κχζνη‟ επίζεο
έρνπλ δεκηνπξγήζεη γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαζηξεβιψζεηο θαη
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ απφδνζε
αιιά θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο.
εκαληηθνί είλαη επίζεο θαη νξηζκέλνη ελ δπλάκεη ιαλζαζκέλνη ηξφπνη
ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ δπζιεηηνπξγίεο. Έλαο απφ απηνχο είλαη ε έληνλε ηάζε

απηνπαξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο θαη, παξάιιεια, βέβαηα
αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ.
Σέινο, ην άγρνο επίδνζεο θαη ν θφβνο απνηπρίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεμνπαιηθήο επαθήο είλαη ζεκαληηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο. Δίλαη
ζεκαληηθή ε πξνζέγγηζε ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο ρσξίο „άγρνο απνηπρίαο‟
θαη ρσξίο ηε ζσξεία αξλεηηθψλ ζθέςεσλ θαη παξαηεξήζεσλ πνπ
αλαπφθεπθηα θαηαζηξέθνπλ ηελ επραξίζηεζε πνπ επηθξαηεί ηε
ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Σν ζεμ εμάιινπ δελ απνηειεί κηα πξαθηηθή ή
„κεραληθή‟ δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία αλακέλεηαη έλα „θαιφ‟ ή „θαθφ‟
απνηέιεζκα! Σν ζεμ απνηειεί ίζσο κηα απφ ηηο ιίγεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο
νπνίεο ην απνηέιεζκα δελ έρεη θακία απνιχησο ζεκαζία!
Οη πκπεξηθνξηθέο ηερληθέο ζε ζπλδπαζκφ κε Γλσζηηθέο έρνπλ σο ζηφρν
ηελ βειηίσζε ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ζπληξφθσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε
ζεμνπαιηθή επαθή κέζσ κηαο πην ιεηηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηελ
επίιπζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο
ςπρνεθπαίδεπζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ ζθέςεσλ
πάλσ ζηε ζεμνπαιηθή πξάμε ησλ δχν ζπληξφθσλ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Φπρνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο είλαη ζεκαληηθή ε
θιηληθή εμέηαζε θαη ε ιήςε ςπρηαηξηθνχ θαη ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ αιιά θαη
νη απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο απφ Οπξνιφγν-Αλδξνιφγν
πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηνχλ παζήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη θαξκαθεπηηθή
αγσγή ή απνθιεηζηηθή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε.
Η ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί κηα ακηγψο ςπρνζπλαηζζεκαηηθή
ιεηηνπξγία. Η ςπρηθή επεμία, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ε
απηνεθηίκεζε, ε επηθνηλσλία απνηεινχλ θηλεηήξην δχλακε ηεο φιεο
δηαδηθαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεηαη απφ
φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηαξάμνπλ απηή
ηελ ςπρηθή δπλακηθή θαη αιιειεπίδξαζε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα
θαηάζηαζε
άγρνπο,
ακθηζβήηεζεο,
αξλεηηθήο
εηθφλαο,
απηνθαηαζηξνθηθψλ ζθέςεσλ θνθ.

