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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συζήτηση για τη σεξουαλικότητα, η οποία αποτελεί βασική παράµετρο της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων ατό-
µων κατά τη διαδικασία της γήρανσης, έχει αναµφισβήτητα ωριµάσει τα τελευταία χρόνια, λόγω των προβληµάτων 
που αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι στο θέµα αυτό. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η θεωρητική προσέγ-
γιση, τόσο των αλλαγών που πραγµατοποιούνται στη φυσιολογία της σεξουαλικής λειτουργίας των ανθρώπων της 
τρίτης ηλικίας, όσο και των παραγόντων και των καταστάσεων που ενοχοποιούνται για την εµφάνιση αυτών των 
δυσλειτουργιών. Για τη συγγραφή, χρησιµοποιήθηκε µια συστηµατική προσέγγιση αναζήτησης και προσδιορισµού 
όλων των πρόσφατων δηµοσιευµένων βιβλιογραφιών (άρθρων, µελετών, ανασκοπήσεων) σχετιζόµενων µε τους 
παράγοντες που προκαλούν Σεξουαλικές ∆υσλειτουργίες στην Τρίτη Ηλικία, µέσω των επιστηµονικών βάσεων δε-
δοµένων PubMed, Academia. Edu, Research Gate. Παθοφυσιολογικές και ανατοµικές αλλαγές, οργανικά και ψυχο-
λογικά προβλήµατα, που επέρχονται µε το πέρασµα του χρόνου, επηρεάζουν αρνητικά τη συχνότητα της σεξουαλικής 
επαφής, τη σεξουαλική επιθυµία και γενικότερα τη σεξουαλικότητα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Οι ηλικιωµένοι 
άνδρες, παρουσιάζουν κυρίως προβλήµατα στυτικής δυσλειτουργίας, προβληµατικών εκσπερµατίσεων και µειωµέ-
νης ερωτικής επιθυµίας. Οι γυναίκες, κυρίως λόγω της εµµηνόπαυσης, η οποία επιφέρει ορµονικές, σωµατικές και 
ψυχικές αλλαγές, παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο µειωµένη σεξουαλική επιθυµία και διέγερση, ανεπάρκεια κολπικής 
λίπανσης και δυσπαρευνία. Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας έχουν ενίοτε να αντιµετωπίσουν πληθώρα προβληµάτων 
υγείας, τα οποία έχουν αρνητικές επιδράσεις στη σεξουαλική τους δραστηριότητα. Κάθε φύλο χωριστά έρχεται αντι-
µέτωπο µε συγκεκριµένα προβλήµατα, ιατρικής, φαρµακευτικής και ψυχοκοινωνικής αιτιολογίας, τα οποία επιδρούν 
αρνητικά στη σεξουαλική του ζωή.       
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η γήρανση αποτελεί µια φυσιολογική, ψυχολογική 
και κοινωνική µετάβαση που συνήθως προκαλεί 
σηµαντικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν πέραν 

των άλλων και τη σεξουαλικότητα των ηλικιωµένων 
ανθρώπων (Maciell & Lagana 2014). Παγκοσµίως, το 
προσδόκιµο ζωής αυξάνεται ραγδαία (υπολογίζεται ότι 
το ¼ του πληθυσµού το 2030 θα είναι ηλικίας 65 ετών 
και άνω) κυρίως χάρη στην ιατρική πρόοδο, στην αύ-
ξηση των δαπανών για τη δηµόσια υγεία και στην κοι-
νωνικοοικονοµική ανάπτυξη (Heidari 2016), ο ρόλος της 
σεξουαλικότητας στην τρίτη ηλικία αποκτά όλο και µε-
γαλύτερη σηµασία, καθώς η σεξουαλική συµπεριφορά 
αλλάζει και η σεξουαλική λειτουργία διαταράσσεται µε 
την πάροδο του χρόνου (Stuart-Hamilton 2011).

