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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Η ΤΛΛΗΨΗ
Η αλζξώπηλε αλαπαξαγσγή έρεη ζαλ θύξην ζθνπό ηελ έλσζε ελόο σαξίνπ από έλαλ
ζειπθό νξγαληζκό θαη ελόο ζπεξκαηνδσαξίνπ απν έλαλ αξζεληθό. Τν αλαπαξαγσγηθό
ζύζηεκα είλαη θηηαγκέλν κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε έλσζε ησλ δύν
θπιεηηθώλ θπηηάξσλ (γακεηώλ). Τν σάξην παξάγεηαη από ηε κία σνζήθε ηεο γπλαίθαο
ηε δεμηά ή ηελ αξηζηεξή ελώ ε άιιε παξάγεη ηηο απαξαίηεηεο νξκόλεο θάζε κήλα, ζε
έλαλ θπζηνινγηθό εκκελνξπζηαθό θύθιν. Σπάληα κπνξεί έλα γπλαηθείν ζώκα λα παξάμεη
δύν σάξηα ζε έλαλ θύθιν ακθνηεξόπιεπξα,ηόηε πξόθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ
δηδπγσηηθώλ δηδύκσλ. Ελ ζπλερεία, ην σάξην πξνρσξάεη ζηε ζάιπηγγα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο σνξξεμίαο (ζε έλαλ θύθιν 28 εκεξώλ νη γόληκεο εκέξεο ηεο γπλαίθαο ππνινγίδνληαη
θνληά ζηε 14ε εκέξα) όπνπ εθεί γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ από ην ζπεξκαηνδσάξην. Τα
ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηα νξρηθά ζσιελάξηα θαη απνζεθεύνληαη ζηελ
επηδηδπκίδα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζπεξκάηηζεο πνπ γίλεηαη θαηά ηε ζπλνπζία, ηα
ζπεξκαηνδσάξηα αθήλνληαη ζην γπλαηθείν θόιπν, από εθεί πεξλνύλ από ηνλ ηζζκό ηνπ
ηξαρήινπ, ζηελ θνηιόηεηα ηεο κήηξαο θαη ηε ζάιπηγγα θαη ηειηθά έλα από απηά
θαηαιήγεη ζηε ιήθπζν ηεο ζάιπηγγαο όπνπ ζα γίλεη ε γνληκνπνίεζε εθόζνλ έρεη γίλεη
σνξξεμία.

