ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ

Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα,
ανεξάρτθτα από τθν θλικία του:
Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία
Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ – πρόωρη εκςπερμάτιςη (ςυχνότερθ διαταραχι)

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία
Οριςμόσ: ωσ ςτυτικι δυςλειτουργία ορίηεται θ μόνιμθ ι θ παροδικι ανικανότθτα για
επίτευξθ ι/και διατιρθςθ ςτφςθσ, ικανισ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςεξουαλικισ πράξθσ.
Η ςτυτικι δυςλειτουργία είναι θ πιο ςθμαντικι διαταραχι τθσ ςεξουαλικότθτασ των
ανδρϊν, κακϊσ είναι εκείνθ που επθρεάηει περιςςότερο από όλεσ τισ άλλεσ τθν ερωτικι
ηωι και τθ ςχζςθ με τθ ςφντροφό τουσ.

Είναι ενδεικτικό πωσ, παγκοςμίωσ, τζςςερεισ ςτουσ δζκα άντρεσ άνω των 40 ετϊν
αντιμετωπίηουν πρόβλθμα ςτφςθσ, ενϊ μόλισ τρεισ ςτουσ δζκα ηθτοφν τθ βοικεια του
ειδικοφ. Επίςθσ, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ, ζωσ το 2025,
περίπου 322 εκατομμφρια άντρεσ κα πάςχουν από ςτυτικι δυςλειτουργία. Σε ότι αφορά τθ
χϊρα μασ, οι ουρολόγοι επιςθμαίνουν πωσ τουλάχιςτον 160.000-200.000 Ζλλθνεσ ζχουν
μειωμζνθ ςεξουαλικι απόδοςθ.

Φυςιολογία τησ ςτφςησ
Αγγειακοί και νευρολογικοί μθχανιςμοί αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ με ςκοπό τθν υπό
πίεςθ ςυγκζντρωςθ του αίματοσ ςτα ςθραγγϊδθ ςϊματα για τθν απόκτθςθ ςκλθρότθτασ
ικανισ για διείςδυςθ ςτον κόλπο.
Τα αίτια τθσ ςτυτικισ δυςλειτουργίασ χωρίηονται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ:

i.

Ψυχογενθ αίτια

Τα ψυχογενι αίτια υπερτεροφν ςτισ μικρότερεσ θλικίεσ και οφείλονται ςε καταςτάςεισ που
εμφανίηονται πολφ ςυχνά όπωσ θ κατάκλιψθ, το ςτρεσ, το άγχοσ τθσ πρϊτθσ ςεξουαλικισ
επαφισ, οι αυξθμζνεσ προςδοκίεσ για τον ςεξουαλικό μασ ρόλο, το άγχοσ τθσ ερωτικισ
επίδοςθσ.
ii.

