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Náš příspěvek je vážný, ba smutný, ale obsahuje i optimistické prvky.

Sexuální poradenství by mělo být běžnou součástí léčebně preventivní péče i u
chronicky nemocných žen včetně pacientek onkologických. Cílem této studie bylo
srovnat povšechné parametry výskytu a charakteru sexuálních poruch u žen po
léčbě zhoubného nádoru prsu a  u žen po léčbě zhoubného nádoru rodidel.

Klinický soubor (N = 317) zahrnoval nemocné s diagnózou zhoubného nádoru
prsu (podskupina N1 = 154) nebo rodidel (podskupina N2 = 163). Jednalo se

tedy o postižení těch orgánů, které mají těsný vztah k sexualitě a k reprodukci.
Vyšetření se uskutečnilo v rámci lázeňského léčebného pobytu ve Františkových
Lázních. Věk nemocných se pohyboval v podskupině N1 mezi 26 a 67 lety a v

podskupině N2 mezi 20 a 63 lety. Celý soubor vyšetřil první autor formou

řízených rozhovorů, a to na podkladě svého vlastního vyšetřovacího schématu,
které obsahovalo pro podskupinu N1 216 položek a pro podskupinu N2
203 položky. Dále byly použity tyto čtyři dotazníky: Heterosexuální vývoj ženy
(HTVŽ), Pohlavní aktivita ženy (PAŽ), Sexuální funkce ženy (SFŽ) a dotazník N5,

kterým je posuzován výskyt a intenzita neurotických symptomů.

Tabulky 1, 2 a 3 obsahují jednak absolutní počty probandek a jednak procentuální
vyjádření týchž výsledků. V tabulkách 1 a 2 jsou hvězdičkami označeny dvojice
hodnot, které se podílejí statisticky významně na rozdílu porovnávaných
podskupin N1 a N2. V popisu tabulek 1, 2 a 4 jsou výsledky použitých

statistických testů vykazující statistickou významnost na hladině p = 0,05
značeny jednou hvězdičkou v rámečku; podobně dvěma hvězdičkami pro
p = 0,01 a třemi pro p = 0,001.

Pro zjednodušení prezentace výsledků zde uvádíme označení tří údobí, na která
jsme se při svém šetření pochopitelně zaměřovali především:

A ... období posledního roku před stanovením diagnózy  zhoubného nádoru;

B ... období obnovování pohlavního soužití po léčbě (operaci  nebo aktinoterapii);

C ... období posledního roku před naším sexuologickým  vyšetřením.

Tab. 1. Výskyt poruch sexuální funkce v posledním roce před  stanovením
diagnózy základního onemocnění

0 ... žádná porucha

1 ... algopareunie, popřípadě dyspareunie

2 ... vaginismus

3 ... hypolibidinie, popřípadě alibidinie

4 ... sexuální averze

5 ... jiná porucha sexuální funkce

6 ... poruchy sexuální funkce úhrnem (součet kategorií 1 až 5)

0 1 2 3 4 5 Celkem 6



 -------------------------------------------------------------------------

 Prs 140* 3* 0 7 2 2*| 154 | 14*

 Rodidla 117* 28* 0 5 0 13*| 163 | 46*

 --------------------------------------------------------|--------|-------

 Celkem 257 31 0 12 2 15 | 317 | 60

 0 1 2 3 4 5 Celkem 6

 -------------------------------------------------------------------------

 Prs 90,9* 1,9* 0,0 4,5 1,3 1,3*| 100,0 | 9,0*

 Rodidla 71,8* 17,2* 0,0 3,1 0,0 8,0*| 100,0 | 28,3*

 --------------------------------------------------------|--------|-------

 Celkem 81,1 9,8 0,0 3,8 0,6 4,7 | 100,0 | 18,9

                                                ┌───┐

 chí-kvadrát = 32,390; st. vol. = 4; p = 0,0001 │***│

                                                └───┘

Tabulka 1 ukazuje, že již pro údobí A jsme zjistili nemalý výskyt poruch sexuální
funkce, a to zejména v podskupině N2; v ní se přitom relativně nejčastěji

vyskytuje "algopareunie, popřípadě dyspareunie" (17,2 %). V podskupině N1 je

výskyt "algopareunie, popřípadě dyspareunie" ve srovnání s N2 nízký (1,9 %).