Η ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΜΒΡΤΟΤ

Με ηελ έλσζε ησλ δύν θπιεηηθώλ θπηηάξσλ ην λέν θύηηαξν πνπ δεκηνπξγείηαη
νλνκάδεηαη δπγσηό, δειαδή ην πξώην θύηηαξν ηνπ εκβξύνπ. Έπεηηα αξρίδεη ν
πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ δπγσηνύ θαη ν ζρεκαηηζκόο ηνπ εκβξύνπ, ην νπνίν εκθπηεύεηαη
ζην παρύ ελδνκήηξην πνπ έρεη πξνεηνηκαζηεί γηα απηήλ ηε δηαδηθαζία. Σε πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξμεη γνληκνπνίεζε,απηό ην παρύ ελδνκήηξην πξνζπίπηεη θαη έηζη εκθαλίδεηαη ζηε
γπλαίθα ε ιεγόκελε έκκελνο ξύζε. Μαδί κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ εκβξύνπ γίλεηαη ν
ζρεκαηηζκόο ησλ εκβξπηθώλ πκέλσλ θαη ηνπ πιαθνύληα.
Μέρξη ηελ 6ε εβδνκάδα δελ θαίλεηαη ην έκβξπν ζηνλ ππέξερν, ην κόλν πνπ δηαθξίλεηαη
είλαη ν ζάθνο ν νπνίνο αλ έρεη εκθπηεπηεί ζην ελδνκήηξην ηόηε πξόθεηηαη γηα κηα
θπζηνινγηθή θύεζε θαη όρη εμσκήηξην, δειαδή ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή εθηόο ηνπ
ελδνκεηξίνπ (π.ρ. ζάιπηγγεο, σνζήθεο θηι). Σηελ 6ε εβδνκάδα, αθνύγνληαη κε ηε
βνήζεηα ησλ ππεξήρσλ νη θαξδηαθνί ρηύπνη ηνπ εκβξύνπ, ην νπνίν είλαη πεξίπνπ 2
ρηιηνζηά. Σρεκαηίδνληαη ηα κάηηα θαη ηα απηηά, πιαθνύληαο θαη πξνεμνρέο ζην ζώκα ηνπ,
όπνπ εθεί ζα δεκηνπξγεζνύλ ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα.
Τελ 7ε εβδνκάδα ην έκβξπν είλαη πεξίπνπ 1 εθαηνζηό, αλαπηύζζνληαη ηα ρέξηα θαη ηα
πόδηα ρσξίο αθόκα λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα δάρηπια. Μεγαιώλεη ν εγθέθαινο θαη
έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα κάηηα, ην έληεξν, ην πάγθξεαο θαη νη βξόγρνη ησλ πλεπκόλσλ.
Τελ 8ε εβδνκάδα αξρίδνπλ θαη δεκηνπξγνύληαη ηα νζηά ζηα ρέξηα θαη ηα πόδηα θαη ηα
δάρηπια. Αξρίδνπλ λα θαίλνληαη ηα κάηηα, ε κύηε θαη ηα απηηά, γίλεηαη ε δεκηνπξγία ησλ
δνληηώλ ηνπ εκβξύνπ. Επίζεο, ην έληεξν αξρίδεη λα πεξηειίζζεηαη.
Τελ 9ε εβδνκάδα, ηα κάηηα έρνπλ ζρεκαηηζηεί πιήξσο. Αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη ε
γιώζζα θαη ηα νζηά ηνπ ζώκαηνο. Τα δάρηπιά ηνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, αιιά είλαη
θνληά αθόκα. Τν θνηιηαθό ηνίρσκα νινθιεξώλεηαη πεξηθιείνληαο ην έληεξν.
Τε 10ε εβδνκάδα ην έκβξπν θηλείηαη κέζα ζηελ κήηξα όκσο είλαη δύζθνιν λα ην
αληηιεθζεί ε εγθπκνλνύζα θαζώο είλαη πνιύ κηθξό. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο
ζπλδέζκνπο δηακνξθώλνληαη ζε απηήλ ηε θάζε, όπσο επίζεο νη αγθώλεο, νη θαξπνί, ηα
γόλαηα θαη νη ώκνη ηνπ, ελώ γίλεηαη πιήξεο ζρεκαηηζκόο ησλ δαρηύισλ ζε ρέξηα θαη ζε
πόδηα.
Τελ 11ε εβδνκάδα έρνπλ δεκηνπξγεζεί όια ηα θύξηα όξγαλα ηνπ εκβξύνπ. Τα κάηηα ηνπ
θιείλνπλ θαη ην θεθάιη πνπ είλαη ζηξνγγπιό έρεη πεξίπνπ ην κηζό κήθνο από όιν ην
ζώκα. Η αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ ζε απηήλ ηελ εβδνκάδα γίλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνύο
θαζώο ζηελ αξρή ηεο εβδνκάδαο έρεη κήθνο 3 εθαηνζηά θαη ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο
έρεη πεξίπνπ ην δηπιάζην.
Τελ 12ε εβδνκαδα, ζε απηελ ηελ εβδνκάδα έρνπλ ζρεκαηηζηεί πιήξσο όια ηα όξγαλα
ηνπ εκβξύνπ, ηα νπνία ζα κεγαιώλνπλ θαη ζα σξηκάδνπλ κέρξη ηελ ηνθεηό. Τν θύιν ηνπ
εκβξύνπ είλαη πιένλ επδηάθξηην θαη γίλεηαη γλσζηό ζην δεπγάξη εάλ πξόθεηηαη γηα ζήιπ ή

