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        Sexuální aktivita je často v představách a názorech většiny lidí spojována
s mládím, případně se středním věkem. Toto je podmíněno spojováním sexuální
aktivity s biologickou reprodukcí a fertilitou. Ve vyšším věku byla často vnímána
jako něco nepřirozeného, až téměř zvráceného. Je přitom známou skutečností, že
sexuální aktivita lidí ve vyšším věku, především při pravidelném monogamním
spolužití významně prodlužuje délku a zlepšuje kvalitu života. Málo poznané a
diskutované  téma  je  problematika  některých  aspektů  sexuality  žen  po
menopauze.
     Biologická determinace sexuality je na úrovni:
genetické –  karyotyp XX, XY – determinace tzv. genetického pohlaví
gonadální – testosteron – podmiňuje vývoj pohlavních žláz, které dále ovlivňují
genitální – vývoj genitálu – vnitřního a zevního
neuropsychická – sexuální identifikace– ztotožnění se s vlastním pohlavím
                          -  orientace - sexuální zájem o osobu opačného, nebo stejného
pohlaví
neurohumorální  -   neurotransmitery      –   PEA,  endorfíny  –  ovlivňují
zamilovanost, sexuální aktivitu

Hormony ovlivňují sexuální funkce v     mnoha směrech:  
Estrogeny – hlavním účinkem je  na vývoj a udržování primárních a sekundárních
pohlavních znaků
Gestageny – mají za úkon přípravu endometria a ochrana těhotenství
Androgeny – testosteron – je nezbytný pro vývoj mužských pohlavních orgánů a
vývoj  mužských  sekundárních  pohlavních  znaků,  stimuluje  spermiogenezi  a
podmiňuje sexuální apetenci i potenci
Gonadotropíny – jsou tvořeny v adenohypofýze. U žen stimulují ovariální funkci,
u mužů stimuluje LH tvorbu testosteronu a FSH spermatogenezi.

      V souvislostí  s přechodem  a  následně  s menopauzou  dochází
k viditelným změnám v životě ženy. Chybění estrogenů způsobuje kromě
involuce rodidel i další metabolické změny v organismu ženy, které se dále
projevují  i  v psychických  změnách  a  negativně  ovlivňují  její  schopnost
adaptace,  komunikace  i  životní  energii.  Proto  ženy  často  v tomto  věku
propadají depresím, trpí nespavostí, pocením, návaly horka apod. 
ZMĚNY  PŘI NEDOSTATKU ESTROGENŮ: 
Klimakterický  syndrom  -   je  označení  pro  specifické  obtíže  u  žen
v klimaktériu. Kuppermanův index  je škála 10 příznaků, dělících se na  3
stupně  -  návaly  horka,  pocení,  poruchy  spánku,  závratě,  deprese,
předrážděnost,  poruchy  pozornosti,  bolesti  kloubů,  bolesti  hlavy,  bušení
srdce         
Estrogen deficitní syndrom představuje subjektivní i objektivní potíže, které
způsobují  organická  a  metabolická  poškození,  kterých  jmenovatelem  je
nedostatek estrogenů. Klinický obraz – pestrý jsou to změny v orgánech



kde jsou receptory - urogenitální oblast, gastro-intestinální trakt, mozek,
smyslové orgány, kostra, kardiovaskulární systém, kůže…

 
     V souvislostí  s biologickou  determinací  délky  života  dochází  u  žen
k daleko  výraznějším  změnám  v relativně  krátkém  časovém  období  při
srovnání  se  změnami  u  mužů,  které  provází  stárnutí  organismu.  Tyto
změny u žen můžeme rozdělit  na  somatické  a  endokrinní,  i  když  tyto
změny vzájemně souvisí a na sebe navazují. Ve vztahu k sexualitě patří
mezi nevýznamnější  somatické projevy stárnutí:
    -   involuce sekundárních pohlavních znaků:
 zmenšení prsou
ztráta pubického ochlupení
změna tvaru těla úbytkem tukové tkáně
projevy stárnutí kůže
suchost sliznic
involuce sensorických orgánů, které tvoří biologický základ libida.
       V postmenopauze dochází k výraznému snížení sekrece pohlavních
hormonů  -  estrogenů  a  progesteronu.  Obě  skupiny  hormonů  se  liší
v celkových účincích na organismus, které se mohou projevit  v ovlivnění
sexuality. Estrogeny působí na periferii tím, že odpovídají za vývoj a trofiku
pohlavních orgánů,  dále zvyšují  tonus a  zlepšují  trofiku sliznice  pochvy.
Rovněž  významný  je  centrální  účinek  estrogenů,  které  zlepšují  emoční
ladění, mají antidepresivní účinek a zvyšují sexuální apetenci. Progesteron
v této oblasti působí spíše antagonisticky – působí sedativně a anesteticky a
snižuje  sexuální  aktivitu.  Důležitou  roli  zde  hrají  androgeny,  které  se
uplatňují zásadním způsobem při prenatální diferenciaci pohlavních orgánů
a v pubertě a v dospělosti působí centrálně positivně jako zdroj psychické a
tělesné sexuální aktivity i celkové životní energie. U žen jsou prekurzorem
estrogenů.
      

