
Γενικές Αρχές Σεξουαλικής Γενικές Αρχές Σεξουαλικής 

ΔιαπαιδαγώγησηςΔιαπαιδαγώγησης

Θωμάς  Γεωργ.  ΓκίκαςΘωμάς  Γεωργ.  Γκίκας

Μαιευτήρας Μαιευτήρας –– Χειρουργός ΓυναικολόγοςΧειρουργός Γυναικολόγος

Αθήνα Αθήνα 118 Μαρτίου 2009        8 Μαρτίου 2009        
Σιβιτανίδειος  ΣχολήΣιβιτανίδειος  Σχολή



Αναπαραγωγικό Σύστημα ΓυναίκαςΑναπαραγωγικό Σύστημα Γυναίκας

Έξω Γεννητικά ΌργαναΈξω Γεννητικά Όργανα



Αναπαραγωγικό Σύστημα ΓυναίκαςΑναπαραγωγικό Σύστημα Γυναίκας

Έσω Γεννητικά ΌργαναΈσω Γεννητικά Όργανα



Αναπαραγωγικό Σύστημα ΆνδραΑναπαραγωγικό Σύστημα Άνδρα



Φυσιολογία της αναπαραγωγήςΦυσιολογία της αναπαραγωγής



Φυσιολογία της αναπαραγωγήςΦυσιολογία της αναπαραγωγής

Για να Για να 
επιτευχθεί επιτευχθεί 

μια μια 
εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη

ΕκσπερμάτισηΕκσπερμάτιση

> 20.000.000 > 20.000.000 

ΣπερματοζωάριαΣπερματοζωάρια

εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη

ΩοθυλακιορρηξίαΩοθυλακιορρηξία
κατά τη γέννηση η κατά τη γέννηση η 

ωοθήκη διαθέτει ωοθήκη διαθέτει 

περίπου 1περίπου 1--2 2 

εκατομμύρια εκατομμύρια 

γεννητικά κύτταρα.γεννητικά κύτταρα.

στην ήβη στην ήβη 

απομένουν περίπου απομένουν περίπου 

300300--400.000.400.000.

μετά την ηλικία μετά την ηλικία 

των 37 ετών των 37 ετών 

περίπου 25.000 περίπου 25.000 

ωοθυλάκια.ωοθυλάκια.

ηλικία ηλικία 

εμμηνόπαυσης, εμμηνόπαυσης, 

απομένουν απομένουν 

περίπου 1.000 περίπου 1.000 

ωοθυλάκιαωοθυλάκια



ΩοθυλακιορρηξίαΩοθυλακιορρηξία: : 
Γίνεται συνήθως 14 ± 1 ηµέρες, πριν από την αρχή 
της επόµενης περιόδου.

Δηλ.:  25 – 15 = 10η 

25 – 14 = 11η

25 – 13 = 12η

Τα ωάρια έχουν διάρκεια ζωής 24 – 48 ώρες

Συµπέρασµα

Φυσιολογία της αναπαραγωγήςΦυσιολογία της αναπαραγωγής

ΕκσπερµάτισηΕκσπερµάτιση
Τα Σπερµατοζωάρια 
έχουν διάρκεια ζωής 
από 3 – 5 ηµέρες σε 
κατάλληλες συνθήκες

Συµπέρασµα
10 – 5 = 5η , 12 + 2 = 14η

Άρα οι Γόνιµες ηµέρες είναι :Άρα οι Γόνιµες ηµέρες είναι :
Από 5η – 14η ηµέρα κύκλου



Αποφυγή  των Αποφυγή  των 
Γόνιμων  ημερώνΓόνιμων  ημερών

Αντισύλληψη Αντισύλληψη 

με τη με τη 
Γόνιμων  ημερώνΓόνιμων  ημερών

με τη με τη 

Μέθοδο ΡυθμούΜέθοδο Ρυθμού



Φυσική ΑντισύλληψηΦυσική Αντισύλληψη

� Ως Μέθοδο Ρυθµού Μέθοδο Ρυθµού ορίζεται η περιοδική 
αποχή σεξουαλικής επαφής 5-7 ηµέρες πριν 
την πιθανή ωοθυλακιορρηξία και 2 ηµέρες 
µετά. 