Οργανικά αίτια

Τα οργανικά αίτια τθσ ςτυτικισ δυςλειτουργίασ διακρίνονται ςε:
Αγγειακά. Αυτά οφείλονται ςε πακιςεισ που ςτθν εποχι μασ τισ ςυναντάμε πολφ ςυχνά,
όπωσ είναι ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, θ υπζρταςθ, θ υπερλιπιδαιμία (αυξθμζνθ
χολθςτερόλθ, τριγλυκερίδια) και θ καρδιαγγειακι νόςοσ.
Εδϊ, ςθμαντικό ρόλο παίηουν τα καρδιολογικά προβλιματα, τα οποία μπορεί να
ςυνδζονται αμφίδρομα με τθ ςτυτικι δυςλειτουργία. Μελζτεσ ζχουν δείξει ότι αςκενείσ με
ςτυτικι δυςλειτουργία αγγειακοφ τφπου εμφανίηουν αυξθμζνεσ πικανότθτεσ να
παρουςιάςουν ςτεφανιαία νόςο. Μάλιςτα, πρόςφατθ μελζτθ ζδειξε ότι 20% των ανδρϊν
με ςτυτικι διαταραχι, αν και δεν είχαν ιςτορικό ςτεφανιαίασ νόςου, παρουςίαηαν βλάβεσ
ςτα ςτεφανιαία αγγεία χωρίσ καν να το γνωρίηουν.
Νευρογενθ. Σε αυτά ςυμπεριλαμβάνονται θ ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ, θ νόςοσ του
Πάρκινςον, το εγκεφαλικό επειςόδιο και οι εγχειριςεισ τθσ πυζλου (όπωσ θ ριηικι
προςτατεκτομι, θ ριηικι κυςτεκτομι κ.ά.).
Ορμονικά. Σε αυτά ςυμπεριλαμβάνονται θ χαμθλι τεςτοςτερόνθ, ο υποκυρεοειδιςμόσ και
ο υπερκυρεοειδιςμόσ.
Ανατομικά. Πρόκειται για ςυγγενείσ και επίκτθτεσ γωνιάςεισ του πζουσ.
Οφειλόμενα ςε φάρμακα και ουςίεσ. Πολλά φάρμακα και ουςίεσ μποροφν να
προκαλζςουν ςτυτικι δυςλειτουργία. Μεταξφ αυτϊν ςυμπεριλαμβάνονται τα
αντιυπερταςικά, τα αντικατακλιπτικά, τα αντιανδρογόνα, θ κατάχρθςθ αλκοόλ, οι
ναρκωτικζσ ουςίεσ και το κάπνιςμα.
Να ςθμειϊςουμε ότι οι καπνιςτζσ ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να αποκτιςουν
προβλιματα ςτφςθσ από τουσ μθ καπνιςτζσ κατά 70%, ενϊ μζςα ςε 48 ϊρεσ από τθ
διακοπι του καπνίςματοσ παρατθροφμε ςθμαντικι βελτίωςθ ςτθν κυκλοφορία του
αίματοσ ςτο πζοσ.

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η διάγνωςθ τθσ ςτυτικισ δυςλειτουργίασ γίνεται από τον ίδιο το αςκενι. Στον ιατρό
απομζνει θ διαπίςτωςθ του υπεφκυνου αιτίου με απϊτερο ςκοπό, αν αυτό είναι δυνατό,
τθν αντιμετϊπιςθ του. Σιμερα, μόνο τρία αίτια ςτυτικισ δυςλειτουργίασ μποροφν να
αντιμετωπιςτοφν:
1) θ ψυχογενισ ςτυτικι δυςλειτουργία,
2) ο υπογοναδιςμόσ (ορμονικά αίτια),
3) θ τραυματικισ αιτιολογίασ αρτθριακι ανεπάρκεια ςε νζουσ αςκενείσ (ανατομικά αίτια)

εξουαλικό και ιατρικό ιςτορικό
Το ςεξουαλικό ιςτορικό είναι το πρϊτο βιμα ςτθ διαγνωςτικι προςζγγιςθ τθσ ςεξουαλικισ
δυςλειτουργίασ.
Σκοπόσ του είναι θ τεκμθρίωςθ του προβλιματοσ και τθσ βαρφτθτάσ του, θ διαπίςτωςθ
για το αν πρόκειται για διαταραχι τθσ ςτφςθσ, τθσ εκςπερμάτιςθσ, τθσ ερωτικισ επικυμίασ
ι του οργαςμοφ, θ λιψθ πλθροφοριϊν για πακιςεισ, φάρμακα και κεραπευτικζσ μεκόδουσ
που μπορεί να ςχετίηονται με τισ διαταραχζσ του ςτυτικοφ μθχανιςμοφ κακϊσ και θ
αξιολόγθςθ τθσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ που προτείνει ο κεράπων ιατρόσ από τον ίδιο
τον αςκενι.
Αντιμετώπιςη
Στόχοσ τθσ αντιμετϊπιςθσ είναι θ αποκατάςταςθ μίασ ικανοποιθτικισ ςεξουαλικισ ςχζςθσ ,
και, άρα, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ίδιασ τθσ ηωισ του ηευγαριοφ και αυτό διότι θ
ςτυτικι δυςλειτουργία δεν αφορά μόνο τθν ποιότθτα τθσ ςτφςθσ κακεαυτισ, αλλά ζχει
ψυχολογικζσ και κοινωνικζσ προεκτάςεισ.
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Μεταμόςχευςθ όρχεων από ηϊα
Πεϊκι πρόκεςθ από ςιλικόνθ
Πεϊκι υδραυλικι πρόκεςθ
Αναςτολζασ τθσ PDE-5( Sildenafil)
Αναςτολείσ τθσ PDE-5 ( Tadalafil, Vardenafil)