γηα άξξελ έκβξπν, θαζώο ηα γελεηηθά όξγαλα αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη θαη λα πέξλνπλ
κνξθή. Τα δάρηπια, ηα καιιηά θαη ηα λύρηα αξρίδνπλ λα κεγαιώλνπλ. Τν ακληαθό πγξό
απμάλεηαη θαζώο ηα λεθξά ηνπ εκβξύνπ ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά θαη παξάγνπλ νύξα θαη
απηό θαηαπίλεη ακληαθά πγξά.
Μεηά ηε 19ε-21ε εβδνκάδα ε εγθπκνλνύζα αξρίδεη θαη αληηιακβάλεηαη θηλήζεηο ηνπ
εκβξύνπ. Τηο ππόινηπεο εβδνκάδεο ην έκβξπν κεγαιώλεη, σξηκάδεη θαη αλαπηύζζεηαη.
Σηηο 24 εβδνκάδεο πεξίπνπ ην ζώκα ηνπ εκβξύνπ θαιύπηεηαη απν κηα ηπξνεηδή
κεκβξάλε θαη ζηηο 26 εβδνκάδεο δεκηνπξγνύληαη νη αξρηθέο ηξίρεο (lanugo). Σηηο 28
εβδνκάδεο ην έκβξπν έρεη κήθνο πεξίπνπ 25 εθαηνζηά, ζε απηήλ ηε θάζε ηα κάηηα είλαη
κηζάλπρηα θαη νη βιεθαξίδεο είλαη ζρεκαηηζκέλεο. Σε ιίγεο κέξεο ηα κάηηα ηνπ ζα είλαη
αλνηρηά, ην θεθάιη έρεη καιιηά θαη ην δέξκα ηνπ είλαη ξπηηδσκέλν.
Σηηο 30 εβδνκάδεο ππάξρνπλ λύρηα πιήξσο ζρεκαηηζκέλα θαη κεγαισκέλα θαη ην ζώκα
είλαη πιήξσο νινθιεξσκέλν. Σηηο 32 εβδνκάδεο ην κήθνο ηνπ εκβξύνπ είλαη 30
εθαηνζηά θαη ην δέξκα είλαη ξνδαιό θαη καιαθό.
Τέινο ζηηο 38 εβδνκάδεο ,ην ζηήζνο έρεη αξρίζεη λα πξνεμέρεη θαη νη καδηθνί αδέλεο λα
πξνβάιινπλ. Οη όξρεηο είλαη ζην όζρεν ή ζηνπο βνπβσληθνύο πόξνπο. Τα λύρηα ησλ
δαρηύισλ πξνεμέρνπλ απν ηηο άθξεο ησλ δαρηύισλ. Σηελ ζπλέρεηα κέρξη θαη ηηο 40
εβδνκάδεο ην έκβξπν είλαη πιήξσο έηνηκν-ζρεκαηηζκέλν θαη ώξηκν γηα λα γελλεζεί όηαλ
ε εγθπκνλνύζα κπεί ζε δηαδηθαζία ηνθεηνύ.
*Τν κήθνο ηνπ εκβξύνπ κεηξάηαη απν ην θεθάιη κέρξη ηελ νπξά-θόθθπγα θαη νλνκάδεηαη θεθαινπξαίν κήθνο.

ΠΡΩΣΟ ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΗ ΚΤΗΗ

Ωο πξώην ηξίκελν αλαθέξεηαη ε 1η-13η εβδνκαδα ηεο θύεζεο,όπνπ γίλεηαη ε εκθύηεπζε , ν
πνιιαπιαζηαζκόο ησλ θπηηάξσλ θαη ε νξγαλνγέλλεζε

ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΗ ΚΤΗΗ

Ωο δεύηεξν ηξίκελν αλεθέξεηαη ε 14η-26η εβδνκάδα ηεο θύεζεο, όπνπ γίλεηαη ε σξίκαλζε όισλ
ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ εκβξύνπ

ΣΡΙΣΟ ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΗ ΚΤΗΗ

Ωο ηξίην ηξίκελν αλαθέξεηαη ε 27η-40η εβδνκάδα ηεο θύεζεο, ζε απηό ην ηξίκελν ζπλερίδεη ε
σξίκαλζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ εκβξύνπ θαη ε αλαπηπμή ηνπ.Τέινο ην έκβξπν παίξλεη ηελ
θαηάιιειε ζέζε ζηε κήηξα θαη εηνηκάδεηαη γηα ηε γέλλεζή ηνπ.

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΤΗΗ

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο, ε εγθπκνλνύζα ζα πξέπεη λα πξνζέρεη ηε δηαηξνθή ηεο
αθνινπζώληαο θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Η γπλαίθα ζε απηήλ ηελ
ηδηαίηεξε πεξίνδν ηεο δσήο ηεο πξέπεη λα ηξέθεηαη γηα δύν, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη ηε
δηπιάζηα πνζόηεηα θαγεηνύ. Γηα λα θαιπθζνύλ ινηπόλ νη λέεο αλάγθεο ηεο γπλαίθαο,
είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα αθνινπζείηαη κηα ζσζηή θαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλε
δηαηξνθή .

