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πάρχουν πολλὲς μελέτες καὶ δημοσιεύσεις, ποὺ ἀφοροῦν
στὴν σεξουαλικὴ λειτουργία ἀσθενῶν μὲ γνωστὴ στεφανιαία νόσο (στηθάγχη, ἔμφραγμα ἤ μετὰ ἀπὸ ἐπέμβαση
by pass). Ἀντίθετα, ἡ βιβλιογραφία εἶναι ἰδιαίτερα φτωχή σὲ
ὄ,τι ἀφορᾶ τὴν σεξουαλικὴ λειτουργία ἀσθενῶν μὲ χρόνια
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Καὶ αὐτό, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι 60 ἓως
87% τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν ἀναφέρουν σεξουαλικὰ προβλήματα, ποσοστὸ παρόμοιο μὲ τὸ ποσοστὸ ὑγειῶν προσώπων
τῆς τρίτης ἡλικίας.
Παρόμοια προβλήματα περιγράφονται καὶ στὸν γυναικεῖο πληθυσμὸ μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ὅπου 76% τῶν
ἀσθενῶν ἀναφέρει ἀνοργασμικὴ συνουσία.
Τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι ἰδιαίτερα σοβαρό, ἐπειδὴ ἐπηρεάζει
ἀρνητικὰ τὴν ποιότητα ζωῆς, δημιουργώντας μία κυκλικὴ
ἀνατροφοδοτούμενη σχέση μεταξὺ σεξουαλικῆς δυσλειτουργίας, ἄγχους καὶ κατάθλιψης.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φυσιολογικῆς σεξουαλικῆς δραστηριότητας, ἡ μέση καρδιακὴ συχνότητα εἶναι περίπου
120 σφύξεις ἀνὰ λεπτὸ καὶ ἡ μέση ἀρτηριακὴ πίεση 160/90
mmHg. Ἡ ἐνέργεια ποὺ ἀπαιτεῖται εἶναι, περίπου, ἴση μὲ τὴν
ἐνέργεια ποὺ ξοδεύουμε, ὅταν σκουπίζουμε ἤ ξεσκονίζουμε,
ἐκφράζεται ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ὡς μεταβολικὸ ἰσοδύναμο ἤ
MET καὶ εἶναι περίπου 2,5 ἕως 3,5 MET.
Ἡ φυσιολογικὴ σεξουαλικὴ λειτουργία στὸν ἄνθρωπο
προϋποθέτει τὴν συνεργασία ὁρμονικῶν, ἀγγειακῶν καὶ νευρολογικῶν παραγόντων, ποὺ ὁδηγοῦν τελικὰ στὴν στύση.
Στοὺς ἄνδρες, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ σέξ, ἐνεργοποιεῖται τὸ
παρασυμπαθητικὸ νευρικὸ σύστημα, ἀπελευθερώνεται ὀξείδιο τοῦ ἀζώτου ἀπὸ τὸ ἐνδοθήλιο τῶν σηραγγωδῶν σωμάτων τοῦ πέους (εἶναι δοκίδες συνδετικοῦ ἱστοῦ μὲ πολλὰ
διάκενα μεταξύ τους), προκαλεῖται χάλαση τῶν λείων μυϊκῶν
ἰνῶν τῶν σωμάτων αὐτῶν, εἰσροὴ αἵματος καὶ τελικὰ στύση.
Στοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ὑπάρχουν
πολλοὶ παράγοντες, ποὺ δυσκολεύουν τὴν φυσιολογικὴ
σεξουαλικὴ λειτουργία, ὅπως :
Α) Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ ἔχουν συχνὰ συμπτώματα, ὅπως
δύσπνοια, εὔκολη κόπωση, δυσανεξία σὲ κάθε δραστηριό
τητα καὶ αὐτὸ συμβαίνει καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ σέξ.
Β) Πάσχουν ἀπὸ συνοδὰ νοσήματα, ὅπως εἶναι ὁ σακχαρώδης διαβήτης καὶ ἡ ἀποφρακτικὴ πνευμονοπάθεια, ποὺ
ἐπιτείνουν ἀκόμη περισότερο τὸ πρόβλημα.