Φάρμακα
Στθν πρϊτθ γραμμι κεραπείασ ανικουν τα φάρμακα που λαμβάνονται από το ςτόμα, τα
οποία είναι απολφτωσ αςφαλι, ευκολόχρθςτα και αποτελεςματικά ςε 70-80% των
αςκενϊν.

Ψυχολογικέσ ιεραπείεσ
Οι ψυχολογικζσ κεραπείεσ (ψυχοκεραπεία, ςεξοκεραπεία) ζχουν ςτόχο τθ μείωςθ του
άγχουσ τθσ απόδοςθσ και του φόβου που αιςκάνεται ο άνδρασ ότι δεν κα είναι ςε κζςθ να
αποδϊςει.

Σθμαντικότατθ είναι και θ επικοινωνία του ηευγαριοφ. Ο άνδρασ χρειάηεται να νιϊκει
άνετα να μιλιςει γι' αυτό το ςυγκεκριμζνο άγχοσ ςτθ ςφντροφό του.

Ενέςεισ, προθέςεισ και ορμόνεσ
Στθ δεφτερθ γραμμι κεραπείασ ανικουν οι ενδοπεϊκζσ ενζςεισ (τισ οποίεσ ο άνδρασ
μακαίνει να κάνει μόνοσ του) κακϊσ και θ ενδοουρθκρικι τοποκζτθςθ ουςιϊν που
προκαλοφν ςτφςθ.
Στθν τρίτθ γραμμι κεραπείασ βρίςκεται θ χειρουργικι τοποκζτθςθ ενδοπεϊκϊν προκζςεων,
οι οποίεσ αποτελοφν πολφ αξιόπιςτο και αποτελεςματικό ςτυτικό μθχανιςμό.
Τζλοσ, υπάρχουν και κεραπείεσ ορμονικισ υποκατάςταςθσ για ειδικζσ κατθγορίεσ αςκενϊν.
Άνδρεσ με χαμθλά επίπεδα τεςτοςτερόνθσ χρειάηεται να υποβλθκοφν ςε αναπλιρωςθ τθσ
ορμόνθσ αυτισ μζςω φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων.

Σρόποσ ζωθσ
Επιπλζον, είναι πολφ ςθμαντικό να γνωρίηουν όλοι οι άνδρεσ ότι για να αυξιςουν τισ
πικανότθτεσ να διατθριςουν μία υγιι ςτφςθ είναι ανάγκθ να βελτιϊςουν οριςμζνεσ
παραμζτρουσ του τρόπου ηωισ τουσ όπωσ:
* Να ςταματιςουν το κάπνιςμα.
* Να μειϊςουν τθν κατανάλωςθ αλκοόλ.
* Να μειϊςουν τθν κατανάλωςθ λίπουσ.
* Να μειϊςουν το ςτρεσ.
* Να αςκοφνται ςυςτθματικά