Z tabulky 2 vidíme, že v údobí C je úhrnný výskyt poruch sexuální funkce v N2
(54,6 %) signifikantně vyšší než v N1 (26,7 %). Tento statisticky vysoce

významný rozdíl mezi podskupinami je dán třemi kategoriemi (označenými
hvězdičkami): žádná porucha, algopareunie, popřípadě dyspareunie, jiná porucha
sexuální funkce. Přitom z kategorií 1 až 5 je tu relativně nejčetnější právě "jiná
porucha sexuální funkce". Do tohoto sloupce 5 tabulky 2 byly zařazeny například
případy, kdy podle údajů probandky sexuální soužití dosud nebylo obnoveno,
nebo se dvojice o jeho obnovení vůbec nepokusila; dále případy úplného chybění
lubrikace a lubrikace nedostatečné či opožděné; rovněž ženy, které si stěžovaly
na subjektivní snížení prostornosti celé pochvy nebo zúžení poševního vchodu;
atd.

Tab. 2. Výskyt poruch sexuální funkce v posledním roce před
sexuologickým vyšetřením

0 ... žádná porucha

1 ... algopareunie, popřípadě dyspareunie

2 ... vaginismus

3 ... hypolibidinie, popřípadě alibidinie

4 ... sexuální averze

5 ... jiná porucha sexuální funkce

6 ... poruchy sexuální funkce úhrnem (součet kategorií 1 až 5)



U čtyř žen z podskupiny N1 nebyl tento aspekt hodnotitelný.

0 1 2 3 4 5 Celkem 6

 -------------------------------------------------------------------------

Prs 110* 6* 0 15 0 19*| 150 | 40*

Rodidla 74* 34* 0 9 1 45*| 163 | 89*

Celkem 184 40 0 24 1 64 | 313 | 129

0 1 2 3 4 5 Celkem 6

Prs 73,3* 4,0* 0,0 10,0 0,0 12,7*| 100,0 | 26,7*

Rodidla 45,4* 20,9* 0,0 5,5 0,6 27,6*| 100,0 | 54,6*

Celkem 58,8 12,8 0,0 7,7 0,3 20,4 | 100,0 | 41,2

chí-kvadrát = 39,234; stupeň volnosti = 4; p = 0,0001 │***│

Porovnejme tabulku 2 s tabulkou 1:

V údobí C bylo procentuální zastoupení (celkový počet) případů sexuálních
dysfunkcí (v N1 26,7 % a v N2 54,6 %) v obou podskupinách podle očekávání

výrazně vyšší než v údobí A (v N1 9,0 % a v N2 28,3 %). Uplatňuje se tu známý

fakt, že terapie zhoubného nádoru sexuální funkci pacienta blokuje více než
vlastní onemocnění. V rámci celého souboru N nastal nárůst případů poruch
sexuální funkce z 18,9 % na 41,2 %, tj. celkový nárůst o 22,3 % souboru N (o
69 žen). Z tohoto povšechného pohledu nehraje velkou roli skutečnost, že v
kategorii sexuální averze došlo naopak k úbytku (jen o jeden případ) a že výskyt
vaginismu byl v obou sledovaných údobích nulový. 

Tab. 3. Celkový průběh pohlavních styků v posledním roce  před
sexuologickým vyšetřením ve srovnání s obdobím  posledního roku před
stanovením diagnózy základního  onemocnění

K otázce o celkovém průběhu pohlavních styků měly probandky  následující
nabídku odpovědí:

1 ... přibližně stejný

2 ... mírně zhoršený

3 ... výrazně zhoršený

4 ... sexuální soužití dosud neobnoveno

5 ... zlepšený

Tento aspekt byl hodnotitelný u 151 ženy z podskupiny N1  a 159 žen z N2.

