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

Cílem sdělení byl podrobnější rozbor dílčích parametrů při porovnání změn
sexuální funkce u žen po léčbě zhoubného nádoru prsu a  u žen po léčbě
zhoubného nádoru rodidel.

Ohledně popisu klinického souboru a metodiky i způsobu prezentace výsledků
odkazujeme na naši předchozí studii (viz výše).

V následujících tabulkách 1a a 1b jsou uvedeny nejpodstatnější z výsledků
signifikantních alespoň na pětiprocentní hladině významnosti. Jen k některým z
nich jsou navíc připojeny těsně související hodnoty, které se na rozdílu
porovnávaných podskupin nepodílejí statisticky významně (značeno NS).

Tab. 1a. Detailní charakteristiky změn sexuální funkce

ÚDOBÍ  N1 = 154   N2 = 163 signif.

PRS    RODIDLA  rozdílu

CELKOVÉ NARUŠENÍ

KOITÁLNÍ FUNKCE           MENŠÍ   VĚTŠÍ

Sexuální soužití vůbec neobnovilo          6,0 %   11,9 %  **

Úhrnný výskyt poruch       A   9,0 %   28,3 %  ***

sexuální funkce           C  26,7 %   54,6 %  ***

Zvýšená citlivost          B  4,5 %   27,6 %  ***

poševní sliznice          C  2,6 %   14,1 %  ***

Lubrikace                  B  1,9 %   12,9 %  ***

úplné chybění           C  1,9 %   4,3 %  NS

Lubrikace                  B  5,8 %   15,3 %  ***

nedostatečná              C  3,2 %   16,0 %  ***

Lubrikace                  │  B  │   5,8 %   │    9,8 %  │  NS   │

opožděná                  C  5,8 %   7,4 %  NS

Lubrikace                  B  13,5 %   38,0 %  ***

- poruchy celkem          C  10,9 %   27,7 %  

Vaginismus                 C  0,0 %   0,0 %  NS

Algopareunie či dyspareunie  C  4,5 %   22,7 %  ***

Poševní vchod - bolesti, pálení, svědění  C  3,9 %   14,7 %  **

Hlubší partie pochvy - bolesti, pálení, svědění  C  2,6 %   16,0 %  ***

Začátek pohlavního spojení  - bolesti, pálení, svědění  C  3,2 %   19,0 %  ***

Další průběh styku - bolesti, pálení, svědění  C  2,6 %   13,5 %  ***

Období po styku - bolesti, pálení, svědění  C  1,9 %   7,4 %  *



Současný výskyt tří či více somatických obtíží     C  1,9 %   17,8 %  ***

Zkrácení prekoit. předehry C  16,4 %   12,1 %  NS

Prodloužení předehry       C  11,4 %   25,0 %  *

Dosahování orgasmu koitálně vaginálně        C  79,9 %   67,5 %  *

Za důležité považujeme zjištění (viz tab. 1a), že v N2 došlo u plných dvou třetin z

probandek trpících po léčbě tumoru úplným chyběním lubrikace k jejímu
obnovení, a to přinejmenším částečnému. Zastoupení takto postižených tu totiž
kleslo z 12,9 % v údobí B na 4,3 % v údobí C.

Pro údobí B jsme konstatovali, že maligní tumor rodidel a jeho léčba (ve srovnání
s tumorem prsu) s sebou přinášejí častější výskyt poruchy (p = 0,0001) ve
smyslu lubrikace chybějící nebo lubrikace nedostatečné. Podrobný rozbor ukázal,
že řada z těch probandek souboru N, kterých se problém týkal, nebyla schopna se
svými partnery prodloužit trvání předehry před koitem a případně tak navodit
lubrikaci "opožděnou". Z velké většiny se přitom jednalo o ženy po léčbě
zhoubného nádoru rodidel.

Je pozoruhodné, že žádná ze 317 probandek souboru neuvedla výskyt vaginismu
(a to ani v jednom ze sledovaných údobí). Totiž ani u těch probandek, které až do
data našeho sexuologického vyšetření pohlavní soužití vůbec neobnovily (v N1
6,0 % a v N2 11,9 %), se nejednalo o mimovolní, reflexní křečovité stahy

svalstva svírajícího poševní vchod.

Algopareunie (ať už s jakoukoli lokalizací bolesti nebo kombinací jednotlivých
lokalizací) či dyspareunie se v údobí C vyskytla u 22,7 % podskupiny N2 a pouze

4,5 % podskupiny N1 (p = 0,0001). Uplatňuje se zde zejména skutečnost, že

onemocnění a léčba u žen podskupiny N1 nepostihly přímo pochvu či jí

anatomicky blízké struktury. Pokud jde o pacientky s diagnózou maligního tumoru
rodidel, většina autorů uvádí číslo vyšší, než jsme zjistili. V této souvislosti je
třeba si uvědomit, že mimo rámec našeho šetření pravděpodobně zůstaly některé
pokročilé případy základního onemocnění, které nemohly být do Onkologického
lázeňského programu zařazeny.