Β. Πρόωρθ εκςπερμάτιςθ
Οριςμόσ : Πρόκειται για τθν ανδρικι ςεξουαλικι δυςλειτουργία θ οποία χαρακτθρίηεται
από εκςπερμάτιςθ που ςυμβαίνει, πάντα ι ςχεδόν πάντα, μζςα ςε διάςτθμα ενόσ λεπτοφ
από τθν κολπικι διείςδυςθ και αδυναμία κακυςτζρθςισ τθσ ςε όλεσ ι ςχεδόν όλεσ τισ
κολπικζσ διειςδφςεισ.
Ιςτορικά:
την ελληνική μυθολογία ςυναντάμε, ίςωσ, το πρώτο περιςτατικό πρόωρησ εκςπερμάτιςθσ
που έχει ποτέ αναφερθεί.
Αναφζρεται, ότι τον καιρό που ο Ήφαιςτοσ ιταν μόνοσ, γιατί τον είχε εγκαταλείψει θ
Αφροδίτθ, ςυνάντθςε τθν Ακθνά, τθν οποία και επικφμθςε ερωτικά. Η κεά, του
αντιςτάκθκε και το ςπζρμα του Ήφαιςτου ζπεςε πρόωρα ςτο πόδι τθσ. Τότε θ κεά πιρε μια
τοφφα μαλλί, ςκοφπιςε το πόδι τθσ και το πζταξε ςτθ Γθ. Η Γθ γονιμοποιικθκε και γζννθςε
ζνα αγόρι που το ονόμαςαν Εριχιόνιο.
Αίτια
ΟΡΓΑΝΙΚΑ
-Νευρολογικά
-Ουρολογικά: φλεγμονζσ
-Ενδοκρινολογικά
-Φαρμακολογικά
ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ (ΙΔΙΟΠΑΘΗ)
-Άγχοσ
-Ψυχοςεξουαλικζσ διαταραχζσ

Διάγνωςη
Βαςίηεται ςτο ιατρικό και ςεξουαλικό ιςτορικό το οποίο κα κακορίςει αν πρόκειται για δια
βίου ι για επίκτθτθ πρόωρθ εκςπερμάτιςθ όπωσ και αν πρόκειται για περιςταςιακι
πρόωρθ εκςπερμάτιςθ (υπό ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ ι με ςυγκεκριμζνθ ςφντροφο).
Επίςθσ κα πρζπει να εξακριβωκεί αν ο αςκενισ πάςχει και από ςτυτικι δυςλειτουργία
(πολλοί αςκενείσ με ςτυτικι δυςλειτουργία πάςχουν από άγχοσ επίδοςθσ που οδθγεί ςε
δευτεροπακι πρόωρθ εκςπερμάτιςθ).

Θεραπεία
-Ψυχοκεραπευτικζσ μζκοδοι (κεραπεία επιλογισ)
● Τεχνικι ''Stop-start'':Διακοπτόμενθσ επαφισ
● Tεχνικι ''Squeeze'' (πίεςθ) τθσ βαλάνου
-Τοπικά αναιςκθτικά
-Φαρμακα που εμποδίηουν ςε κεντρικό επίπεδο τον μθχανιςμό τθσ εκςπερμάτιςθσ

Συμπεραςματικά
-Και οι δφο διαταραχζσ ζχουν μεγάλθ επίπτωςθ ςτθ ποιότθτα ηωισ του άνδρα.
-Στισ μζρεσ μασ, με τθ ςωςτι ιατρικι προςζγγιςθ και με τθ νζα γενιά φαρμάκων που
υπόςχονται πολλά, υπάρχει λφςθ, αρκεί ο άνδρασ να το κζλει και να το ηθτιςει.
-Σπουδαία είναι και θ επικοινωνία ςτο ηευγάρι, να νιϊκει ο άνδρασ άνετα να μιλιςει γι'
αυτό το άγχοσ ςτθ ςφντροφό του, να το μοιραςτεί μαηί τθσ, να νιϊςει ότι εκείνθ βρίςκεται
δίπλα του και όχι απζναντί του, ότι το πρόβλθμα είναι κοινό, το ίδιο και για τουσ δφο, άρα
χρειάηεται αντιμετϊπιςθ από κοινοφ .
Άλλωςτε, μθν ξεχνάμε ότι από τθν επίλυςι του ζχει και αυτι να κερδίςει……