�� Η Διακοπτόµενη ΣυνουσίαΗ Διακοπτόµενη Συνουσία είναι από τις 
παλαιότερες µεθόδους και σε συνδυασµό µε 
την µέθοδο ρυθµού µέθοδο ρυθµού µπορούν να δώσουν 
καλύτερα αποτελέσµατα αντισύλληψης, µε 
ποσοστά επιτυχίας που κυµαίνονται 
µεταξύ 75%-90%.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!ΠΡΟΣΟΧΗ!!!



ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
( 1 ) ΦΥΣΙΚΗ( 1 ) ΦΥΣΙΚΗ

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

( 2 ) ΜΗΧΑΝΙΚΑ ( 2 ) ΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΜΕΣΑΜΕΣΑ

( 3 ) ΟΡΜΟΝΙΚΗ ( 3 ) ΟΡΜΟΝΙΚΗ 

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

1.1. Διακοπτόµενη Διακοπτόµενη 
συνουσίασυνουσία

2.2. Μέθοδος Μέθοδος 
ρυθµούρυθµού

3.3. Παρατεταµένη Παρατεταµένη 

1.1. Μέθοδοι φραγµούΜέθοδοι φραγµού
a. Ανδρικό 

προφυλακτικό

b. Γυναικείο 
προφυλακτικό

c. Διαφράγµατα

2.2. ΣτειροποίησηΣτειροποίηση

1.1. Αντισυλληπτικά δισκίαΑντισυλληπτικά δισκία
a. Οιστρογόνα + 

προγεστaγόνα 
(µονοφασικά, διφασικά, 
τριφασικά )

b. Προγεστερόνη

2.2. Ορµονικά σκευάσµατα Ορµονικά σκευάσµατα 3.3. Παρατεταµένη Παρατεταµένη 
γαλουχία γαλουχία 

2.2. ΣτειροποίησηΣτειροποίηση
a. Απολίνωση 

σπερµατικών 
πόρων

b. Απολίνωση 
σαλπίγγων

3.3. Ενδοµήτρια Ενδοµήτρια 
σπειράµατασπειράµατα
a. Χαλκού

b. Προγεστερόνης

2.2. Ορµονικά σκευάσµατα Ορµονικά σκευάσµατα 
µακράς διαρκείαςµακράς διαρκείας
a. Διαδερµικά (Patch)

b. Ενέσιµα

c. Εµφυτεύµατα 

d. Σε ενδοµήτριο 
σπείραµα ή κολπικό 
δακτύλιο

3.3. Επείγουσα αντισύλληψηΕπείγουσα αντισύλληψη
a. Χάπι επόµενης ηµέρας



Ορµονική Αντισύλληψη Ορµονική Αντισύλληψη 

Αντισυλληπτικά δισκίαΑντισυλληπτικά δισκία

Τα σύγχρονα Α.Δ. είναι ορµονικά σκευάσµατα 
µικρής δοσολογίας που χορηγούνται από 

το στόµα και είναι δύο τύπων.το στόµα και είναι δύο τύπων.

a. Αυτά που περιέχουν 20-30 µg οιστρογόνου και 
75-150 µg προγεσταγόνου και λέγονται µικτά δισκίαµικτά δισκία

&
b. αυτά που περιέχουν µόνο προγεστερόνη ((mini pillmini pill).).



ΟιΟι ανεπιθύµητες ενέργειεςανεπιθύµητες ενέργειες των Α.Δ. χωρίζονται των Α.Δ. χωρίζονται 
σε ελάσσονες και µείζονες.σε ελάσσονες και µείζονες.