Mohlo by se zdát překvapující, že v rámci podskupiny N2 byl výskyt obtíží při

pohlavním styku (bolestí, případně pálení nebo svědění) v oblasti poševního
vchodu (14,7 %) poněkud nižší než výskyt týchž obtíží v hlubších partiích pochvy
(16,0 %), zatímco v podskupině N1 tomu bylo naopak (3,9 %; p = 0,0010 a

2,6 %; p = 0,0001). Tyto odlišnosti lze vysvětlit faktem, že radikální
hysterektomií bývá pochva zřetelně zkrácena.

Shledali jsme shodné pořadí častosti výskytu algopareunie z hlediska fáze
pohlavního styku v N1 i N2: začátek pohlavního spojení (3,2 % : 19,0 %,

tj. relativně nejvyšší výskyt; p = 0,0001), další průběh pohlavního styku
(2,6 % : 13,5 %; p = 0,0004) a období po styku (1,9 % oproti 7,4 %, tj.
relativně nejnižší výskyt; p = 0,0233). Rozdíl mezi N1 a N2 se přitom v průběhu

styku zmenšuje, neboť v N1 zastoupení žen s algopareunií klesá s postupující fází

styku pomaleji než v N2.

U našich probandek jsme sledovali výskyt zejména následujících šesti druhů
somatických obtíží: zvýšená citlivost poševní sliznice, porucha lubrikace, bolestivé
pocity v pochvě, výtok bělavý nebo zakrvavělý, pocit snížené prostornosti pochvy,
pocit "podráždění močového měchýře". Současný výskyt tří nebo více z těchto
vyjmenovaných somatických obtíží jsme během údobí C zaznamenali v N1 jen u



každé padesáté probandky (1,9 %), zatímco v N2 u téměř každé páté (17,8 %;

p = 0,0001). To je statisticky vysoce významný rozdíl.

Prodloužení předehry před koitem má v N2 vyšší zastoupení než v N1 (25,0 %

oproti 11,4 %; p = 0,0118). Patrně jde o odraz organického postižení genitálu v
N2. Avšak zejména je třeba zdůraznit zjištění, že se situace uvnitř každé z obou

podskupin vyvíjela značně individuálně, a to jak ve smyslu zmíněného
prodloužení předehry, tak i ve smyslu jejího zkrácení (16,4 % v N1 a 12,1 % v

N2; NS).

Pokud jde o dosahování orgasmu koitálně vaginálně v údobí C, podle očekávání
jsme mezi podskupinami shledali signifikantní rozdíl (p = 0,0125) ve prospěch
N1. Náš výsledek v této podskupině (79,9 % probandek dosahujících orgasmu

koitálně vaginálně) je dosti blízko populaci zdravých žen, pro kterou uvádí
Kratochvíl (1993) cifru 84 procent. Avšak obzvlášť potěšitelná je skutečnost, že i
v N2 zůstalo relativně vysoké zastoupení příznivých případů (67,5 %).

Připojujeme se proto k názoru řady autorů, že orgastická schopnost je jakožto
funkční parametr konkrétní probandky značně odolná vůči zevním vlivům.

Tab. 1b. Detailní charakteristiky změn sexuální funkce  (pokračování)

Všechny hodnoty uvedené v tabulce se týkají údobí C.

N1 = 154   N2 = 163 signif.

PRS    RODIDLA  rozdílu

Přechodně neúnosná míra stresu  10,9 %   1,9 %  **

Malá míra stresu              17,0 %   10,4 %  NS

Průměr hodnot N5N             13,130   14,908  *

Průměr hodnot N5I             17,448   20,718  *

Klidná reakce muže při chvilkových neshodách   48,7 %   66,0 %  **

Z našeho šetření týkajícího se psychické zátěže nemocných (viz tab. 1b)
vyplynulo, že řada žen z podskupiny N1 i N2 zvládala chorobu a obtíže s ní

spojené obdivuhodně klidně. V rámci řízeného rozhovoru probandky volily jednu z
těchto pěti kategorií úhrnné míry prožitého stresu: přechodně neúnosná, na
hranici únosnosti, velká, střední, malá. Přitom u pacientek s tumorem prsu byla
úhrnná míra stresu v době nemoci častěji představována jednou z obou krajních,
tedy extrémních možností. "Přechodně neúnosná míra stresu" byla totiž v
podskupině N1 (10,9 %) uvedena častěji (p = 0,0058) než v N2 (1,9 %) a také v

kategorii "malá míra stresu" N1 (17,0 %) nad N2 (10,4 %) převažovala, byť

nesignifikantně.

V tabulce 1b jsou uvedeny pro obě podskupiny též průměry hodnot prostého
skóru (N5N) a průměry hodnot váženého skóru (N5I) dotazníku N5. U žen po

léčbě zhoubného nádoru rodidel jsme zjistili při použití dotazníku N5 v průměru

vyšší míru neuroticismu než u žen po léčbě zhoubného nádoru prsu. Domníváme
se, že tato skutečnost je multifaktoriální povahy.