Γ) Λαμβάνουν φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ποὺ μὲ διάφορους
μηχανισμοὺς μπορεῖ νὰ ἐπιδεινώσει ἀκόμη περισότερο τὴν

στυτικὴ λειτουργία. Τέτοια φάρμακα εἶναι οἱ β-ἀποκλειστές,
ἡ δακτυλίτιδα, τὰ θειζιδικὰ διουρητικὰ καὶ οἱ ἀνταγωνιστὲς
τῶν ἁλατοκορτικοειδῶν.
Δ) Ὑπάρχει καὶ τὸ φαινόμενο “Nocebo”, στὸ ὁποῖο
καὶ μόνο ἡ γνώση ὅτι ἕνα φάρμακο μπορεῖ νὰ εὐθύνεται
γιὰ στυτικὴ δυσλειτουργία, τήν προκαλεῖ ὡς ψυχολογικὴ
ἀντίδραση, χωρὶς νὰ εὐθύνεται στὴν πραγματικότητα ἡ
φαρμακευτικὴ οὐσία.
Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
καὶ σεξουαλικὴ δυσλειτουργία ἀποτελεῖ πρόκληση καὶ περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς:
1) Βελτιστοποίηση τῆς λειτουργικῆς ἱκανότητας τῶν
ἀσθενῶν καὶ προσπάθεια ἐξάλειψης τῶν συμπτωμάτων,
τόσο μέσῳ χορήγησης φαρμάκων ὅσο καὶ μέσῳ ἀλλαγῆς
τρόπου ζωῆς, ὅπως εἶναι ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, ἡ
κατάλληλη δίαιτα, ἡ ἀπώλεια βάρους καὶ ἡ ἀντιμετώπιση
συννοσηροτήτων, ὅπως εἶναι ὁ σακχαρώδης διαβήτης καὶ
ἡ χρόνια ἀποφρακτικὴ πνευμονοπάθεια. Ἐπιπρόσθετα, ἡ καθημερινὴ ἄσκηση ἐπαυξάνει τὴν λειτουργικὴ ἱκανότητα τοῦ
ἀσθενοῦς, βελτιώνει τὴν ποιότητα ζωῆς του καὶ συμβάλλει
στὴν καλύτερη ρύθμιση παραγόντων κινδύνου, ὅπως ἡ
ὑπερχοληστερολαιμία καὶ ἡ ὑπέρταση.
2) Ἀποφυγὴ φαρμάκων ποὺ προκαλοῦν σεξουαλικὴ δυσλειτουργία, ὅπως ἡ δακτυλίτιδα καὶ τὰ θειαζιδικὰ
διουρητικά. Ἀντικατάσταση πρώτης καί δεύτερης γενιᾶς
β-ἀπολειστῶν ἀπὸ νεώτερους, ποὺ δὲν προκαλοῦν στυτικὴ δυσλειτουργία. Ὑποστηρίζεται, ἐπίσης, ὅτι βοηθάει καὶ
ἡ ἀντικατάσταση τῆς σπιρονολακτόνης ἀπὸ τὴν νεότερη
ἐπλερενόνη, ἐννοεῖται πάντα μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τοῦ
θεράποντος ἰατροῦ.
3) Σημαντικὰ ὄπλα στὴ φαρέτρα, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
τῆς στυτικῆς δυσλειτουργίας, ἀποτελοῦν καὶ οἱ ἀναστολεῖς
τῆς φωσφοδιεστεράσης 5 (PDE5). Πρόκειται γιὰ τέσσερα
φάρμακα, τὴν σιλδεναφίλη-viagra, τὴν τανταλαφίλη-cialis,
τὴν βαρδεναφίλη-levitra καὶ τὴν ἀβαναφίλη-spedra. Ἡ
δράση τους συνίσταται στὴν ἀναστολὴ τοῦ ἐνζύμου
φωσφοδιεστεράση 5, ποὺ ἔχει ὡς τελικὸ ἀποτέλεσμα τὴν
παρατετάμενη χάλαση τῶν λείων μυϊκῶν κυττάρων τῶν
σηραγγωδῶν σωμάτων τοῦ πέους, πού, τελικά, εὐνοεῖ τὴν
στύση. Διαφέρουν μεταξύ τους, κυρίως, στὴν διάρκεια τῆς
δράσης τους, μὲ μεγαλύτερη διάρκεια νὰ ἔχει ἡ τανταναφίλη
(cialis). Εἶναι ἀσφαλῆ, δὲν σχετίζονται μὲ αὔξηση καρδιακῶν
συμβαμάτων καὶ εἶναι ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικά. Ὁ μόνος
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περιορισμὸς στὴν χορήγησή τους εἶναι ἡ συγχορήγηση μὲ
νιτρώδη, ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσει θανατηφόρα ὑπόταση.