Οι ελάσσονες περιλαµβάνουνΟι ελάσσονες περιλαµβάνουν

��αύξηση σωµατικού βάρους, αύξηση σωµατικού βάρους, 

��ναυτία, ναυτία, 

Οι µείζονες περιλαµβάνουνΟι µείζονες περιλαµβάνουν

��καρδιαγγειακούς κινδύνους, καρδιαγγειακούς κινδύνους, 

��θροµβοεµβολική νόσο, θροµβοεµβολική νόσο, ��ναυτία, ναυτία, 

��έµετος, έµετος, 

��τάση µαστών και τάση µαστών και 

��ενδιάµεσες αιµορραγίες.ενδιάµεσες αιµορραγίες.

��θροµβοεµβολική νόσο, θροµβοεµβολική νόσο, 

��επίδραση στα λιπίδια αίµατος, επίδραση στα λιπίδια αίµατος, 

��στο µεταβολισµό υδατανδράκων στο µεταβολισµό υδατανδράκων 

��και στην αρτηριακή πίεση.και στην αρτηριακή πίεση.



Για τη χορήγηση του Α.Δ. Για τη χορήγηση του Α.Δ. 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη,πρέπει να λαµβάνονται υπόψη,

�οι σωµατοµετρικές διαστάσεις,
όπως παχυσαρκία ή υπερβολικά ελαττωµένο βάρος. 

�θεραπευτικοί στόχοι, 
όπως υπερτρίχωση, ακµή, διαταραχές κύκλου. 
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�το κάπνισµα και η ηλικία.

�Το κάπνισµα µε τη σύγχρονη χορήγηση Α.Δ. αυξάνει τη 
πιθανότητα καρδιοαγγειακού κινδύνου και θροµβοεµβολικής
νόσου.



Ποιος ο απαραίτητος εργαστηριακός Ποιος ο απαραίτητος εργαστηριακός 
έλεγχος για τη χορήγηση έλεγχος για τη χορήγηση 
Αντισυλληπτικών Δισκίων?Αντισυλληπτικών Δισκίων?

��Έλεγχος Έλεγχος θροµβοφιλίαςθροµβοφιλίας

��Έλεγχος Ηπατικής Λειτουργίας Έλεγχος Ηπατικής Λειτουργίας 



Σε ποιες περιπτώσεις Σε ποιες περιπτώσεις 
Αντενδείκνυνται τα Α.Δ. !!!Αντενδείκνυνται τα Α.Δ. !!!

� Γυναίκες µε θροµβοφλεβίτιδα 

� Επιληψία 

� Διαβήτη 

� Υπέρταση 

� Επίσης σε άτοµα µε ηµικρανίες

� Νεφρική ανεπάρκεια 

� Καρδιαγγειακά προβλήµατα. 



Επείγουσα αντισύλληψηΕπείγουσα αντισύλληψη

Το Χάπι της Επόµενης Ηµέρας. Το Χάπι της Επόµενης Ηµέρας. 
(( PostinorPostinor –– NorlevoNorlevo ))

Χορηγείται εντός 72 ωρών µετά από την Χορηγείται εντός 72 ωρών µετά από την επικίνδυνη επικίνδυνη 
συνουσία. συνουσία. 

Η συσκευασία περιέχει 2 δισκία, τα οποία πρέπει να Η συσκευασία περιέχει 2 δισκία, τα οποία πρέπει να 
λαµβάνονται µαζί. 

Δρα εµποδίζοντας την εµφύτευση. 

Μετά την παρέλευση 10 ηµερών θα εµφανιστεί έµµηνος 
ρύση. 

Ποσοστό αποτελεσµατικότητας 98%.



Αποτελεσµατικότητα Επείγουσας Αποτελεσµατικότητα Επείγουσας 
ΑντισύλληψηςΑντισύλληψης

Αν ληφθεί µέσα σε Αν ληφθεί µέσα σε Αν ληφθεί µέσα σε Αν ληφθεί µέσα σε 
2424--48 ώρες 48 ώρες 

αποτελεσµατικότητα αποτελεσµατικότητα 
85%85%

Αν ληφθεί µέσα σε Αν ληφθεί µέσα σε 
4848--72 ώρες 72 ώρες 

αποτελεσµατικότητα αποτελεσµατικότητα 
58%58%



Παρενέργειες Ε.Α.Παρενέργειες Ε.Α.

