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Οι γυναίκες που δυσκολεύονται να 
φτάσουν στον οργασµό, µπορεί σύ-
ντοµα να βοηθηθούν από ένα νέο 

φάρµακο, που δοκιµάζεται σε µορφή ρινι-
κού σπρέϊ. Ποσοστό έως 30% των γυναι-
κών πάσχει από την επονοµαζόµενη ανορ-
γασµία, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει 
κάποια θεραπεία γι’ αυτήν. 

∆ιεθνής οµάδα επιστηµόνων ανακοί-
νωσε ότι το σπρέϊ, που ήδη αποκαλείται 
«γυναικείο βιάγκρα» στους επιστηµονι-
κούς κύκλους, βρίσκεται στη φάση ΙΙ των 
κλινικών δοκιµών. Ουσιαστικά είναι µία 
θεραπεία µε βάση την τεστοστερόνη, η 
οποία πιστεύεται πως δρα µε δύο τρό-
πους: αφ’ ενός ενεργοποιεί τα τµήµατα του 
εγκεφάλου που σχετίζονται µε την ερωτική 
διέγερση, αφ’ ετέρου αυξάνει την ροή του 
αίµατος στα γεννητικά όργανα της γυναί-
κας. Η ονοµασία του σπρέι είναι tefina, 
ενώ πρέπει να χρησιµοποιείται δύο ώρες 

πριν από το σεξ. Η επίδρασή του tefina 
διαρκεί έξι ώρες. 

Οι ερευνητές εκτιµούν ότι δεν θα υπάρ-
χουν στις γυναίκες ανεπιθύµητες ενέργει-
ες (όπως ακµή, αυξηµένη τριχοφυΐα στο 
σώµα ή βάθυνση της φωνής) από τη λήψη 
του σπρέι, ούτε ότι θα υπάρχει πρόβληµα 
εάν µία γυναίκα χρησιµοποιήσει το σπρέι, 
αλλά δεν κάνει σεξ.

Το σπρέι επινόησαν ερευνητές από την 
καναδική φαρµακευτική εταιρεία Trimel, 
αλλά τις κλινικές δοκιµές έχουν αναλάβει 
επιστήµονες από το Πανεπιστήµιο Case 
Western Reserve στις ΗΠΑ, το Πανεπιστή-
µιο Monash στην Αυστραλία και από πανε-
πιστήµια του Καναδά.

«Εκτιµούµε ότι η θεραπεία αυτή θα δρα 
στις γυναίκες όπως το βιάγκρα στους άν-
δρες», δήλωσε η ενδοκρινολόγος Σούζαν 
Ντέιβις, καθηγήτρια Υγείας των Γυναι-
κών στο Πανεπιστήµιο Monash. «Αντί να 

υποβάλλονται σε κάποια χρόνια αγωγή, 
οι γυναίκες θα µπορούν να παίρνουν το 
φάρµακο όποτε αναµένουν σεξουαλική 
δραστηριότητα». Και συνέχισε: «Σε προγε-
νέστερες έρευνές µας έχουµε διαπιστώσει 
ότι στις γυναίκες µε χαµηλό ενδιαφέρον 
για το σεξ, µια αγωγή µε τεστοστερόνη όχι 
µόνον βελτιώνει την ερωτική επιθυµία και 
διέγερση, αλλά αυξάνει την ικανότητα της 
γυναίκας να φτάσει σε οργασµό».

Όπως εξήγησε η δρ Ντέιβις, η σεξουαλι-
κή δυσλειτουργία έχει σηµαντικές επιπτώ-
σεις στη ζωή των γυναικών. «Σε προγενέ-
στερες µελέτες µας έχουµε ανακαλύψει ότι 
στις ηλικίες κάτω των 50 ετών, πολλές 
γυναίκες οι οποίες δεν αποκοµίζουν σε-
ξουαλική ικανοποίηση εξακολουθούν να 
συµµετέχουν στην ερωτική πράξη τουλά-
χιστον πέντε φορές τον µήνα, για να µην 
δηµιουργηθεί πρόβληµα στη σχέση τους», 
είπε. «Επιπλέον, έχουµε δηµοσιεύσει µε-

λέτες που δείχνουν ότι πολλές γυναίκες 
µε φτωχή σεξουαλική λειτουργικότητα 
έχουν χαµηλότερη ευεξία, παρότι δεν πά-
σχουν από κατάθλιψη. ∆εν έχουµε πολλά 
να προσφέρουµε στις γυναίκες µε ανοργα-
σµία και η νέα µας έρευνα θα µπορούσε 
να αποτελέσει ορόσηµο για όσες υποφέ-
ρουν εξαιτίας της».

Οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου 
Monash επιστρατεύουν νεαρές γυναίκες 
από τέσσερις πόλεις της Αυστραλίας για να 
συµµετάσχουν στην µελέτη τους, η οποία 
είναι διεθνής και ήδη έχει αρχίσει σε ΗΠΑ 
και Καναδά.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης ΙΙ των 
κλινικών δοκιµών και εφ’ όσον αυτή είναι 
επιτυχής, το σπρέι θα πρέπει να περάσει 
µε επιτυχία την φάση ΙΙΙ των δοκιµών, για 
να µπορέσει ζητηθεί έγκριση για ευρεία 
διάθεσή του από τις αρµόδιες ρυθµιστικές 
Αρχές.