1 2 3 4 5 Celkem 6

Prs 82 32 16 9 12 | 151 | 57

Rodidla 64 36 26 19 14 | 159 | 81

Celkem 146 68 42 28 26 | 310 | 138

1 2 3 4 5 Celkem 6

Prs 54,3 21,2 10,6 6,0 7,9 | 100,0 | 37,8

Rodidla 40,3 22,6 16,4 11,9 8,8 | 100,0 | 50,9



Celkem 47,1 21,9 13,5 9,0 8,4 | 100,0 | 44,4

6 ... zhoršení celkového průběhu pohlavních styků úhrnem  (součet kategorií 2 až
4)

Úhrnné zastoupení těch párů, u kterých můžeme považovat celkový průběh
pohlavních styků (neboli sexuálního soužití) za zhoršený (opět jde o porovnání
údobí C oproti údobí A), určíme z tabulky 3 sečtením kategorií 4, 3 a 2: Činí v
podskupině N1 37,8 % (57 žen) a v N2 50,9 % (81 žen).

Tab. 4. Míra uplatnění sexuálního poradenství u žen  s diagnózou
zhoubného nádoru prsu nebo rodidel

Všechny hodnoty uvedené v tabulce se týkají celého období B + C.

N1 = 154   N2 = 163 signif.

PRS    RODIDLA  rozdílu

Zastoupení žen, které se svěřily některému zdravotníkovi   9,7 %      22,1 % ** 

Zastoupení žen, které se svěřily gynekologovi        3,2 %   16,0 %    **
Zastoupení žen, které pro sex. obtíže již podstoupily léčbu   3,9 %   12,3 % **

N = N1 + N2 = 317   

PRS  nebo RODIDLA   

Zastoupení žen, které se svěřily některému zdravotníkovi         16,1 % 

Zastoupení žen, které pro sex. obtíže již podstoupily léčbu          8,2 % 

V podskupině N1 se některému zdravotnickému pracovníkovi svěřila se svými

sexuálními problémy každá desátá žena (9,7 %) a v N2 více než každá pátá

(22,1 %; p = 0,0017). Je dobře pochopitelné, že gynekologovi se svěřilo více
pacientek (p = 0,0017) z podskupiny N2 (16,0 %) než z N1 (3,2 %). Sexuologovi

(a stejně tak zdravotní sestře) se nesvěřila žádná probandka. Dalším specialistům
zabývajícím se lidskou sexualitou - psychologovi nebo psychiatrovi - se z celého
souboru svěřily pouze dvě ženy.

Počet pacientek léčených k datu našeho šetření pro sexuální obtíže (v N1 3,9 % a

v N2 12,3 %; p = 0,0066; 8,2 % celého souboru) je přibližně jen poloviční oproti

počtu těch, jež se některému zdravotníkovi se svými sexuálními problémy svěřily
(16,1 % souboru). Je možné, že v některých případech svěřený stesk léčbu
skutečně ani nevyžadoval. Přesto je zřejmé, že v aplikování léčebných opatření
(včetně psychoterapie) jsou zde velké rezervy, a to přinejmenším v
kvantitativním smyslu.

Z výsledků naší studie vyplývají tři zcela základní poznatky (viz
tab. 3 a 4):

1. S vědomím jistého zjednodušení problematiky lze říci, že  relativní zhoršení
sexuální funkce, a to různého stupně  závažnosti, postihlo téměř dvě pětiny
probandek (37,8 %)  po léčbě zhoubného nádoru prsu a každou druhou
probandku  (50,9 %) po léčbě zhoubného nádoru rodidel. Naopak ke  zlepšení v
sexuálním životě oproti stavu před nemocí  došlo podle očekávání mnohem
vzácněji: V N1 u více než  každé třinácté ženy (7,9 %) a  v N2 u každé jedenácté

(8,8 %). U zbývající téměř poloviny celého souboru N  (47,1 %) byl celkový
průběh pohlavních styků v posledním  roce před sexuologickým vyšetřením



přibližně stejný jako  v posledním roce před stanovením diagnózy základního
onemocnění.

2. Zhoršení sexuální funkce je celkově u žen po léčbě  zhoubného nádoru rodidel
častější než u žen po léčbě  zhoubného nádoru prsu, zřejmě především v
důsledku  organického postižení rodidel.

3. V době, kdy jsme výzkum uzavírali, jsme konstatovali, že  ženy léčené pro
zhoubné nádorové onemocnění prsu nebo  rodidel v naší zemi jen zcela výjimečně
vstupují do  kontaktu s odborníky zaměřenými na sexuální poradenství  a
rehabilitaci.

 Literatura u autorů.