� Ναυτία και  έµετος 

� Πρήξιµο των µαστών

� Κατακράτηση υγρών (πρήξιµο γενικευµένο)

Ζάλη και πονοκέφαλος� Ζάλη και πονοκέφαλος

� Αιµορραγία 

Οι παρενέργειες αυτές υποχωρούν Οι παρενέργειες αυτές υποχωρούν 
µετά από 2µετά από 2--3 µέρες!3 µέρες!



ΠΡΟΣΟΧΗ!!!ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

� Σε περίπτωση έµετου τις πρώτες 2 ώρες από
την λήψη του φαρµάκου, η δόση πρέπει να
επαναληφθεί!

� Η Ε.Α. δεν πρέπει δεν πρέπει να εφαρµόζεται ως
αντισυλληπτική µέθοδος.

� Ε.Α. δεν πρέπει δεν πρέπει να εφαρµόζεται περισσότερο 
από 1 φορά στον ίδιο κύκλο.

� ΠάντοτεΠάντοτε πριν πάρετε το χάπι της επόµενης
µέρας πρέπει να συµβουλεύεστε το
γυναικολόγο σας!



Το πιο σηµαντικό 
µέσο αντισύλληψης 
στις µικρές ηλικίες 
(15-25 ετών)

Το Ανδρικό ΠροφυλακτικόΤο Ανδρικό Προφυλακτικό



Μηχανικά Μηχανικά ΜέσαΜέσα

Το Ανδρικό Προφυλακτικό Ανδρικό Προφυλακτικό αποτελεί ένα από τα πλέον 
αξιόπιστα µέσα αντισύλληψης, αλλά και για προστασία έναντι των 
σεξουαλικών µεταδιδοµένων νοσηµάτων σεξουαλικών µεταδιδοµένων νοσηµάτων ( S.T.Ds )( S.T.Ds ),  όπως: 

� Η Χλαµυδιακή λοίµωξη,
� Η µυκητιασική αιδοιοκολπίτιδα ,
� Η τριχοµοναδική αιδοιοκολπίτιδα ,
� σύφιλη, 

Μέθοδοι ΦραγµούΜέθοδοι Φραγµού

� σύφιλη, 
� βλεννόρροια, 
� το ΑΙDS, 
� ο έρπης γεννητικών οργάνων (H.S.V.), 
� Ηπατίτιδα Β, C,
� Ο Μεγαλοκυτταροϊός (C.M.V.),
� τα κονδυλώµατα (H.P.V.)

Η Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Η Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WW..H.O.H.O.) ) εκτιµά ότι η χρήση 
του φθάνει το 16% όλων των αντισυλληπτικών µεθόδων στον 
ανεπτυγµένο κόσµο και 6% στον υπό ανάπτυξη. 
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Σεξουαλικά µεταδιδόµενα Σεξουαλικά µεταδιδόµενα 
νοσήµατα νοσήµατα ( S.T.Ds )( S.T.Ds )

��Πρόκειται για ασθένειες που Πρόκειται για ασθένειες που 
µεταδίδονται κατά τη µεταδίδονται κατά τη µεταδίδονται κατά τη µεταδίδονται κατά τη 
σεξουαλική επαφή      σεξουαλική επαφή      
(κολπική, πρωκτική, στοµατική) (κολπική, πρωκτική, στοµατική) 
και µε το φιλί. και µε το φιλί. 