Η σεξουαλική ευηµερία στους ηλικιωµένους, παρό-
λο που αποτελεί µια ξεχασµένη διάσταση η οποία δύ-
ναται να οδηγήσει στην ευδόκιµη γήρανση, σχετίζεται 
µε οφέλη τόσο για τις οργανικές νόσους (καρδιαγγειακά 
νοσήµατα), όσο και για την ψυχική υγεία (µείωση κατά-
θλιψης) παραµένοντας ένα σηµαντικό και διαρκές συ-
στατικό όσον αφορά την  ποιότητα ζωής (Tupy et al 2015, 
Syme et al 2013), αλλά και µια διαρκής ανησυχία, σύµ-
φωνα µε τον ΠΟΥ, που έχει τύχει αυξηµένης προσοχής 
και µελέτης τα τελευταία χρόνια (Heidari 2016, Hincliff 
2016). Όµως, η απουσία επιδηµιολογικών δεδοµένων 
καταγραφής συνηθειών και συµπεριφορών, η δυσκολία 
αντιµετώπισης των σεξουαλικών δυσλειτουργιών και η 
άποψη ότι καθώς οι άνθρωποι γερνούν επέρχεται έκ-
πτωση των σωµατικών και ψυχικών τους λειτουργιών 
και ως εκ τούτου µείωση της σεξουαλικής τους δραστη-
ριότητας, οδήγησαν στη λάθος εκτίµηση ότι η σεξουαλι-
κή ζωή είναι προνόµιο µόνο των νέων (Σταµατίου 2014, 
Rohde et al 2014).

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Η γήρανση, προκαλεί αλλαγές που απαιτούν προ-
σαρµογή στον τρόπο κατανόησης και συνειδητοποίησης 
αυτού του κύκλου ζωής, κατανοώντας αρχικά τις µετα-
βολές στη φυσιολογία των ηλικιωµένων, που σχετίζο-

νται µε τις διαταραχές της σεξουαλικής τους λειτουργίας 
(Araujo et al 2017). Σε έναν ηλικιωµένο άνδρα, κυρί-
ως η χαλάρωση των µυών στα αιµοφόρα αγγεία και η 
φλεβική ανεπάρκεια είναι ζωτικής σηµασίας για τη σε-
ξουαλική του λειτουργία (Stuart-Hamilton 2011). Έτσι, 
καθώς οι άνδρες µεγαλώνουν, απαιτείται περισσότερος 
χρόνος για την επίτευξη µιας στύσης, ο οργασµός είναι 
ασθενέστερος, ο όγκος σπέρµατος µικραίνει, η εκσπερ-
µάτιση είναι προβληµατική και η ανερέθιστη περίοδος 
είναι µεγαλύτερη (Deacon 1995). 

Από την άλλη, η σεξουαλική λειτουργία των ηλικι-
ωµένων γυναικών, παρόλο που είναι ελάχιστα κατα-
νοητή, φαίνεται παρόµοια µε αυτή των ανδρών, µε την 
εµπλοκή και αλληλεπίδραση των συµπαθητικών και 
παρασυµπαθητικών νευρικών συστηµάτων και την πα-
ροχή αίµατος στα θηλυκά γεννητικά όργανα. Καθώς οι 
γυναίκες µεγαλώνουν, φαίνεται ότι υπάρχει µια σταδια-
κή µείωση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος και της σε-
ξουαλικής διέγερσης. Η µειωµένη ροή αίµατος προς τον 
κόλπο, µπορεί να προκαλέσει αυξηµένη κολπική ξηρό-
τητα και ατροφία του κολπικού ιστού, που θα επηρεάσει 
µια φυσιολογική συνουσία. Επιπλέον, η µειωµένη ελα-
στικότητα του κόλπου, η συρρίκνωση της κλειτορίδας 
και ο µειωµένος µυϊκός τόνος στη λεκάνη, έχουν ως 
αποτέλεσµα τον αυξηµένο χρόνο επίτευξης οργασµού 
(Stuart-Hamilton 2011, Deacon 1995).