Αυστραλοί επιστήµονες ανακοίνωσαν 
ότι κατάφεραν να αναπτύξουν ένα 
απλό αιµατολογικό τεστ που µπο-

ρεί να εντοπίσει τον καρκίνο του παχέος 
εντέρου. Σύµφωνα, µάλιστα, µε το δίκτυο 
ABC, αν και υπάρχουν αποτελεσµατικά δι-
αγνωστικά τεστ για τον συγκεκριµένο τύπο 
καρκίνου, πολλοί αποφεύγουν να υποβάλ-
λονται σε αυτά διότι συνήθως περιλαµβά-
νουν κωλονοσκόπηση ή απεικονιστικές 
εξετάσεις.

Αυτό ακριβώς επιχειρούν να αλλάξουν 
ερευνητές από την Γονιδιωµατική Κλινική 
CSIRO της Μελβούρνης, επισηµαίνοντας 
ότι η παρουσία καρκινικών όγκων στο 
έντερο µπορεί, πλέον, να ανιχνευτεί µε µια 
εξέταση αίµατος. Όπως εξήγησε ο Larry La 
Pointe, ένας εκ των ερευνητών, «εντοπίσα-

µε µια οµάδα γονιδίων που εµφανίζονται 
να είναι τροποποιηµένα σε ασθενείς που 
έχουν καρκίνο του παχέος εντέρου. Το 
πρωτοποριακό είναι ότι, πλέον, έχουµε τη 
δυνατότητα να εντοπίσουµε αυτές τις αλλα-
γές στο αίµα των ασθενών».

Οι εξετάσεις αίµατος σε σχεδόν 300 αν-
θρώπους έδειξαν ότι το τεστ ήταν περισσό-
τερο από 70% ακριβές όσον αφορά στον 
εντοπισµό παρουσίας όγκων.

«Αυτό σηµαίνει ότι ήµασταν σε θέση να 
εντοπίσουµε τρεις στους τέσσερις ασθενείς 
µε τη νόσο», δήλωσε ο La Pointe.

Το ABC αναφέρει, επίσης, ότι το τεστ θα 
αρχίσει σύντοµα να δοκιµάζεται σε 3.000 
άτοµα, ώστε να εξαχθούν ακριβέστερα συ-
µπεράσµατα. Εκτιµάται, δε, ότι θα µπορού-
σε να είναι διαθέσιµο το επόµενο έτος.

Η έρευνα που έγινε στην Αυστραλία 
για λογαριασµό µεγάλης εταιρίας 
προφυλακτικών, ήταν αποκαλυπτι-

κή: Μια γυναίκα, ακόµη και οι πιο ντρο-
παλές, τα «σιγανά ποταµάκια» που λέµε 
χαριτωµένα, σκέφτεται το σεξ τουλάχιστον 
κάθε µέρα. Και αν αναρωτιέστε πόσες φο-
ρές τη µέρα διαβάστε παρακάτω: Σχεδόν 2 
φορές τη µέρα, για την ακρίβεια 1,90 φο-
ρές, µια γυναίκα θα σκεφτεί το σεξ. Αυτό 
µεταφράζεται σε 192 φορές το χρόνο. Και 
εάν αναρωτιέστε γιατί στην αρχή αναφερ-
θήκαµε στα... «σιγανά ποταµάκια» σας 
λέµε ότι η έρευνα αποκάλυψε πως ακό-
µη και οι γυναίκες που ντρέπονται, ή δεν 
είναι απελευθερωµένες και δεν τολµούν 
να µιλήσουν ανοιχτά για σεξ, και προβά-
λουν ένα άλλο προφίλ, ακόµη και αυτές 
το σκέφτονται. Η ίδια έρευνα αποκάλυψε 
ότι τέσσερις στις 10 γυναίκες κάνουν σεξ 

µε κάποιον καινούριο σύντροφο στο τρί-
το ραντεβού και το 73% µέσα στον πρώ-
το µήνα. Επίσης, σχεδόν το 11% κάνουν 
σεξ στο πρώτο ραντεβού και ένα επιπλέον 
28% µέχρι το δεύτερο ή τρίτο ραντεβού. 
Επίσης µία στις 3 (34%) λένε πως έκαναν 
σεξ µέσα σε ένα µήνα και 13% µέσα σε 3 
µήνες. Παρ’ όλα αυτά το σεξ είναι ακόµη 
ένα θέµα που όταν συζητιέται κάνει τις πε-
ρισσότερες να κοκκινίζουν. Έτσι, το 48% 
των γυναικών παραδέχονται πως ντρέ-
πονται να µιλούν γι’ αυτό, ακόµη και µε 
άλλες φίλες τους. Όταν όµως οι αναστολές 
χαθούν τότε το 70% , όταν µιλούν για σεξ, 
υπερβάλλουν ή λένε ψέµατα. Κάτι σαν τις 
ανδροπαρέες. 

Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι 1 στις 10 γυ-
ναίκες λένε πως µια επίσκεψη στο γιατρό 
για αντισύλληψη είναι πιο ψυχοφθόρα κι 
από την επίσκεψη στον οδοντίατρο.

∆οκιµάζουν φάρµακο 
για τον γυναικείο οργασµό 
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Αιµατολογικό τεστ 
ανιχνεύει τον καρκίνο 
του παχέος εντέρου

Πόσες φορές τη µέρα, 
σκέφτεται µια γυναίκα το σεξ; 