Η Η ΧλαµυδιακήΧλαµυδιακή λοίµωξη λοίµωξη κατώτερου γεννητικού συστήµατος είναι κατώτερου γεννητικού συστήµατος είναι 

πολύ διαδεδοµένη πολύ διαδεδοµένη για το λόγο ότι το 85% των γυναικών και το 40% των για το λόγο ότι το 85% των γυναικών και το 40% των 
ανδρών ανδρών δεν δίνει συµπτώµατα δεν δίνει συµπτώµατα τέτοια ώστε να ζητήσει τη γνώµη του ειδικού. τέτοια ώστε να ζητήσει τη γνώµη του ειδικού. 

Τα συµπτώµατα στη γυναίκα Τα συµπτώµατα στη γυναίκα µπορεί µπορεί 
να είναι:να είναι:

� Δύσοσµες κολπικές εκκρίσεις

� Φαγούρα και τσούξιµο µέσα ή γύρω 
από τον κόλπο

� Κοιλιακό άλγος µε πυρετό 

� Δυσπαρευνία ( πόνο κατά την 

Τα συµπτώµατα στον άνδραΤα συµπτώµατα στον άνδρα
µπορεί µπορεί να είναι :να είναι :

� Ελάχιστες εκκρίσεις από την 
ουρήθρα

� Δυσουρία εντός 3 εβδοµάδων 
από τη λοίµωξη

� Πόνο και Οίδηµα στους 
� Δυσπαρευνία ( πόνο κατά την 

σεξουαλική επαφή )

� Δυσουρία (πόνο κατά την ούρηση )

� Δυσµηνόρροια 

( Επώδυνη περίοδο )κ.ά.

Η διάγνωση Η διάγνωση γίνεται µε κ/α κολπικού 
και τραχηλικού επιχρίσµατος

� Πόνο και Οίδηµα στους 
όρχεις

Η διάγνωση Η διάγνωση γίνεται παίρνοντας 
δείγµα από την ουρήθρα και 
στέλνοντας το στο εργαστήριο.

Η θεραπεία Η θεραπεία πραγµατοποιείται µε τη λήψη αντιβίωσης σε όλους τους 
εµπλεκόµενους στη νόσο και επανέλεγχο µετά το τέλος της θεραπείας.



Τι συµβαίνει όταν µια Τι συµβαίνει όταν µια ΧλαµυδιακήΧλαµυδιακή λοίµωξη δεν θεραπευτεί λοίµωξη δεν θεραπευτεί 
ή γιατί δεν είχε συµπτώµατα ή γιατί τα συµπτώµατα ήταν ή γιατί δεν είχε συµπτώµατα ή γιατί τα συµπτώµατα ήταν 

τέτοια που δεν παρουσίαζαν ανησυχία?τέτοια που δεν παρουσίαζαν ανησυχία?

ΧλαµυδιακήΧλαµυδιακή
λοίµωξη λοίµωξη 

Πυελική Πυελική 
ΦλεγµονήΦλεγµονή

στειρότηταστειρότητα

Απόφραξη Απόφραξη 
σαλπίγγων σαλπίγγων 

έκτοπη έκτοπη 
κύηση κύηση 



Η Η µυκητιασικήµυκητιασική αιδοιοκολπίτιδααιδοιοκολπίτιδα δεν είναι αυστηρά ένα 

σεξουαλικό µεταδιδόµενο νόσηµα. 

ΠροδιαθεσικοίΠροδιαθεσικοί παράγοντες:παράγοντες:
�Χρήση αντισυλληπτικών δισκίων.
�Συστηµατική χορήγηση κορτιζόνης.
�Διαβήτης.
�Κύηση 
�και κυρίως
η παρατεταµένη χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως φάσµατος.

�και κυρίως
�η παρατεταµένη χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως φάσµατος.

Συµπτώµατα: Συµπτώµατα: 
�Αίσθηµα καύσου και κνησµού στο αιδοίο.
�Υπερέκκριση λευκών κολπικών υγρών ( σαν κοµµένο γάλα).

Η θεραπεία Η θεραπεία συνίσταται σε χορήγηση αντιµυκητιασικών φαρµάκων ή από το 
στόµα ή στον κόλπο.