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΟΧΟΠΟΙΟΥ-
ΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

Η πιθανότητα ανάπτυξης προβληµάτων υγείας στους 
ηλικιωµένους αυξάνεται µε την πάροδο της ηλικίας, 
έχοντας αντίκτυπο στη σεξουαλικότητά τους. Ένας από 
τους πλέον συνήθεις λόγους για τη µείωση ή τον τερµα-
τισµό του ενδιαφέροντος και της ικανότητας συµµετο-
χής των ηλικιωµένων σε σεξουαλικές δραστηριότητες, 
ο οποίος είναι ικανός να δηµιουργήσει ανησυχίες και να 
καταστήσει τη συνουσία δύσκολη και επώδυνη, επηρε-
άζοντας τη λειτουργία των γεννητικών οργάνων, είναι οι 
σωµατικές ασθένειες (Tupy et al 2015, Bouman 2013).

Πιο συγκεκριµένα, η υπέρταση, η υπερλιπιδαιµία, η 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:
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στεφανιαία νόσος και η συµφορητική καρδιακή ανεπάρ-
κεια σχετίζονται µε αυξηµένη σεξουαλική δυσλειτουρ-
γία, µε διπλάσιο επιπολασµό από το γενικό πληθυσµό. Η 
στυτική δυσλειτουργία παρατηρείται στο 40% των υπερ-
τασικών ανδρών, ενώ το 25-63% των ηλικιωµένων γυ-
ναικών µε καρδιαγγειακές παθήσεις παρουσιάζει µει-
ωµένη λίµπιντο, δυσπαρευνία, µειωµένο οργασµό και 
ξηρότητα κόλπου, η οποία εµφανίζεται 1-3 χρόνια πριν 
από τη στηθάγχη (Merghati-Khoei et al).Επίσης, το ΑΕΕ, 
η νόσος  Πάρκινσον, η άνοια και η βλάβη σε ορισµένες 
νευρικές οδούς µπορούν να εµποδίσουν τη σεξουαλική 
διέγερση και επιθυµία. Επιπλέον, ο σακχαρώδης δια-
βήτης συγκαταλέγεται µεταξύ των πιο συχνών παθήσε-
ων, που σχετίζονται µε τη σεξουαλική δυσλειτουργία. Η 
δυσλειτουργία στην εκσπερµάτιση και στη στύση των 
ανδρών µπορεί να οφείλεται σε διαβητική νευροπάθεια 
(εµφανίζεται στο 25-60% των διαβητικών ανδρών), ενώ 
σε διαβητικές γυναίκες φαίνεται να υπάρχουν αυξη-
µένες ατροφικές µεταβολές στον ιστό της µήτρας και 
των ωοθηκών, οι οποίες οδηγούν σε µειωµένη λίµπι-
ντο και αίσθηση σεξουαλικής ανεπάρκειας (Bouman, 
2013· Deacon, 1995). Επίσης, οι νεφρικές, ηπατικές και 
πνευµονολογικές νόσοι (ΧΑΠ) έχουν σαφή σχέση µε τη 
σεξουαλική δυσλειτουργία και ικανοποίηση. Η ακράτεια 
ούρων µειώνει τη λίµπιντο και την ικανοποίηση (Mota 
2017, Appa et al 2014), όπως επίσης η χρόνια προστα-
τίτιδα στους άνδρες και η διάµεση κυστίτιδα στις γυναί-
κες, αλλά και η οστεοαρθρίτιδα µέσω των  αλλαγών που 
επιφέρει όσον αφορά τη µάζα και το σχήµα του σώµατος 
(Merghati-Hhoei et al 2016, McNicoll 2008). Μελέτες 
δείχνουν, ότι ηλικιωµένες γυναίκες µε χαµηλό δείκτη 
µάζας σώµατος, είχαν καλύτερη σεξουαλική λειτουργία 
(Nazarpour et al 2016).

