
ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

Τι μεταδίδεται και τι όχι…



Oral sex…

• Ο στοματικός έρωτας αφορά την πρόκληση 
ερεθισμού του πέους , του κόλπου και του 
πρωκτού

Cunnilingus (Oral Vaginal Contact)

Fellatio (Oral Penile Contact)

Analingus (Oral Anal Contact)



H.I.V. ?
• 6-8% των νέων ΗΙV λοιμώξεων (!)

• Με δεδομένη τη συχνότητα του στοματικού 
σεξ, και ότι οι υψηλού ρίσκου λαμβάνουν 
προφύλαξη σε κολπικό/πρωκτικό σεξ

DA Hawkins, Sex Transm Infect. Oct 2001



H.I.V. ?
• Το σάλιο δρα προστατευτικά με αρκετά 

αντιϊκά συστατικά όπως θρομβοσπονδίνη και 
αναστολέα πρωτεάσης λευκοκυττάρων (SLPI),
αλλά αυτά πιθανόν να υπερνικώνται λόγω 
του όγκου του μολυσμένου σπερματικού 
υγρού

• Cohen MS et al., Lancet 2000;356:272.



H.I.V. ?

• Ενδοστοματική 
εκσπερμάτιση

• Υψηλό ϊικό
φορτίο

• Ενδοστοματικές 
βλάβες

Πλέον 
ενοχοποιητικοί 

παράγοντες



“There is a risk of HIV transmission during 
unprotected oral sex. This risk is less than from 
unprotected penetrative anal or vaginal sex. The 

risk of HIV and other sexually-transmitted 
infections can be reduced by using a condom for 
all forms of penetrative sex, including oral sex.

If a condom is not used, avoidance of ejaculation 
into the mouth probably lessens (but does not 

eliminate) the risk of HIV transmission.”



Sex Transm Inf 1998;74:6–10



Herpes Simplex Virus ?

• Έρπης γεννητικών οργάνων HSV-2 και ο 
επιχείλιος έρπης HSV-1

• είναι πιθανό για κάθε είδος ιού να μολύνει 
και γεννητικά όργανα και στοματική 
κοιλότητα

• Μεταδίδεται ακόμα και όταν δεν έχει εμφανή 
συμπτώματα 



Herpes Simplex Virus ?
• Αυξανόμενα περιστατικά HSV-1

Wald et al ,1994

• Περιπτώσεις μετάδοσης του HSV 1 συνιστούν 
ότι το στοματικό σεξ είναι βασικός 
παράγοντας, ενώ η γεννητική μετάδοσή του 
είναι πιθανώς λιγότερο σημαντική

Woolley PD. 1991, Lafferty et al 1987



Ηuman Papiloma Virus?
• Δε μεταδίδεται με σωματικα υγρά, αλλά με 

δερματικη επαφή

• Καλοήθη κονδυλώματα τύποι 6 και 11

• Κακοήθεια (σε τράχηλο αλλά και σε 
στοματοφάρυγγα εκ πλακώδους επιθηλίου) 
τύποι 16 κ 18



Ηuman Papiloma Virus?
7,3% ανιχνεύεται στον στοματοφάρυγγα• 7,3% ανιχνεύεται στον στοματοφάρυγγα
γενικού πληθυσμού (με πιο συχνό τον τύπο 
16-1,1%)

• Εμβολιασμός                   μείωση κατά 5% όλων
των περιπτώσεων καρκίνου κεφαλής και 
τραχήλου στην Β.Αμερική(!)

Sanders AE et al, Oral Diseases 2012



Sex Transm Inf 1998;74:6–10



Ηπατίτιδες?
• HBV κυρίως από στοματοπρωκτική επαφή

(Schreeder et al 1982, Reiner et al 1982) 

• Hep A ομοίως (Corey et al 1980)

• HCV σπανίως μεταδίδεται σεξουαλικά

(Melbye et al 1990, Tor et al 1990)





Στοματικός έρωτας….

….ασφαλέστερος από μια ελεύθερη 
σεξουαλική επαφή……

…..αλλά όχι ασφαλής!