1) Είλαη αλαγθαίν ινηπόλ λα ιακβάλεηαη ε απαξαίηεηε ελέξγεηα, λα ιακβάλνληαη δειαδή
νη ζεξκίδεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγεία ηνπ νξγαληζκνύ ηεο γπλαίθαο θαη
θαη'επέθηαζε ηνπ εκβξύνπ. Η αύμεζε βάξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο είλαη
απνιύησο θπζηνινγηθή θαη ζε θακία πεξίπησζε ε γπλαίθα δελ πξέπεη λα αθνινπζεί
θάπνηα δίαηηα απώιεηαο βάξνπο, θαζώο απηό ζα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζην έκβξπν θαη
ηελ αλάπηπμε ηνπ. Αθνινπζώληαο όκσο κηα ζσζηή δηαηξνθή, ε γπλαίθα δελ ζα μεθύγεη
από ηα επηηξεπηά όξηα. Γεληθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ε θπζηνινγηθή
αύμεζε ηνπ βάξνπο είλαη πξνζεγγηζηηθά 9-12 θηιά, αλαιπηηθόηεξα όκσο γηα κηα
ππέξβαξε ή παρύζαξθε γπλαίθα ε αύμεζε βάξνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 12 θηιά
θαη από ηελ άιιε πιεπξά γηα κηα αδύλαηε γπλαίθα ε αύμεζε απηή κπνξεί λα είλαη
κεγαιύηεξε από 12 θηιά (2200-2300 ζεξκίδεο θαηά ην 1ν θαη 2ν ηξίκελν θαη 2300-2500
ζεξκίδεο ην 3ν ηξίκελν). Με απηόλ ηνλ ηξόπν επλνείηαη ε εγθπκνζύλε θαη δηαζθαιίδεηαη
έλαο θπζηνινγηθόο ηνθεηόο ρσξίο επηπινθέο πνπ πξνέξρνληαη από ην βάξνο. Οη
παξαπάλσ αξηζκνί είλαη ελδεηθηηθνί θαη ελλνείηαη πσο θάζε θύεζε είλαη μερσξηζηή.
2) Οη δηαηξνθηθέο αλάγθεο πξέπεη επνκέλσο λα θαιύπηνληαη 12-15% κε πξσηείλεο,
πεξίπνπ κηζέο δσηθήο πξνέιεπζεο θαη κηζέο θπηηθήο, άιισζηε βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο
δεκηνπξγίαο ησλ θπηηάξσλ ηνπ εκβξύνπ είλαη νη πξσηείλεο. Σπγθεθξηκέλα νη αλάγθεο
θαιύπηνληαη κε κηα εώο δύν κεξίδεο θξέαο ςάξη ή απγό ηελ εκέξα, ηξία ή ηέζζεξα
γαιαθηνθνκηθά πξνηόληα θαη κηα κεξίδα ακπινύρεο ηξνθέο, όζπξηα, ιαραληθά θαη
δεκεηξηαθά ζε έλα απν ηα δύν γεύκαηα. Απαξαίηεηε είλαη ε πξόζιεςε θόθθηλνπ
θξέαηνο πνιύ θαιά βξαζκέλνπ. Πάληα ζα πξέπεη λα πιέλνληαη πνιύ θαιά ηα ιαραληθά
θαη λα καγεηξεύεηαη θαιά ην θξέαο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε θαηαλάισζε πξσηείλεο
ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ππέξηαζεο πξνεθιακςίαο θαη άιιεο επηπινθέο ηεο θύεζεο.

*Εκπινπηηζκόο δηαηξνθήο κε σ-3 ιηπαξά, πξόθεηηαη γηα "θαιά" ιηπαξά πνπ πεξηέρνληαη
ζηα ςάξηα θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Μεηαμύ άιισλ
ζπκβάιινπλ ζηελ πγεία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο θαξδηάο θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά
γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νξγάλσλ απηώλ ηνπ εκβξύνπ. Πινύζηα πεγή ησλ σ-3 ιηπαξώλ
νμέσλ είλαη ηα ιηπαξά ςάξηα, όπσο νη ζαξδέιεο, αιιά θαη νη μεξνί θαξπνί, ηα απγά θαη ν
ιηλαξόζπνξνο.
3) Υδαηάλζξαθεο 50-55 %, κε έκθαζε ζηηο ακπινύρεο ηξνθέο, ηα θξνύηα θαη ηα
ιαραληθά θαη κε πεξηνξηζκό ησλ πξνηόλησλ κε δάραξε. Ελδεηθηηθά, έλα θαιό πξσηλό ζα
κπνξνύζε λα είλαη θξνπηνρπκόο κε δεκεηξηαθά ή 2 θέηεο ςσκί κε καξκειάδα ή έλα
βξαζηό απγό κε κηα θέηα ςσκί, έλα θξνύην επνρήο γηα δεθαηηαλό ή έλα γηανύξηη, θξέαο
ή ςάξη γηα κεζεκεξηαλό ζπλνδεπόκελν κε ιαραληθά θαη κηα θέηα ςσκί, κία κπάξα
δηακεηξηαθώλ γηα ζλάθ θαη ηέινο δπκαξηθά κε σκά ιαραληθά γηα δείπλν.
4) Ληπαξά 30-35%, θαηά πξνηίκεζε θπηηθέο ιηπαξέο νπζίεο, όπσο ην ειαηόιαδν, ην
ειηέιαην ή ην βνύηπξν θπξίσο γηα ην καγείξεκα θαη ηελ θαξύθεπζε ησλ ηξνθώλ.