Επιπροσθέτως, οι νεοπλασίες και οι χειρουργικές 
επεµβάσεις επηρεάζουν τη σεξουαλική λειτουργία, είτε 
λόγω των ψυχολογικών επακόλουθων, είτε ως αποτέλε-
σµα της οργανικής βλάβης. Πιο συγκεκριµένα, η υστερε-
κτοµή και η µαστεκτοµή έχουν επίδραση στην αυτο-ει-
κόνα, στην αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση, το αίσθηµα 
ελκυστικότητας, αλλά και τη σεξουαλική ταυτότητα µιας 
ηλικιωµένης γυναίκας, προκαλώντας της ψυχολογική 
δυσφορία. Η κολπική ξηρότητα, οι µετεγχειρητικές επι-
πλοκές, το λεµφοίδηµα και οι παρενέργειες της χηµει-
οθεραπείας µπορούν να εµποδίσουν, τόσο την ερωτική 
επιθυµία, όσο και την ικανότητα µιας ηλικιωµένης γυναί-
κας, λόγω οδυνηρής συνουσίας και κόπωσης, να συµµε-
τάσχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες. Επιπλέον, στους 
άνδρες, επεµβάσεις που αφορούν τον καρκίνο του ορ-
θού, αλλά κυρίως η διουρηθρική προστατεκτοµή, µπορεί 
να βλάψει τα παρασυµπαθητικά νεύρα, αναστέλλοντας 
τη διέγερση, προκαλώντας προβλήµατα στύσης, µείω-
σης του όγκου εκσπερµάτισης και ανικανότητα (Bouman 
2103, Syme et al 2012, Deacon 1995). 

Επίσης, οι ορµονικές ανισορροπίες εµπλέκονται στις 
σεξουαλικές δυσλειτουργίες (Stuart-Hamilton 2011). 
Στους άνδρες, η ανεπάρκεια τεστοστερόνης (υπογονα-
δισµός) ενοχοποιείται για µειωµένη σεξουαλική επιθυ-
µία, ενώ ο υποθυρεοειδισµός και τα αυξηµένα επίπεδα 
προλακτίνης συµβάλλουν σε προβλήµατα εκσπερµάτι-
σης, στυτικής δυσλειτουργίας και σε µειωµένη λίµπι-
ντο και στα δύο φύλα (Merghati-Khoei et al 2016). Στις 
ηλικιωµένες γυναίκες, οι αλλαγές που σχετίζονται µε 
τα οιστρογόνα και την τεστοστερόνη, όπου µέσω αυτών 
συντηρείται η δοµική ακεραιότητα των θηλυκών γεν-
νητικών οργάνων, οδηγούν σε κολπική ξηρότητα και 
ατροφία του κόλπου, σε δυσπαρευνία, σε αλλαγές του 
δέρµατος και σε συρρίκνωση ή ατροφία της κλειτορίδας 
(Maciel & Lagana 2014, Bouman 2013). 

Ακόµη, τα φάρµακα και η πολυφαρµακία µπορούν 
να επηρεάσουν τη σεξουαλική λειτουργία. Τα αντικα-
ταθλιπτικά (SSRI) σε ποσοστό 80% των ασθενών, τα 
αντιψυχωτικά, οι βενζοδιαζεπίνες, τα αντιϋπερτασικά, 
τα διουρητικά, οι στατίνες και τα αντισπασµωδικά, επη-
ρεάζουν το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, προκαλώντας 
στυτική δυσλειτουργία και µειωµένη λίµπιντο (Bouman 
2013, DeLamater & Karraker 2009). Παρά τις επιζήµιες 
επιπτώσεις των φαρµάκων, οι πιο κοινές φαρµακολο-
γικές αιτίες της σεξουαλικής ανεπάρκειας είναι η κα-
τάχρηση αλκοόλ, που οδηγεί σε προβλήµατα στύσης, 
προκαλώντας άγχος και δευτερογενή ψυχογενή ανικα-
νότητα, καθώς και το κάπνισµα που προκαλεί καρδιαγ-
γειακές νόσους (Deacon 1995).