Z celkového pohledu můžeme říci, že u výrazné většiny zjišťovaných
somatosexuálních faktorů, symptomů či souvislostí jsme konstatovali v N2 větší

postižení než v N1 (viz tab. 1a  a  1b). Zastoupení jednotlivých typů nejčastějších



reakcí partnera nemocné ženy při chvilkových neshodách uvnitř páru naopak
prezentuje aspekt partnerských vztahů s větším postižením v N1. Konkrétně jsme

vyhodnocovali těchto pět typů nejčastějších reakcí partnera: klidná debata,
odtažení se, hádka, násilný čin, jiná reakce. Ukázalo se, že v N2 je oproti N1 více

probandek (p = 0,0037), jejichž muži při chvilkových neshodách reagovali klidně
a svůj případný hněv zřejmě potlačili (66,0 % oproti 48,7 %). V manželstvích či
partnerstvích žen s maligním tumorem prsu byla relativně častěji přítomna
napjatá atmosféra.

DOPORUČENÍ, NÁVRHY A ZKUŠENOSTI Z APLIKACE V PRAXI

V zásadě lze u každé ženy s diagnózou maligního tumoru prsu nebo rodidel
spolupůsobit proti vzniku či zhoršení sexuálních poruch preventivně:

Sexuální problematika je pro velkou část těchto nemocných důležitá, ale často se
o ní stydí diskutovat. Klinický pracovník jim může nesmírně pomoci už pouhým
upozorněním, že se při dobré informovanosti, náhledu a patřičné flexibilitě
obvykle budou moci ze své sexuální aktivity těšit i nadále.

Je-li u pacientky indikována mastektomie, pak jednou z povinností operatéra by
mělo být včas jí sdělit, že v dalším období u ní bude zvažována eventualita
chirurgické rekonstrukce prsu.

Nasnadě je psychoterapeutické využití poznatku, že v podskupině N2 u plných

dvou třetin z probandek trpících po léčbě zhoubného nádoru úplným chyběním
lubrikace došlo k jejímu obnovení, a to přinejmenším částečnému: Můžeme na
nemocné z N2 předem apelovat, aby v tomto ohledu předčasně a mylně

nerezignovaly.

Těm ženám z N1 i N2, které před onemocněním dosahovaly orgasmu koitálně

vaginálně, jsme podle našich výsledků oprávněni co nejdříve sdělit uklidňující
informaci, že s poměrně vysokou pravděpodobností tato schopnost zůstane u nich
zachována i po léčbě tumoru.

Celkově lze říci, že v časovém intervalu - obnášejícím několik měsíců až několik
let - od obnovení sexuálního soužití do data našeho sexuologického vyšetření
došlo v řadě sledovaných aspektů ke zlepšení. Je škoda, když se o takovém
příznivém, optimistickém odhadu pravděpodobného vývoje pacientka dozvídá až
po obnovení pohlavních styků, anebo dokonce vůbec ne. Měl by jí být předkládán
před prvními pokusy páru o obnovení sexuálního soužití; je-li to proveditelné, tak
dokonce raději již před zahájením léčby nádorového onemocnění.

Naše představa, co může obnášet spolupráce onkologicky orientovaného
gynekologa a sexuologa, ev. onkologa a sexuologa, je takováto:

* Pomoc u somatických defektů vzniklých v důsledku radikální  operační léčby
zhoubných nádorů, tzn. nejčastěji u stavů  po mastektomii a po hysterektomii s
oboustrannou  adnexektomií; po Wertheimově operaci, při níž je pro naši
tematiku závažná zejména resekce pochvy; rovněž po  vulvektomii; ale i po méně
častých výkonech, např.  v případě postižení trávicího traktu po kolostomii.

* Zvládání nebo alespoň zmírňování negativních vedlejších  účinků
nechirurgických komponent kombinované protinádorové  léčby na sexuální funkci
ženy. Jedná se především  o destruktivní působení aktinoterapie a chemoterapie,
byť  naléhavě indikovaných, na úrovni jednotlivých fází  fyziologického cyklu
sexuálních reakcí.

* Příznivé ovlivňování psychické alterace, vzniklé  v důsledku onemocnění, a
případného, s ní souvisejícího  určitého stupně "desexualizace" ženy. Zde může



být  prospěšná především existenciálně či logoterapeuticky  zaměřená
individuálně psychoterapeutická péče vedená  kvalifikovaným odborníkem.

Skutečně je enormně důležité, aby už během léčby základního onemocnění bylo
pamatováno i na sexuální poradenství, a to i v případech, kdy ze strany pacientky
k tomu nevzejde žádný podnět. V tomto ohledu tedy musí ošetřující lékař jistě být
nanejvýš taktní a obezřetný, ale přesto iniciativní. 

Literatura u autorů.