5) Σηε θάζε απηή ηεο δσήο ηεο γπλαίθαο είλαη ζεκαληηθό λα κελ μερληέηαη ε
θαηαλάισζε λεξνύ. Η ζσζηή ελπδάησζε ηνπ νξγαληζκνύ,έρεη πνιύ ζεηηθέο επηπηώζεηο
ζηελ εγθπκνζύλε, γηαηί απμάλεη ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ δέξκαηνο (κεηώλνληαο ηηο
πηζαλόηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ξαγάδσλ) θαη πεξηνξίδεη κεξηθά από ηα πην ελνριεηηθά
ζπκπηώκαηα ηεο θύεζεο, όπσο ε δπζθνηιηόηεηα θαη ην πξήμηκν. Έηζη 6-8 πνηήξηα λεξό
ηελ εκέξα, θάπνηα από απηά κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κε θπζηθνύο ρπκνύο, πξνζνρή
όκσο δελ ηζρύεη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ λεξνύ κε άιια ξνθήκαηα όπσο ν θαθέο, ην ηζάη
θηι.

6) Εάλ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα λαπηίαο ,έκεηνη ή θανύξεο πξνηηκόηεξε είλαη ε
θαηαλάισζε κηθξώλ θαη ζπρλώλ γεπκάησλ. Με ηνλ ηξόπν απηό δηαηεξείηαη ζηαζεξό ην
επίπεδν ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα θαη ε εγθπκνλνύζα αηζζάλεηαη πην ελεξγεηηθή θαη
δξαζηήξηα. Γηα ηα ζηνκαρηθά πξνβιήκαηα, πξνηείλεηαη ε θαηαλάισζε κηαο ρνύθηαο
αλάιαησλ μεξώλ θαξπώλ ή 2-3 θξάθεξ θαηά πξνηίκεζε ην πξσί κε ηελ έγεξζε από ην
θξεβάηη.

ΕΞ ΚΑΙ ΚΤΗΗ

Γεληθά ην ζεμνπάιηθν δήηεκα ζηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζύλεο είλαη θάηη πνπ απαζρνιεί
ην δεπγάξη θαη είλαη ζπρλή απνξία ησλ δεπγαξηώλ ζηηο πξώηεο επηζθέςεηο ζην γηαηξό. Η
απάληεζε ζε απηό ην εξώηεκα είλαη ζεηηθή. Αλεμαξηήησο όκσο ηεο επηζπκίαο ηεο
γπλαίθαο λα έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή κε ην ζύληξνθό ηεο, ιακβάλνληαο ππόςηλ ηηο
νξκνληθέο αιιαγέο πνπ εθείλε πθίζηαηαη, πξέπεη λα εμεηαζηνύλ θάπνηνη παξάγνληεο.
Εάλ ινηπόλ ππάξρνπλ παπάγονηερ κινδύνος ζηελ θύεζε θαιό είλαη λα απνθεύγνληαη νη
επαθέο. Οη πην θνηλνί παξάγνληεο είλαη:
1) Ιζηνξηθό απνβνιώλ
2) Ιζηνξηθό πξνεγνύκελνπ πξόσξνπ ηνθεηνύ πξηλ ηηο 37 εβδνκάδεο ή ζεκάδηα πξόσξνπ
ηνθεηνύ όπσο πξόσξεο ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο
3) Αλεμήγεηε θνιπηθή αηκόξξνηα
4) Αλεπάξθεηα ηξαρήινπ, κηα θαηάζηαζε όπνπ ν ηξάρεινο αλνίγεη θαη εμαιείγεηαη
πξόσξα, απμάλνληαο ηελ πηζαλόηεηα λα μεθηλήζεη ν ηνθεηόο αθόκα θαη ζην δεύηεξν
ηξίκελν ηεο θύεζεο