Επίσης, ψυχιατρικά νοσήµατα, όπως το άγχος κι η 
κατάθλιψη, ευθύνονται για χαµηλή σεξουαλική επι-
θυµία, προβλήµατα σεξουαλικής διέγερσης και επί-
τευξης οργασµού (Nazarpour et al 2016, Appa et al 
2014). Επίσης, η ανασφάλεια και η απαισιοδοξία λόγω 
αδυναµίας επίτευξης ή συντήρησης µιας στύσης στους 
άνδρες, όπως επίσης η απώλεια της αρρενωπότητάς 
τους, αυξάνουν το άγχος, δηµιουργώντας προβλήµατα 
αυτοπεποίθησης και µειωµένου σεξουαλικού ενδιαφέ-
ροντος (Bouman 2013, Karla et al 2011). Επιπλέον, η 
κακή εικόνα του σώµατος των γυναικών (ρυτίδες, ξηρό 
δέρµα), οδηγεί σε αίσθηση µειωµένης ελκυστικότητας. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να υιοθετούν µια πιο διακρι-
τική αλλά και καταπιεσµένη στάση έναντι της σεξουα-
λικής τους επιθυµίας, ακυρώνοντας µε τον τρόπο αυτό 
τη σεξουαλικότητά τους, ενισχύοντας τους φόβους της 
ντροπής, της απόδοσης, της απόρριψης και εν τέλει της 
αποµόνωσης (Araujo et al 2017, McNicoll 2008).

Επίσης, η έλλειψη ιδιωτικής ζωής, όταν οι ηλικι-
ωµένοι συγκατοικούν µε τα παιδιά τους, περιορίζει τις 
ευκαιρίες για σεξουαλική συνεύρεση. Αν και οι ηλικιω-
µένοι επιθυµούν το σεξ, τα παιδιά τους µπορεί να τους 
αποδοκιµάσουν, γεµίζοντάς τους µε ενοχές (Karla et al 
2011).Για το λόγο αυτό, η σεξουαλικότητα των ηλικιω-
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µένων αποτελεί ένα θέµα προκατάληψης και ταµπού, 
µε την κοινωνική πίεση να τους οδηγεί στην σεξουα-
λική «απόσυρση» (Araujo et al 2017, Maciell & Lagana 
2014), παρόλο που η σεξουαλική δραστηριότητα είναι 
ένας τρόπος επιβεβαίωσης και διατήρησης της προσω-
πικής τους ταυτότητας και εδραίωσης της αυτοπεποί-
θησής τους (Karla et al 2011). Επίσης, οι περιορισµοί 
που επιβάλλει η κοινωνία και η θρησκεία στη σεξου-
αλική ελευθερία των ηλικιωµένων, είναι ιδιαίτερα εµ-
φανείς και στα ιδρύµατα φροντίδας ηλικιωµένων, όπου 
και λόγω έλλειψης ιδιωτικότητας, οι ίδιοι στερούνται 
ευκαιριών άσκησης των σεξουαλικών τους δικαιωµά-
των (Deacon 1995). Τέλος, όσον αφορά τη σεξουαλική 
δραστηριότητα των ηλικιωµένων, έχει αποδειχθεί ότι η 
συχνότητά της σχετίζεται µε τη συχνότητα των νεότερων 
χρόνων (Deacon 1995), ενώ η ποιότητά της, εξαρτάται 
από τη σχέση και την κατανόηση που αναπτύσσουν τα 
ηλικιωµένα ζευγάρια µεταξύ τους, σχετικά µε τις σω-
µατικές και ψυχολογικές αλλαγές που επέρχονται µέσω 
της γήρανσης (Ben-Nun 2017, Waite et al 2017).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η σεξουαλικότητα αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της 