Příznivé účinky hormonální substituční léčby lze rozdělit na:

   JEDNOZNAČNÉ:  -  na  vasomotorické  symptomy,   na  urogenitální
symptomy,   snížení  rizika  kardiovaskulárních  chorob,   prevence
osteoporózy
    PRAVDĚPODOBNÉ:  -  léčba  osteoporózy,  snížení  počtu  zlomenin,
prevence  ztráty  zubů,  Alzheimerova  choroba,  kolorektální  karcinom,
stárnutí kůže, ovlivnění duševní pohody, příznivé ovlivnění sexuality.

Výhody užívání  hormonální substituční  léčby:   zlepšení  celkové  kondice,
zmírnění atrofie v genitální oblasti, zlepšení trofiky v oblasti vulvy a pochvy,
zkvalitnění percepce sexuálního zážitku, zvýšení sexuální apetence, rozvoj
motivace a sexuální fantasie, zájem a větší informovanost pacientky
         
       Sexuální dysfunkce se vyskytují u lidí vyššího věku daleko častěji a to i
s vyšším podílem organických příčin z důvodů neurologických onemocnění,



vaskulárních  poruch  a  častějšího  výskytu  diabetes  mellitus.  Sexuální
dysfunkce jsou kvantitativní poruchy sexuální výkonnosti, při nichž se ztrácí
sexuální  touha  nebo  schopnost  uskutečnit  soulož  vedoucí  k uspokojení.
(  Kratochvíl,1999).  U  starších  lidí  bývají  často  narušeny  komponenty
sexuálního  chování  -  nízká  sexuální  apetence,  nedostatečné  sexuální
vzrušení, výraznější vnímání rušivě působících podnětů, výsledkem kterých
je  nedostatečné uspokojení  –  satisfakce. (Zvěřina,  1991)  Z etologického
hlediska  jsou  pro  samečka  určující  –  atraktivita,  aktivita  a  koitální
frekvence,  kdežto  pro  samičku  –  sexuální  atraktivita,  proceptivita  a
receptivita. Kvalita všech těchto dominant chování se s věkem snižuje.

               Diskuse.

V poslední  době  se  problematikou  sexuality  žen  po  menopauze  věnuje
daleko větší pozornost, než dříve. Na Kongresu EMS ve Vídni v roce 1998
formovala prof. A.Graziottin své závěry a potvrdila, že dlouhodobé chybění
pohlavních  hormonů,  zejména  estrogenů  má negativní  vliv  na  sexualitu
starších žen. V tomto věku se také mění obsah sexuálních aktivit – koitální
sex je méně častý a stoupá význam citových projevů, pozornosti ze strany
partnera,  doteků  a  dalších  projevů  lásky.  Projevuje  se  rozdílný  vliv
hormonů na libido – estrogeny mají nepřímý vliv, na rozdíl od androgenů,
které  zvyšují  sexuální  motivaci  i  u  žen.  Významná  je  vlastní  percepce,
hlavně ve vztahu k vulnerabilitě sexuální identity. Značné zlepšení přináší
podávání hormonální substituční terapie. 
               Závěr.

  I  přes  značnou  komercionalizaci  je  sexualita  nedílnou  součástí  života
všech  lidí,  i  když  s individuálně  rozdílnou  akceptací.  S cílem  zlepšit
především kvalitu života lidí ve vyšším věku bychom na tento aspekt neměli
zapomínat. Jako zásadní by měla být správná komunikace lékař – pacient,
kde  se  tato  oblast  života  ve  vztahu  k pacientům  často  přehlíží  a
nedoceňuje. Rovněž je snahou odtabuizovat sexuologii vyššího věku a to
hlavně u  žen a  vytvořit  prostor  k odbornému řešení  problémů. Součástí
zkvalitnění  péče  o  starší  lidi  je  komplexní  eliminace negativních faktorů
věku. Kromě zdravé výživy a přiměřené tělesné aktivity může hormonální
substituční  léčba  v indikovaných  případech  přispět  ke  zlepšení  celkové
kvality života a to i v oblasti sexuální.
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