
Βασιλική Κόντη 
«Η επίδραση της υπογονιμότητας στη  σεξουαλικότητα των υπογόνιμων 
ζευγαριών» 
 
Ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών τα τελευταία χρόνια αποκάλυψε ότι η 
υπογονιμότητα μπορεί να επηρεάσει τις σεξουαλικές σχέσεις των υπογόνιμων 
ζευγαριών και το αντίστροφο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερα 
ζευγάρια να στρέφονται σε υπηρεσίες υγείας για να αναζητήσουν βοήθεια όχι μόνο 
για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας αλλά και των ψυχολογικών προβλημάτων 
που απορρέουν από την υπογονιμότητα και επηρεάζουν τη σεξουαλική τους 
δραστηριότητα.  
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση των 
παραγόντων και σταδίων της υπογονιμότητας που συντελούν στη σεξουαλική 
επίπτωση των υπογόνιμων ζευγαριών. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η επίδραση 
της διάγνωσης, της διερεύνησης και της θεραπείας της υπογονιμότητας στη 
σεξουαλική επιθυμία, τη σεξουαλική διέγερση, τον οργασμό και τη συχνότητα των 
σεξουαλικών επαφών των υπογόνιμων ζευγαριών. Επιπρόσθετα, θα γίνει μία 
σύγκριση του υπογόνιμου και του γόνιμου πληθυσμού όσον αφορά τις σεξουαλικές 
σχέσεις. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο 
επιδρούν οι τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στον υπογόνιμο πληθυσμό, 
καθώς και η ύπαρξη ή όχι ψυχολογικού αντίκτυπου που προέρχεται από την 
υπογονιμότητα και επηρεάζει τις σεξουαλικές σχέσεις.  
Η μελέτη της βιβλιογραφίας αποκάλυψε ότι μετά από τη διάγνωση της 
υπογονιμότητας, τα περισσότερα υπογόνιμα άτομα θεωρούν πώς οι σεξουαλικές 
επαφές αποτελούν το μοναδικό μέσο απόκτησης ενός παιδιού με αποτέλεσμα να 
χάνεται η αίσθηση της σεξουαλικής απόλαυσης και ευχαρίστησης. Το γεγονός αυτό 
είναι εμφανές από το ότι η σεξουαλική δραστηριότητα περιορίζεται μόνο τις γόνιμες 
ημέρες του εμμηνορρυσιακού κύκλου της γυναίκας, κατά τις οποίες οι πιθανότητες 
κύησης είναι αυξημένες. Τα ζευγάρια που υποβάλλονται σε θεραπευτικές 
παρεμβάσεις, όπως οι προγραμματισμένες σεξουαλικές επαφές, η ενδομήτρια 
σπερματέγχυση (IUI), η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) και η εμβρυομεταφορά 
(IVF – ET) παρουσιάζουν ελαττωμένη σεξουαλική ικανοποίηση. Ωστόσο, έχει φανεί 
ότι η σεξουαλική διέγερση διατηρείται κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης της 
υπογονιμότητας. 
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ABSTRACT 

“The effect of infertility in the sexuality of infertile couples” 
 
In recent years, an increasing number of surveys has revealed that infertility is able to 
affect sexual affairs in infertile couples and vice versa. This issue leads a lot of 
infertile couples in health services to deal with infertility and psychological issues that 
originate from infertility and affect sexual activity.   
The aim of this literature review is to examine the factors and stages of infertility that 
contribute to the sexual impact of infertile couples. More specifically, the impact of 
infertility diagnosis, infertility investigation and infertility treatment on sexual desire, 
sexual stimulation, orgasm and coitus frequency of infertile couples is about to be 



examined. Moreover, a comparison between infertile and fertile population is about to 
be done. It is also crucial to found out how artificial reproductive technologies interact 
in the infertile population, as well as the existence or not of psychological impact 
originating from infertility and affecting sexual relations. 
The study of bibliography revealed that, after infertility diagnosis, most of infertile 
couples consider that sexual intercourse is the only way for having a baby and that 
results in losing the sense of sexual enjoyment and pleasure. This situation becomes 
clear by the fact that sexual activity is restricted only at the fertile days of a woman’s 
menstrual cycle when the pregnancy possibilities are higher. Couples that are 
submitted in therapeutic procedures, such as scheduled sexual activities, intrauterine 
insemination (IUI), in – vitro fertilization (IVF) and embryotransfer (ET), present 
lower levels of sexual satisfaction. However, sexual stimulation is able to be 
preserved during infertility treatment.  
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