ποιότητας ζωής των ανθρώπων και η έκφρασή της 
αποτελεί βασική ανάγκη και δικαίωµα, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας 
και σεξουαλικής προτίµησης (Bouman 2013). Η σεξου-

αλικότητα των ηλικιωµένων, αν και αναγνωρίζεται ως 
θεµελιώδης κινητήρια δύναµη, συχνά παρερµηνεύ-
εται και παραµένει µια παραµεληµένη έννοια (Karla 
et al 2011). ∆υστυχώς, ο σύγχρονος πολιτισµός, που 
εξακολουθεί να αρνείται στους ηλικιωµένους τις ίδιες 
ευκαιρίες που απολαµβάνουν οι νέοι για να εκφράσουν 
τη σεξουαλικότητά τους (Deacon, 1995), τους τοποθετεί 
έξω από το πλαίσιο αυτό, µε αποτέλεσµα να µην λαµβά-
νουν τη δέουσα προσοχή και υποστήριξη, τόσο από τους 
επαγγελµατίες υγείας όσο και από την κοινωνία την ίδια 
(Hincliff 2016).

Οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται στην τρίτη ηλι-
κία συχνά κάνουν τη σεξουαλική ζωή ενός ηλικιωµέ-
νου δύσκολη, αλλά παρόλα αυτά ο ίδιος εξακολουθεί να 
έχει µια εσωτερική ανάγκη για σεξουαλική εκπλήρωση 
(Karla et al 2011).Επειδή η σεξουαλική λειτουργία και 
δραστηριότητα µειώνεται µε την πάροδο της ηλικίας 
(µείωση από 73% σε 26% σε ηλικίες 65-85 ετών) (Appa 
et al 2014, McNicoll 2008) και επειδή συνδέεται στενά 
µε τη σωµατική και ψυχική υγεία, η κατανόηση της σε-
ξουαλικής λειτουργίας των ηλικιωµένων είναι σηµαντι-
κή (DeLamater & Karraker 2009). Για το λόγο αυτό, οι 
ηλικιωµένοι πρέπει να αντιµετωπίζονται ως βιοψυχο-
κοινωνικές οντότητες και ως εκ τούτου τα σεξουαλικά 
τους προβλήµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται ολιστικά 
(Maciell & Lagana 2014).
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ABSTRACT
The debate about sexuality, a key parameter of the quality of lifeof older people in the aging process, 
has undoubtedly matured in recent years, due to the problems that older people face in this regard. 
The aim of the present review is the theoretical approach, both of the changes that take place in the 
physiology of sexual function of elderly people and of the factors and situations that are blamed for the 
occurrence of these dysfunctions. For the writing of this review, a systematic approach was used to 
search and identify all recently published literature (articles, studies and reviews) related το the factors 
that cause Sexual Dysfunctions in Elderly, through the scientific databases Pub Med, Academia.Edu, 
Research Gate. Pathophysiological and anatomical changes, organic and psychological problems, which 
occur over time, negatively affect the frequency of sexual intercourse, sexual desire and in general the 
sexuality of older people. Older men, on the one hand, have mainly problems with erectile dysfunction, 
problematic ejaculation and decreased sexual desire, while women, on the other hand, mainly due 
to menopause, which causes hormonal, physical and mental changes, mainly show reduced sexual 
desire and stimulation, insufficiency of vaginal lubrication and dyspareunia. Older people have a variety 
of health problems that have a negative effect on their sexual activity, while each gender is faced with 
specific problems, medical, pharmaceutical and psychosocial reasons, which negatively affect their sex 
life.

Key words: Men, women, dysfunctions, elderly, sexuality, physiology 
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