5) Πξνδξνκηθόο πιαθνύληαο ή ρακειή πξόζθπζε
6) Πξνβιήκαηα ηεο κήηξαο όπσο ηλνκπώκαηα, ή δίθεξνο κήηξα (εθ γελλεηήο θαηάζηαζε
ζηελ νπνία, ε κήηξα ρσξίδεηαη από έλα δηάθξαγκα ή είλαη δύν μερσξηζηά ηκήκαηα, κε
ζπλέπεηα λα κελ ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο γηα ην έκβξπν θαη ζπλήζσο λα μεθηλάεη
πξόσξνο ηνθεηόο)
7) Πνιύδπκεο θπήζεηο όπνπ εμ'νξηζκνύ ζεσξνύληαη πςεινύ θηλδύλνπ
8) Κπήζεηο πνπ πξνέθπςαλ από πξνζπάζεηεο ρξόλσλ είηε κε θπζηθό ηξόπν είηε κεηά από
εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε
Εάλ δελ ππάξρεη θαλέλαο από ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, όπσο ήδε αλαθέξζεθε ην
δεπγάξη κπνξεί λα έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή. Παξ'όια απηά πνιινί ζύδπγνη θνβνύληαη
όηη θαηά ηε δηείζδπζε ηνπ πένπο απηό κπνξεί λα ρηππήζεη ην έκβξπν. Απηό όκσο δελ
είλαη αιήζεηα, γηαηί ην έκβξπν πξνζηαηεύεηαη από ηνλ ακληαθό ζάθν θαη από ηα
ηνηρώκαηα ηεο κήηξαο θαη ηνλ θιεηζηό ηξάρειν. Επίζεο, νη ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ νξγαζκνύ είλαη δηαθνξεηηθέο από ηηο σδίλεο ηνπ ηνθεηνύ.
Όκσο ην ζπέξκα πεξηέρεη έλα έλδπκν πνπ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηελ έλαξμε ηνπ
ηνθεηνύ, ηδηαίηεξα ζηηο ηειεηόκελεο θπήζεηο, γη’ απηό θαη πνιιέο θνξέο κεηά ηηο 37
εβδνκάδεο ζπζηήλεηαη ζην δεπγάξη λα έρεη επαθέο. Σπλήζσο, όκσο, ηα δεπγάξηα ην
βξίζθνπλ άβνιν. Οη γπλαίθεο γηαηί ηηο απαζρνιεί πεξηζζόηεξν ν επηθείκελνο ηνθεηόο θαη
ε κεηξόηεηα θαη νη άλδξεο γηαηί αηζζάλνληαη πεξίεξγα κε ην αιιαγκέλν ζώκα ηεο
ζπληξόθνπ ηνπο θαη γηαηί θνβνύληαη όηη κπνξεί λα βιάςνπλ ην έκβξπν.
Αλλαγέρ ζηο ζώμα
Κάπνηεο γπλαίθεο αλεζπρνύλ γηα ηηο αιιαγέο ζην ζώκα ηνπο. Νηώζνπλ πσο ην ζώκα
ηνπο παξακνξθώζεθε θαη δελ είλαη πηα ζέμη ζηα κάηηα ηνπ ζπληξόθνπ. Καζώο ηα
πξόηππα ηεο επνρήο καο πξνσζνύλ ηελ εηθόλα ηεο ιεπηήο, δξαζηήξηαο θαη επδηάζεηεο
γπλαίθαο, ζηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζύλεο δεκηνπξγείηαη επηπξόζζεην άγρνο, κε ην ζώκα
λα βαξαίλεη θαη λα αιιάδεη ζρήκα. Καη νη άληξεο αλεζπρνύλ κήπσο αιιάμνπλ δξακαηηθά
ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνεγνπκέλσο ηνπο άξεζαλ ζηε ζύληξνθν, γη’ απηό είλαη
ζεκαληηθό λα θξνληίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, θαηαλνώληαο
ηαπηόρξνλα όηη ππάξρνπλ πνιιέο πξνζσξηλέο αιιαγέο σο κέξνο απηήο ηεο θπζηθήο
δηαδηθαζίαο. Πνιινί άληξεο, πάλησο, βξίζθνπλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθή, ζειπθή θαη γήηλε ηε
λέα εηθόλα ηεο ζπληξόθνπ ηνπο.
Η γςναίκα ωρ μηηέπα
Θα είλαη, άξαγε, ην ίδην επηζπκεηή σο εξσηηθή ζύληξνθνο ή απηόο ν ξόινο ζα
αληηθαηαζηαζεί από ηνλ ξόιν ηεο κεηέξαο; Η γπλαίθα αλεζπρεί κήπσο ν ζύληξνθνο δελ
κπνξεί λα ηελ δεη πιένλ εξσηηθά. Εδώ θαιό είλαη λα ζπκάηαη πσο αθόκα θη αλ ν
ζύληξνθνο δελ έρεη δηάζεζε γηα ζεμ ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, απηό δελ ζεκαίλεη
νινθιεξσηηθή απόξξηςε ή όηη δελ ηελ αγαπάεη πηα. Εμάιινπ θαη νη άληξεο αλεζπρνύλ
κήπσο ε γπλαίθα είλαη ηόζν απνξξνθεκέλε από ηε λέα δσή πνπ πξόθεηηαη λα θέξεη ζηνλ