Ἀντιθέτως, ἡ συγχορήγηση μὲ ἄλλα ὑποτασικὰ σκευάσματα, ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς, εἶναι
ἀσφαλής, μὲ μία μικρὴ τροποποίηση τῆς δοσολογίας αὐτῶν
τῶν σκευασμάτων. Οἱ ἀναστολεῖς τῆς φωσφοδιεστεράσης
ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ καὶ σὲ γυναῖκες, χωρὶς νὰ ἔχουν δείξει
κάποιο ἀποτέλεσμα στὶς διαταραχὲς τῆς ἐρωτικῆς διέγερσης, ἐνῶ ἡ ἀσφάλειά τους δὲν ἔχει μελετηθεῖ ἐπαρκῶς στὸ
γυναικεῖο πληθυσμό.
4) Ὅσον ἀφορᾶ στὸ φαινόμενο “Nocebo”, ἡ ἀντικατάσταση ἑνὸς φαρμάκου, ποὺ θεωρεῖται ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ
ὑπεύθυνο γιὰ στυτικὴ δυσλειτουργία ἀπὸ ἄλλο τῆς ἴδιας
κατηγορίας, μπορεῖ νὰ λύσει τὸ πρόβλημα.
5) Σημαντικὸ ρόλο μπορεῖ νὰ παίξει καὶ ἡ σεξουαλικὴ
συμβουλευτική, μέσῳ συγκεκριμένων μοντέλων, ποὺ βελτιώνουν τόσο τὴν ψυχολογικὴ διάθεση τοῦ ἀσθενοῦς ὅσο
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καὶ τὴν σεξουαλική του λειτουργία.
Γενικά, ἀσθενεῖς μὲ καλὰ ρυθμισμένη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, μποροῦν, ἐνίοτε καὶ μὲ τὴν βοήθεια φαρμάκων τύπου
βιάγκρα, νὰ ἔχουν μία ἀποδεκτὴ σεξουαλικὴ ζωὴ καὶ δραστηριότητα. Ἀντίθετα, ὅταν ὑπάρχει ἀπορρύθμιση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ἀπαιτεῖται ἀποχὴ ἀπὸ τὸ σέξ. Χρειάζεται,
τότε, ἀναπροσαρμογὴ τῆς θεραπείας, ἕως ὅτου βελτιωθεῖ
ὁ ἀσθενὴς. Πρὶν ὅμως γίνει ἑπανέναρξη τῆς σεξουαλικῆς
δραστηριότητας, καλὸ εἶναι νὰ γίνει διαστρωμάτωση τοῦ
κινδύνου μὲ ἀνάλογες ἐξετάσεις καὶ δοκιμασίες (τὲστ κοπώσεως, ὑπερηχογράφημα, δοκιμασία βαδίσματος 6 λεπτῶν).
Ἕνας ἀποδεκτός, ἁπλὸς γενικὸς κανόνας πού ἰσχύει,
εἶναι ὅτι ἀσθενεῖς μὲ χρόνια, καλῶς ρυθμιζόμενη καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια, ποὺ μποροῦν νὰ ἀνέβουν σκάλες δυὸ ὀρόφων
χωρὶς συμπτώματα, μποροῦν νὰ ἔχουν ἀσφαλῆ σεξουαλικὴ
δραστηριότητα. 

