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Εισαγωγή: Η αυτόλογη και η αλλογενής
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων είναι
θεραπευτικές
επιλογές
για
ασθενείς
με
αιματολογικές
κακοήθειες.
Οι
ασθενείς
αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων, όπως η
σεξουαλική δυσλειτουργία που επηρεάζει σημαντικά
την ποιότητα ζωής (ΠΖ) τους.
Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της
σεξουαλικότητας και της ΠΖ ασθενών με
αιματολογικές κακοήθειες που υποβλήθηκαν σε
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.
Μέθοδος Ανασκόπησης: Διεξήχθη συστηματική
βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η αναζήτηση έγινε
στην βάση δεδομένων Pubmed με τους όρους:
«Sexuality, sexual dysfunction, Quality of Life,
Hematopoietic stem cell transplantation», για τα
έτη 2008-2019 στην Αγγλική γλώσσα.

Αποτελέσματα: Ανασκοπήθηκαν δεκατέσσερις μελέτες που παρουσίαζαν ετερογένεια
στα χαρακτηριστικά τους. Από τις περισσότερες προέκυψε ότι η σεξουαλική
δυσλειτουργία παρουσιάζεται ακόμα και μετά από χρόνια από την μεταμόσχευση και
επηρεάζει αρνητικά την ΠΖ. Το γυναικείο φύλο, το είδος της μεταμόσχευσης (αλλογενής)
και οι συνέπειες αυτής (νόσος μοσχεύματος έναντι του ξενιστή) ήταν παράγοντες
κινδύνου για την σεξουαλική δυσλειτουργία. Η σεξουαλική δραστηριότητα των ασθενών
μειώθηκε αρχικά αλλά επανήλθε μετά το πρώτο έτος από τη μεταμόσχευση. Τα
συνηθέστερα σεξουαλικά προβλήματα που αναφέρθηκαν ήταν η στυτική δυσλειτουργία
για τους άνδρες και η έλλειψη επιθυμίας για τις γυναίκες. Στην πλειονότητα των μελετών,
με την πάροδο του χρόνου, η βελτίωση των σωματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων
και της σεξουαλικής λειτουργίας οδηγεί σε βελτίωση της ΠΖ.
Συμπεράσματα: Η σεξουαλικότητα και η ΠΖ των ασθενών επηρεάζονται από τη
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και υπάρχει μια σημαντική θετική συσχέτιση
μεταξύ της σεξουαλικότητας και ΠΖ. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί στις μελέτες που
καθιστούν δύσκολη την γενίκευση των αποτελεσμάτων.
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