θόζκν, ώζηε πηα δελ ελδηαθέξεηαη γηα εθείλνπο. Καιό είλαη λα αλαξσηηνύληαη κήπσο
εζηηάδνπλ ππεξβνιηθά ζηελ εγθπκνζύλε θαη ην κσξό, θη έηζη ν ζύληξνθνο ληώζεη
παξακειεκέλνο. Είλαη όκσο ζεκαληηθό θη εθείλνο από ηελ πιεπξά ηνπ λα δείρλεη
κεγαιύηεξε ηξπθεξόηεηα θαη λα δίλεη επηβεβαίσζε, θαζώο ε γπλαίθα ληώζεη πεξηζζόηεξν
επάισηε ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.
Άγσορ για ηην έκβαζη ηηρ κύηζηρ
Σηηο κέξεο καο νη γπλαίθεο γίλνληαη κεηέξεο ζε κεγαιύηεξε ειηθία. Έρνπλ αξθεηέο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα, ελώ ν νηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο αθήλεη
πεξηζώξην κόλν γηα νιηγνκειείο νηθνγέλεηεο. Επίζεο ππάξρνπλ αξθεηέο θπήζεηο κε
ππνβνεζνύκελε αλαπαξαγσγή. Όια απηά, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ελεκέξσζε γηα ηαηξηθά
ζέκαηα θαη ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ εκβξύνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγνύλ ην άγρνο θαη
ηελ αλάγθε λα πξνζηαηεπηεί ην πνιύηηκν έκβξπν κε θάζε ηξόπν. Έηζη ε ζεμνπαιηθή
πξάμε κπνξεί λα ζεσξείηαη επηθίλδπλε. Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, όκσο, απηό είλαη
απιώο θνβία. Γη’ απηό είλαη θαιό νη κέιινληεο γνλείο λα ξσηνύλ ηνλ γπλαηθνιόγν γηα ην
ζεμ θαη λα εκπηζηεύνληαη ηα δεδνκέλα γηα ηελ πνξεία ηεο θύεζεο. Σπλήζσο δελ ππάξρεη
θαλέλα πξόβιεκα λα ζπλερηζηνύλ νη επαθέο έσο θαη ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο.
Φόβορ όηι ηο έμβπςο ‘καηαλαβαίνει’
Εηδηθά όηαλ αξρίδεη λα θηλείηαη θαη λα θινηζάεη, κπνξεί νη κέιινληεο γνλείο λα ληώζνπλ
ζαλ λα ππάξρεη θάπνηνο παξαηεξεηήο ζηε ζεμνπαιηθή πξάμε. Ή κπνξεί λα θνβνύληαη
κελ ην ηξαπκαηίζνπλ. Επίζεο ε παξνπζία ηνπ καο ππελζπκίδεη ηνλ γνλετθό ξόιν πνπ
κπνξεί λα αλαζηέιιεη ηελ εξσηηθή δηάζεζε ή θαη ηνλ νξγαζκό. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα
όκσο απηέο είλαη δηθέο ηνπο ζθέςεηο. Τν κσξό είλαη θαιά πξνζηαηεπκέλν θαη δελ
ελνριείηαη από ηε δηείζδπζε. Οη ζύληξνθνη κπνξνύλ λα επηιέμνπλ άιιεο ζηάζεηο αλ νη
ίδηνη ελνρινύληαη από ηηο θηλήζεηο ηνπ κσξνύ, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άιινπο
ηξόπνπο ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο ρσξίο δηείζδπζε. Δελ ρξεηάδεηαη λα ληώζνπλ ελνρέο,
απνγνήηεπζε ή ζπκό αλ δελ ληώζνπλ άλεηα ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθή πξάμε. Η
εγθπκνζύλε δελ θξαηάεη γηα πάληα! Σηε δηάξθεηά ηεο, όκσο, είλαη ζεκαληηθό λα
ζεβόκαζηε θαη λα ζπδεηάκε ηα άγρε θαη ηηο αλαζθάιεηεο ηνπ ζπληξόθνπ.
ςναιζθημαηικέρ μεηαβολέρ
Οη νξκνληθέο κεηαβνιέο, νη αιιαγέο ζην ζώκα, νη αιιαγέο ζηνπο ξόινπο θαη ηηο
δξαζηεξηόηεηεο, νη λέεο ππνρξεώζεηο θαη ε ηήξεζε δηαδηθαζηώλ είλαη ινγηθό λα
πξνθαινύλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα θαη κεηαπηώζεηο. Δελ είλαη πάληα εύθνιν λα
δηαηεξεζεί ακείσηε ε εξσηηθή δηάζεζε θαη δξαζηεξηόηεηα. Σηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο ε ζεηηθή ςπρνινγία θέξλεη πην θνληά ην δεπγάξη. Καιό είλαη λα ζπκνύληαη
πσο ε ζεηηθή αμηνιόγεζε ηνπ εαπηνύ ηνπο, ε ππνζηήξημε από ηνπο νηθείνπο θαη ε
απνδνρή ηεο λέαο θαηάζηαζεο, θαζώο θαη ε θαιή επηθνηλσλία κε ηνλ ζύληξνθν
ιεηηνπξγνύλ πξνζηαηεπηηθά θαη ηηο επεξεάδνπλ ιηγόηεξν νη ηπρόλ ζπλαηζζεκαηηθέο
κεηαβνιέο.
ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΔΠΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΥΔΙΑ

Τέινο, κεηά ηνλ ηνθεηό μεθηλάεη κηα πεξίνδνο θνύξαζεο θαη επζπλώλ γηα ην δεπγάξη, κε
ην κσξό λα απνξξνθάεη ηνλ ρξόλν ηνπο. Σπλήζσο νη επαθέο επηηξέπεηαη λα μεθηλάλε
κεηά από έλα δηάζηεκα επνύισζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ πεξηλένπ αλ ε γπλαίθα έρεη γελλήζεη

θπζηνινγηθά ή ηεο νπιήο ηεο θαηζαξηθήο, ζπλήζσο πεξίπνπ ζαξάληα κέξεο κεηά ηνλ
ηνθεηό. Τόηε έρνπλ ζηακαηήζεη θαη ηα ιόρεηα, ην αίκα πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ηνλ ηνθεηό
θαη θξαηάεη δηαθνξεηηθό δηάζηεκα ζε θάζε γπλαίθα, αλάινγα θαη κε ην πόζν ζπρλά
ζειάδεη. Γεληθά, θαιό είλαη λα πξνεγείηαη κηα επίζθεςε ζηνλ γπλαηθνιόγν πνπ ηελ
παξαθνινπζεί γηα λα βεβαησζεί όηη όια είλαη εληάμεη θαη κεηά λα μεθηλνύλ νη επαθέο ηνπ
δεπγαξηνύ, πάληα κε πξνζνρή ζηελ αξρή, γηαηί ην πξώην δηάζηεκα ππάξρεη επαηζζεζία
ζηελ πεξηνρή θαη ν θόβνο ηεο γπλαίθαο όηη κπνξεί λα πνλέζεη είλαη ηζρπξόο. Γη’ απηό θαη
ην δεπγάξη πξέπεη λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί θαη λα μεθηλάεη ζηγά ζηγά ηελ επηζηξνθή ζηε
ζεμνπαιηθόηεηα.
Σι κάνει μια εγκςμονούζα λοιπόν αν…
- Τπάπσει αςξημένη επιθςμία; Σπλήζσο δελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα, εθηόο αλ γηα
ηαηξηθνύο ιόγνπο επηβάιιεηαη πξνζνρή. Τν ζπδεηάηε κε ηνλ γηαηξό ζαο θαη
απνιακβάλεηε ηελ αλαλεσκέλε επαθή κε ηνλ ζύληξνθό ζαο.
- Τπάπσει μειωμένη επιθςμία ή ςπάπσει διαθοπά ζηην επιθςμία ανάμεζα ζηοςρ
ζςνηπόθοςρ; Σπδεηάηε, ζηεξίδεηε, επηβεβαηώλεηε, απνδέρεζηε, βξίζθεηε ελαιιαθηηθνύο
ηξόπνπο εξσηηθήο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη… πεξηκέλεηε!
Σε θάζε πεξίπησζε, ην κνίξαζκα ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη ε ζσκαηηθή επαθή ζα
βειηηώζεη ηε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνύ θαη ζα ηνπο πξνεηνηκάζεη γηα ην λέν ηνπο ξόιν»!

